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RESUMO

0 Cornplexo Alcalino de Anitãpolìs situa-se nas partes mais re-
baixadas de uma depressão nlorfolõgica de f ornla circular e ãrea 9lo-,bal de l5 km'. Compreende uJn corpo arredondado, com ãrea da ordem de)6 km' , ci rcundado por rochas granít icas pertencentes ao Embasamento
Cristal ino (Su íte Pedras Grandes ).

As rochas alcalinas do Complexo ocorren p r e f e r e n c ì a I m e n t e em

quatro zonas aproxinadamente concêntri cas, assim di stri buÍdas (da
borda pa ra o centro ) : Zona ãIcaI i-sienÍtìca (ãIcaI i-sienitos, meìa-
-ãl cal i -si eni tos , lusitanitos); Zona nefel i na s i eníti ca (nefeì i na

sienitos, mal ignitos, shonki n itos ); Zona jjolítica (urtitos, ijotj-
tos, melteigitos); e Zona ul tramãfi ca (biotita pi roxeni tos, bjotitì-
tos, pirox.enitos, nagneti ta dun itos ). Todas essas rochas acham-se
irreguiarmente cortadas por veios, de espessura milimétrica a mõtri-
ca, de carbonati to geralmente sövÍti co, A mi neral i zação apatíti ca as
soci a-se principalmente ãs rochas mãfi cas e uì tramãfi cas.

A i ntensa ati vi dade metassomãti ca que afetou as rochas do Com-
plexo foi responsãvel pela fen ì ti zação dos grani tos encaì xantes, pe-
la cristaì ização genera I i zada de piroxênio(e9irìna a egì r'i na-augi ta)
e nefel i na, e peìo ampl o desenvol v imento de estruturas de substitui-
ção mi neral.

Este trabalho apresenta os resultados dos estudos mineralógicos,
petrogrãfi cos e quími cos efetuados ern amostras de rocha. Propõe tam-
bém uma hipõtese para a evolução petrogenõtica do Compìexo Alcalino,
envoì vendo i ntrusão de rochas ul tramãfi cas, metassomati smo e mobi I i-
zação reomõrfi ca de magma aicalino e, fi nal mente, venu lação carbona-
títi ca.



ABSTRACT

The Ani tãpoì is Al kaìine Compl ex in the state of Santa Catari na,
Southern Brazil, is emplaced in granìtic rocks of the Enbasamento
Cri stal ino ( Su íte Pedras Grandes ) and is made up of a rou nd ed body
with a mapped area of about 6 km2. It is located in the þ+-er"*rX
most depressed region of a cìrcular structure covering 15 km2.

Four roughly concentric zones of al kal i ne rocks were mapped, i n

the following order, from border to the center; I ) alkaìi syenite ;

2) nepheline syen i t e; 3) ijoìite; 4) ultramafite ( mainly biotÍte
piroxenite).

N1 -@lithologies are cut by irregular.veinsþ&j*ete+s* -,t-o

**"på meters-thi-c r}]or räu i iì: :"; f; ñ;ri"i tJ !ä;nu ";t!ì n's,u i t" dyk e s

-h a'ue-:been found in the granitjc aureole. Apatìte mineralization ìs
co nc entra ted in the mafi c to ul tramafi c portions of the body.' 

Feni tes, impì anted in the grani te contacts, general i zed alkali
pyroxenization and nepheljnization, together wìth ampìe deveìopment
of replacenent strUctures, attest to ah intensjve metasomatic actìvity
in the compl ex.

Mineralogical, petrographj c and chemical data are pres en ted for
the range of rock types. They suggest a petrogenetic evolution ,

starting with the intrusion of ul tramafic rocks, metasomatism and

rheonorphic mobilization of alkaline magma and ending by carbonatitic
venulation.

',.*!\r¡,,', I 1) iì^
,1

0 / rj., \ø \ (, t(



cAPiTULO

I NTRODUçÃO

0 Comp lexo Alca'l ino de Ani tãpol is é co nhec i do desde o início do

século, mas somenbe a partìr de 1926 surgir.am of icialrnente os prìmei
ros estudos de geologia. Des te periodo até I967 as pesqu isas real iza
das foram difjcul tadas pela quase inexistôncia de afloramentos e ãs

reduzidas i nvesti gações de subsuperficie.
Somente a partir de 'l976, por iniciativa do DEPARTAMENT0 NACI0-

NAL DE PR0DUÇÃ0 MINERAL-DNPM, foram reiniciados os estudos na regìão
do Compìexo, sob a responsabilidade da C0MPANHIA DE PESQUISA DE RECUR

S0S [4 INERAIS-CPRM. Estes estudos envolvendo mapeamento geológico (es

cala l:50 000), alguns furos de so nda ' poços e tri nchei ras além de

perfiìagens geofisicas, evidenciaram a viabilidade econômica da ocor
rênc ia, que hoje consti tu i ì mpor ta n te jazida de apatita no Sul do

Brasi I .

Em 
.l977 os trabalhos de pesquisa geológica em Anitãpolìs foram

assumidos pelas IND0STRIAS LUCHSINGER MAD0RIN s.A.-lLM, sendo elabo-
rado um plano de atuação voltado à definição das possíveis condìções
de lavra da jazìda. Este plano compreendeu, dentre outras atividades,
a execução de furos de sonda, cobrindo praticamente toda a ãrea do

Complexo. Dentro desse pìano, o autor, atrav-es de contrato firmado
ENTTE A ILM E O INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTADO DE SÃO

PAUL0-lPT, executou estudos mineralõgicos e petrogrãficos essencial -

mente em testemunhos de sondagem. Este contrato encerrou-se em l97B'

e a partir dai aprofundaram-se os estudos sobre a petrologla do Com

pl exo, desta vez subsidiados excl us ivamente pel o IPT.

CARACTERÍST]CAS DA ÃREA ES]'UDADA

1.1 Localização, Dinensões e Acesso

Es te trabalho foi desenvol vi do na Reg i ão Sul Catarinense, na

cal i dade de Rio Pi nhei ros Al tos, município de Ani tãpol i s, Estado

Santa Catari na.
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A ãrea pesqu i sada, corre s po nden t e ao Compl exo Al cal i no de Anitã
polis, apresenta forma subcircular, com ãrea global da ordem de 6 km2

e acha-se Iimitada pelas coordenadas geogrãficas 49005' de Iongitude
oeste e Z7o50'de I a ti tude sul (F I GURA l),

A região dista 92,7 kn da cidade de Florianõpolis e o acesso, a

partir dessa Capital, 6 feito peìas rodovias: BR l0l , BR Z8Z e

sc 407.

L.Z Geomorfologia, Clima e Vegetação

V ERGARA (1980), ao descrever" os aspectos geomorfol õgì cos da Re-
gìão do Complexo Alcalino de Anitãpoìis, enfatizou que as feições
morfo.l6gìcas mais evidentes são a forma subcircular e a espetacuìar
depressão orìgjnada pel a Í ntrusão e as rochas granitõìdes do Escudo
Ca tari nense (F0T0 I ).

A nível i nterno des ta cam- s e as el evações escarpadas do bordo
oeste. Exi s te um grande co ntraste destas ãreas com as zonas mais in-
ternas da i ntrusão n o nde as rochas mãfi cas e ul tramáfi cas predomi nam,

propiciando assirl unìa morfologia mais suave, que se estende até a

p la nici e al uvi onar coman da da pel o Rio Pi nhei ros. 0s nivei s h ì psomé -
trlcos mais el evados ati ngem cotas superì oras a I 100 m, enquanto
nas zonas mais internas ocorrem altitudes da ordem de 700 n.

As ãreas perifãri cas, por es ta rem d en sament e fraturadas, func io
nam como fontes de ma tacões e sei xos, orìgìnando os depõsi tos de ta-
lus que têm ampla distribuição em todo o Complexo.

No rma l men te as I i nhas de dne na g em estão control adas por I inea-
mentos estruturais, coincidindo, na naioria dos casos, com o padrão
das ãreas encaixantes, de formato centripeto. Nos aluviões esse con-
trole não pôde ser observado, mas o Rio Pinheiros se onienta tambõm

segu ndo fraturamentos pr6-exì stentes (V tRcARA, op. ci t. ).
0 cl ima da reg ião é mesotãrmi co brando, do ti po temperado; a

temperatura média anual situa-se em torno de I5oC (NIEMtR , 1977).
A pl uvì ornetri a média anual, observada no período entre I 942 e

1972, foi de I 570 mm.0s meses mais chuvosos são janeiro, fevereino
e narç0, e os mais secos maio, iunho e julho (VERGARA, 1979).

A cobertura vegetal prinritiva pertence ao domínio da Mata Atlân
tica, tratando-se, de acordo com AL0NS0 (1977 ), de floresta perenõfì



Figuro I - Mopo do locolizogôo do Complero Alcolino de Anit<ípolis
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1a higr6f ì'la costeira (F0T0 2). Entretanto, a vegetação original a-
presenta-se bastante devastada pe'la ação antrópica, sendo substjtui-
da por lavouras e mata secundãria.

OI}JETIVOS

0s obietivos da presente pesquisa foram os segui ntes:

a ) estudar a m'i neraìogia e a petrograf ia das rochas alcal'i nas

qu e compõem o Compl exo;

b) defjnir possiveis zoneamentos dos tÍpos petr"ogrãfjcos;

c) conhecer as características quinrjcas dos princ'i pais tipos pg

trogrãficos e verifjcar a relação dos el ementos majores entre
s'i e com as Iitologjas;
d) verjficar o comportamento da apatita, sua origem, distribui-
ção e re'lação com as rochas do Compl exo;

e) fornecer subsíd'ios mineralógicos, pêtrográficos e químicos
para a i nterpretação da evo'l ução petrogen"eti ca do Compl exo e,
se possivel , formular uma hì pótese sobre a mesma.

METODOLOGIA

3.1 Trabalhos de Campo

0s trabalhos de campo foram conduzidos em duas etapas distintas.
A prime'ira compreendeu o levantamento geológ'ico regional visando a

fanrjliarìzação e o reconhecimento dos tipos litolõgìcos aflorantes ,

suas relações, a estrutura, a geomorfoìogia, etc.. Este trabal ho f o'i

apoiado no mapa geoìõgico, escaì a I :5 000, el aborado por V ERGARA

(1979) e na carta topográfica l:50 000 (INSIITUT0 BRASILTIR0 DE GE0-

GRAFIA E ESTATISTICA-IBGt, 1 976 ).
A etapa posterior constou do exanre macroscõpico dos testenru

nhos de sondagem, de propri edade da IL[1, proveni entes de 55

furos de sonda e perf azendo um tota.l de 2 882 m de rocha perf urada.
Esta atjvidade foi desenvolvida paralelamente ao estudo microsc-op'ico
descri to a seguir, e objetivou o reconhecimento e dj strj buição espa-
cial dos ti pos petrogrãfi cos. Nesta fase sel ecjonaram-se amostras ho
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mogêneas, representahdo intervalos de aproximadamente 5 m de rocha
perfurada, para serem submetidas a anãlises químìcas (dosagens de
Na20 e Mg0) complementares aos dados extraídos de VERGARA (1979).

3,2 Anãlises Micro s cóp ic a s

Nestes trabal hos uti I i zaram-se os segUi ntes equi pamentos, per-
tencentes ao Agru pamento de Petrologia da Divjsão de Mìnas e Geol o -
gia Apl icada-DMGA do IPT:

- Microscõpio Lei tz 0rthol ux II - Pol - BK

- Fotomicroscõpio - Zeiss

- Platina Uni versal - Leitz

- Refratômetro de A bbe - Ca rì Zeìss

- Fi l tro de i nterf erên c i a - Jena (Schott & Maìnz)

3,2,1 Caracterízação pecrográfica

Foram estudadas 144 lâminas delgadas com vistas ã obtenção de

composições moda i s e classif 'ìcações pe trogrãf i ca s, beln como à anãl i-
se das pa ra gê nes es mi nera i s e das relações texturais. Estudou-se
também cerca de I5 seções polidas para a caracterização dos minerais
opac0s.

As composições modaìs foram obtidas em lâmi nas por contagem de

I 000 a 2 000 pontos espaçados a 0,3 mm ao longo de linhas separadas
por I mm, cobr.indo ãrea de 320 mm2 (20 X 16 mm) (JUNG & BRoUSSE,
'I 959). A partir dos val ores obtidos foram cal cul ados, para os n¡ne-
rais mais comuns, a mãdia, o desvio padrão e os extremos da djstri -
buição (val ores minimo e mãximo ), tstes dad os foram r epr es en tado s na

forma de diagramasr parâ mel hor vi sual i zação do arranjo modal dos
principais mÍ nera i s entre as rochas do Compl exo.

Durante os trabal hos, por diversas vezes, tornou-se necessãria
a ut'i lização de outros métodos pa ra caracterì zação de certas fases
mineral6gìcas. Pa ra es te f im, sel ecionaram-se es péc i mes pa ra determi
nação das propriedades õpticas, anãlises por difratometria de raios-
-X e anãl ises por microssonda el etrôni ca e mi croscõpi o eletrônico de

varredura
Em particular, no estudo das rochas graniticas, onde a granula-

ção grosseira dificul tava a deterninação microscópica das compos'i -
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ções modais, foi aplicado o método de coloração seletiva de feldspa-
tos potãssìcos e cãlcìcos (M0RAES & R0DRIGUES, 

.l978) 
em cerca de 20

placas s erra da s de granito procedente das imed iações do corpo alcal i
no.

A sel eção de amostras para ô nã l i se quími ca (fragmentos com 300-
- 500 g, das litologias mais comu ns ) foi efetuada dura nte es ta fase
de caracterização petrogrãfi ca.

3.2,2 DeÈerminação das propriedades 6pticas dos minerais

A maioria das propniedades 6pticas dos mìnerais foi determinada
atravõs do exame nricroscõpico convencional, em lâmìnas delgadas. Nos

casos em que taì exame não foi sufici ente para efetuar a identifica-
ção ou a mel hor cara c ter ì za ção mineralóglca, recorreu-se ã platìna
universal e ao compensador de Berek, e à determinação dos índices de

refraçã0.
0s estudos com pìatina universal possibilìtaram a o bt e nção de

2 V; ângulos de extinção; dispersão dos eixos óptlcos e da extìnção
e orj en tação õptica.

0 compensador de Berek permìtiu determinar a birrefringência má

xima de apatjta. Recorreu-se a esse i nstrumento pa ra evidenciar uma

ra ra vari edade de apa ti ta cuja b'i rref ringênc ja lhe co nfer e caráter
distinto.

A determinação dos indices de refração foi fei ta pel o método

da lìnha de Becke observada em grãos de cerca de 100 micra, imersos
em líquidos da Coìeção Cargille. As observações foram feìtas sob luz
monocromãtica. 0s liquidos fo ram aferi dos em refra tômetro de Abbe.

0s estudos microscõpicos de caracteri zação mì nera 1õg ì ca foram
apoiados e a compa nhado s de permanente co nsul ta aos trabal hos de:

!'lINcHELL & l^1INcHELL (.l951); TR0GER (le7l ); KERR (1959); BL0SS (1961);

DEER et aì ii (1962, 1963, l97B); HEINRICH (1965); R0UBAULT (.l982).

3.3 Análises pof Microssonda Eletrônica e Microscópio Eletrônico de

Varr edura

Utilizou-se o jnstrumento.de microssonda eletrônica acoplado a

m icro scópi o el etrôni co de varredura, marca JE0L, mode.ì o JXA-50 A '
pertencentes ao Agrupamento de Caracterização de Produtos Metal-urg i-
cos da Divisão de M e t a I u r g i a - D I M E T do IPT. Seções del gadas - poììdas
foram confeccionadas e recobertas com carbono por um metal i zador mar
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ca ,Jt0L, modelo ,JEE-48. Foram obtidas imagens de el-etrons secundá
rios, de composi ção e de raios-X, e ex ecu ta da s anãtises por dì sper -
são de energia em esp6cìmes sel ecionados durante os trabal hos petro-
grãficos. Estes estudos ti veram carãter qual i tativo e vi saram defl-
nir as vari ações quimicas das d iferentes zonas de cristais de m ica e

piroxônio.
As condi ções de operação pa ra as anãlises por d i s persão de enen

gia foram: fundo de escala:5 kcps; tempo d.e actlmulação: B0 seg; ten
são de aceleração: l5 Kev; corrente absorvida: 0,4 nA. As ìmagens de
composição e de raios-X foram efetuadas com tensão de aceìeração :

l5 kV; corrente absorvida: I O-8 A.

3.4 Análises por Dífratonetria de Raios-X

Executaram-se anãlises por difratometria de raìos-X em minerais
e rochas, util izando-se para este. fim um difratômetro automãtico mar
ca Rìgaku, modeì o Gei gerfl ex D/Max, do Agruparnento de petroìogia-IpT.

0s grãos minerais foram separados sob I upa e moídos em gral de
ãgata. Amostras de rochas foram britadas e a seguir moîdas em gral
de ãgata ou moinho Renard. Em ambos os casos procurou-se at.i ngir urna

granulometria i nferior a 0,074 mm (200 mesh).
As condições i nstrumenta i s de operação foram: radiaÇão: Cu K, i

vol tagem: 40 kV; amperagem: 20 mA; velocidade do goniômetro: Zo¡nin;
vel oci dade do pa pel : 20 mm/mi n,

Na ìnterpretação dos difratogramas foi utilizado o fichárìo do
J0rNT C0MMTTTEE 0N p0l^lDER DTFRACTT0N STANDARDS (1974).

As anãlises efetuadas em argilo-mìnerais, carbonatos (calcita e

dolomita) e apatita requereram um tra tame nto particular, como se se-
gu e :

a) AngiLtt-min¿naí,s

As amostras de rocha contendo argiio-minerais foram britadas ,

desagregadas em alrnofariz de porcelana, com pìstiìo de borracha
e dispersadas em água deionizada. A fração argilosa foi pipeta-
da e sedimentada por centrifugação, Com o materìal obtldo foram
confeccionados corpos de pÈova montados em lâmina de vidro, de
maneira orientada, para exames por difratometri a de raios-X.
A fìm de avaliar propriedades de expansão e contração dos argi-.
lo-minerais, as amostras foram tratädas com vapor de etileno-g1i
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col e aquecinento em nruf la (495oC durante 4 h), obtendo-se os
respec t j vos dì f ra tograma s .

b) Canbo nato t
Visando fornecer subsídjos para a classificação petrogrãfìca das

rochas carbonatitj cas foi efetuada a anãlise quantì tati va de
calcita e dolomita, por difratometria de raios-X, nas 3l amos-
üra s de ca rbo na ti to estudadas mì cro s co pi camente. Uma porção re-
presentativa da amostra foi submetida a anãl ise quaì itativa, por

difratometria de raios-X" e outra, misturada com a alumina
(cr-41203) na proporção de 3:1 (em peso) e suiejta a homogeneiza

ção e moagem, em. moinho Renard durante 5 minutos, visando-se
obter uma granuiometria da ordem de 0,01 mm. A alumìna foi utili
zada como padrão i nterno.
Foram então obti dos os di fratogramas para a mi stura e nedidas
as intensidades i ntegradas das raias sel eci onadas pa ra a calci-ooo
ta (d = 3,86 A e d = 3,94 nl, para aodolomita (d = 2,89 A) e pa

ra a alumina (d = 3,46 A e d = 2,37 A).
As medjdas de intensidade i ntegrada das ref Iexões foram submeti
das a tratamento matemãtìco, de acordo com o trabalho de HUBBARD

& SMITH (1 977 ), obtendo - s e as porcentagens de calcita e dolomi-
ta, que foram incorporadas äs anãli.ses modais das rochas.0s di
fratogramas foram obtidos, nestes trabalhos, sob uma velocidade
do goniômetro de 0,250lmin. e do papel de 5 mm/min.

c) A,yca1.ífa

Com a finalidade de deterninar as dimensões da cel a unitãria
(ao' co) da apati ta foram obti dos os d ifratogramas de ll concen
trados de apatita, proveni entes de diversas amostras de rochas
do Compl exo.
As amostras foram britadas, moid a s em almofari z de porcel a na e,
apõs exame sob lupa, procedeu-se ao peneiramento e ã seleção
dos grãos na grahulometrja necessãria para a ì i beração da

apatita. Pos ter i orme n te submeteu-se ã co ncen tra ção mi nera-
1õgica, utiIizando-se liquido denso (bromofõrmio ) e separador
eì etromagnãti co Fra ntz e, finalmente, ã ca tação sob Iu pa até a

obtenção de co ncen tra d os puros de grãos de apatita. 0s concen-
trados foram homogenei zados e moidos em grai de ãgata, juntamen

te com 20% (en peso) de silicio metãlico (padrão interno), e
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submetidos ã varredura por di fração de rai.os-X.
0s vaìores de 20, corrigìdos em re I ação ao s i 1íci o, e sua res-
pectiva indexação (baseada no f ichãri o do J0INT C0MMITTEE ON

P0lrlDtR STANDARDS , 1974 ) foram submeti dos a um programa de conpu
tação de refinamento das constantes de cela pelo método dos mí-
ni mos quadrados (versão modif ì cada e adaptada ao programa de

BU RNHAM, 1 966 ) .

Os di fratog ramas foram rodados a uma vel oc idade de 0,25olmi n ,

com velocidade do papel de l0 mm/min,

3.5 Aná1ises Quíni cas

Parte dos dados quími cos utilizados nes te trabal ho foi extraída
do relatõrio de VTRGARA (1979) e o res tante de anãl j ses de amostras
de rochas e mi nerai s, sel eci onado du ran te os trabal hos de campo e es

tudos mi croscõpi cos,
Na preparação das amos tras procedeu-se ã brì tagem (no caso de

rochas ), quarteação e moagem em moi nho Renard, obtendo-se uma granu-
I ometrì a i nferi or a 0,074 mm ( 200 mesh).

0 QUADR0 I si nteti za os dados util j zados na caracterì zação quí-
mi ca dos d i fe ren tes ti pos de amos tras, os óx i dos ou el ementos analì-
sados e o laboratório executante,

3.6 Análise Estatística dos Dados Quínícos

0s resultados das anãlises químicas (teores em Si 02, AlZ03,
Kr0, Ca0, Fer0r, P205, Ba0, Mg0 e Nar0) de 151 amostras compostas ,

cada uma representando um i nterval o de aproximadamente 5 m de teste-
munho de sondag em em rocha, foram tra tado s estatisticamente visando
conhecer o comportamento desses õxido.s, relacionando-os com as unida-
des iitolõgicas. Para es te estudo sel ecj onaram-se macroscopicamente
amos tras o mais homog ênea s possiveì s dos di ferentes tj pos pe trog rãfi
cos. A úni ca exceção ocorrì da refere-se ao conju nto de carbonati tos,
onde a di fi cul dade para obtenção de amo s tra s satisfatoriamente homo -
gêneas levou ao seguinte procedintento: para o cãlculo dos parâmeLros
estatisticos considerou-se o conjunto de 4 amos tra s "puras"; pa ra os
dema i s tratamentos, juntou-se a estas, outras 6 amos tras contendo
até 20% de i nterca 1ações de rochas não carbonatitìcas.

0 tratamento estatísti co efetuado constou de:

I



ouADRo I - stNoPSE DE INFoRMAções Reurlvns À NEtooolocIA DAS nruÁllses oulmlcRs

TIPO DE AI'IOSTRA

Testemunho de

sondagem

( porção represen
tativade-5m)

Fragmen to de

rocha

(300 - s00 s)

(*) Si0Z, AlZO3, KZ0, CaO, Fe203
(Fe total ), Mn0, P205' Ba0

Mgo, Na 20

OX IDOS/EL EM EN TO 5

Co ncentrado de
grãos de öpatita

(- t g)

Si0Z, Al ZO3, kZ9, CaO, FeZ03
(Fe total), Mn0, PaOU, M90,

Mg 0, Na Z0, Ti02

Fe0

Perdà ao Fogo

(*) 0ados extraidos de VERGARA (ì.979)

HETO DO

Ca 0, M90

Fe20, (Fe total ), NaZ0,

I',ln0, Sr

F

Fl uorescência de
raios-X

' Esp€ctrofotometria de

a bsorção a tôni ca

F'ì uorescânci a de
raíos-X

Via úmida

P205 ' ct

LABORAT ì I O

Paulo Abib Engenharia S.A.

Laboratõr'io de Geoquimica-IpT

Via úmi da

Espectrofo tometr i a de
absorção at6mi ca

Eì etrodo específ i co

Via úmida

Instituto de Mineraìogia e pe

trologia deì ì' Univeristi di
Ferra ra - Itãl ia
La bora tór ì o de Produtos Inor-
gânicos-IPT

La bora tõrì o de Geoquínica-IPT

La bora tõri o de GeoquÍmica-IPT

La bora tóri o de Geoquímica-IPT

La bora tór i o de Geoquínica-IPT

La bora tõri o de Produtos Inor-
gânìcos-IPT

l\)
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mr
- cálculo de parâmetros estatîsticos: média, desv.io padrão, vaìor
nimo e valor mãximo, para cada õxido nas cinco unidades ritoìõgicas;
- confecção de dlagramas de dispersão conbinando-se teores ou
re lações entre teores de õxidos;
- anãl ise fatorial (Modo R e Modo Q).
A metodo logì a uti I izada pa ra o cãì cul o dos parâmetros estatisti

cos, confecção de diagramas de dispersão e anãlise fatorial - Modo R

foi baseada nos trabal hos de yAMAM0TO (1980).

3.6,1 Cá1cu1o dos parâmetros estaLísËícos

Pa ra cada õxido, nas cinco u n idades I itoìõ9icas, foram calcula-
dos a média e o desvio padrã0, e determinados os extremos da distri-
buìção (valores mínimo e nãxirno). 0 cãlculo da m-edia foi efetuado
ponderando-se o teor enr função da espessura da rocha que compõe a

anìostra.
com esses dados foram construídos d I agrama s ìançando-se o teor

médio + o desvjo padrão e os valores extremos (mínìmo e mãximo), pa-
ra se visuaìizar o c ompo rtamento de cada um dos óxi dos em rel ação às
unidades I itoìõgicas.

3.6.2 Confecção de diagramas de dispersão

0s diagramas de di spersão confeccionôdos desti naram-se ao estu-
do do grau de associação entre as vari ãvei s (õxidos ) e foram cons
truidos 1ançando-se as medidas num sistema de eixos, os quaìs repre-
sentavam as vari ãvei s. cada medida, correspondendo a uma amo s tra, foì
'I 

a nça da com uma simbotogia representando a unidade litolõgìca a que
pertence.

A anãt ise desses diagramas -e fei ta obs erva ndo - s e a distribuição
dos pontos. 0 grau de associação entre as duas vari ávei s pod e ser me
dido pel o cãl cul o do coeficiente de correr ação de pea rso n, que va-
ria numericamente de -l a +l . Coefi ci ente igual ou prõximo de +l
significa a existência de correlação ìinear positiva (isto 6, as va-
riãvei s são d i retame nte proporcionais). coef iciente igual ou prõx ì mo

a -1, inrpììca em correlação linear negatìva (ìsto é, as variáveis
são i nversamente proporcionai s ). val ores negatìvos ou posìt.i vos prõ-
ximos a zero indicam gra nd e d i s persão dos po ntos e ausência de rel a-
ção linear en tre os õxi dos (yAMAMOT0, op. cit. ),



14

Essas correl ações são usual mente representadas nurna forma de
matrj z quadrada e sim6trica, com os val ores da dìagonaì prìncipal
iguais a I.

Todas as vari.ãveis foram combinadas duas a duas, obtendo-se um

total de 56 diagranras de dispersão. Apõs a análise dos coeficientes
de correlação medidos, foram conservados somente aquel es diagramas
que a pres en ta ram correl ações mais signifìcantes, s endo consjderadas
como tal aquel a s cujos coefi c ientes eram maiores que 0,60, em mõdu-
lo.

3.6.3 Anál-ise f atorial- (Modo R e Modo Q)

A anãl ise fatorial constitui uma t-ecnica estatistica expìoratõ-
ria e foi efetuada neste trabalho, segundo os Modos R e Q., com o ob-
j et ivo de vi sual i zar as possivei s rel ações exi stentes ent¡"e as va
ri ãvei s (õxidos ) ou entre as amostras. Nes te tra ba I ho foram excl uí -
dos os teores de Ba0, uma vez que seus valores mais expressìvos re-
presentam uma ocorrãncia localizada e praticamente restrita ãs amos-
tras de um único testemunho de sondagem (furo nQ 49).

A anãlise fatorial tem como propõsito a interpretação da estru-
tura de um conjunto de dados mul tivariantes a partir da respectiva
matri z de variância-covariância. A técn ica consì ste na ex tra ç ão dos
autoval ores e autovetores atravãs do método dos componentes pri ncì -
pais, orjginando eÍxos ortogonais chamados eixos fatoriais ou fato -
res (DAV IS, I 973 ) .

Esses fatores foram extraidos ta nto da matriz de correl ação en-
tre variãvei s pa dro n i zada s (Modo R) como da matriz de distância en-
tre amostras (Modo Q). A anãl jse fatori al pel o Modo R é fei ta a par-
tjr das amostras 1ançadas no espaço das n variãveì s e pelo Modo

Q, quando as variávei s são lançadas no espaço das v¿ amostras.
0s fatores são transformações dos componentes principaìs de tal

modo que as orientações são as mesmas dos autovetores originais e

seus comprimentos são iguais ãs raizes quadradas dos autovalores. 0s

autovalores representam a pro po rção da varjância expl i cada pelos au-
tovetores.

0 modelo fatorial pode ser e.xpresso pela seguinte relação:
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xj=Eljr.fr+ej
r=l

onde:

xj = valor da j-ésìma variável
fr = r-ésimo fator
ljr = carga da j-ésima variável no r-ésjmo fator
ej = variação casual na variãvel xj
p = número de fatores

A padronização consiste em transformar a distri buição original
em uma distribuição com média = 0 e variância = i.

A anã1i se fatorial requer que p, o número de fatores, seja co-
nhec i do prev i amen te ã anã1ise. Entre as vãrlas sugestões apresenta -
das por DAVIS ('l973), adotou-se, para anãlise peìo Modo R, a manuten

ção de todos os fatores que tenham autovalores maiores que I ,00 ( ou

seja, tenham variância maior que as vari ãvei s orìginais padroni za

da s ) .

As cargas fatoriais representam as correl ações entre cada variã
vei original e o fator determinado. Podem ser entendidas como a con-
tri bu i ção de cada var i áv el pa ra o fa tor correspondente,

Uma outra definìção importante no modelo fatorjal é a comunal i-
dade, que -e igual ã soma dos quadrados das cargas dos fatores de uma

determì nada variãvet.

hi'= B tit.
r=l

onde:
thj' = comunal ìdade da variãvel j

Se p, número de fatorês, for igual a n, número de variãveis ori
ginais, as comunalidades serão iguais ãs variâncias originais, que

são iguais a l,O0 porque as variãvei s foram padronì zadas, Entreta nto,
como p é sempre menor que l?i, as comunalidades serão sempre menores
que as variâncias originais e, portanto, proporcìonam um indice de

efjciêncja do conjunto de fatores. Assim, se forem necessários mui -
tos fatores para explicar grande parte da variância ori ginal, ou se

as comunalìdades dos prìmeiros poucos fatôres forem baixas, o modelo

fatorial provavelmente não é apropriado. Para análise pelo Modo Q a

comunal idade ã o parãnetro importante para escol ha do número de fa-
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tores necessãrios ã i nterpretação. Nesta anãl i se os doi s primei ros
fatores explicam a maior parte de variância original, sendo portanto
suficientes para a interpretaçã0. Nestes casos a comunal jdade devida
aos dois primeiros fatores 6 geralmente mðior que 0,90, satj sfazendo
assim o model o fatorial .

Embora o modelo fatorial necessite de somente p fatores pðra ex
pì'icar grande parte da variabi I idade origí nal dos dados, todos os nt

fatores são calculados a partir da extração dos m componentes princi
pa'i s. Assjm a interpretação do significado dos fatores'importantes ,
pode ser dificultada pe'l a presença de m - p e'ixos fatoriais indesejÁ
ve'i s. A 'i nterpretação dos p eixos f atoriai s do model o pode ser f aci -
l'i tada pela rotação fatorial, que conslste em girar os fatores para
posições mais f avorãveis ã interpretação. A t-ecnica util izada no pro
grama de DAVIS (1973) -e denominada esquema VARIMAX de Kai ser, que o-
pera sobre as cargas fatoriai s de maneira que estejam próximas de

J I ou prõximas de zero, ou seja, os eixos fatoriais rotados são o-
nientados nas direções de maior ou menor variabil idade.

3.6.4 Traçado de curvas de isoteores

Para a obtenção de curvas de isoteores, inicialmente procedeu
-se ao cãl culo dos va'lores m-edios de teores, em cada f uro de sonda ,

ponderando-se o teor em função da espessura da rocha correspondente
a cada amostra. Foram uti I i zados os resul tados de anãl i ses quími cas
de 396 amostras proveni entes de 39 furos de sonda, extraidos de
vERGARA (re7e).

A parti r desses dados foram traçadas curvas de i soteores, para
cada õxido, sobre uma mal ha representativa da distribu'ição dos furos
de sonda. 0 algori tmo do programa de computação ut'i Iizado foi elabo
rado de acordo com DAV IS (op. c it. ) .
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cnpÍrulo

TRABALHOS GEOLOGICOS ANTERIORES

Desde 'l 908, data em que f oi f undado o Núcl eo Ani tãpol i s , eram

conheci das ocorrôncias de magneti ta na ãrea, consi deradas entretanto
desprovidas de va'lor, como escrev'ia R0D0LF0 JÚNI0R (1923) "apud"
CARRAR0 et al i j (l 967 ), aclmi ni strador do Serviço de Povoamento do Nq

cleo Colonjal Anitápolis. Em 1922 algum minério de ferro já era ex-
traido na ãrea pel o Sr. Manoel P'io Correi a (CARRAR0 et al i i, op. cit. ).

As rochas alcal inas e ocorrências de magnetita associadas foram
estudadas pe'la primeira vez por M0RAES Rtc0 & GUIMARAES (1926). Es-

tes autores descrevem a rocha encaixante, um grande batól ito granitj
co, como "hornb'lenda granito" e "granitjto", cortados pon freqüentes
pegmatitos e, no Vale do R'io Pinheiros, por diques de "nefelinito",
"põrf i ro nef el in j co" e "dol eri to porf i ríti co ". 0corrãnc'ias de "s j eni
tos" e "larv'i kitos" com "particularizações ricas em p'i roxênio sõdico
e apatj ta" nas cabeceiras do Rio Pinhoiros teriam sido formadas por
d'i f erenci ação do mesmo magma que gerou os gran'itos. No I ei to do ri o

foram identificados p'iroxenìtos, ijolitos, jacup'i ranguitos e um "ban
co de calcãrio branco" de granuìação grosseira, rico em magnetita e

apatita, que constitui, segundo os autores, o resto de um teto me-

tassedi mentar. Este "cal cãri o " foi cons i derado pertencente a uma sã-
rie imediatamente sobreposta ao Arqueano e constituída de rochas se-
djmentares compostas de fil itos, ard6sjas e calcãrios de idade ordo-
vi ciana. A gênese do Complexo é expl icada por di ferenc'iação magmãti -

ca e assimjlação de parte do calcãrio, ocorrendo concentrações dos

m'i neraìs fômicos nas regiões menos elevadas e ascendência de escõria
alcalina que teria originado os sienitos nas zonas mais elevadas.
Posteriormente processos pneumatoliticos, agjndo sobre o calcãrio,
teri am formado pi roxôni o, nefel i na, ffiôgneti ta e pi rì ta. 0s autores
cjtados classificaram morfologicamente a jazida de magnetita como do

tipo "stock-work" e subdividiram o mjnãrio, de acordo com os m'i ne-
rais domi nantes na ganga, em três t'i pos:

, ) massas de granuìação mé¿ia compostas de pequenos cristais de

magnetita, piroxênio e palhetas de mica. Essas massas correspo!
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2) massas de gra nul ação grosseìra consti tuida
por cristais mil jm-etricos de magnetita, ocorr
mol i ta em espaços i nter granul ares;

3) massas de granulação médi a compostas quase

cristai s de mag neti ta. Su bord i nadamente ocorr
du to de al teração de nefelina), biot ita e pìr

LE0NARD0S (1956) sjntetizou e analisou as inf
das por M0RAtS REG0 & cUIMARÃES (1926) e sugeriu s

de Anitãpoìis posf íveis carbonatitos. \
MoHR (1962)("apud' CARRARo et alii (.l967$ con

ressante e promi s sor execu tar a prospecção da'jazì
Ani tãpoì i s, enbora consi derasse precãr'ia a manei ra

SALGAD0 (.l963)l"apud" CARRAR0 et alii (op. cì
iho de reconhecimentb em Al tos do Rio Pi nhei ros ex

ções a trado e anãlises quimicas. Concluiu que os

dos de P 205 si tuavam-se em ãrea rel a ti vamente rest
te sem expressão econômi ca.

MELCHER & C0UTINH0 (1966) estudaram com maìor
grafj a das rochas alcalinas e os efei tos da intrus
encaixantes. A intrusão aicalina localizou-se em i
falhamentos, com orientação N-S, em granitos reglo
produziu um sistema de fraturas radiais e concêntr
caixante tem aspecto homogêneo e uniforme, com exc

des do co nta to com o c orpo intrusivo, onde sof reu

ção , ocorrendo h i dra ta ção e recri stal ì zação parcia
e formação de piroxênios e anfibõ1 ios sõdicos em f
das da i ntru são os autores identificaram una ampla
tos e si eni tos, resu I tados da ação me ta s somã ti ca a

gra n itos, com ad i ção inicialmente de Na e, depois,
parte central do Compl exo são descri tos ijol ito ,

ta-piroxeni to e carbonati to, sendo este Úl timo u

compo s i ção sövíti ca. Segu ndo os autores, "a dispos
no campo é aproximadamente concêntrìca e sua compo

d emo ns t ram a origem ígnea". Quanto ãs possibil jdad

sal taram que as ocorrênci as de mi nér^ i o de ferro, a

a pres en tam el evado teor de titânio e fõ sforo , o qu
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aprovei tamento, consi deraram também improvãvel a exi stênci a de cor-
pos de minério fosfãtico, por serem muito reduzidas as ãreas ocupa-
das peìo carbonatito e pelo piroxenito, e por não se encontrarem na
literatura exemplos sobre mineralizações deste gônero em rochas hí-
bridas sieniti.cas e feniti cas.

AMARAL et al i i (1967 ) fi zeram determi nações geocronoì õgi cas em
diversas rochas do Complexo, obtendo as seguintes jdades: fenito:
131 ,0 m.a.; melteigito: 129,2 e 127,5 m,a.; tinguaito: 104,7 m,a.

cARRAR0 et al i i (l 967 ) estudaram as rochas ai cal i nas do compr e-
xo de Ani tãpoì i s e pesquìsaram as ocorrênci as de apati ta e mag net i ta
associadas. As rochas al cal i nas são representadas predominantemente
por untitos' ijolitos e mel teigi tos, ci rcundados por sienitos e feni
tos' sendo raros os si eni tos nefel ini cos. um di que de carbonatito
corta as rochas b ã s i c o - a l c a l i n a s . 0s autores ma pea ra m tambõm um depõ
sito de encosta compo s to de bl ocos de matacões de rochas alcal inas,
denominando-o "Conglomerado pinheiros',. Consideraram que o Compìexo
constitui um diatrema alcalino e bãsico-alcalino localizado na inter
secção de grandes falhamentos do embasanento cristalino. para um sis
tema de venulações de apatita e magnetita com estrutura do tipo
"stock work", sugerem uma origem hidrotermal . Concluem ser a ocorrôn
cia desti tuida de valor econõmi co no que ta nge ã apatìtal sugerem en
tretanto um detalhamento nas ocorrências de magnetita.

HERZ (1977) sugeriu I ocal i zar-se o Compl exo de Anitápoìis, as-
sim como o de Jacupiranga, em um Ihot spotI no ponto de uma j u nção
tripl ice de exten so s fal hamentos associados ã abertura do 0cea no A-
tl ãnti co.

KAUL (.l977)' em pesquisa realizada pela CPRlvl, estudou a mineraìi
zação apatitica visando definir possibilidades de aproveìtamento eco
nõmico. contando com cinco furos de sonda, levantamento magnetomõtri
co, VLF ("Very Low Frequency',) e dados de eletrorresistividade, con-
cìuiu que a apatita ocorre disseminada em todas as unidades litolõgj
cas, sendo abundante nas rochas al teradas e pouco freqüente na ma-
trì z do talus e nos aluviões. 0bservou qu e, nas rochas, a apat.i ta o-
corre di ssemi nada e, raramente, consti tui ndo venul ações. Seu conteú-
do õ di retanìente proporcional ao de magneti ta. Determi nou a exi stên-
cia de uma reserva total de 189.041.31.l ton. de mìn6rio, sendo
176.171.842 ton, de reserva inferìda e I2.869.469 ton. de reserva me

dida + indicada, con um teor médio de p20u de 6,72%,
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VERGARA (1 977 ) apresentou os resu I tados obti dos durante uma fa-
se inicial de pesqu i sa pêra fo sfa to , executada a través de convônio
en tre a CPRM e a I LM. 0s trabal hos desenvol vidos compr eend eram: ma-
peamento na escala l:50 000, l6 furos de sonda, perfilagem gama, três
poços , duas trincheiras e várias anãlises quimìcas e petrográfìcas
A ãrea de oco rrênc i a dos feni tos e sìenitos foi detal hada, s endo ìn-
divjdual izadas duas zonas a pro x ì ma damen te concêntricas: a mais exter
na, de composi ção quartzo sienitica e a zo na mais i nterna, ãlcali
-sienítjca, onde se verifica nlaior influôncia da intrusão alcalina
Nos fenitos ricos em piroxênìo foi observado um enriquecimento em

pì rocl oro, mol i bdeni ta, fl uori ta, barita, esfal eri ta, caìcopirita e

ter ra s raras, As rochas piroxeníticas e as da sér.i e urtito-ijolito-
-mel tei g ì to , s i tuada s na porção central do Complexo, ocorrem sem dis
tribujção definida, sendo seus contatos muitas vezes gradacionais.
São atravessadas por veios carbonãti cos e nívei s gì ìmeríticos. A apa
ti ta associa-se pri nc i pa lmente ãs roc ha s bãsicas e ul tra bãs i ca s al ca

I jnas. Sua maior ocorrênc ì a, segundo o au tor, coincide com a presen-
ca de carbonatos, mas hã uma dimi nuição considerãvel de apatì ta quan

do a rocha grada para um carbonatito puro, A reserva tota l (med ì da +

i ndi cada ) de minério fosfãtico foi estimada em 330 X 106 ton. , com

teor médjo de Pn0¡ de 6,5%. Foram observadas anomal ias locais para¿J
Fe, Cu, Mo, La, I, Ba e Zr. Geneticamente o autor considerou que o

magmatismo gerador das rochas alcalinas não teria sido unifãsico; os
pi roxenì tos seri am as rocha s primãrias, que por processos autometas-
somãti cos originaram as rochas da sérle ijolitica, seguì ndo-se felds
pati zação, flogopi tì zação e carbonati zação ao I ongo de zonas de fra-
queza.

ZIESEMER & KAHN (1980) caracterizaram o minério residual da ja-
zida de Anitãpolis quanto a sua ocorrência, mineralogia e quimismo
0 perfil de solo sobre as rochas alcaìinas exibe três zonas distintas:
zona de talus, zona intermediária e zona mais compacta. A primeira
representa um depõsito eluvjonar superf icial, de acúmul o de matacões
das rochas alcalinas periférìcas, sendo essencialnlente estérjl, A

zona intermedìária constitui a maior parte do manto de intemperismo;
é a zona nla is rica em apati¡¿, participando con 67% do minério resi-
dual. Imediatanente acina da rocha fresca si tua-se a zona mais com-

pacta, caracterizada por parcial I ixivìação dos minerais prirnãr'i os

0s fosfatos são fluorhidróxiapatita e fosfato amorfo de alumínìo, es
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te ocorrendo pri nc i pa I me nte na zo na do tal us. 0s mi nera i s de ganga
são dominantemente silicatos, especialmente vermicui ita e/ou argiìo-
-minerais de camadas mistas (vermiculita-nontnorilonita) e/ou hidro-
bi oti ta. Para efei tos de pl anejamento de lavra fo ram distinguidos
com base na variação da conìposição mineralõgica, dois tìpos prìnci-
paìs de minério: um ti po feldspãtico (com mais de 50% desse mi neral )
e outro, r'i co em mãficos (com mais de 60% de vermjculita + piroxê
nio ).

YAMAM0T0 et al i i (l980) apresentararn os resuì tados obtidos por
tra tamento estatistico dos dado s químì cos (teores de pr0U, Fe203
Ca 0, Si 0Z, Al 203, KZ0 e Ba0) de amostras proveni entes de furos de
sonda localizados na ãrea do complexo de Anitápolis. concluíram que:
o Pr0U se co nc en tra pr efer enc i a I me nte nas roc ha s ultramãficas, segui
das pel os nefel i na sienitos, urtitos, carbonati tos e ã I ca.l i-sienìtos;
os teores de Fe203 aumentam conti nuamente dos álcal i-sienitos para
os nefelina sien'i tos, urtitos e ultramãfjcas, enquanto a soma dos
teores de Si 0r, Al 203 e Kr0 d.i minui. Conforme os autores, as varia-
ções químicas observadas indicam que os ã I c a I ì - s i e n i t o s , nefe l i na

sienitos, urtitos e ul tramãficas são rochas prova ve l me nte cogen-et i -
cas, formadas a partir de evento único; os carbonatitos seriam rela-
cionados a um evento posteri or qUe ating.iu todo o Complexo.

YAMAM0T0 (l980) efetuou análises de hipersuperfície de tendên -
cia a pa rti r dos teores de P20U, Ca 0, e Ba0 o bs ervado s nas mesmas a

mostras utilizadas por YAMAMOTO et alìi (op. cit.). A anãlise dos
diagramas obtidos possibiljtou a identificação de uma zona anômala
em apatita na porção NE do Complexo, onde ocorrem as rochas ultramã-
ficas.0 autor concluiu ainda que houve duas fases de geração de apa
tita: a pri mei ra provavelmente associada ã formação das rochas al ca-
'linas e a segunda, ã carbonatação.

V ERGARA (.l979, l9B0) apresentou os resul tados finais de pesqui-
sa mi neral pa ra apatita efetuada pel a ILM no Comp l exo Al cal i no de A-
nitãpoìis. Co ns ta ram dessa pesqu i sa: mapeamento geol õgi co ( escalas
1:5 000 e l:2 000), furos, de sonda, poços e gaìerias, anãlises quími
cas, mi neral õgÍ cas e pe trogrãf icas, ensaios tecnolõgicos e de benefl
c i anen to mi neral e frentes experimehtai s de I avra. Ba sea ndo- se em es
tudos petrogrãficos efetuados pel o INSTITUT0 DE pESQUISAS TECNOLTGI-
CAS D0 ESTAD0 DË SA0 PAUL0-IPT (.l979) o autor apresentou um mapa geo
ì6gico onde disti ngue as segu i ntes unidades I itolõgicas: ,,série dos
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feldspato alcal ìno quartzo sienitos", "sérle dos feldspato alcal ino
si eni tos", "série dos urtitos", "séri e das ul tramãficas" e carbonati
tos. Admitju a intrusão da um nagma alcal ino piroxenítico, rico em

volãteis, os quais foram responsávei s por uma i ntensa atividade me-

tassonátìca que deu origem ãs denais rochas alcal inas do Complexo
0bservou que os carbonatitos (predominantemente sövíticos) consti
tuem venulações, de espessura variada, que cortam as rochas alcali -
nas silicãticas, Em zonas específicas, anômalas, VERGARA (.l979, 1980)

verifìcou a formação de sulfetos de Pb e Zn. Constatou ainda que a

mineralização apatítica concentra-se prjncipalmente nas rochas ultramãfi -

cas, nos urtitos e nos nefelina sienitos. No manto de ìntemperismo o

co rre consi deráve'l espessura de minério apatÍtico residual, responsã
vel por uma reserva de 53.500 X l03 ton., com teor méd io de 8,2% de

P205. A reserva de minérìo em rocha foi avaliada em 206.500 X 'ì03

ton., com teor mõdio de 5,9% de Pr0U. Neste trabalho, o autor prevê
o a proveì tamento de feldspato alcalino para a i ndústria de cerâm ica,
e de calcita para a indústria cimenteira, como subprodutos.

ULBRICH & G0MES (l98l ), em trabalho de síntese sobre as rochas
alcalinas do Brasil, agruparam as diferentes ocorrências em oito ti-
pos de associações petrogrãflcas. 0 Complexo de Anitãpotìs, a exem -
pìo dos de Jacupiranga, Juqu i ã, Araxá, Tapìra, Serra Negra, Catalão
I e Ipanema, foì enquadrado no "tipo III", caracterizado por uma as-
sociação máfico-ultramãflca com dunitos, peridotitos, piroxenìtos e

gììmeritos como termos dominantes. 0correm associadas rochas félsicas,
tais como ãlcali-sienitos, malignitos, shonkinìtos, e variedades pe-

ralcalinas fortemente insaturadas, como ijol itos e melteigitos, De

acordo com os autores, o Compl exo Al cal i no de Ani tãpo1 is representa
uma linhagem onde dunitos, peridotitos e piroxenjtos constituem as

rochas principais, incluindo núcl eos carbonatíti cos, Es tes autores
agruparam ainda as ocorrências brasileiras em 10 provincjas alcal i -

nas e consideraram o Compl exo de Ani tãpo1ì s, por sua local izaçâo e

características petrográficas, genéticas e temporais, cotno o únìco
repres en ta nte da " Provinc i a de Anitápol i s".

ALME IDA (1983 )" estudando as rè1ações tectônicas das roc ha s alca
linas meso zó i ca s da Reg Í ão Sul da Pl a taforma Su I -Amer i ca na , distin -
guiu I2 províncìas alcaiinas e incluiu o Complexo de Anitãpo1is, jun
tamente com os de Lajes e Quarenta, na "Província Santa Catarina"
Destacou a poss ibiI idade de que os mov j mento s o po stos ocorr i do s en-
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tre o Arco de Ponta Grossa e o Sinclinal dê Torres tenham ensejado o

desenvol vjmento ou a reativação de fraturamentos profundos, pelos

quais teri.a ascendido o magma alcalino.
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0 Complexo Alcalino de Anitãpolis acha-se introduzido em rochas
graníti cas que compõem o embasamento cri stal i no do Estado de Santa

Catarina. Essa região faz parte da porção meridional da Provincia
Mantiqueìra (ALMEIDA et alii,1977 ) onde foi reconhecido o Bloco Flo
rianõpolis (J0ST & HARTMANN, 1984). Ta1 bloco pertence ao Macìço
Pel otas, sendo de le s ep arado por uma extenção da Bacia do Paraná ao

I ongo da di vi sa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catari na. Segundo

J0ST & HARTMANN (op. clt. ), o Bloco Florianõpoìis é provavelmente u-
mä conti nuação do Bl oco Dom Feliciano si tuado no Rio Gra nd e do Sul.
Tat idõia foi tambêm admitida por FRAG0S0 CESAR (1980), que propõe

a contì nuidade do C i ntu rão Dom Fe1ìciano até Santa Catari na. 0 Cintu
rão seria, segundo esse autor, uma unidade lito-estrutural caracteri
zada por compl exos me tam6rf i c o-m igma tí t i co - g ra ni tì cos , derì vada da

regeneração Brasiliana atuante na porção sudeste da Pl ataforma Sul -
-Ameri cana. De acordo com J0ST & HARTMANN (op. cit. ), apesar da fal-
ta de dados radiométricos na ãrea do Bloco Florianópolis pode-se su-
por que o bl oco corresponda tanto a un emba s amen to antigo retrabalha
do no Brasiliano, quanto a um fragmento de ra iz de arco magmãti co

deste ci cl o. f'/! ,'.t

Segundo CAMP0S_9!T0 (.l984), as rochas granitìcas hospedeiras da

intrusão alcalina de Anitãpolis pertencem ã Suíte Pedras Grandes (FI
GURA 2), Esta sui te õ consti tuída por grandes batõ1j tos graníticos
introduzidos nas rochas do Compìexo Granitlco-Migmatitico (BASEI ,

1984). São pref erenci al mente grani tos al cal i nos, de granulação gros-
sa, comumen te porfi rõides, não fol i ados, exibindo g ra nde variação fa
ciolõgica, desde ti pos enri quec i do s en mãfi cos (bì oti ta e anfiból io)
até variedades alaskiticas, Estudos radiométricos efetuados pelo mé-

todo Rb/Sr por BASEI & C0RDANI (1984) revelaram idades em torno de

540 J 20 rn. a.
As demai s u n i dades de i nteresse, na reg i ão pré-cambriana de San
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ta Catari na, acham-se indicadas na F IGURA Z e são, a seguir, resumi_
d amen te carac ter i zada s,

As rochas mais anti.gas da região afloram entre as cidades de Ti
jucas e Itajai. Constituem o Compì exo Costei ro (SCH0BBENHAUS, I 97ã
"apu¿" CA¡1P0S NtT0, |984) e. cornpõem-se de gnaisses, rochas bãsicas
e ultrabãsicas, granulitos e migmatitos, de idade arqueana, retraba-
I hados nos ciclos Transamazônico e Brasil iano.

0 Grupo Brusque oco rr e segundo uma faixa com cerca de 40 km de
largura, separada em duas por"ções pelo grani to da Suîte Val sungana.
ïem como limite sul o Lineamento de Major Gercino, que o coloca jun-
to dos terrenos g r a n i t o - m ì g m a t i t i c o s . A norte é bal izado em quase
toda a sua extensão peì a Faixa de Anatexltos Ribeirão da prata Sua
fro nte i ra a oes te é fornecida peì os sedimehtos da Bacia do paranã. E

constituído predominantemente por metassedimentos representados por
metapelìtos, metapsami tos e metacarbonãticas, com i ntercal ações de
c a I c o s s i I i c á t i c a s e metabãsicas, metamorfoseadas na fãcies xi sto ver
de a anfibolito (BASEI, 1994). ISSLER (t 983 ) denomi na, pa leogeografi
camen te, o Gru po Brusque "Faixa Arco Fossa Tijucas", onde reconhece
rochas ectiníticas com termos mãficos e ultramãficos, ofiolitos e

intrusões de granitos a duas micas. SILVA ('l 983 CAMp0S NETO,
op. cit.) ìocaliza o Grupo Brusque (pa ra o au tor, "Compl exo Meta -
mõrfi co Brusque" ) no Proterozõico I nfer i or-Arq u ea rro e define a ,,Se-

qll ênc i a Vulcano-Sedimentar Rio Itajai-Mirirn,' (correspondente aos
ofiolitos de ISSLER, op. cit. ),com caracteristicas de terrenos "greens-
to nes ". CAMP0S NET0 (op. cìt. ) d i scorda das i nterpretações de I SSL ER

(op. cit. ) e SILVA (op. cit, ) por considerá-las ',sern base geocronoì6
gica, estrutural ou I i to e s t r a t i g r ã f i c a " . Datações Rb/Sr efetuadas por
BASEI & C0RDANI (.l984) demonstraram a idade Brasil iana (anterior a

700 n.a. ) para o Gru po Brusque.
Penetrando as rochas do Grupo Brusque ocorrem os granitos das

Su ítes Va I su nga na e Guabi ruba. 0s primeiros consti tuem co rpo s de com
pos i ção gra nod i ori ti ca , es tru tu ra ori entada. e textura porf i ríti ca

com idade Rb/Sr 640 t 20 r.u. (BAStI, op. cit., BASEi & C0RDANI,op.
cit. ). 0s granitos Guabìruba são p r e d o m i n a n t em e n t e bjotita grani tos,
podendo tarnb6m ocorrer variedades a duas micas. Apresentam textura
maciça, e ocorrem cortando os da SuÍte Vaìsungana Sua idade Rb/Sr si
tua-se em torno de 620 t 20 m.a. (BASEI & C0RDANI, op. cit. ).

0 Compl exo Granito-Migmatitico tem como limites suì e oeste os



sedimentos da Bacia do pa ra ná e a norte, o L ineamento de Maj or Ger-cìno, que o separa dos metassedjmentos do Grupo Brusque (BASEI,
1984)" Segundo este autor, trata-se de uma regjão essencia.l mente gra
ni ti ca onde predomi nam migmati tos, cortados por grani tõi des diversos.0 leucossomà' de composiç.ão p r e f e r e n c i a r m e n t e quartzo-monzonitica,
constì tui o materiar predomì nante dos migmatitos, tendo sido datadopelo mõtodo Rb/Sr em 640 t 20 m"a. (BASEI & c0RDANI, 1984). 0 mera-
nossoma, volumetricamente pouco expressjvo, -e representado por estruturas ti po 'rschlieren,, e tem como I ogoti pos principaìs: hornblenda
gnaisses e biotita gnaisses.

Introduzi ndo-se nas rochas do Compì exo Granito_Migmatitico
rem corpos graniti cos a monzonîti cos, maci ços e porfj ríti cos ,idade em torno de S80 t 20 m.a. (BASEI & C0RDANI, op. c.i t. ), que
põem a Suíte São pedro de Alcântara (BASEI, op. cit. ).

ocor
com

com

A Faixa de Anatexitos Ribeirão da pra ta separa os metassedimen-
tos do Grupo Brusque dos sedimentos do Gru po Itajai e corì^esponde a
" a u g e n " - g n a i s s e s r eucocrãti cos, granur itos e metassedì mentos, corta -
dos e injetados por granìtos anatéticos (CAMp0S NET0, 1984). Segundo
BASEI (op' cit. ), es ta faixa ter-se-ia desenvor vido durante o finar
do ciclo Brasì riano, reìacionada a grandes farhas inversas com sent.i
do de deslocamento de sE para Nr,l , coìocando o Grupo sobre as r.i toro-gias da Faixa de Anatexi tos e estas, sobre os sedimentos do Gru po
Itajai.

0 Gru po Itajai co rre s po nde a uma fossa morãssica, exì bi ndo con-
gl omerados proximais nas bordas, seqüênc.i as conti nentai s e mari nho _

-turbi díti cas, bem como ro cha s vur câni cas ãcidas, tufos e granì tos
intrusivos (cAMP0s NET0, op. cit.). FRAGos0 cESAR et arii (ì982) con
si deram o Gru po Itajai "uma seqüência iniciada por areni tos arcosea_
nos e arcõseos i nterca r a do s com r entes de rochas ruditi cas, e com tu
fos ãcidos no topo, que passa grada ti vamen te para uma unidade de rit
mitos consti tuida por finas camadas argiio-sirtosas i nterca r adas com
outras arenosas (turbid.itos), bem como tufos ãcidosl,. A idade da se_
d'i mentação do Grupo Itajaî foi estimada em 560 m,a. (BASEI & coRDANI,
op" cit,)" Esta seqtlência, segundo FRAc0S0 CESAR et a.l ìi (op. cit. )acha-se afetada por sìrrs e di ques de vu rcani tos ãci dos, cujos derra
mes a recobrem. E tamb6m introduzida por un stock alaskítico, com
idade Rb/Sr em torno de 540 t ZO *.a. (BASEI & CORDANI, op. cit. ) ,pertencente ã suite Sub.i da.
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A oeste de Ani tãpol i s, recobri ndo discordantemente as rochas
dos Gru po s Brusque e Itajai, do Compì exo Granito-Migmatítìco e das
Sui tes valsungana, São Pedro de Al cântara, subida e pedras Gra nd es o-
correm as rochas sedimentares e vuicânìcas da Bacia do paranã.

Na faixa costeira do Estado de sa nta catari na ocorrem extensos
depõsi tos rec en tes de areìas quartzosas apresentando morf oì og.i a de
feixes de resti nga, e sedimentos arenosós ou sÍl tico-argilosos, se-
cundari amente ocorrem depõsitos e6l icos, de talus, coluviões e alu -
viões,
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GEOLOGIA LOCAL

2.I CaracterÍst icas Gerai s

0 Comp lexo Alcal ino de Ani tãpoì i s consti tui uma dopressão morf o
'I ógica, de f orrna subcìrcu-ì ar, circundada por rochas graniticas per-
tencentes ã Sui te P edra s Gra nd es (CAMpOS NET0 , l9g4 ).

Na peli feri a do corpo alcalino os gran itos encaixantes são
cortados por d iques de rochas subsaturadas,jã estudadas por MTLCHER

& C0 UT I NH0 (1966) e classìfjcadas como tinguaítos.
No local da i n tru são alcalina, o ma pa de fo tol ì neamentos (FIGU-

RA 3) de ¡'IELCHER & C0UTINH0 (op. cit. ) exibe diferentes padrões de
estruturas vinculadas a fraturamento: dois tìpos de fraturas (ra,
diais ou concêntricas) dìspõem-se ao redor do macìço e acham-se a

ele re'l acionadas; enquanto que outros sistemas, mais regionais, cor-
tam indistintamente as rochas do embasamehto. Para verificar as o-
rientações preferenciais desses sistemas maìs ampìamente distribui -
do s, foi el a borada uma ro sãc ea (FIGURA 4) que indica o predominì o de

orìentação com direção N-S (Nl0oI,l a Nl00f¡ e um outro sistema
orientado segundo NE (N500 a N6O0E). A somatõria de todos esses
sistemas, assocìada aos tipos de rochas de composição máfica e ultra
mãfica, de menor resistência ã al teraçã0, provavel mente origìnou a

atual depressão, que constitui hoje o Vale do Rio Pinhejros.
A ãrea i nterna do Compì exo não apresenta afl oramentos devido ao

energ-etico e profundo intemperismo, mas nas zonas de bordo e nos tes
temunhos de sondagens são observadas brechas, milonitos e espeìhos
de falha. tssas fei ções estarj am prova ve lme nte rel aci onadas com as

estruturas I i neares, que são visiveis nas roc ha s gran itõides perifé-
ricas e que, em muitos casos, atravessam a. ãrea (ANEX0 C) e podem

corresponder a fal has de ì dade pré- ì ntrusão, reati vadas apõs a forma

ção do Comp lexo (V ERGARA, I 980 ) .

Z.Z 0 Granito Encaixante

Uma vez que as rochas graniticas encaixantes do Complexo Alcali
no caracterizam-se por uma notável homog e ne i dad e mi neral õgì ca e tex-
tural (t'IELCHER & C0UTÏNHO, op. cit. e VERG.ARA, ì979), sua caracterização
petrogrãfica foi efetuada a partir da anãlise de cinco amostras loca
lizadas em pontos sjtuados a menos de 500 m da periferia do corpo al
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calino (ANtX0 C). Destas, fo ram sel eci onadas dua s para anãl ises quí-
micas, cujos resu I tados s erão apresentados e discutidos nos capítu-
1os subseqüentes,

São rochas de col oração cinza cl ara e granuì ação grossa, embora

ocorram, I ocalmente, vari edades de granul ação mõdia a fina. Sua com-

pos i ção mi nera lõg ì ca, a pres e nta da na TABELA l, perm i te enquadrã- l as

no grupo dos leuco-granitos (SUBCOMMISSI0N 0N THE SYSTEMATICS 0F

IGNE0US R0CKS- IUGS, I973 ). Exi bem textu ra granul ar h ipìdiomõrfica
caracterì zada peì o arranjo de cri stais subédri cos de plagioclãsio e

ortoclãsìo, e anõdri cos de quartzo.

TABELA I - COMPOSIÇõCS NONNTS DE AMOSTRAS
)

DE GRANITO

PLAGIOCLÃSIO

CLORITA
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0rtoclãsio -e o feìdspato predomi na nte; exibe nitido intercresci
mento pertitico, f req{Jenternente apresenta geminação Carl sbad e atin-
ge d imensões de até 3 cn,

Plagìoclãsjo oco rre na forma de cristais mi limétri cos, indivi -
duaì izados ou ent agregados. Achat'r1-se gera lmehte zonados ' com núcl eos

mais cãl ci cos (chegando até nn3g), freqÜ entemente serici tì zados e/ou
s a u s s u r i t i z a d o s , e borda s sõd i cas (a té nn.t 6),praticamente sãs.

Quartzo ocorre i n t e r s t i c i a I m e n t e , em cri stais submil imétricos e

mi limétricos, i sol ados ou constj tui ndo agregados '

Bioti ta 6 o prì ncì pal m inera l mãfi co prìmãrìo, o bs ervad o nos

granitos. Nas amostras mais di stantes do cor po al cal i no ( amostras

A-5 e A-6) apresenta-se com coìoração parda, em pìacas milimõtricas,
ãs vezes cl ori ti zadas. Nas mais próx i ma s (amostras A-2' A-3 e A-4)

ex.i be col oração es v erd eada e ocorre na forma de agregados de mi cro -

cri stai s recri stal i zados (F0T0 3), associados a egirina, epídoto, o-
pacos e, ãs vezes a prehnìta. Neste caso, resulta da transformação da

biotita parda primãria.
0utro mi neral mãfi co primário encontrado esporadì camente nessas

rochas,é a hornbl enda. 0corre em prismas esparsos, de dimensões sub-

mil ìmétricas, associados a biotita e parc ial mente substituídos por

riebeckita.
A ação de esforços deformacìonais ã njtidamente evidenciada nos

granìtos pelas presenças de: fraturamento general i zado dos consti-
tu i ntes mi nerai s (especi almente quartzo, plagioclãsjo e ortoclãs1o);
forte extinção ondulante e textura "mortar" em cristais de quartzo ;

"kink bands" em pìaquetas de biotita; encurvamento dos planos de ge-

mÍ nação de cristais de plagiocìãsio.
0 grau de transformação metassomãtica dessas rochas parece es-

tar relacionado com a proximìdade do corpo alcalino e/ou

com a i ntensidade dos esforços deformaciona is responsãvej s pel o fra-
turanento que teria favorecido a percoìação de soluções alcaìinas'
As principais evidêncjas da ação metassomãtica, de carãter essencial

mente sõdico, que af etararn os granì tos são : cristalização de egirina
em microfraturas; transformação de biotita em egirina (notando - se'
em alguns casos, o aparecimento de delgada faixa de mineral f-elsico'
provavelmente ortoclãsio, entre a biotita e a egirina) e anffbõlio
sõd i co (r'iebeckita); neofo rmação de albìta, constituindo "capas" ao

redor de cristais de oligoclãsio e ortoclãsio, ou ì n t e r s t i c i a I m e n t e ,
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na forma de agregad o s de mi crocri staìs '

2.3 Rochas de Dique

0s diques que cortam as rochas graniticas ' na periferìa
do corpo alcalino, são constituídos por rochas de coloração verde es

cura a preta, granuìação fìna e textura porfirítica. 0s resultados
obtidos a partir da anãl ise petrogrãfica efetuada em quatro dessas

amostras (TABELA 2 ) são semel hantes aos descri tos por MELCHER & C0U-

TINH0 (1966) pa ra essas rochas, c l a s s i f i c a n d o - a s cono tì nguaÍto.

TABELA 2 - COMPOSICõES HODAIS DE AMOSTRAS DE TINGUAITO

A TABELA 2 mostra que os fenocristais são constituidos predomi-

nantemente por nefe l i na e pì roxôn i o (egirina-augìta) e, subordinada-

men te, por apatita, ortoclãsio, biotita, ti ta ni ta e opacos ' Nefel i na

ocorre na forma de pri smas, com seção hexagonal ou retangular, comu

mente alterados em cancr.inìta, serìcita, carbonato ou zeólita. Piro-
xônio constìtui prismas curtos exibindo nitido zoneamento, onde dis-
tì nguem-se zonas concêntricas com d i ferentes teores em mol-ecula de

egirina o a prox i madame nt e paral el as ãs su perfic i es dos cri stai s ' Apa-

tita ocorre com relat.i va f reqtlôncia entre os fenocristais, na forma

de prìsmas hexagona i s curtos.
A massa fu ndame n ta I dessas rochas a pres enta textura tinguaitica,

caracterizada por a bu nda ntes acicu las de egirina dispostas caoti ca -

FENOCRISTAIS
INERAIS

flASSA
FUNOAMENTAI,
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mente sobre uma base I eucocrãtì ca consti tuida essenciaìmente por ne-

fel ina (parcìalmente cancrinitizada), feldspato potãssìco e zeõlita.
Zeõl ita ocorre ta.mbém preenchendo cavidades miaroliticas e mi -

crof raturas.
Finalmente, deve-se destacar, na amostra B-4 , a presença de

quant.i dad e considerãvel de minúscul os cri stai s, de hãbito rombodode-

caédrico, dlspersos na massa fundamental (F0T0 4). Tais cristais fo-
ram identifjcados por d i fra tometr i a de raìos-X como melanita'

2.4 0 Complexo Alcal ino

Devido ã falta de aflorômentos na porção interna do complexo, o

conhecimento das caracteristicas e da dlstribuição dos ti pos 1ìto16-
g.i cos foì adquirido através do estudo dos testemunhos de sondagen. 0

ANEXO A apresenta uma síntese dos reSul tados obtidos, mostrando, em

bloco-diagrama, a distr'ì bu.ição dos furos de sonda com as ì itologias
dos testemunhos.

Ape sa r da grande variação das profundidades ati ngidas pel os di-
versos furos de sonda, dificultando a observação da distribuição es-

pac.i al das litologias, as quantidades de tipos petrogrãficos observa

das em cada furo foran ponderadas ern função das espessuras de rocha

atravessadas pêl a sonda (ANEX0 B). 0s dado s obti dos, i ntegrados ãque

les extraîdos de VERcARA (.l979), possibiljtaram a elaboração do mapa

geoìõ9ico (ANEX0 C) e a i nterpretação, em bl oco-diagrama, das rel a -
ções entre as I itologìas (ANEX0 D). Nos ANEX0S A a D observa-se que

as rochas alcalinas ocorrem em quatro zonas aproximadamente concên -

tricas, assìm di stri buídas:

- z(r na øxÍønnø, contendo p r ef e r e n c i a I m e n t e roc ha s da séri e dos

ál cal i -s ì eni tOs (ãI caI i -s i eni tos , mel a-ã l ca l i - s i eni tos ' l us i ta -

nitos);
- zona ínf¿nmødLâtía øxÍQ.nna, cOnstituida predominantemente por

roch.as da série dos nefelìna sienitos(nefelina sienitos, malìg-

ni tos, shonki ni tos );
- zona intenmødLãttia intønna, formada essencialmente por rochas

da sêri e dos ijolitos (urtì tos, iiolitos, melteigitos);

- z0nd íntettna, con predomînio de rochas da sérje das ultramãfí
cas (bìotita pìroxenìtos, biotititos, piroxenitos, magnetita du



?(

ni tos ).
Toda s essas roc ha s ac ham- s e ìrregularnente cortadas por veios

de carbonatitos, de espessura submil imêtrjca a decamêtrica. 0 ANEX0

C apresenta também a delimitação das regÍões com as rnaiores incidên-
cjas de i ntercal ações carbonatítlcas.

As características do conjunto de ti pos petrográficos que com-
põern o Compl exo Al cal i no de Ani tãpol ì s serão apresentadas detal hada-
mente nos capitul os subseqtlentes.
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FOTO3-AGREGADODE

ESVERDEADA ASSOCIADA

CRUZADOS. AIvI]STRA A4I

MICROCR ISTAI S RECR I STALI ZADOS DE BIOTITA

A EGIRIM E OPACOS EM GRAI\IITO. NICõTS

t-,.-_j'"
FOTO 4 - MICROCRISTAIS ROIVIBODODECAfuNICOS (CRSTRUTOS) OC MEIå

NITA DISPERSOS EM I4ASSA FUNDAMENTAL DE TTNGUAíTO. NEFELIM

(reruocntsrru BRANco), pIRoÉNIo (vgnoe), Nlcóls PARALELos, A-

IÐSTRA 84,



CAP I TULO

PETROGRAF IA

CRITÉRIOS PARA NOMENCLATURÀ

Pretendendo-se homogenei zar a cl assifì cação das rochas graniti -
cas e al cal i nas estudadas, adotou-se, no presen te trabal ho, as suges
tões da IUGS (1973). 0s carbonati tos foram classificados de acordo
com os cri tõri os estabe'ì ecidos pel a IUGS (l9iB).

0s tj pos petrogrãfi cos alcalìnos observados no Compì exo de Ani-
tãpotis enquadram-se nos campos de nümeros 6, ll, l5 e l6 (lUcS ,

1973), denomi nados re s pect i vament e, neste trabal ho: s-erie dos ãlca-
I i-si enitos (ãl cal i-sj en i to, mel a -ál ca I j -sì enito, lusi tanito); sãrie
dos nefel ina sienitos (nefe ì i na sienito, malignito, shonki ni to ); sõ-
rie dos ijol itos (urt ito, ìjolito, mel te igi to ); e sõrie das u l tramã -
fi cas (bi oti ta pi roxeni tos, bi oti ti tos, pì roxeni tos, magneti ta duni-
tos). 0bs erv e- s e que os p iroxeni tos se i ncl ui ri am, especif i camente,
entre os ãlcali-piroxenitos de LE BAS (1 977).

A classif i cação dos carbonatj tos baseou-se na porc en ta g em reìa-
tiva entre calcita e dolomita e em sua denominação considerou-se os

nomes especÍficos (como sdvito, beforsito) (IUGS, 1978). Nos casos
em que se observou quantidades signifÌcativas de outros minerais car
bonãticos, convencionou-se inclui-los no nome da rocha em posjção an

tecedente.
A importãncìa econômica da apati.ta na ãrea estudada e a sua o-

corrência em praticamente todas as rochas do Complexo detbrminaram a

sua inclusão, antes do nome da rocha, nos casos em que o seu conteú-
do modai 6 i gual ou superior a 5%.

2 CARACTERfSTICAS PETROGRÃFICAS

2.I 56rie dos Ã1ca1i-Sienitos

0s tÍpos petrogrãficos que compõem a s-erie dos ãlcal i-sienitos



,lo

a pr es e ntam granulação geral mente média e col oração var i a ndo de c inza
claro a escuro, Constituen-se essencìalrnente de feldspatos potãssi-
cos (ortoclãsio e anortoclãsìo) e pìroxênio (TABELA 3) em quantida -
des diversas, podendo variar de termos I eucocrãti cos (ãtcal i-sieni -
tos), pobres em piroxênio, a termos melanocrãticos (l usitanitos )

muito ricos nêste mineral; fm quantidades subordinadas observou-se:
nefel i na, biotita, fl ogopi ta, anfibõl io sõdi co-cãl cì co, opacos, ti ta
nita, zi rcã0, canbonato, apati ta, quartzo, calcedõnia e rutilo.

Estas rochas geralmente exìbem arranio textura1 granular hìpì-
d iomõrf i co (F0T0S 5 e 6), embora estruturas substitutivas e distri -
bu ì ção irreguì ar dos mi nera ì s possam resul tar em h e t e r o g e n e i d a d e s

texturais (F0T0S 7 e 8).
Comumente, observam-se agregados de piroxênio egìrinico em pri s

mas de tama nho vari ado (submìl imétrico a centimétrico), ãs vezes iso
rientados; pneenchem fraturas ou ocupam espaços entre cristais de

feldspato (FOT0S 9 e 10). Neste último caso, os agregados piroxênicos apre -

sentam as mesma s fo rma s i ntersticiais caracteristi cas dos agrupamen-

tos de quartzo e plagiociãsio dos grani tos enca ixantes. Este aspecto
evidencìa cl aramente o processo de feniti zação (egirinìzação) dos

gra ni tos en ca ixan tes , ori g i na ndo ãl ca I i - s j eni tos '
0 ortoclãsio é o feldspato potãssico predominante nos ãlcali -

-sienitos. 0corre na forma de crlstais sub-edricos a an-edricos, geralmente

mil imêtricos, não sendo rar os os cristais submil imétricos ou centimõ

tricos, A estrutura pertitìca e as propriedades õptìcas são exatamente as

mesmas apresentadas pelos feidspatos potãssicos dos granìtos.
0 anortoclãsio constitui uma variedade neoformada de feldspato

potássico, resultante da r e c r i s t a l i z a ç ã o .d e ortoclãsio ' 0corre na

forma de agregados de cri staì s subêdri cos submi I imétri cos ' em arran-
jo por vezes pavìmentoso,

En algumas amostras de áIcaIi-sienitos foram observados raros
cristais de plagioc'lásio, intensamente sericitizados, provavelmente

remanescentes do granito orig inaì .

Z.Z Série dos Nefelina Sienitos

As rochas desta sér'i e apresentam granul ação fi na a grossa e co-

loração variando de c'i nza claro a cinza escuro, ãs vezes com manchas

rósea.s,
São roc ha s consti tuídas essencialmente por feldspato potãssi co



TABELA 3 - COMPOSIçõES MOÐAIS DE ROCHAS DA SÉRIE DOS Á¡-CRI-I-SIEruITOSs

F7 - 46,50 ft
(fel¿-ãlc¡1 i-síenltol

F7 - 93,40 ñ(Lusltanito.l

Fl2 - 85,40 m
(Ã1cð i i-sieni to)

contìnua
o
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F30 - 4 5,30 Ír
(tìel a 

jìcôì i -sìeni to)

F95 - 6l ,35 !r
(Lel.-ál c¿l i-3ienlto)



(ortoclãsio e mais raramente anortocìãsio), nef eì.i na e
(TABELA 4). Apatita, bi oti ta, fì ogopì ta, opacos, aì bìta,
carbonato, titanita, anfibólio sõdico_cá,1 cico, zircão erais ocorrem em quantidades subordinadas.

A exempro dos ã r c a r i - s i e h i t o s , a distribuição mi nerar é bastan-te irr'egular, notando-se zonas enriquec.i das em piroxênio ( mal igni_tos e shonkinitos) ou em nefel ina e/ou feldspato potássìco (nefelinasienìtos).
A despei to das freqirentes estruturas de substituição e da dis -tribuição i rregu la r dos minerais, a textura predomi nante nesta sérieé a granuìar hipìdiornõrf ica (F0T0 l1). Esta textura caracteriza-se pela associação de cristais geraìmente tabulares, de feldspato potássico' nefelina intersticiar e piroxãnio prìsmãtico, disseminado ou em .ni.n"or;0s feldspatos potãss icos, geral mente subédricos, com hãbito tabul ar,apresentam as Íìesmas proprì edades ópt ica s e morfor õgi cas dos feìdspatos dos granitos e á r c a r i - s i e n i t o s . A nefer i na , em cri sta i s anêdricosa subédricos, estã em sua quase totaridade substituída por cancrini-ta' geiseckita, zeõrita e carbonato, sendo f reqtJ entemente reconheci-da apenas por sua fo rma e produtos de ar teraçã0. Macnoscopi camente apresenta coìoração variando de cinza craro a rosa e dimensões subm.i -I imétri cas a mi linétricas.

0s nef er'ina sienitos apresentam raranente textura de tipo maishomogôneo, "magmãtico", observado somente em variedades de granula _

ção fina. Neste caso, anortoc.l ãsio tabular em arranjo cruzado ougrosseiranente radi ar se âssocia a nefêr i na subédrica ou euédrica ,com hãbito prismãtico curto, e ainda a agulhas ou pr.ismas alongados depiroxênio, disseminado (F0T0 lZ).

2,3 Série ilos I jolitos
Nesta séri e os ti pos petrogrãfi cos a pres en tam coì oração ci nza

m-edio a cinza escuro, freqrentemente com manchas rõseas, e granura -
ção predomi nante m-edia.

A mineralogia destas rochas ã ba s ta nte simpìes, ocorrendo essencialmente nefel ina e piroxên.ios (TABELA 5), com pequenas O"oO""ri.lde: feldspatos arcarinos, b i oti ta, anfibór io cãrcico, opacos, zeóìi-ta' titanita' cìorita, carbonato, apatita e cancrinita. 0s termos nìosocrãticos (ijoìitos) são nitidamente predominantes rob"" o,;;;;.:crãti cos (urti tos ) e meì anocráticos (mel teì g i tos ).

A2

piroxênio
z eól i ta

argilo-mine-



TABELA 4 - coMposrções Noonts ÐE RocHAS nR srnle Dos NEFELINA sIENITos

ç12 - 62,70 ¡t
( ti ?feì i nà sienitoì
Flz - 62,70 E
( efeì inà sieníto)

(Ápàtit¡ nefel inå sleñito)

F23 - 88,50 d
(liaf€linå eìeñìto)
F2t - 6l,30 ¡t
(Äprti t. ñefelin¡ slenlto)

F?9 - 9C,5C B
(Hùligniro)

FIC - 6¿,90 n
i¡pi Èi tå nefe:;rå sieni!o)



TABELA 5 - COMPOSIÇOES MODAIS DE ROCHAS DA SERIE DOS IJOLITOS

Âlr 0sTRA s

F 21 - 60,90 ñ
(Apô lì tà ijol ito)

F29 - 60,40 ¡Ì
(Apð tl tô lJoi { to)
F30 - 57,60 Ír
(Apå tl tå urti to )

20.5 24-5

cont i nua
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0 arranj o textural granular hipìdiom6rf ico é muito comum nðs
rocha s desta série, ocorrendo cristais de pìroxônio, subédricos a
eu-edricos' com hãbito prisrnãtico, i n t e r - r e r a c i o n a d o s com cristais su
b6dr i cos a anédricos de nefeì i na, esta em disposição intersticiar ;quando mais a bu nda nte (urtitos), incluindo parcìaìmente piroxênios
0bserve-se todav ìa que a distribuição dos mineraìs é extremamente variada, ocorrendo f r^eqüentemente manchas e faixas irreguìares, oru
com predominio de piroxênio, ora de nefer ina com diversas estruturas
minerais de substi tu ì ção, e heterogeneidades granurométricas (F0Tos
l3 e l4).

E s p o r a d i c a m e n t e , o b s e r v a m - s e amostras com textura granuì ar h.i p.i -
d i omórf ica, homogênea, de aparência ti pieamente magmãtì ca, caracteri
zada pel o arranjo de cri sta i s submii imétricos, subõdrìcos a euêdri I
cos de piroxênio e nefel i na (F0T0S I5 e l6).

2.4 Série das Ultranáficas
Foram agrupados nes ta série os tipos pe trog ráf ì c os constituidos

essencialmente por piroxênios e biotrta (p iroxeni tos, biot.i ta pìroxe
nitos' piroxênio biotititos, biotìtitos) e os compos tos predomì nante
mente por "ol ivi na " e magnetita (denomì nados prov i sori amente mugnetf
ta dunitos) (TABELA 6).

As rochas p i roxêni ca s e/ou biotîticas apresentar¡ granuìação fì-
na a média e coloração cinza escuro. Diferem fundamentalmente dos
ã I c a I i - s i e n i t o s , nefer i na sienitos.e ijoritos por a pr es en ta rem textu
ras co ns i d era v el mente mais homogêneas, que se ca ra c ter i zam per a asso
ciação intima e equiribrada de cristais prismãticos de pìroxênio e
placõides de biotita, ambos com granulometria submil imétrica a mil i_
métri ca, co ns ti tu i ndo um arranjo granuì ar hipid,i omõrfi co (F0T0 r7)
Biotita, I oca ì mente, substitui piroxênio, especiarmente ao ì ongo de
p la nos de ci i vagens e periferia dos cristais. Magnet.i ta é o mi nera l
acessõrio mais comum. 0utros mi nerai s presentes em quantidades subor
dinadas são: apatita, neferina, anfib6rio sõd.i co e sõdi.co-cárcico ;ti tani ta e caì"bonato.

tsporadi camente, associados a zonas de fraturas, ocorrem ti Þosessencialmente biotiticos, de granurometria extrenamente grosserra
(centìmétrica ), ãs vezes apresentando textura cataclãstica. Relac{o-
nar-se-ian a fenômenos pneumatolîticos eÌn zonas de brechação.

As rochas de composição magnetìta-dunitica constìtuern intercal¡



TABELA 6 - COMPOSIçOES MODAIS DE ROCHAS DA S-ERIE DAS ULTRAMÃF]CAS
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ções (até decamêtricas) nos biotita piroxenitos e rochas afìns. Apre
s en tam granul ação grossa e col oração cinza es cu ro esverdeado. Com-

põem-se essencialmente de pseudomorfos de cristais subõdricos de ol i
vina e cristajs sub-edricos a euédri cos de magneti ta, ambos mil imétri
cos a centi m-etri cos (F0T0 l8). Foram observados, subordi nadamente : a

pðtita, bi oti ta, anfi bõl i o cãìcico, zeõl i ta, ti tani ta, z i rcã0, carbo
nato e esfalerita. Estas rochas acham-se ìntensamente afetadas por

h i dro terma l ismo, o qua l teri a provocado a tra n s fo rma ção tota l de oli
vina (e possivelmente outros minerais) em serpentina, argilo-tninerais
e carbonato, ob li terando as fei ções textu ra i s origina is, imposs ibi l ì
ta ndo a classificação pe trog rãf i ca preci sa. Ape sa r disso, a lgumas a-

mostras preservam unra textura aparentemente cumulãtica onde os cris-
taìs de magneti ta e pseudomorfos de olivina ag ru pam- s e formando "cú-
mul os ", sendo os "inter-cúmulos" consti tuidos peì os mi nera i s acessõ-
ri os .

0s magnetita dunitos foram interpretados, neste trabalho, como

possiveis xenõ1itos trazi dos ã superfíci e dura n te a ascenção do mag-

nra biotita-piroxenitico. 0 exame dos cristais de magnetita, por nrì-

croscopia 6ptica de luz refletida, revelou a presença de lamelas de

exso lução de ilmenita, num padrão octa-edri co (segundo (ll1)), por ve

zes com espì n6ì io associ ado. Tal fa to pod e consti tui r-se em argumen-

to a favor de uma origem magmãti ca para estas rochas

Z.S C arbona t i to s

São rochas de cor branca acìnzentada' com granulação fina a mé-

di a.

Através de d i fra tometr i a de raios-X verificou-se que o carbona-

to predomì nante 6 a cal ci ta, sendo raras as amostras onde predomi na

a dolomita, que por vezes assocìa-se a alstonita e/ou baritocalcita
ou kutnohori ta. Ass i m, a vari edade mais comum de carbonati to foi a

de nomi na da sövito, e as nenos comuns: cal ci ta beforsi to ' dol omi ta sö

vito, kutnohori ta beforsi to, a i s t o n i t a - d o I o m i ta sövi to ' al stoni ta be

forsjto e alstonita carbonatito (TABELA 7).
A textura predomi nante õ granul ar xenomõrfi ca (F0T0 ì 9 ) , carac-

terizada por cristais anédricos de carbonato, geralmente eqil idinen -
sionais, de granulometria submiljmõtrica a milim-etrjca' em agregado

pavimentoso. Freqtlentemente observan-se cristais de carbonato aprg

s en ta ndo seção rômbi ca , i so lados ou cons tì tu i ndo agregados.



TABELA 7 - COMPOSIÇõES MODAIS DE CARBONATITOS5
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São nruito comu ns anrostras de carbonati to conpos ta s quase que ex

clusivamente por carbonato, não sendo raras, no entanto, aquelas en-
riquecidas em minerais acessõrios. Apatita, magnetita e fìogopita
constituem os acessõrios nais ìmportantes, ocorrendo geralmente assq
ciados. Em quantidades subordinadas foram observados: ol ivina, clori
ta, biotita, anfj bõl i o cál ci co, pi rocl oro, esfalerita en raramente,
quartzo e cal cedôni a. 0s minerais acessõrios geral mente ocorres di s-
persos en tre os cristais de carbonato ou, menos conìumente ' concentra-
dos enr lâ¡ninas subparalelas, de espessuna subnli l inrétrica a milimétri
ca (F0T0 20). Algumas antostras apresentan: considerãveis quantidades
de argi I o-mj nerai s (predonli narìtemente esmectíti cos ) ocupando espaços

i nterg ra nu la res .



FOTO 5 - TÐffURA GRANUIAR HIPIDIOI6RFICA EM LUSITANITO. PTROXE

NIo (vEnoe),onroclÁs¡o (pnnno cr¡no), NIcóIS PARALELoS, Al'lls -
TRA F7 - 93,40 m,

FOTO 6 - IDEM, NICõIS CRUZADOS.
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FOTO 7 - TÐfiURA HFTEROGÊNEA EM LUSITANITO, RESULTANTE DA DIS

TRTBUIçÃo IRREGUT-AR DE pIRoxÊNIo (EScuRo) E oRTocústo (cu -
RO). NICOIS PARALELOSI AIþSTRA F26 - 43,90 m.

Otm__
FoTo I - IDEM, ucóls cRUZADos,



F55
(9,30 m)

FOTO 9 - AREGADOS DË PIROXENIO PREEI,ICHENM FRATURAS E OCUPAN-

DO ESPACOS ENTRE CRISTAIS DE FELDSPATO EM Á-CruI'SIENITO.t

FOTO 1O - AT,PSTRAS DE GRANITO GZ) E ALCALI-SIENiTO GI) SUEIAE

TIDAS A ENSAIo DE COLORAçÃO SelrrtvA DE FELDSPATo POTÁSSICO

GrARrLo), NOTAR oue os AcREGADos ptRoxÊNlcos m Ãlcru-t-stENl-

TO APRESENTM AS MESMAS FORMAS INTERSTICIAIS DOS AGRUPAI.IENTOS

DE ouARTZo (crruzn) E pucrocuÁsro (sRANco) Do GRANITo,
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FOTO I I - TÐ(ruRA HFTEROGENEA EM NËFELIM SIENITO. A ESOUERDA

DA FoTo pREDoMIM pIRoxÊNIo.i Ao cENTRo, FELDspATo porÁssrco
I

E A DIREITA, NEFELII{A GEISEKITIZADA. NICOIS CRUZADOS. AI.,I]STRA

F37 - 58,90 m,

FOTO I2 - TÐ(ruRA FICIûOGENEA EM NEFELIM SIENITO, ANIORTOCI.ASIO

(cntsrArs TABU¡-AREs, crNzAs), NEFELIM pARcIALMENTE GEISEKITI

znon (cnmo INFERIoR DTREITo), prRoxÊNlo (vERDE Escuno), NI-
cóls cnuznoos, At*|]srRA F4 - 32,70 m,
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O O,6ñn|_

FOTO 13 - TE)fiURA HETEROEÊruEN EI\l IJOLITO. NOTAq-SE, À TSOUTROA

DA FoTg, ptRoXÊNIo (vrnoe A4ARELADg), glotltR (cRsrRruHR), opR-

cos (pnrros) E APATITA GRANcn)i Ao CENTR0, NEFELIT{A GEISEKITI

zADA INcLUINDo E SUBSTITUINDo PIRoXÊNIo, NIcõlS PARALELoS, A-

Í"þSTRA F9 - 45,50 m.

t;

FOTO 14 - IDEM. NICOIS CRUZADOS.



FOTO ]5 - TÐ(ruRA FO}'OGÊNËA EM IJOLITO,

FELIM (pnnon cLARA). NIcóIS PARALELOS.

O,C ññ

prnoxÊuro ffi**
AIYPSTRA F54 - 25,00 m,

O O¡ñi

--FOTO 16 - IDEM. NICOIS CRUZADOS.
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FOTo 17 - TÐfiURA GRANUI-AR HIPIDIOTORFICA Evl APATITA-BIoTITA PI

R9XENIT9, ptRoXÊNIo (vennr Æ4ARELADS), slotttR (cRsrRnHR), opR-

æs þneros), RpRtlrn Gnn¡rl), NoTAR nssoctnçÃo i¡mmq E EoUI-

LIBRADA oe plnoxÊNlo E BIorlrA, ntcõts cRUzADos,

F2 - 78,90 m,

AICISTRA

FOTO 18 - TÐ(ruRA ''CLT4ULÁTICA.,

mnneuod, MAGNETITR þnern),
Al,0sTRA F9 - 11,75 m,

EM MAGNETITA DUNITO. OLIVINA h'
APATITA (CTNZN), NICõIS CRTJZADOS.



Foro t9 - TÐfiuRA GRAl,tl¡uAR xencnónrtcn riplcR
To. NICOIS CRU¿ADS' AI'OSTRA F13 - 6'l ,00 m,
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-

CONCENTRAdO DE A

PARALELOS, AIVþS .
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¡1I NERALOG I A

F]]I,DSPA'I'OS ALCAI, I NOS

São considerados feldspatos alcal'i nos os plagioclãsios ricos
em albjta (An:0-5%) e os feldspatos potãss'icos.

Feldspatos al cal i nos oconrenì nos ãl cal i -si eni tos e nos nefel i na

sienitos; são raros nos 'ijol'itos e praticamente inexistem nas ultra-
mãficas (FIcURA 5).

Distinguenr-se duas gerações de feldspatos potãssìcos (F0T0 21 ),
A prìmeìra representada por ortoclãsio com as caracterist'icas jã des
crj las para os f eldspatos do granìto encaixante: tamanho mil im-etrico
ató centinrétrico, contornos anédricos a subédrìcos, cont pertitas e

genrì nação de Car'l s bad, f reqüentenlente turvos. A segunda, posteri or,
const'i tuída de anortoclãsio, em cr jstais menores (subm jl imétricos ) ,

anédricos a eu-edricos (tabulares), gêralmente limpidos e zonados ,

que ocorrem em agregados substitujndo ortoclãsio.
Mencione-se ajnda que os de primejra geração exibenr freqtlente-

nrenLe bordas corroidas; piroxênjo, nefeljna, biotjta, carbonato e

apati ta tambérn aparentam tê-l os subst'i tuído.
0 ângu1o dos eixos õpticos foi a característjca que permitiu djs

ti nguìr as 'duas variedades de feldspato potãssjco: 2Y * = 65 -70o, pâ-

ra ortoclãsjo de primeira geração; 2Y * = 40-500, para o anortoclãsio
(HUTCHIS0N, 1974).

Crista'i s de albita, geralmente euédricos, tabulares, submil im6-
tri cos a mil ìmétrìcos, 'l inrp jdos, associados aos grânulos de anorto
cl ãsio neofornados, ocorrem i ncl usos e substi tu i ndo bordas de orto
cl ãsj o, ou ai nda, formando corpos segregados i sol ados.

NEFITI,INA

Nefel i na ocorre na forma
submi I l'métricos a mi I inl-etri cos

de crjstais subédrjcos ou an-edricos ,

, corn hábi to pri snrát'i co hexagonal ctrrto.
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E muito comunr nas sõries dos,nefelina sleìlitos e dos ijoritos,
sendo escassa na série dos álcati-sienitos e das ultranrãficas (FIGURA
6).

Cristai s 1ímpìdos são extr emane n te raros; geral mente encontram-
-se totalmente alterados em geisekita e/ou sericita e/ou cancrinita
(F0T0S 22 e 23 ), ao Iongo de clivagens e microfraturas. 0bserva - se
comumeÍr te a geisekita desenvolvida e¡r parte central do hospedeiro en
quanto a cancrinita forma agregado prìsmãtìco radial na per.i f er.i a.Em
outras ocasiões, a nefel ina pode se encontrar totalnente substituîda
por cancrinjta em agregado granoblãstico .interlobado ou decussado
Raranrente, associada a geìsekjta e/ou cancrinita, ocorre zeõl.i ta (a-
nal cinra e/ou natrol ita ) e carbonato.

A nefelina contém normalmente inclusões de pìroxênio, biotita ,

opacos e apatìta.
Nos nefel i na si eni tos e, esporadi camente, nos álcal ì-sien.i tos a

nefelina tanrbém ocorre na forma de inclusões em ortoclãsio. Nestas
condições, forma cristais anédricos ou sub6dricos, parcialmente gei-
seki ti zados ou cancri nitizados, dispostos sem ori en tação di scernível.
Naquelas rochas, a nefel ina pode ,,invadir,' e substituir feldspato
potãssico (F0 T0 23 ), ou ainda preencher i nterstîcios. Nos ijol itos a

nefe l ina geralmente consti tu i a matri z das rochas.

PIROXÊNIOS

0s piroxênios ocorrem em cri stais euédricos a subédricos, subn.i
'I im"etricos a centimétricos e de hãbito geralmente prismãtjco, local-
mente aci cu lar.

Acham- se anrpl amente distrìbuídos nas rochas das séri es estuda-
das, conro minerais essenciais, dispersos ou concentrados em veios, o

correndo em maiores proporções nas uitramãficas (FIGURA 7).
0s dados obtidos perm item enqu ad rã - I os na sérìe augìta egìríni-

ca - egirìna-augita - egirina, tendo sido denomi nados segundo o seu
teor em mol-ecula de egìrina (Eg) (TR0cER, lgllr ), enr:

Augita egirínica < 20% Eg

Egili na -augi ta

Eg ì r'i na

20-75% Es

> 75% Eg
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São muito freqù en tes as variações no teor egirinico, conforme
padrõe s de zoneamento ba sta n te heterogãneos . Apesar de pr edomi na rem

cristaìs com bordas enriquecidas em egirina, não são raros aqueles
exibindo núcl eos maìs egirinicos (F0TOS 24 e 25), ou mesmo zoneamen-
tos oscilatõrios, concêntricos, ou ainda irregulares.

A F0T0 26 ilustra um cristal zonado, com núcleo de augita egiri
nica e borda de egirina-augita, e a F0T0 27 exi be grafìcamente sua

composição variãvel , segundo anãl ise por microssonda eletrônica. Em

comparação com o núcleo a borda é mais enriquecida em sódio e ferro
e empobrecida em cálcìo, magn-esio e alumínio (F0T0S 28 a 33).

Apesar da vari abi ì ìdade acima referida, a anãl ise microscõpica
de piroxênios dos d lferentes tipos petrogrãf icos ev idenciou nit i da

tendêncìa de diminuição em molécula Eg na dìreção das litologias
mais mãfi cas. Assim, nos ãl cal ì -si eni tos mais prõx i mo s ao gra ni to, o

piroxênio é egirínico (ESgO_ gO ) ; e nos nefel i na s i eni tos mais inter-
nos observa-se toda a gama de egirina-augita (Egrr_r 5); nos ijoìitos,
a vari ação comum enco ntrada fica en tre augita egirínica e egirina-au
gita (Egl0_30); e nas ultramáficas, a augita egirínìca (ESOZ_ZO) -e

a variedade exclusiva. A TABELA B exempl ifica o exposto, apresentando
as caracteristi cas õpticas de pi roxôni os provenì entes de um ãlcal i -
-sienito (amostra Al) das proximidades do co nta to com o granito en-
caixante, de um apatita ijolito (amostra FZI - 149,20 m) s i tuado em

zona internediãria e de um piroxênio biotitito (amostra Fl 0 - 51,00 m)

procedente da região central do corpo alcalino.
Em contato com carbonato e/ou apatita o piroxênio encontra - se

geralmente transformado etn anfibõlio sódico. 0utro mineral co-produ-
to de suas reações de tra nsformaçã0, õ a biotita parda,
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TABELA 8 - CARACTERISTICAS oPTICAS E TEoR DE Es EM cRISTAIS DE PIRo-

xÊ¡uo srlecloNADos

Ar F21 - 149,20 rn Fl 0 - 5l 
'00 m

AM0STRA fiicaii-sìenìto) (Apatita ijolito) (Pìroxênio biotitìto)

Cor

Ix

n
v

îz

X^c

^lÈ^.

2U

%Es

1,76

I,80*

I,81

50

300

720 ¡)

*85

1 ,71

1,73*

1,75

920

*2oo

78o(+)

*.l7

I,69

I,71*
1,73

4oo

1 60

65o (+ )

*9

pardo esv erd eado
cl aro verde escuro verde médio

(*) Valores estimados graficamente (TR0GER, 1971) com a ajuda de

outras determinações mìcroscõpicas.
A* = Eìxo õptico A

4 MICAS

Foram identif i cada s as variedades: biotìta e fl ogopì ta.
A bioti ta é a mi ca mais comum, c a r a c t e r j z a n d o - s e por sua cor

castanho escura, pìeocroismo normal (X. Y = Z; Xl marrom a castanho

cl aro, pardo al aranjado cl aro; Y / 7: marrom escuro, ca s ta nho averme

Ihado escuro); nx = |,584; ny i n, = I ,626; 2V* = tOo, dìspersão dos

eixos õpticos r < v e plano äos ei xos õpti cos normal ã face (0ì0)'
Taìs propriedades ajustam-na no termo meroxênio, variedade anomita

(TR0GER 1962, TROCHIN 1966, 'l969 e F0STER 1960 "apud" TR0GER

r 97r )_
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A biotita ocorre sob a forma de cri stais i di omõrf icos ou hipi-
diomõrfi cos, gera lmente mi I imétri cos (F0T0 34 ), ou secundari amente ,

na forma de cristais minúsculos (< 0,1 mm) substituindo pìroxõnìo (Fq
T0 35). Em determinadas ultramãficas ocorrem agregados quase puros

de biotita centimétì"ì ca, ori gì nados provaveìmente da ação de fl uidos,
em zo na de brechação .

Distinguem-se duas variedades de fl ogopì ta: uma com pleocroismo
normal (X . Y = Z; X: incolor; Y ; Z: marrom a castanho avermelhado
claro, verde claro), e outra apresentando pì eocroismo i nv erso (X t
Y = Z; X: marrom avermel hado médio a v erme l ho rubi; Y = 7: ìncoìor).
Ambas são geralmente encontradas em cristais zonados que podem in-
cjuir bi oti ta meroxênì ca em partês centra is. A vari edade de pìeo-
croismo normal exi be constantemente n, = n, < 1,60, den tro do inter-
valo de indices de refração que caracteriza o membro f'l ogopìta (TR0-

GER i962, TR0C H IM 1969 'rapud" TR0GtR l97l). Entretanto registram-se
dìferenças, comumente graduais, de tona'l i dades de cores e outras pro

pri edades ópticas, em zonas ou manchas num mesmo cristal ' A anãlise
por microssonda eletrõnica efetuada em um cri stal zonado (F0T0S 36 a

41 ) revelou que, em relação ã variedade com pleocroismo normal, que

compõe o núcleo do cristal, as bor"das, com pleocroísmo inverso,acham-
-se gradualmente (em proporção ã intensidade da cor vermelha) enri -

quecidas em Fe e empobrecìdas em Al e, I igeiramente, em Mg' Feìções

semel hantes, observadas em mi cas de ro cha s u i tramãf icas alcal inas da

Província de Kola e de outras regiões (RIMSKAYA-K0RSAKOVA et al i i
ì964 ), foram atribuîdas ã substitu ição de A1 por ¡'"s+, em coordena -

ção tetraédli ca, a partì r de fì ogop i ta ou b'i otita, gerando "tetrafer
rì fIogopita" (varì edade magnesìana ) ou "tetraferribiotita" (vari eda-

de férri ca )" As propri edades quimi cas (el ementos ma iores : S'i ' Aì ' Mg

e Fe) e õpti cas (nx: 1,58; n, -- nr| 1,60; 2Vx r Oo) detectadas nes

te trabalho em flogopìta vermelha de pleocroismo inverso, são seme -

lhantes ãs apresentadas por R I M S KA Y A - K0 R S A K0 V A et alii (op' cit. ) pa

ra a vari edade "tetraferri f logopita", nome segundo o qual esta curio
sä vali edade de fl ogopìta passarã a ser referida '

Flogopita e t e t r a f e r r i f I o g o p .i ta podem formar: cri sta is idìomõr-
fi cos isolados, por vezes em prismas bem aì ongados na dì reção de c ;

agregados de cli stais submil imétricos a mi.l im-etricos' ou ainda for-
mas de su bs ti tu i ção de biotita ao l ongo de cì i vagens, fraturas e por

ções perì féri cas. Pa rec em genetì camente 1igadas a processos de carbo

natação e/ou apatitização, sendo encontradas em veios sdviticos ou
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no contato des tes com as encaì xantes. Derivar-se-ian da ação de voìã
tei s sobre a biotita, em condì ções finai s acentuadamente ox.idantes.

As micas concentram-se nas rocha s u l tramãf ica s , a pa r ec endo ain-
da, em menores proporções, nos ìjoìitos, nefe I i na sienitos, ãlca1.i -
-sienitos e nos carbonati tos (FIGURA B).

F ina l mente, mencione-se que nos contatos entre rochas si I ìcãti-
cas e veios de canbonatito e/ou apatítìto ocorrenì bordas de reação, com
espessuras mil imétri cas e centimétli cas, de agregados biotíticos e/
ou fl ogopi ti cos (F0 T0 S 42 e 43 ).

APATT TA

A apatita foi encontrada na maioria das rochas do Compì exo, au-
men ta ndo sua co ncen tração nos termos mais mãficos (F I GURA 9). Carbo
natj tos reg istraram pa ra o mi neral , ora ausêncìa, ora teo re s signìf j

catjvos. De modo geraì a concentração de apatìta acha-se relaciona-
da ã magneti ta e silicatos ferro-magnesianos (f reqtl entemente f logopi
ta ) .

As proprìedades õptìcas medidas: e = 1,6343; ,.o = 1,6384, não fo
ram consideradas suf icientes pa ra caracteri 2ar a variedade. Por ìsso,
efe tu a ram- s e anãl ises químicas (TABELA 9) e determi naram-se os parâ-
metros cri stal ogrãfi cos ¿r e c (TA BELA ì0) em um co nj u nto de amostras
que se supõe representar a apatita mais comum no Compì exo. 0s vaio -
res ba sta nte homogêneos, obtidos pel os dois m-etodos, 'relacionam-se
indubitavelmente ã fluorapatita (MC C0NNELL,1973; D EER et alii ,

1962) . Neste tra ba I ho determj naram-se val ores de e e o ì ìgeiramente
superiores aos reg istrados na I j teratura pa ra fl uorapati ta, o que po

deria ser atri buido ã presença de certos el ementos menores, por exem

pìo, Sr (DEER et a1ìi, op. cìt.).
Além da apatita primãria foi identificada outra variedade re-

lativamente rara, certamente formada por processos h.i drotermais tar-
dios. Es ta variedade ocorre geralmente su bs ti tu indo e encapando crìs
tais de fluorapatì ta, em contato com carbonatos (F0T0 44 ). Med ida s

de b i r r e f r i n g ê n c ì a , utiìizando conpensador de Berek, efetuad a s em cris-
tais duplos, revel aram que os va I ores de 0,004 a pr es en tado s pelos
núcleos passaram a 0,013 nas capas. Es ta proprì edade e mais, bìaxia-
lidade (2V, : lOo¡ e ori entação do plano de e ìxos õptìcos panalelo
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TABELA 9 - COMPOSIçOES OUIMICAS DE AMOSTRAS DE APATITAt

PZOs ¡ 20 Mso Fe203*Cô0 cl lOIAL
AMOSTRAS

F2 - 52,80 m

(Apôtl ta- piroxônlo blotl tl to )

F25 - 5l ,00 n
(Âpàtltà lJoltto)

F25 - tj8,55 í
(^t,¡ ¿ t l¡-0troxônlo blott tj to)

0,ì6 0,04

0r l3 0,o7

0,21 o, t ?

0,t3 0,02

0,56 0,06

0,0ì 9 1 ,28

0,0ì¡ t"36

0,014 1,33

0,007 I , 54

0,030 1 ,24

0,15 < 0,00s 99,6t

0,16 < 0,005 t00,?7

0,ì5 < 0,005 99,44

0,ì6 < 0,005 98,oì

0,18 < 0.005 t01 .20

(^prtttá lusi tâ ni to )

F36 - ¿ì,50 m

(Àpôtltð-blotitô Dlro¡eni to )

r Ferro totôl calcuìôdo como FeZ03

TABELA ]O - PARAMETROS

DE AMOSTRAS DE APATITA

CRISTALOGRÃFICoS (a E c)

/ì l{0 Sl RA S
0

d (A)
o

c (A)

Fl - 22,30 m
(Apô t I t¡ blotl tl to )

9,393ì 6.8898

F2 - 52,80 m
(Apatltô-plroxênio bloH to )

9.3943 6,8868

F7 - 46.50 n
(ilel¡-ãl cal l-s I enl to )

9,3946 6 ,8886

F9 - 45,50 ¡¡
(Apðtl t! lJol I to) 9,3942 6,8890

Fl3 - 72,60 m
(Apô tl tà sövl to ) 9,39 ì 6 6 ,8886

Fl3 - 9l ,50 m
(Ápöiltå nal lgnl to) 9,3937 6,9882

F27 - 72,80 n
(Ápotltù-melò ãl cal l-stenito) 9,3897 6,8887

F29 - 60,40 m

(^pütl tô fJoì i to ) 9,3965 6 ,8869

F36 - 8l ,50 n(Ap!tlt¡-biotltô pi roxeni to )i
9,39 58 6,8869

F3t - 30,00 ln
(Apô t I tå lJol I io ) 9, 3895 6,8894

F56 - 6l ,35 m
(l,lelô-¡il càl i -si ent to 9,3929 6 ,888 t

54,61 43,20 0,ì6

55,26 42,9O 0,38

54,45 4 ¿,80 0,37

54,56 42,40 0,10

55,68 43,ì 0 0,35

iIÉD IA ! DESVIO PÀDRÀO 9,3933 ! 0,0023 6,8883 t O,OOr02
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a cada uma das seis fac es externas em seis setores d iferentes, permi
te identificar a variedade secundãria das capas c omo una carbonato-a
patita (MC C0NNELL, 1973; DEER et alii, 1962).

A fluorapatìta apresenta-se em cristaìs xenomõrficos (ovõi-
des ), hipidìomórficos e idjomõrf icos (prismas a ì ongado s ou crjstais
eqüidìmensionais em textura pavimentosa ). A granulometria é varìada,
de submil im-etrica a mil imétrìca.

Nas sér" i es dos ìjolitos e das u I tramáf i ca s a apatì ta, localmen-
te associada a carbonatos, consti tu i dì ssemì nações ou veios. Nestas
rochas pode formar cr.i stais "poìquiliticos' com ìnclusões de biotita,
piroxênìo, nefel i na e opacos (F0T0 45). Constìtuem fei ções texturais
notãvei s as borda s de rea ção , de aspecto d en teado , observadas nos

contatos de cri sta i s de apatita com piroxênìo ou bìotìta
Nos álcal i-sienitos e nefel i na sìenjtos, a apatìta,

acessório disseminado, se associa majs frequentemente a

ao longo de bolsões e veìos (F0T0S 46 e 47).

CARBONATO S

0s carbonatos compõem a parte essencìal dos veios de carbonati-
to que, em possança submìl im-etrica atã decamétrica, cortam as rochas
sil icãticas do Compl exo Alcal ino. Ocorrem também preenchendo i nters-
tíci os gra nu lares e a I tera ndo e/ ou substi tui ndo outros mi nera i s, tais
como : nefel i na, Þìroxônìo, magneti ta, feldspato, bj oti ta e apatita
em quaìsquer das rochas do Compìexo.

0s mi nera i s carbonãticos identificados por d i fra tometr i a de

raios-X foram: cai c ì ta, dolomita, a I stoni ta , kutnohori ta, bari tocal
c ita, sìderita, ankerì ta e magnesita.

Cal ci ta é o carbonato fo rma do r dos carbonatitos sdvÍtì cos, de

domi nãncia absol uta no Compì exo, mas mesmo aí se assocìa a menores
proporções de dolomita. Ambos ocorrem geralmente em cristais eqiJidi
mensionais, imbricados, de gra nu l ometr'í a mìl ìmétri ca. Em aìgumas a-
mostnas a presença de do'l omita õ tambénri ndicada pelo seu maioli dio
morf i smo (romboedros ).

Alstonita e bar"itocalcìta constituem vari edades bariferas e kut
nohori ta, vari edade manganifera, detectadas em carbonatito dolomítì -
co do Furo 49.

rara com0

prroxenlo ,
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Siderìta, anker^ita e magnesita ocorrem e s p o r a d i c a m e n t e , assocja
das a ca lci ta e do'ì omi ta.

ANFT BÕLIOS

As vari edades de anfibõl io observadas foram denomi nadas generi -
camente: anfi bõl ios sódi cos e sódico-cãl c icos (LEAKE' 1978 "apud"
HAT,JTH0RNE, 1982).

0s anfìból ios sõdicos têm ocorrência volumétrica pouco signìfì-
cativa. São encontrados basicamente na forma de fibras ou prìsmas

submilimêtricos a milim-etrìcos, associados a piroxênios e f reqtlente-
men te su bsti tu i ndo-os. Resul tan da a I teração de pìroxônios, por soìu

ções hìdrotermais, sendo encontrados comumen te no co nta to entre pìro
xênio e carbona to e/ou apati ta (F0T0S 48 e 49 ).

0 co nj u nto de característi cas õpti cas exi bi do pel os anfiból ios

s6dicos (TABtLA ìl ) não permite situã-los em nenhum dos grupos apre-

sentados por TR0GER (197i ), uma vez que pa rte delas assemel ha-se ãs

da séri e eckermani ta-arfvedsoni ta, e parte ãs da séri e do glaucofâ -
nìo-magnési o ri ebecki ta. 0bserve-se, entretanto, que DEtR et al ii
(1963) transcrevem anãlise de uma magn-esio arfvedsonita (anof0rita
no ori gi nal ) com propri edades ópti cas prati camente idênticas ãs dos

anfi bõl ios sõdi cos de An itãpo1i s. Es tes mìnerais acham-se freqtlente-
mente zonados, ex ibi ndo bo rda s de col oração verde cl ara a 'i ncolor,
con característi cas õpti cas diferentes das do cri stal princìpa1 (va-

lores maiores de Y^c ou Z^c (até 450) e menores de 2v* (até oo) ;

n* r 1,63 e n, : 1,64). Ta'i s bordas representam provavelmente termos

maìs magnesianos.
0s anfibólios sõdi co-cãl ci cos ocorrem na forma de cri stai s fì-

brosos, su bmi l imõtri cos, d i spersos em carbonati to (F0T0 50) ou' maìs

rarâmente, em nîveis carbonatizados de rochas silicãtìcas. Apresen-

tam pro prì edades õptì ca s (TA B ELA ll ) que permi tem caracteri zá-l os ,

de acordo com TR 0G ER (op. cit. ), como ri chterita (ou soda-tremol ita).
Fo ram observadas, esporadì camente, sobre os prì snas desses anfibõ -
'l ìos, "capas" ou bordas de anfÍ bõl io sõdico.
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nNrreóLIos sónrcos e sóorco-

VAR I EDAD E ANFIBÕL]O SOD IcO ANFIBOLIO SOD]CO-CÃLCICO

Cor

ñx

n.,
J

f,z

7^¡

t\t

Dispersão

0bservação

i ncol or

I ,612
*1 ,622

1 ,627

i 90

640(-)

X: verde arnarel ado;
verde mõdio a
escuro;
verde v i ol ãceo

I,650
*l ,659
I ,660

3 00

250 (- )

r < v (exti nção )

r > v (eì xos ópticos)

pìano dos eixos õpti-
cos normal a (0'ì0)

p lano dos
paraIelo a

eixo ópt
(oro);

rcos
Y=b

(*) Val ores obtidos graf i camente (TR0GER, 197'l ), a parti r das demais
d etermi nações m ì cro scóp ica s .

OL IVINA

Cristais ovó ides de ol iv ina frescos, de granul ometria submil ìmé

tn ica a mi I imétrì ca, foram observados em algumas seções del gadas de

carbonatito, assocìados a magnetìta e apatita (F0T0 5ì ) e, por ve-

zes, nas regì ões de co nta to entre vênu I as carbonáticas e rocha s piro
xênicas.

Medidas de ângulos de eixos õpti cos efetuadas nesses crjstais
revelaram 2V r; g7o, caracterìzando uma variedade com cerca de 92%
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de molõcuìa forsteritjca (BAMBAUER, ì968 ,,apu¿,' TR0GER, l97t ).
A ol ivj na tambõm o co rre em ps eu domorfo s serpentîni cos, associa-

dos a magnetita, carbonato, anfì b6l i o, argi ì o-mì nena l e apatìta,cons
tì tu j ndo rochas de composì ção magneti to-dunítica.

MINEMIS OPACOS

0s minerais opacos, ìdentif i cados por difratometria de raìos-X
e microscopia õptica de luz refletida, incluem: magnetita, ilmenita
e di versos sulfetos.

Destes, a magnetita é v o I u m e t r i c a m e n t e o mais importante, pre-
sente em pra ti camente todas as rochas do Comp'ì exo, sendo abundante
na sér'ie das ul tramãfi cas (especialmente nos magneti ta duni tos ), e

rara nos ãlcali-sienitos (FIGURA l0). 0corre de modo disseminado ,
na forma de cristaìs idiomõrficos e hipìdÍomõrficos, subnri I imétri cos
a m iI imõtri cos por vezes associ ados a rara i I meni ta.

Concentrações de cri sta is idiomõrficos de magnetj ta, relativa -
mente grandes (0,5 a I,5 cm) foram observadas em magnetita dunitos
(F0T0 52 ) e em veios de carbonati to.

0s su I fetos esporadicamente se di s semi nam nas rochas do Compì e-
xo. D en tre el es a pì rrotì ta 6 o mais f reqiJente, estando presentes
também: pirita, calcopirìta, calcocita, covelita, esfalerita e gale-
na. 0bservam- se, a i nda, co nc en tra çõe s locais de sul fetos remob iì ì za-
dos hjdrotermalmente ao longo de fraturas ou falhas.

IO PIROCLORO

Pirocl oro foi identificado em raras amostras de carbonatito
sempre com teores inferiores a l7i. 0corre em cli stais octaédricos
subm iI i métri cos (da ordem de 0,15 mm), i soì ados ou em agregados. 0

exame por mì crossonda el etrôni ca efetuado em a1 guns cli sta i s revel ou

a presença de zoneamentos compos ici ona i s; sendo Ca e Nb, em teores
vari ãveis, a lgu ns dos prì ncì pai s el ementos responsãveìs pelas zonas
observadas.



72

11 TITANITA

A titanita -e um mineral acessório presente em todas as sérìes
estudadas, com exceção dos carbonatìtos. Em uma das amostras estuda-
das (F24 - 23,60 m), a concentração de titanita atinge 31 ,4%, embora

os teores médios não se afastem muito de l%.

0corre geralmente em cri stais euêdricos a subédri cos, submil imé

tricos a mi l imétri cos, com hãbito esfenõide aì ongado, normalmente

reunidos em do is ou ma is grãos. Raramente aparecem formas esqueléti -
cas ou anédricas.

Por vezes a titanìta se en co nt ra l eucoxeni zada, com mais inten-
sidade nas borda s. Associ a-se em geraì a p iroxênio, bi oti ta ou opa -
cos. Pode, reciprocamente, inciuir ou ser ìncluída por piroxênio. Fra

turas ou me smo fr a gme nta çõ es são es porad i came nte observadas.

12 Z IRCÃO

0 zi rcão foi detectado como acessório nos ã l c a l i - s i e n i t o s , nef e

lìna sienitos e ultramãficas. Forma geralmente cristais submilimétri
cos, subédricos, com bordas corroídas, microfraturados e por vezes

f ragmentados.
Por vezes associa-se a mìnerais opacos e apatita, em crjstais

anédricos ou esqu el etiformes.
Loca-l men te oco rr e como i ncl usões em cri sta i s de feldspato po-

tã s s i co .

13 RUTILO

Ruti I o é um mineral extremamente raro nas roc ha s estudadas. Foi

observado em apenas uma amostra de ãlcali-sienito na forma de mìnús-

culos prìsmas alongados associados a biotìta ou carbonato. Alguns

cr i sta i s ac hant- se pa rc i a I men t e ì eu coxen j zado s .
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T4 QUARTZO E CALCEDONIA

Qua rtzo e calcedônia são minera'i s secundãri os raros, identifica
dos em algumas amostras de carbonatito e ãlcalì-sienito. Neste for-
mam agregados substìtuindo feldspato potãssico e piroxônio, ou preen
ch en do vazios i ntergranu lares e mi crofraturas.

Nos carbonatitos sua ocorrônci a é i ntersti cial na trama ca I cíti
ca, ai associando-se a opacos e fì ogopi ta. Também, como f ina pelicu-
ìa, contornam cri stai s de magnetita e, aparentemente, os substi tuem.

15 CLORITA

A cl ori ta fo rma crìstais submil jmétricos, de ocorrênc i a muito
res trì ta, em a lguns carbonati tos e ijol itos. Nos carbonati tos, pseu-
domorfosea palhetas de mica ou ocorre in.tersticiaìmente., em agrega -

dos de fi nissimas iamelas, entre os cristais de calcita.

16 ZEÕLITAS

Forarn identifi cadas as vari edades anal cima e natroI ita.
Estão relacionadas a processos hidrotermais associados ã carbo-

natação, ocorrendo como produto de alteração de nefelina ou ocupando

espaços i ntergranu ìares.
A natrol i ta õ o tipo maìs comum, tanto em agregados fibrosos,

como em grupos granob'l ásticos ì n e q ü i g r a n u I a r e s . Associa-se gera l men-

te ã geisekita, cancri ni ta e carbonato. A analcima ocorre em crjs-
tais a nãdri cos, i sol ados, ou envol vendo cli staìs de nefelina.

As zeõl ì tas são encontradas nos nefel ì na sienitos, iiolitos e

ultramãfìcas, normalmente em quantidades acessõrias.

17 AIìGILO-N{INERAIS

Foram ident.i f icados arg il o-mi neraì s em quase todas as amostras

de carbonati to, e em raras de ul tramãfi cas.
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Fornam massas de cor verde, amarela ou castanha, observando - se

ao mi croscõpì o agregados de mi núscul os cristais (mì crométri cos ) es-
parsos, freqÜentemente al terando mì neral mi cáceo (fl ogopi ta ou bioti
ta ) .

A di fratonretria de raìos-X revel ou argì I o-mì neral predomi nante-
mente do grupo das esmectitas e, em quantì dades subordi nadas, dos

grupos das serpenti nas e da caulìnìta, aìêm de ti pos interestratifi-
cados (iI ita-esmect.i ta ).
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FOTO 2I - G,RANDE CRISTAL DE ORTOCLÁSIO PERTÏTICO G ESOUERDA )

PARCIALMENTE SUBSTITUIDO POR AGREGADO DE MICROCRTSTAIS DE AÎ'IOR

rocuÁsto e'a MELA-ÃLcALI-SIENITo, "LINI-{A" oE ptrcxÊnto G¡meU,.

m) RssocIA-sE Aos SRI5TAIS DE R¡pRtoctislo, ¡¡tcõts çRU7ADC¡5. ,

AIPSTRA F7 - 46,50 m,
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-

FOTO 22 - ASPECTO DE NEFELTTIA CA¡ICRINITIADA fu¡çE¡..¡q, NõSEN E

BRAl{Cd EhIVOLVENDO CRISTAIS DE APATITA (CINZN) EM APATITA URTI

T0, NICOIS CRUZADOS, AIVþSTRA F56 - 76,95 m'

oo¡

-

FOTO 23 - NEFELIM

aÃsIo E}4 NETELIM

F37 - 58'90 m,

GEI SEKITIZADA STJBSTITU I NDO

SIENITO, NICOIS CRUZADOS,

O O¡air

-

CRISTAL DE ORTO-

AIqCSTRA
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FOTO 24 - CRISTAIS ZOMDOS DE PIROXÊNIO (VERDE

CLEOS IVIAIS EGIRÏUCOS OUE AS BORDAS EM APATITA

PARALELOS, AI,þSTRA F45 - 55,50 m,

O O,O na

-

) exrsr'Do Nú -
IJOLITO. NICõIS

o ora..

--FOTO 25 - IDEM. NICOIS CRUZAMS,
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FOTO 26 - CRISTAL DE PIROXÊNIO ZOMDO. NICóIS PARALELOS. AI"OS-

TRA F] 2 - 85,40 m (Á-CruI.SIENITO). A ÁREA EM DESTAOUE FOI SE

LEcIoMDA nARA oBTErçÃo oe IrnGENS DE collPoslçno E DE RAIoS -X
(roros zB R 33); os poNTOS I futruo Do cRISTAI) r z (goRDR) 

.,

pARA ANIÃLISE poR DISpERSÃo DE ENERGIR Goto zz),

2 ( BORoÂI

09ìo
ENERGIa DE EutssÁo, xcv

FOTO 27 - A].IALISE POR DISPERSAO DE ENERGIA, ESPECTROS DOS ELE-

MENTOS PRESENTES IIOS PONTOS 
'l E 2 DA FOTO ANÏERIOR'



DETALHES DA AREA E¡'I DISTASUE NA FOTCI 26

FOTO 28 - IÍ'1AGEÍ'l DE COI'IPOSICAO

F0T0 3O- IHAGElvl Dt RAI0S-X - Na (Ç)

FOTO 29 - IÍ'1AGE14 DE RAIÍ.ìS-X - FE (K.)

F0T0 3I - If'lAGEl4 DE RAI0S-X - Ca (K,)

0/. )I tlT(l 32- IliiAGElvl DE RAIOS-X AI (K ) FOTO 33 . IÎ,]ArìElI DE RAIOS-,.I - I'I.]



Fo'ro 34 - ocoRRÊI¡ctA DE BIoTITA PRIMÃRIA Gm nssoclAgo EoUILI
:-

BRADA cctq pIRoXËNIo) E sEcut{DÃRln fuo cANro INFERIoR EsouERDo,

suBSTITUINDo pIRoxÊNIo) EM PIRoxÊNIo BIorlTITo, NIcõIS PARALE-

rcs, AlþsrRA FtO - 42,70 m,

oJ.

FoTo 3s - AspEcTo DA sUBsTITulçÃo PARcIAL DE PIRoXÊNIo PoR BI0

TITA B4 ApATITA-BIoTITA pIRoxENITo, NIcóIS PARALELos. AlþsTRA

F9 - 22,30 û,
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O O.8l.i

-I-lFoTo 36 - cRISTAL DË FLoGopITA æMDo, rulcóls PARALELos, Arcs-

TRA F36 - 8I,SO M (VEIO DË APATTTA). N ÃNEN EI'4 DESTAOUE FOI SE

LECIOMDA PARA 0BTEllÇ40 DE II'IAGENS DE c0MP0sIç10 E DE RAIoS -X
(roros 38 A 4t), E os poNTos l, 2 E 3, PARA AMLISE PoR DISPER

sno oe ENERGIA (rOrO gl),

Por{to I (åoRoÂl

89
ENÊRcra oE Emrss¡o, Krv

FoTO 37 - nnnltse pOR DIspERSÃo Oe ENERGIA, ESPEcTRoS DoS ELE-

I'IENTOS PRESENTES NOS PONTOS ], 2 E 3 DA FOTO ANTERIOR'



IALILS DA ÃHtR t.M Dt-sTAQut NA roro36, c0l'l ljl'l (ìlR0 DI:

FOTO 38 - IMAGEM DE COMPOSICAO F0T0 39- IMAGEM DE RAI0S-X - Fe (K )

40 /ll (r' ) Il'1Arìt ¡,1 lìt rì^ rrì1,-.



FoTo 42 - BoRDA DE REAçÃo BloTlTA-Fl"oeopirlcn DESEIùoLVIDA No

CONTATO EI'¡TRE IJOLITO E VEIO DE CARBOMTITO.

F4 - 59,60 m,

#*
FOTO 43 - BoRDA DE REAçÃO BTOTITA-FLOGOPÍTICA DESEÎWOLVIDA IIO

CONTATO ENTRE MEI.A-ÃLCALI-SIENITO E VÊNULA DE APATITA. NICóIS

CRUZADOS, AIVþSTRA F26 - 98,00 m.



FOTO 44 - CARBOMTO-APATITA SUBSTITUINDO E ETICAPANDO CRISTAIS DE

FLUORAPATITA, EI'l CONTATO CCI¡4 CARBOMTO. NICóIS CRIJZADOS. AIMSTRA

Fzo- 79,50m (l¡OUtO),



Foto 45 - APATITA PAVIMENTOSA E EM INCLUSOES

APATITA - PIROXÊNO BIOTITITO. NICOIS

AMOSTRA t 25- 88,55 m.

t

I

Biotito e piroxênio "pôiquilíticos" 
]

l

t

Concentroçõo de opotito povimen-
toso com olguns cristois dispersos
de opocos e biotito 'þiquilÍticos"

Piroxênio e þiotito "poiquilfticos"

Nefelino (geisekitizodo) "poiquilí-
ticot'

POIQUILITICAS:

PARALELOS.
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FoTo 46 - vÊ¡¡ut¡ DE ApATITA e plnoxÊ¡tlo coRTANDo mEu-Ãt-ctt -
-SIENITO, NICOIS PARALELOS, AIVOSTRA F26 - 44,90 m,

FOTO 47 - IDEM. NICóIS CRUZADOS.

ANORTOCTASIO ¡4ARGEANDO A VENUI-A.

o#""
IüTAR AGREGADO PAVIMENTOSO DE
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FoTO 48 - TRANSFoRMAçAO DE EGIRIM-AUGITA hOn$s CENTRAL

O Oaii

-=tr

CRISTAÙ H',I ANFIBóLIO SDICO MS

BOMTO. NICOIS CRUZADOS. AIi'þS:TRA

MARGENS, E¡4 CONTATO COM

F56 - 61 ,35 m 0USlrnNlrO)

DO

î

FOTO 49 - TRANSFORI"IAçAO DE EGIRIM-AUGITA EM

MS IVIARGENS¡ EM CONTATO COM VEIO DE APATITA.

AT\OSTRA FIg - 41 ,60 M GPNTTTN PIROXENITO).

O O.a ii

-ITE¡AÌ.IFIBõLIO SOICO

NICóIS CRTJZÆOS .



FOTO 50 - ACICUI.AS DE ANFIBOLIO

APATITA sövtto, ¡.llcõts cRUzADos,

"--ltt'

sôorco-dlclco coNcENTRADAS Et-t

AIVIISTRA F21 - 142,70 n,

t{ 
, 'l'
l.t ,,

Ittl. ,'

W,i

#
\'

-

Foro 5't - cRISTAIs otótoEs DE oLIVIM DIspERSos ru npRrlr¡ sö-

VITo, NIoTAR A ASSocIAcÃo oe ApATITA Ros ruivets RIcoS Etvl oLIVI-
)

M, rulcõts cRUzADos¡ AlvþsrR/A Fl9 - 52,00 m,
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FOTO 52 - CRISTAIS IDIOV.|õRFICOS DE MGNETITA COI'I MICROFRATURAS

PREENCHIDAS pOR CARBOMTO e/OU npnrtTA, Et"l I"IAGNErITA DUNITO, NI

COTS CRIJZADOS, AI,þSTRA F21 - 98,80 M,



CAP I TU LO

OUIMISMO

O qu imì smo no Complexo Al cal i no de Ani tãpoì ì s foi es tudado ã

luz da anãl i se estatísti ca dos dados químicos a'l i cerçada com informa

ções petrogrãfì cas e mi neralõgì cas.
0s dados quími cos u ti l izados encontram-se nas TABELAS l2 a l6 e

correspondem à médi a em intervalos de aprox imadamen te 5 m contínuos
de testemunhos de s ondagem. Como menc ionado no Capítul o I ' a amostra

gem é considerada composta por abranger' eventualmente, quantidades

subordinadas de d iversos ti pos pe trog rãfi cos. Assim se explicarìam
teores anômalos de alguns õxidos em determinadas litoìogias (por e-

xempìo: altos teores de Ca0 e bai xos de Si0t, expl icados por fra-
çõe s carbonatíti cas na amo s trag em sil icãtica ).

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS ELEMENTOS QUIMI'COS EM RELAÇÃO ÀS UNI_

DADES LITOLOGICAS

1.1 Apresentação dos Resultados

A TABELA l7 e as FIGURAS ll a 19 ap rese n tam os parâmetros esta-
tísticos cal culados pa ra nove õx i dos de qu a Ùro uni dades Iì to1õgìcas.

Para a quinta un.i da de (ca rbona ti tos ) deì xaram de se anaì i sar N a,0 e

Mg0, por i ndi sponi bi I idade de amos tras.
A FIGURA 20 é o mapa de l ocal ização dos furos de sonda para os

quai s contam-se com dados quimi cos sufi ci entes pa ra o tra ça do de cur

vas de i soteores. AS FIGURAS 2l a 27 a p res en tam es tas CUrvaS pA ra os

dì ferentes õxidos anal isados, tendo- se ' para es te f im, compu tado os

teores mõdios em cada furo de sonda. Apesa r da di s trì bu i ção Írregu-
lar dos furos e da grande vari ação das espessuras de rocha por eles

atravessadas, as curvas de i soteores obti das identificam-se razoavel

men te com as zona s de predomíni o das di ferentes un i dades Iitolõgicas
do Comp I exo (F IGURA 20).
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TABELA ]2 - COMPOSICOES OUIMICAS DE AMOSTRAS PREDOMINANTEMENTE DA
)

sÉRre ¡os Álcnlr-stENITos

f un0 I nI t¡ vÁ10 P¿o¡ Í.A0!r C¡0 ilr-0x¿oAt 20!!t0? l0l^t

?5 15,3.20,0
26 20,0 . 25,0

26 ? 3.0 - 30,0

26 ¡0,0 - 3 5,0

2õ 15,0.50,0
¿6 50.0 - 5 s,0

-t9 7!,0 . t6,O

t9 t 0,0 - 8!,0

l9 8¡,0.89,4
18 lz,0 - lt,o
t8 t¡,0 . ??,0

t8 ¡ ?,0 - zt,0

t8 2¡,0 - ¡?,0

l8 32,o - 3t.o

t0 tr,0 - l ?.0

t8 t?,0 - 47.0

te al,0 - 5?,0

l0 52,0 - 57,0

tg 5r,0 - 5?,0

t8 62,0 - 67,0

53 ?r,3 . 25,0

55 ?5,0 - 3o,o

35 J0,0 - 35,0

55 3 5,0 - to,o

55 ao,o - {5,0

55 t.5,0 - 50,0

55 .50,0.55,0
5J 55,0 - 59,5

?l 25,t.30,0
¡t 30,0 - 35,0

27 !5.0 - 10,0

2t { 0,0 - 45,0

27 r5,0. 50.0

27 50,0 - 55,0

2t 5 t,0 - 60,0

2t 60,0 - 65,0

2t 65,0 - t 0,0

2t t0,0 - t5,0

?t 7 5.0 - 80.0

?7 00,0 - 83,0

2. 22,? . 2g tO

'2, ?S,0 - 30,0

32 10,0 - 45,0

!? 15,0 _- !0,0

¡2 50,0 - 55,0

32 r5.o - 60,0

32 60.0 - 61.0

2,5! Ltl
l,Jo ¡,ì0
?,?t lo,r0
z.5z ' 9,1¡

2.29 8,26

3,39 8,25

5.45 tt95

6.51 tl,00
8,3r 9,86

Lto 8, !6

!,¡t7 r,za

2,8t 6,!8

I,r5 9,6t

0,6¡ 10, ì 0

3,60 9,90

2,t3 ll,{0
?,46 l o,l0

ì.90 10,60

2,19 9,1 5

3, €o t,21

ì,5t ì 2,60

2,00 12,t0

t,9J it,ro
?,55 12tl0

2,15 8,50

3,01 ìì r00

I t63 l0 r?0

9,33 t 3,00

2tq1 0,22

z,ls 8,16

?,90 ì t.80

3, lì,to
5,80 10.60

5.86 t,ll
4,49 t2,20

2,7 0 t0,r0
2,07 t,98
r.r3 l0.t 0

a,9t llrr0
?,50 8,12

1,?t 6,63

t,5t L86
I fag I,81

ì f23 | ,96

! ,rr 7,95

l.r3 ,ì0
3.1t 1,22

{,5t t5,t0 12,40 t,8l 0,00 3,01 ?'85 99,88

5,51 5!,80 12,60 9.3! 0,00 2,91 !,18 9l ,81

5,07 51,90 ll,lo 8.53 0,00 l,ga l'7s 100.1!

6,0! Sa,!O lO,7O S,Ol o.Ol) t,99. l,8a loo,lt
6,50 53,90 lO,5O 8,ìt 0,00 l'81 a.¡l 18125

lo,2o '5ì,40 9,0t .. 6.90 o,o0 1,ol 4,78 98,23

?3,t0 36,00 ¡.tì l,a9 0,00 2.86 5'91 92.1!

t9,r0 ar,3o 5,99 1,12 0,00 1,0? 5'90 9l '26
23,!O 33,00 5,23 Jt3? 0,00 J,05 6,20 92,t1

!.98 56,!0 lz,lo 9,19 0,00 3,3¿ {,15 99,10

. 9,!O Sl,80 9.93 7,ll 0.00 z.gt 5.ll 99.16

r.oo 5¡,ro 1r,60 8it8 o.o1 3,21 I,l8 9t.45

6,sa 5ó.OO lO.lO l.lq 0,00 1,8! 5.lt t00,t8

6,{9 55,60 lO,?0 7,8¡ 0,00 1,99 1'91 99,16

tz,to 50,40 7¡8! s,e¡ o,o0 3,61 5.50 99,a1

ll.60 51,50 t,as 5.71 0.00 1.99 s'al 99'?6

10,60 5l,60 8,{7 6,16 0.00 3.51 5.¿l 90.51

0,9s , 5?,90 9.t2 1,21 0,00 a'10 l.9l 99'69

i.lt s3,30 t0,10 r.gt 0,00 3,8¡ {,31 98'91

12,90 16,60 0.46 6,61 0.00 J,50 5'50 96.61

3,21 54,?O l0r!O 
',55 

0.1! 1.26 {.31 100'05

t,tl 5t,80 0,90 6.54 0,16 1,5¡ 1.56 9B'J?

t,26 52,a0 9,1! 6.t8 0,ll l,{8 a,6l 9t,66

9,5t 5t,50 t,sl 5,62 0,13 a,1z 5'50 99,4t

6,91 52,60 ì0,10 l,gt 0.20 1'74 4'Sl 9tr0l

s,95 str?O 9.a5 6,44 0..13 3,99 t'9¡ ì02.16

1t.60 a3,90 l,?a 5,lo 0,29 3,61 l,¡l 98.00

16,80 ¡5,90 6,ll l,{9 0,ì9 .3'0t !'l? 105'18

7,s7 5r,90 t0,¡0 t,{6 0,00 ¡,88 i,2l 99,8{

8,88 53,00 lO,2O . 1,29 0,00 lttt l't0 99.46

tl.9o 51,00 1,42 ' 5,ll 0,00 3,83 5'll 99'll
l2,to {9}50 7.35 5,¡0 0.q0 a,0{ 5'5t 99't5

15,s0 4{,50 6,5ì {.99 0,00 3,9{ 5,2t 9trl8
1,t,80 45,10 t,68 :,,s 0,00 ¡'¡o 5,18 gt,ll

ì5,90 15,60 5,t0 1,16 0,00 !'99 9.61 9t'68

lì,r0 a9,80 o,ls 5,26 0,00 1,08 5,ìt 98'16

t0,?0 5?,10 l,2l 6,9¡ 0.00 3,67 5'0{ 99,?5

ì3,90 a7ra0 7,i9 5.5S 0,00 3,61 5,aa 98.t1

ìa,ro r6,t0 6,65 .5,1? 0,00 l,?l 5,ll 9t.80

9,t9 5!!?0 9tl2 7,56 0,00 3.69 ',('78 9t'¡6

5,97 56.40 l?.!0 9,ì9 0,00 !r!. l'?a 99'?€

9,60 5!,40 9,55 t.l2 0.00 t'l? t']t 100.01

t,8¡ 53.10 lO,5O l.tâ o.la t.56 s'17 99'15

6,59 52,20 rO,9O 8.?? 0,ì! !,61 l.tl 95,5t

t,oa 52,90 ì0,90 8,00 0.!5 !'61 a't; 96't5,

tl,óo 50,?o 8,ot 9,66 0,10 !.18 5.ll 99'!ô

.. l.rro tol!l cal!ùl.do coño Fc203

8.8ó 51,10 ll,?0 6,?! 0,1{ !,10 a.l8 91.96
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TABELA r3 - coMposrçõrs ouiNtcAS DE AMosTRAS pREDoMINANTEMENTE DA

SERIE DOS NEFELINA SIENITOS

Ptos f.¿0¡' ' C¡0 [¡.0x¿o
^t 

203sto2 t0fÂtttltlYlL0

t6 t¡ro - !o,o t,ls t,l9 ìt.to az.zo

t6 8O.o - 8i,O 6,86 ll '20 l5'a0 ll'?o
26 !5,0 - t8,6 t.l2 12.60 ll,Jo a5'?0

19 !!,0 - l!,0 6.t! ll.¡0 19,!0 ¡a.00

19 , !3,0. 50,0 6.t5 12.00 l9rl0 ¡5'80

19 É!.0. ¡13.0 g,2l 9.50 24,10 30¡20

lt a!,0 - 48.0 2,99 t,8¡ ll'80 .8.40

t9 38.0. 73,0 9,62 ll.l0 2!,lo ¡0,90

29 ¡r,o - si,o to,ro 9,60 ¡o,oo ' . ¿e,ro

,t G0.0 - 65,0 ¡.97 ll.ao 21.00 !1,70

¿t 63,0 - to,o 6,{a l¡,20 26,10 ?6'20

2, !5'0.90.0 I'12 11.00 23'10 !0'10

t9 to,o - 95,0 8,3¡ llr3o 21,90 !o,lo

l! ao,o - a3,0 a,la ð,lt ¡9.50 ¡5,60

l8 a3.O . 5o.o 5,?l l'60 21.20 ?5'80

2¿ a0.?. a5,0 5.a6 12,60 .. lt,óo 10.10

2? l3,O - 5O,O a,90 ll r3o 16,?0 a¡'40

t9 60.0 - s5,0 E.00 12¡60 18,t0 37.40

¡¡ ¡¡,0 - co,o 6,a6 lo.lo lt,lo 3g,ao

!, 60,0.65,0 5,6{ 10,60 la'60 aÍ'10

!9 65,0. to,o 2,9, t,8ó ì2,10 a6'lo

!9 t0,0. t5,0 2,9t t,82 1a,00 11,00

!9 t!.0. !o,o 3.86 SrOl IC,SO 3l.Oo

t0 60,0. t5.0 2,a7 6.66 lì,r0 1t,90

19 t5,0.89.0 2,ia 6,Ú5 15'10 l{.to
32 ?0,0. l5.o 5.1! 12,!o 16.10 az,lo

5,{l a,l5

6,8 t 3,16

J,l9 a,l ö

6,r¡ 3,0¡

i,rt !.6r
5,3! 3.31

Irrt 6.3s

5,0{ 3,¡5

a.o9 I .t!
6.t0 ì,Ja

t.56 3,00

5,tr e,,25

6,20 2,S8

9,a3 6,l t
6, !8 a,61

t,18 2,40

9.l a 3,l9
6,ó{ a.{6

t.l ? l.s?
I ¡t6 '5,{9

I I ,00 6,to
8,Í 5,60

a tgt I,l{
12,J0 6,82

6,8 0 6,6 5

? 2, l,2t

¡,50 1,38 94,t€

¡,40 a ,it' 9t. ì r

!,69 5,2ì l oo,It
t.tì 6,63 93,9¡

!,64 I,65 96,96

?,00 6.51 87,

!,3¡ 3,8t 9t ,la
3,Jt 5,9¡ 9?,t 5

2,80 3,t0 90,75

2,59 5,90 9t,31

l.9t G,04 t6,9t
2,94 5,84 92,4t

2,9t 6,?3 9t,83

ô2, ¡¡
I ,t5 s,lt 84.84

t.t 5 3,97 9l,06

5,69 6,04 99,06

8{t,0t

2,91 3,51 93,4¡

3,?9 I,01 98,81

3.1I 5,Za 95,30

2,9' S,!t 92,98

1.78 5,70 78.84

2,98 |,t2 93,60

2,6{ a,5l 90,2t

a.3t 6.lt 97.60

0.00

i,.oo

0,00

0,00

0.00

0,00

0,oo

0r0l

0,01

0,l t
0,tg

0,ì0

0,r 2

0.29

0,00

0.00

0.17

0,28

0,21

0,31

o, r3

0, {8

0,4 9

0. ?g

0.10

r f..ró tot.l (¡l(ul.do (oño fc?0t.
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TABELA l4 - COMPOSIçõES OUIMICAS DE AI4OSIRAS PREDoMINANTEMENTE DA

sÉnte ¡os IJoLITos

llllt¡vÀ|o P¿oS f.Iot r t¿o
^l 

¿03,3t0¡ n!A0

l9 t3,0 - a8,0 6,19 l!.00 ll,l0
r? !o,o - 3s,o E,ro lì,ì0 l8,oo

!t 15,0 - 10.0 r.la 10,{o ll,2o
!t {0,0 - t5,0 t.ì¡ t0¡t0 15,50

lt 30,0. 55,0 3,s0 11160 26t50

It tÉ.0 . 60.0 t.93 6,8t 13,30

36 85,0. 90,0 t,66 15.?0 16,00

!õ ,0.0.95,0 l2rr0 2a.t0 .l¡,10
t6 t3,.0 .too.o t0,70 tt,20 ll.50
lt 100,0 -106,0 1to2 12t20 18.e0

t3 t0,0 . 55,0 I t35 15.50 11,60

15 !5.0 - 60.0 5, l?.10 lt¡ro
12 ?t ¡5 - ?t.0 rrì2 16,¡0 15,90

at 25,0 - 30,0 a,t5 16,10 lt,lo
a2 t0,0. ¡5,0 a.93 lt,{o 16¡00

ll t5r0.10,0 3,10 19'60 13.30

t2 {0,0 - t3,0 3,12 t6,?o ta.go

rl i:,o. ro,o ó.25 tt,go l9,ao

a¿ 30,0 - !5,0 3,03 16r{0 18,00

12 5510.60'0 ¿,¿g lt'lO 8,to

l¡ 60.0 - 65.0 l,la 19,10 16.10

{2 63,0 - t0,0 2,9{ 11,90 l2,lo
a, ,0¡0 - t5,0 l,l2 ì6,10 16,80

lt t5'0.80.0 a'51 ?l'10 15.80

rz 85,0.90,0 9,t0 .10,30 22t30

al 90¡0. ¡3,0 l2,lo I,86 21,10

t2 95.0 -t00,0 3,!0 11,90 tt,ìo
60 r0,0 - t5,0 t.ì8 16.20 11,30

!0 15,0.20,0 t.J9 ta,90 ìt,00
30 ,0,0 - 25,0 a,l9 15,00 r{,00

36,80

38,90

al.r0
38,10

ì9,?0

tt.?0
29,80

20, !0

30,20

16, ?0

l s,t0
{0,00

31,50

3l,t0
!0,20

¡6,80

I ?,90

?8,80

34 ¡60

3t,00

33.80

38.t0

!l,00
2t,90

zt too

2t ,90

33,r0

36,80

tt,00
36.10

t,t3 t,6z

8.19 2,25

I,28 3 t0{

| ,28 4.07

3.25 I,t0
,40 1.tt

8,08 3,53

3.20 I,tl
s,61 2,25

t,39 .2,tt
I t2t !,4 ì

9,t8 2,2'
I,00 3,tl
6,80 ?,98

5,50 ?.6ß

1,24 3.50

8.t3 ?,95

{,88 2,21

¡,06 2,t a

13,7 0 , ,12

6,9{ 2,21

tì.70 t,33

8,t4 2tr9

r,e3 2,16

l,8l 2,8t

t,8l 3,3ì

| ,st 2,63

t3,10 3,ì3

,40 !,{ 7

s.89 4.09

0,00 ¡.00 9,4 5

0,?l I ,61 6.50

0,35 4,80 6,¡0

0,15 1,12 11,67

0,53 2,05 6,63

0.!t 4,80 5,3 7

0,?z

0,10

0,12 3,16 6,r{
o,to t,99 6.so

0,16

0,?5 3.88 6.50

0,26 t.l8 6,57

I,ot !,0? 6,50

2,f I 2,15 6,6t

0,l z 2,lo lì,5{
1,2¿ 2,9 t 6,50

0,7 3 2,32 6,63

0,3 t ?,48 6,63

0,16 | ,t8 6,23

0,7 5 2,91 6,?3

0,56 4,26 6.10

0,17 !r?4 6,04

0.r3 l,a5 6,17

0,{0 2,t8 6,63

0.89 2,tO 6,6J

o,9o 1,53 6,1t

0, ?9

0. 81 .

0,5 !

't0 t âL

9¡ ,09

94,52

93.?r

95.¿4

ta,26

90,17

t0,19

04.83

97,t9

94,3t

87,t3

9',t9
92 ,64

89,t9

êt.50

98,30

89,91

89,ì5

9l .07

95,78

9t,04

94,29

Bt,!0

9e,38

al ,19

9r.t0
90,70

t8.!0
85,77

az,7a

. i!rro tot¡l crìcul¡do corio fe?0J.



88'99

69'¿¿

¿t'99

s9'o¿ la'9 ¿9,1

0¿'s9

e9'99

t¿'08 t8. t 6t,t
et'99 . 0('s 30, t

It'll l6't ot.l
ùt'(9 tr. c tg.o

0l'0 l0'0
oo'o ltro
00'0 9¿'0

t0'0 t 9'o

o l'0 l0'0
0t'0 ¿!'0
¿l'.o !6'. I

69'0 0 t'0
to'o l t'o
lo'0 t0¡0

lvl0¡

t0
s0t I IvN0suv3

3tN3W3lNVNIt,,to03Ud SVUTSOl/'lV 3C SVlll^lIn0 53o5lS0dWO3 - 9 t Vl3gvl-

'tofol orot oprt¡rtrr it¡o¡ o¡¡.J.

t 0'0 6 t'¿
e0'r o¿'

t9 ' I I l'8
ts'¿ 0¿'8t

t¿'0 2t'¿
t9'0 r t't
9¡'¿ o8'Er

9l'0 00'¿ t

8¿'l o¿'01

9¿'0 a¿'t

o?rl

9C'r6 tf'9 e¿'t
!¿'00r ùt'¿t 0 r'f
¿6'86 ¿O'¿t 0t't
90'r0r ¿ù'¿ t 0o'¿

t0'96 t''tt ¿9't
ft'96 t5' t I 60' t

60'só 0ú' 9 t'¿
09'06 t¿'tt tf '¿
Þ9'¿ó 08'tt 

'9'¿ tt't8
t6.ç6 09'¿t ts.t
t¿'t6 00'ct 68't
l6't6 r9'9 ¿a'¿

8Þ'66 )t'tt l¿'¿
¿t'98

68'9¡
66,eò

t9's6 ¿t'9 61,I
06'tó. t6's 0 t'¿
0l' ¿6 at'¿t 9¿.¿

st'o 0 ¿f'9 9r'¿

60'¡a ¿a't 9l'¿
6a'tt t5' u so'¿

0t' c6 19' I I 11.'¿

LZ'¿6 08'll a9.¿

¿¡'t¿

'i98 rl' oo,¿

18'96. re,¿t 6tr¿

e ¿'t6 ¿¿'tt (ó.¿

ss'¿ô of't 60,t
9l'61 |tt (l 0t'I
¿8'ç6 Bþ'I I lE, t
¿8't6 !9' I t r¡.1
68'tó 09'¿ I 8t'¿
0t'¡6 ¿t'¿ I ¡¿.t
80'96 09.¿l gztz

6t'96 ¿O'¿l ¿a'¿

8¿'96 ¿ t'9 €8. t

06'0t 60.l
0l'tt 06'çt
o6'¿t t5, t
09'¿e Ot'9
o¿'sr z6'r
09' l¡ 92, t
06'0t ¿9,8

00'ta ,0l'ol
06't r !6't
05'¡t9 t¿'E

o¿r

to¿r¡ or,or opr¡nr¡rr talo¡ o¡.¡aJ .

'o¿ iv

e t'0 t9'¿ a l'9
00' 9l z L',a t6'r
tt¡o 98't ,0'¿
oo'o ' 06') l t'9
ooro 0o'¿ 0c'¿

oo'o r¿'¡ e¿'t
o0'0 8c'r 0l'3
o0'0 0s'e t!'t
o0'0 t6'¿ 6 t'9
00'0 9¿'¿ 9t'f
00'0 ¿9'9 ee'l
oo'0 ¿6'9 oo'¡
It'o t¿'t st'9
{ r'0 }¿'a ' 89'l

'0 rt" te'9

t l'0 00't 0 t'9
) t'q 99't 98'9

0 t'0 ì0' r gt'l
0l'0 tr'| r s'¿

00'0 s 8'¿ tJ',
et' t 98't ¿0'a

8¿'i 0o' t 99't
60'l r 9'o e¿' t

zo'a to'¿ tc't
9l'c t9'¿ 6t"
99'¿ to'a 99'. t
l8'¿ rt'¿ l ¿'c

ç0'0 8¿'t s¿'t

or't o¿'¿ 9t't
9 t'€ ¿r'l ¿a'¿

¿e'5 08'0 99't
¡t¡ | 9¿' | 96'a

0 r'0 80't 98'¿

t¿'0 00't 0 {'9
t t'0 I t't et'|g

¿ l'0 lr', lt't
¿t'0 st'e t9',
0 t'0 ¿r' t 9z'¿

lots

¿0.¡ 0'09 - 0'i t
sC.Ê 0rSe . 0'¿¿

¡t't 0'lZ'Z'Zz
to'¿ 6'¡¿ . 0'¡¿

z t.l 0'o) - l'¡8
9S'r 0'19 - o'0,
t t.9 O¿09 - O.l9

6¿. ¿ 0't9 - 0'o¡
9t'9 0'0o t. o'i6
¿ r'r 0'0s - 0's¿

.to?.J

9a

,t
tt
0¡

9¡

¡3

3¡

¡¡
a¿

62

06't¿ 00'9t 0g'0t

00'8t 0¿' 9l 09'¿t

0t'lf D¿'el 0e'ó¡
oer!¿ o9'ot 05'te
0¿'t¿ 05't¿ 0t,0¿

oo'¿¿ 0¿'61 , 0l'r¿
oo"¿ or'¿ t : ot.6t
00'9¿ 09'8t o9't¿

0¿'tt 0t'¿ t. ot¡6t
00'3f 06'l I ot't¿
08'|9¿ o¿'rt 09'6 t

0 t'6¿ oe'tt 0ó't I

06'¿t o,'fl 00's t

0t'0e 0¿'t¿ 0t')t
00'¿¿ 0s'81 08'9t
0s'0t. 08'8t 0¿'9 t

oo'¡et 0¿'6 t 0)'r t
o¿'at 0 t't¿ 0t' ta

0t'!¿ 0l'0t 0r' ct

06' ¡¿ 06'! t o9's¿

00'6r o6't, ot'¿t
0¿'s t 0t'0¿ o('. 0t

0e'9t 0c'0t 0 r'0¿

06 ' 0¿ 00'¡ I 06'0¿

06'r¿ 08'0t 0t,9t
0e' ¿¿ 

. 0t' 0¿'0¿

0c'l¿ 08'g r 09' tt
0t'ta 08'tI 06'61

0¿'9¿ 0t'8t 0e'81

0r'0¿ 0¿'12 . 08'8 t

o0'0¿ 09'81 ot'¿l
0¿'rÊ 06'8t 0¿'61

0sf6¿ oz'tt oo'

o¿'tt ot't r 00'E¡

ot'oe 00'61 dr"l
0l'¡¿ 0c' 09' l¿

09'6¿ ût't t 0e'0¿

oó'. r¿ ol'6t 09'sr

Êo? ¿

t!'t 0'5e.0.0t t¡
€t'r 0'or - o.f¿ et

ta' | 0'5¿ - 0'6t at

0ú'3 o'to. o'! ¿ )t
0¿'6 oi6¿ - o.t¿ tt
e9'ó o'¡r¿ - 0.69 tt
9!'¡ 0'69 - O'rt It
98'g o,ts.0,6) rt
96't o'6t.0're tt
tt'.c 0'¿c - 0''l ¿)

tz'8 0't¿ - 0'0¿ 9|
9t'¿ o'o¿ - ¡'91 9t
¡9r8 0'çt. oro, It
0¿' 0'0r - o'lt 3)

06'0t o¡0r . o.s¿ It
ot'ot o's¿ - o'0¿ 9t
tt¡6 o'o¿ ! o'Êt ¡t
09'9t 0'5r - 0'0r 9t
oo'rt o'sr - ¡j'or 9t
6s'¿ 0'9t - o'ta ct
la'a 0's¿ - 0'0¿ 0ù

}''e ô'ol - o'. 0t
to't 0'09 - 0'l¡ 3,

[r'9 0'r¡ - 0'0¡ 8t
r8'9 o'o¡ - o'sI It
9¿'t o'tt - 0'0t 9t
t6'9 o'or - o'tc It
r¿', 0'¡t - 0'0t ¡t
¡¡'¡ o'ot - o'9ì ¡t
e¿'9 0'5¿ - 0'0¿ It
x'¿ 0'0¿ - o'9t et
ot'¿ o"l - o' ot
9t'¿ 0'0a - 0'¡9 te
0¿'9 0'59 .0'0¡ ¡S

18'6 0'09 - 0's9 93

¿¿'a 0'09 - 0'¡t 3t
¿t'¿ o't, - 0'0t 9a

06'.I o'tf - 0'0¡ lc

1Vl0¡

SVSIIVI^JVUI']N SVO 3IU]S
vc rlN3W3tNVNlt^toolud SVUISol^lV 3C SVSII^IInD S301tSodwol - 91. V-l38Vr

96

oz rt¡^2.,to?tYzort.lo?.¡so2¿(¡l
0tvÂt¡¡II
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TABELA 17 - PARÂMETROS ESTATiSTICOS DA DISTRI -
BUrçÃo Dos õxrD0s NAs uNIDADES LIToLóGIcAS

\or¡oos

,$"ìùi\
tzos Ic?0J. C.0 !lo? 

^12\ 
f¿0 ¡¿0 i.z0 ü90

too
F
z
t¡J

=oJ

itD¡r

0tsY l0
PÀORÀO

vat 0¡
tln¡x0

YAL(lR
i¡x¡fio

ri0iERo 0t
Àilosl s

3.?9 9.S6 lo.az 30,13 9.0a 6,tt' o,oa 3,1, 1'94

l.9t t,53 4,53 i,¡: 2,00 t.6. 0,07 o'al 0,5a

0,63 6,38 3.rg 3r,00 a,7l 3,3¿ 0 t'¡6 2'85

t,!3 1r,00 23'70 õ6.a0 ì2,t0 9.a9 0,29 t'S6 6'20

l1 a'l a, at al a1 al ar It

ô
F
l¡,¡

z
)
¡¡¡lr
l¡J

=

XEDtÀ

0ÊsYl0
PA0nf,o

YALOR
Ílßlt0

YALOI
åfr tf0

ü0fÊ¡0 0t
^¡0st¡Al

¡.t, 10.t8 l9.o¡ ¡r,tt t,l6 l,oå o.ìÊ 3'21 5't¡

2,0t 1,93 a't2 7 '02 l¡90 t'56 0'16 0.9t 0.80

e,as 6,13 u,so ts,6o i.or I'ra 0 1,35 f.il

t0.00 llrao ¡0,00 a8,10 l2rro 6,8¿ 0,19 r',69 8.65

zß 26 2E 26 ta 26 2d 2a ll

øoÞ
Jo

tEo n

0gsr¡0
,^01¡0

YILOR
x¡xIlr0

t^10¡
t¡ttx0

ti[ilE¡o 0g

^lr0stR^s

6.51 lltlt 16.96 t3,57 t,86 r,0l 0t52 t'3a 6'91
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I.2 Discus são

0 exame das Tabelas e Figuras menc ionadas permi te efetu a r as se
gu intes cons iderações:

- os teores em Si0Z evidenciam uma tendênc ia de dìmìnuição dos
ã l c a l i - s i e n i t o s , (teor méd io 50,43%), para os nefel i na sienitos
(37,55%), ìjolitos (33,57%) e ultramãficas (26,86%). 0s carbona
titos são extremamente pobres nesse õxido (teor mé¿io 2,58%)i

- Kr0 apresenta um c ompo r tame n to semelhante a Sì0r, tendendo a

dimìnuir dos ãlcal i-sienjtos (média 6,73% ), para os nefel ina
sienitos (4,08% ) e para os ijol itos e ultramáficas (3,01% e

3,06%, respectivamente). Nos carbonatitos os teores são invaria
vel mente baixos (média 0,13%);

- os teores em A1r0r, embora apresentem variações pouc o sìgnifi-
cativas, evidenciam uma tendência de diminuição dos ãl cal i-sie-
nìtos (média 19,04%) para os nefel ina sienitos e ijoìitos (mé-

dia 7,16% e 7,86%, respectivamente) e para as ultramãficas
(4,58%). 0s carbonatitos apresentam teores baixissimos (médìa

0 ,28%);

- Fer0, (Fe total ) apresenta uma tendênc ia gera l de variação in
versa, em relação a Si02, AlZ03 e K20, isto -e, diminui a partir
das u I tramáf i ca s (médi a 20,11%) para os ijoììtos (14,87% ) , nef e

l ina sìenitos (1 0,48% ) e ãlcal i-sienìtos (9,86% ) . 0s carbonati-
tos podem apresentar teores de até 7,90%, sendo o valor médio
4,43%;

- a exempìo de Fer0, (Fe total ), Mg0 ê mais alto nas ultramá-
ficas (média 10,59%), diminuindo nos ijol itos (6,94% ) , nefelìna
sienjtos (5,73% ) e álcal i-sienitos (a,9a%);

- os teores r¡ais al tos em CaO referem-se aos carbonatì tos (mõ -
dÍa 52,79%) e os mais baìxos, aos ãlcali-sienìtos (média 10,42%).

0s nefel i na sienjtos, ijolitos e u l tra mãf icas não apresentam
diferenças significativas (médìa entre 16,96% e 19,03%);

- Na20 tem comp or tamen to homog ô n eo nos ãl cal i-sjenitos, nefel i -
na sienitos e ijoìitos, com vaìores médios entre 3,34% e

3,77%. As ultramáficas apresentam os valores majs baixos
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(média 2,1 9%);

- o conteúdo em P 20U 
-e rel ativamente va r i ãvel nas unidades Iito

lõgicas, conforme atestam os aìtos valores de desvio padrão' A-

pesar dìsso, verifica-se que o teor médio maìs alto é observado

nas ultramãficas (7,43%) e o mais baixo, nos ãlcali - sienitos
(3,2g%) .0s carbonatitos apresentam valor nêdio 4'97%, sendo

seguidos pelos ìjoiitos (5,51%) e nefelina sienitos (5,79%);

- Ba0 ocorre em teores pouco expressivos nas cinco unidades lito
1ógicas. Apresenta uma distribuição totalmente irregular'com va-

lores elevadíssimos de desvio padrão er,tt relação ã média. 0s

teores mais el evados são anômalos e restri tos ãs amo s tra s do fu-
ro 49 (média do furo 5,82%) e cìrcunvizinhos.

ANÃLIST DE DIAGRAMAS DE DISPERSÃO ENTRE ÕX]DOS

Z.l Apresentação dos Resultados

0s co ef icientes de correlação
apresentados na TABELA 18, na forma

ca.

I i near entre pares de õxidos são

de uma ma trì z quadrada e simétri

TABELA l8 - MATRIZ DE CORRELAçÃO erurne AS vARIAVEIS

0XI00S Pe05 Fe203* Cao Si02 41203 K^0 Na Z0 Mgo

P|oS I,oo

Fer0r* 0,40

Cao 0,52

si 02 -0,59

41203 -0,58

Kzo - 0, 54

Nar0 -0,46

o,s2 -0,59 -0,58

0,06 -0,49 -0,43

t,00 -0,83 -0,80

-0,80 0,87 0,83

-0.63 0,78 0,70

-0,54 -0,46 0,38

-0,45 -0,35 0,6'l

-0,80 -0,63 0,'l5

0,87 0,78 -0,50

0,83 0,70 -0,45

1,00 0,5ì -0,40

0,sl 1,00 -0,4s

-0,40 -0,4s 1,00

0,40

I ,00

0,06

-0,49 -0,83 1,00 0,84

-0,43 -0,80 0,84 I,00

-0,45

-0,35

Mgo 0,38 0,61 0,15 -0,50 -0,45

* Ferro total calcuìado como Fer0,
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coefi ci entes de correl ação maìs sìgnificativos
em módulo) encontram-se nas FIGURAS 28 a 37.

I00

que apresentaram os

(superiores a 0,60,

2.2 Discussão

As FIGURAS 2B a 3l correl aci onam teores em õxi dos inversamente

proporci onai s; e as FIGURAS 32 a 37, teores di retamente proporcì o-

nais. Assim, os teores em Si0r, A1203, Kr0 e l'lar0 são diretamente
proporcionai s entre si; e ì nvensamente proporci onai s quando correla-
ci onados ao Ca0. Do mesmo modo , os teores em Fer0, e l4g0 são direta-
mente proporci onai s.

A freqilente interpenetração das nuvens de pontos observada nes-

tes diagramas revel a familiar'i da de químì ca en tre rochas da séri e dos

ãlcal.i -sienitos, nef el.i na sienitos, iiolitos e ultramáficas. As va-

rì ações encontradas del inei am cl aramente os rumos de passagem de uma

sér'i e para a outra e, de maneira geral, os termos Iitolõgicos repre

sentados pelas anã1i ses correspondem ã aì stri buição areal mapeada.

As pri nci pai s ob se rv açõe s extraídas desses di ag rama s são:

- os teores em Si OZ e KrO mos tram uma ní ti da tendênci a de dìmi-
nu i ção dos ãlcal i-sienitos pa ra os nefel i na sìenitos, ijoìitos
e ultramãficas. Nestas últimas, os teores em Kr0 são bastante va

ri ados e, em grande parte, ni vel ados com os teores nos ìiolitos
e nefe I Í na sieni tos;

- AI ZO3 e Nar0 a p res en tam tendônc ias pou co nitì das, revel ando

val ores mais bai xos para as ul tramãfi cas e re I a ti vamen te nivel a

dos, ã altura dos ãlcal j-s'i eni tos, nefel i na s ieni tos e ijolitos;

- os teores em Mg0 e Fer0, tendem a di mi nui r das u I tramãfi ca s

para os ijol jtos, nefel i na sienitos e ãl cal i -si eni tos, Em rela-
ção ãs demai s rochas , as u I tramãfi cas caracteri zam-se por apre-

senta rem teores em Mg0 c o n s i d e r a v e I m e n t e mai s al tos I

- os teores em ca0 são mais el evados (e aprox imadamente nivela-
dos) nas u I tramãfi cas, ijoìitos, nefeì i na sj eni tos; e mai s bai-
xos nos ãl cali -sienitos;

- os carbonatì tos o cu pam, nos diagramas de di spersã0, posìções

i nvar'i avelmente extremas e por vezes desarmôni cas. Dj sti nguem -

-se clas dema i s rochas por teores muito majs e l evados em Ca0, e

mais bai xos nos demais óxidos.
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REL.AÇOES EN'I'RE COMPOSIçÕ]]S QUfMICAS E MINEIìALÕGICÂS

3,I Apresentação dos Resultados

Em v.i sta da g ra nde var'i ação no co n teúdo mi neral ógi co observada

nas rochas do Comp l exo (" rochas misturadas"), a aval ì ação das rela -

ções entre compos ì ções mì neraì õg i cas e quími cas foì efe tu a da em a-

ntostras selecionadas com o fim especial de se obter os tì pos maì s re
presentatì vos de c ada divisão reconhec ida na sistemãtica petrogrãfi -

ca. As TABELAS l9 e 20 a p res en tam os dados químì cos e mi nera i õg ì cos

dessas amostras.

5. ¿ urscussao

0bserva-se, nos ãlcali-sìenitos (amostras FIB - 43'80 m e

127 - 35,00 m), que o aumento nos teores em Si0r' Aìt0, e Kt0 acha-

-se di retamente rel aci onado ao aumen to de ortoclásio moda I e ã conse

qtlente d imì nu i ção em pi roxêni o. Com reìação aos teores em Fe0 +

Fer0r, lr1g0, Ca0 e Nat0 nota-se que os valores aumentam ã medida em

quã áumenta o conteúão de pi roxên io e diminui o de ortoclãsio'
Nos nefelina sienitos (.amostras F4 - 32'70 m e F22 - 42,90 n )

observa-se que a rel ação ortocl ãs i o + nef el ì na/pi roxêni o exp l ì ca

grande parte das varìações quîmì cas, Assim, o aume n to nes ta re lação

imp li ca no aumento dos teores em Si 0r, A1203, Kr0 e Na t0, e na dimi-
nu i ção em Fe0 + Fe t0, , Mg0 e Ca0.

Nos ijolitos (amostras F4 - 67,50 m e F54 - 25 '00 m) observa-se

que o aumen to no conteÚdo de piroxênìo, em relação ao de nefelina, é

o pr.i ncipaì responsãve1 pelo aumen to nos teo re s em Si0r' Fe0 + Fer0t'

Mg0 e Ca0, e pela diminuiçã0, em Al z0l' KZ0 e Nar0.

Nas u I tramãfi cas (amostras Fl - 40,00 m; FZ - 78'90 m e F45 -

- 27,7O m), o aumento nos teores em Si0r' Ca0 e Nar0, e a dimjnuìção

em A1203 ' Mgo e Kr0 podem ser atri buídos ao aumento no conteúdo de

pi roxên j o e ã conseqtlente d imi nu i ção de bi oti ta. A presença de apati

ta e magneti ta, fr eqü en temen te em quantidades cons i deráveì s nestas

rochas, pode constituir fator determinante de altos valores em ca0 e

Fe0 + Fer0r, r e s p e c t i v a m e n t e '

Fjnalmente, observa-se nos carbonatitos estudados (sövì tos: a-

mostras Fll - 51,50 m e F56 - 'l16,40 m), que os teores em Ca0 são os

mais expressivos e relacionam-se ao contetdo de cal cj ta, mi nera I es-



sencial nessas rochas. Variações, em geral pouco

teores de Ca0 são devidas ã presença de mineraìs
dolomita, biotita, fl ogopì ta, apatìta e opacos.
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signìficativas, nos

a c e s s 6 r i o s , c o mo :



TABELA t9 - cot¡postções ouÏNIcAS DE AMosrRAs sELEctoNADAS DE cRANIToT RocHAS ALcALI -
NAS E CARBONATITO

----r----ú x r oos

onorr*^, 
-------..-

( Leuco granito )

( Leuco gràni to)

(Ãìcâli-sjenito)
Fl8-43,80 r¡
(Ã1cà'l i -si en'i to )

F27-35,00 0
(Ã1 cà 1 i - s i eni to )

sio2

F4-32,1O n
( efeì i nô sienito)

74.86

Ti 02

F22-42,90 n
(llôì'ignito)

72

0,2s

F 4- 57 ,50
(Apati tô

53,67

At^0^

0,23

F54- 25,00 ¡!
(ljo¡ ito )

6ì ,05

12

¡¡
ijol ito )

Fl -40,00 ¡¡
(Apatitå biotita piroxenìto)

0,52

4A

53,ì6

Fe0

12,94

F2- 78,90 m
(ApÀtitâ biotitr pìrore¡ito)

0.94

13,76

F45-27 ,70 û
(Apàtit¡ piroxênio bi otitito)

Fe^0.

0,35

43

ì5

04

Fl 1- 5ì ,50 o
(Sövito)

0,64

05

43

0-90

10

o,7o

43

ll nO

F56-¡l6,40 m
( sövito )

0,54

,90

4t,t3

0,97

t9,17

0 ,63

I ,42

32,7A

0,05

M9o

9,46

1l .25

2,24

1,03

0 ,05

'I

t1

1,74

,96

0,2 6

3,59

Ca0

42

29,28

0,21

5,61

'¡8

3 .55

0.ì8

2.68

10

0

4 ,07

2

0,6 3

,05

2,24

,27

4'5'l

t{å20

2,71

I,98

0,'l6

?,04

4,50

0,84

4,39

0,50

0,r3

2

0,r0

10,06

Kzo

.99

10,20

3, 71

7,03

2,64

0,28

3,ì8

0,r2

4,34

12,50

2,9 4

5,44

0,08

o,Bt

P2o5

2.46

0.18

10,90

10,64

7,06

6

0,s5

,06

1-54

0,ì3

lt

0,05

4,49

P - Fogo

9,00

2,36

4,42

90

2.10

l5

o,21

0,04

12

3,42

27

,84

0

5

0,?2

14 ,59

i

.08

lOTAT

,78

5,10

,96

14,03

7,71

0,72

2,7 0

0,16

0,67

'I I ,65

8,9r

l0

7,56

99 .87

4,92

I ,76

't5

0,29

'l 5,05

12,63

5,87

o,74

9,69

0.42

't5,27

0 ,24

2,17

99,92

4.ì',Ì

I ,01

I,34

6 ,79

t7

3,10

4

43

2,74

0,7 8

,0ì

2,02

99,76

0,53

1 ,50

43

2,57

22

I,65

0,00

?,47

4,93

99 ,59

0,00

0 ,97

0,ì8

99,75

1 ,67

8,38

0,42

99,61

0

2,36

98,84

3,42

2.64

98,62

35,69

99.20

32 ,95

99,74

o



TABELA 2O - COMPOSIçõES MODAIS DE AMOSTRAS SELECIONADAS DE GRANITO, ROCHAS ALCALINAS E CARBO-
5

NAT i TO

AM OS TRÀ S

( Leu co qrânìto )
2

(Leuco
5

grànito)

F 22- 42,90 n
(l{al i qni to )

F4-67,50 m

( Apô ti ta ijol ito)
Fs4- 25,00 n
( I jol ito)

F',l -40,00 ¡¡
(Apåtitå biotitô piroxenito)

F 2- 7 8,90 n
(Apatit¡ biotitâ piroxenito)

F45-27 ,7O î
(Apàtitâ piroxenio bioti!ito

F56-ì t6,40 n
(Sövito)

o
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ANÃLISE FA'I'ORI1\L - T{ODO Iì

4.7 Apresentação dos Resultodos

0s autoValores e a porcentagem de Var'i ânc ia obtidos são apresen

tados na TA B ELA 2l. A partir destes dados sel ecì onam- se os primeiros

fatores (Rl, Rz e Rr) como sendo os pr'ì ncìpais, uma vez que são res-
ponsãveis por 85,66% da variância total .

As cargas dos fatores principais encontram-se na TABELA 22 e fo
ram representadas em fu nção das var i ávei s na F IGURA 38'

0s valores fatoriais foram lançados em diagramas de dispersão,
o bt endo- s e as representações das amo s tra s proi etada s nos pl a nos dos

fatores (FIGURAS 39 a 41 )'

4.2 Discus são

Anal i sando- se as carga s mais express'i vas da F IGURA 38, verifica
-se que o fator R, é representado prìncipalmente peìa razão

Icao]/[sio, + 41r0, + Kr0 + Nat0J' nssim, altos valores em fator Rj

signìficam alta porcentagem em Ca0 e baixa em Si0t + AlZ03 + K20 +

Nar0. Sob o ponto de vista de conteÚdo mi neral6g ico ' o fator R/ re-

fl ete a pro x i ma dame nte as segu in tes relações:

- piroxên ie + apatìta/ortoclãsjo, nos ãlcal i sienitos;

- piroxênio + apat.ita/ortoclãsio + nefeljna, nos nefel ina sieni
to s ;

- pì roxên io + apati tal nefel i na, nos ìiol itos;

- piroxênio + a p a t i t a / b i o t i t a , nas u I tramãf icas;

- ial ci ta + apati ta/m.i nera i s sil icãticos, nos carbonatitos.

Do mesmo modo , o fator Rz ê representado pri nci palmente por teo

res em Fe203 + Mg0, o que, em termos mineralõgìcos, refIete o conteú

do em mi nera ì s máficos.
Finalmente,ofatorRrrepresentaprincìpalmenteteoresemPt05'

refI et i ndo concentrações de apatita.
Examinando-se o d i agrama do pìano dos fatores Rt e R, (F IGURA

39) observa-se que, dentre os va I ores do f a tor R1, f ì cam discrimina-
dos os carbonat itos e, de modo menos acentuado, as rochas ul tramãfì -

ca s. ambos por apresentarem invari avelmente al tos teores de Ca0 em
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rel ação a Sì OZ + Al 203 + KZ0 + Nar0. Em termos mìnera1õgicos os car-
bonatitos destacam-se peìo alto conteúdo em calcita, e as ultramãfi-
cas por apres entarem g era I me nte grandes quantidades de p iroxênìo
Entre as ul tramãfj cas as variações do fator R, se devem ãs diferen-
ças no co nteúdo moda i entre pìroxênio e biotita e' s u b o r d i n a d a m e n t e ,

ã quantidade de apat ita. 0s álcali-sienitos destacam-se pe los teores
mais altos em Sì0, + 41203 + K20 + Na20 em reìação ao Ca0 (o que re-
fl ete um predomî n i o de ortocl ãs i o sobre piroxênio), enqua nto os nef e

lina s i en itos e ijolitos, com va l ores me nor es nesta rel ação ' não se

discrìminam entre si.
Em relação ao eìxo do fator R' o grupo de rochas ultramãfìcas

acha-se discr.iminado das demais rochas por apresentar maiores teores
em Fer0, + Mg0. Tais rochas constituem-se essencialmente de piroxê -

n.i o e/ou biot.i ta. No conjunto de amostras de ã I c a I i - s ì e n ì t o s , nefeli
na si enitos e ijolitos as dìferenças rel ati vas em Fe,0, + Mg0 são

menos expressivas, mas percebe-se que os ijolitos tend em a apresen -

tar os teores mais altos, tendõncia que deve se acentuar nos tipos
mãficos (melteigìtos ) transicionais para ul tramãf icas. 0s carbonati -
tos caracterizam-se por baixos valores no fator R2' uma vez que' em

geraì, são pobres em minerais mãficos e apresentam portanto baixos

teores em Fer0, + Mg0.

0 exame do d ia grama dos planos dos fatores R2 e Rt (F IGURA 40 )

permi te constatar, no eixo do fa tor RZ' que os t eor es em Fet0, + Mg0'

correlacionãvejs ao conteúdO em ninerais mãficos, tendem a aumentar

de acordo com a seguìnte ordem: carbonatitos * ãlcali-sienitos + ne-

fel i na sienitos + ijolitos * ul tramáf ícas.
No eixo do fator R, observa-se que os carbonatitos e os álcali-

-sienitos destacam-se das dema is rocha s por sua pobreza em Pr0U. 0s

nefel ì na s.i enitos, ijol itos e u l tramãf icas apresentam va l ores variã-
veis em P20U evidenciando distribuìção irregular da apatìta'

O di agrama do plano dos fa tor es R, e R, (FIGURA 4ì ), por refl e -
tjr uma combi nação entre os dois d iagramas anterjores, co nf ì rma as

observações descri tas.
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TABELA 2I - AUTOVALORES E PORCENTAGENS DA VARIANCIA

TOTAL DE CADA FATOR - ANÃLISE FATORIAL - MODO R

FATORES AUTOVALORES

P0RCENTAGEtvt 
PORCENTAGET4

DA VAR IANC IA ACUI,IULADA
TOTAL

R, 4 ,97 6?,18 62 ,18

Rt I ,29 78,32

R.t 0, 59 7 ,34 85,66

R4 0 ,52 6,q7 92,13

R.) 0,36 4 ,48 96,61

R. 0,17 98,75

R7 0, o6 0,7 5 99,50

o''8 0,04 0,50 I 00,00

TABELA 22 - CARGAS DOS FATORES PRIN

CIPAIS (NNTNIZ DOS FATORES VARIMAX)

- ANÁLISE FATORIAL - I4ODO R

FATORES
0xt00s

Rl Rz

P^0.¿a

Fe-0^
¿J

Cao

si02

Al^0-¿J

Kz o

Nu 
z

Mgo

0,32

0,0ì

0,90

-0,s5

-0,81

-0,73

-0,82

0,26

0,25 0,81

0,85 0,32

-0,15 0,35

-0,34 -0,32

-0,27 - 0,36

-a,?2 - 0,49

-0,36 0,57

0,86 0,48

i Ferro total cal cul ado como Fer0,
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ANÃIISE FATOR]AL - MODO Q

5.1 Apresentação dos Resultados

A TABELA 23 apresenta os autovalores e a porcentagem de variân-
cia obti do s. Foram cons iderados a pena s os dois pri mei ros fa tores
(Q1 e qr) por serem responsãveis por 97,47% da variância total '

As cargas co rr es po nd en tes a ca da amo s tra foram ì ançadas em grã-

fico, colocando-se na abcissa os valores de carga para o fator Qt e

na ordenada, os valores para o fator qZ (F IGURA 42). Ca be salientar
que neste grãfi co o ãngu lo formado en tre os raios correspondentes

a duas amostras indica a sirnilaridade entre amba s ; e a magni tude do

raio, dada pe'l a ra iz quadrada da comunal idade, se aproxima de ì quan

do os fatores considerados apresentam al ta porcentagem de expl i cação

da vari ânci a.

TABELA 23 - AUTOVALORES E PORCENTAGENS DA VARIANCIA

TOTAL DE CADA FATOR - ANÃLISE FATORIAL - MODO q

FATORES AUTOVALOR ES

PORC ENTAG EM 
PORC ENTAG EM

DA VARIÃNCIA ACUMULADA
TOTAL

Q.l I 20,05 90,26 90,26

Q.2 9,59 7,?1 97 ,47

o- ?,s2 I,89 99,36

0,33 0,25 99,6'l

'<5 0,29 0,22 99,83

o. 0,1s 0,ìl oo o¿

o 0,07 0,05 99,99

o, 0,0,l 0,0l 100,00
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5.2 Discussão

A F IGURA 42 i nforma que as amostras a pres en tam comunal idade prõ

x.i ma de I e se distr.i buem de modo a se discriminar (no sentido de-

crescente da rel ação Q., /Q2) ' en cinco grupos de rochas representando

as un.idades 1ìtoìõgicas: ã I c a I i - s i e n ì t o s , nefel i na si eni tos, ijoli-
tos, u'l tramãfi cas e carbonatitos.

A seqüêncì a contînua de varìação quími ca ' pel a quaì os ãlcal i -

-sienìtos passam a nefel ina sieni tos, ijoljtos e, fi nal mente, ultra-
mãficas, relaciona-se ao aumento nos valores da reìação

Ica0 + Mg0 + Fer0rl lIsio, + 41r0, + Kr0 I o que reflete, princìpal -

mente,a dim.i nUição em ortoclãsio e/ou nefel ìna e o incremento em pì-
roxênìo. As presenças de apatita e biotita, freqilentemente em maio -

res concentrações nas rochas ultramãfjcas, também interferem, de mo-

do menos expressìvo, nos val ores desta re ìa ção.
0s carbonatìtos dìstinguem-se por al tos val ores no fator Qt e

baixos no QZ. Tais rochas, de composição essencialmente calcitica
são invariavelmente ricas em Ca0 e pobres em Si0, + 41203 + KZ0'

F i na I mente, o bserva- s e na F I GURA 42 que a nitida discfli mì nação

dos ã I c a I i - s i e n i t o s , nefelìna sienitos , iiolitos e ultramãficas, é'
não o b s t a n t e , g r a d u a 1 , com superposi ção das nuV ens de pontos, evì den-

ci ando a fami l jaridade quîm i ca e, possivelmente, similaridade genéti

ca, existente entre estas rochas. Além disso, a disposìção dos gru-

pos de roch a s na f igura obedece ao arranjo a pro x i madamen te concôntri

co das zo nas mapeãvei s no Compl exo. Jã os carbo na ti tos o cu pam posì -

ções extremas e i soladas ' com os mais baixos va I ores na reì ação Qtl

Q2, o que Índicaria uma descontinuidade no processo que originou as

dema i s rochas,
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FIGURA 25 -CURvAs DE ISOTEORES - PORCENTAGEM DE CoO
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FIGURA 35 - OIAGRAMA DE OISPERSAO D6 VALORES DE

LEGEilDA Al2 03 x K2o
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FIGURA 36 - OIAGRAMA OE DISPERSAO DOS VALORES DE

Al2O3 x No2O
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FIGURA 37 - DIAGRAMA OE DISPERSAO DOS VALORES DE

FerO3 ( Fe Total) r MgO
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FIGURA 38 - REPRESENTAçÃO DAS CARGAS D6 FATORES PRINCIPAIS
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FIGURA 41. - DIAGRAMA DO PLANO DOS FATORES R1 e R3
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CAP I TULO

coMpARAcÃo coM oUTRoS coMPLEXoS NÁrlco - ulrnnNÁrlcos ALcALINoS

0CompìexoA]ca]inodeAnitãpo.lìsécorrelacionãvelaoutros
comp.l exo s ìmportantes, taìs como : Palabora (Afr.i ca do Sul )' Fen (No-

ruega ), Al nö (Suécia), Iron Hilì (USA ), Magnet Cov e (USA ) e alguns

da peninsula de Kola (uRSS) como os de 0zernaya varaka e vuori-Yarvi.
No Brasil, comp ì exo s petrograf i camente semelha ntes ao de Anjtãpolis'

constituídos de fenitos, sienitos, rochas da série iiolitica ' rochas

u I tramãfì ca s (dunitos, peridotìtos, pi roxeni tos ' gl imerìtos ) e carbo

natitos, são conhecidos em Jacupiranga' Juquiã' Ipanema' Tapìra' Ara

xã, Sal ì tre, Serra Negra, Catalão e Itapìrapuã'
As caracteri sti cas mais i mpo r ta ntes desses comp lexos enco ntram-

-se resumi da s no QUADR0 2 de modo a permi t i r uma visualização compa

ra tì va com o de Anitãpolis' A escol ha dos comp-l exos que servem à com

paração foì baseada em critérios de semelhança' no todo ou ern parte'

quanto aos tipos de mineral ização, petrografia e estrutura'
Examì nando-se o QUADR0 2 verificam-se vãr'i as semeì hanças petro

grãfìcas, estruturais e de mìneralização, inexistìndo, todavia' com -

pleta identidade. A16m disso, as comparações não descem a detal hes '
jáquenemtodososcomp.lexossãosuficientementeconhecidose'cer-
tamente, não sof reram erosão ao mesmo nível'

Apes a r destas restrições, val e reg.i strar ' dentre os compl exos

brasile.i ros, a semelhança da mineralìzação apatitica entre Anitãpo -

lis,AraxãeCata]ãoI.Nostrêscasososteoresdeapat.itasãomais
el evados nas rochas carbonatizadas do que nos prõprìos carbonatitos '
com as zonas mais ricas formando massas de dimensões até métricas ;

não constituem faixas de grande continuidade' mas se distribuem por

ãreas de extensão apreciãvel. Nos três casos os carbonatitos são

predomì nantemente soviticos' relativamente pobres em fosfato e ocor-

rem na forma de veìos e venulações nas rochas básico-ultrabãsicas

Mi neral i zações de mag netì ta, barita, Nb e terras rarasJ que apresen -

tamposs'ibi].idadesdeaprove.itamentoemAraxáeCatalãol,ocorremtam
bém em An itãpoli s, se bem que em teores menos el evados '

Apatitaeconomicamenteaprove.itávelocorretambémnoscomp-lexos
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de Jacupiranga e Juqu i ã, mas a rocha hospedeira forma "p1ugs" de

ca rbo na ti to ca I cíti co e dol omito-ankeriti co ' respectì vamen te '
0s compl exo s de Fen e Al nö a pres en tam característi cas petrogrã-

fi cas e estruturaì s cl aramente diversas das de AnitãpolìS. Val e, en

tretanto, registrar a similaridade do metassomatismo alcal.i no entre

Alnd e Anitãpo1is. Em ambos verifica-se a gradação completa da rocha

enca i xante feni ti zada pa ra feni tos qua rt zo s'i eniticos' s ieniticos al

calinos e, por f im, nefel i na sienítìcos.
0s complexos de 0zernaya varaka e Vuori-Yarvi (da Peninsula de

Kola - URSS ) a pres en ta m analogìas petrogrãfì cas com o de Anitápoì i s.

A estrutura geraì é comum aos tr ês compì exos, ocorrendo rOchas piro-
xenîti cas no cen tro ; roc ha s da série iiol ito-urtito e hibri das dìver

sas nas zonas intermediãrias; e feni tos e sienitos metassomãti cos ou

reomõrfi cos, nas bordas . A semel hança de Ani tãpoì i s, os carbonati tos

de Kola são sdvîtìcos, e consistem de veios e venulações cortando es

pecialmente piroxenìtos e rochas ul tramãfi cas afi ns '

0 comp I exo de Palabora não a presen ta uma auréola ext e nsa de fe-
nitos, e os carbonatitos ocorrem na forma de "p1ugs" bem desenvolvi-

dos. Contudo, a mineralização apatîtica é comparãve1 ã de Anìtãpolis;

escassa nos carbonatitos e abundante nas rochas ultramáficas (essen-

cìaimente piroxenitos ). sulfetação associada aos estãgios hidroter -

mais finais ocorrem tanto em Palabora como em Anitãpoìis. No pr.i mei-

ro ca so oco rr e um corpo de carbonatito estéri I ci rcundado por fosko-

ritos, ambos inüroduzidos por um "p1ug'' ramifìcado de carbonatito mi

neralìzado em cobre. Em Anitãpo1is, sulfetos de Pb, Zn e Cu consti -

tuem anomalias geoquîmicas, não atìngindo viabil idade de exploração'

0 compl exo de usaki, como o de Ani tãpol i s, é i ntrus i vo em grani

tõides afetados por metassomati smo alcal jno' com g ra da ção comp leta

de fenitos quartzo-fel dspãti cos até fenitos iiolíticos. Ao contrãrio

de Ani tã po lì s, pr edom i nam no núc1eo,ìjolitos e urti tos magmátì cos

por ta do re s de xenól.i tos de pì roxeni tos. Um nivel de ero s ão mais pro-

fundo explicaria os aspectos de piroxenitos "in situr'¡e complexo de

Anitãpol is e de deslocação em Usaki '

0 Compl exo de Wasakì é essencialmente carbonatít ico ' mas vale

regì strar o caráter metassomãti co associ ado a es ta I ítologia. As bre

chas e ag l omerados desse compl exo, ri cos em ortoclãs io, atestam a
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presença de potãssìo no magma carbonatítico. Em An itãpo'l is as venula

ções carbonãticas são responsãveìs peio metassomatismo potãssico que

I evou ã formação de bandas biotíticas nos co nta to s com rochas sìl icã

ticas e, poss.i ve.l mente, propìciou a biotitização parcial dos piroxê-
nios nas ul tramãf icas.

0 Complexo de Iron Hill assemelha-se ao de Anitãpoì.i s por apre-

Sentar uma auréol a de fenitos no co nta to com aS rochaS encaixantes

(especialmente granît.i cas ), pel a presença de piroxenitos, ijoì ìtos e

nefel i na si eni tos, e pela grande quantì dade de veìos carbonatiti cos

co r ta ndo as rochas silicãticas. No entanto, a ausôncì a de zo neamen -

tos entre as rochas al cal inas, a presença de um corpo carbonatiti co

e a abu ndância de u ncompa hg r i to s e rochas mag neti to - perovskitìcas

constituem caracterîstìcas distjntas do Complexo de Iron Hill em re-
'I ação ao de AnitãPol ìs.



ouADRo 2 - siNoPSE DAS cARAcrEnisricns DE ALGUNS coMplEXos NÃrlco-ulrnRNÃrlcos ALcALrNos

c0fiPLEX0

R€F IRT cIA

ÀIiITÃPOLIS

Santa catàrìna - Bras i ì

IDAOT

(m'ô.
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GoMES [ 0UÍRA (1970]

LIlOLOGIAS

rna

eni
OS r
nat

"çãnte
5uì

rs p0

i enì to!
s'i ení I.ti tos

los, bi
oÀ.9ne1
Ito ger
,_apðt:
a5 ro(

fetos (
.åd i càn

râlii
pðlmt
cas.
reñ I

123

, mel ò -ãl cal i -s i eni tos ,
os, m¿lignltos, :shonki-
ijol i tos, melt-ei9itos,

otita p i roxen i:o s, bi o-
ita duritos e veios de
à t neiì te sðvitico. íine-
ticô ôssociðda princl -
hôs ¡nãficâs e ul tra6ãfi
e Fe, Cu, Þb e Zn ocorl
ente.

JACU P I RANGA

São Paulo - Srasìl
r,r€LcHER'(r966)

' Gl imerl tos blotítícos, feni Èos, veios
de cârbonôtlto söyitlco e de egirinô +
hasti n9sì ta + apa ti tô e d i ques de
shonkinito. ¡linera¡i2ações de âpatitr
e fiagneti tð -

t03 llefel inà sienitos, nelteigitos, nrlig
nítos, pul.skìtos, tinguaïtos e cârbõ
nati tos. 14inerali2ðção de BÀgnetitð.

,ruqú IÃ
são Pðulo - 8r!sil
B0Rr{ (l 971 )
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ComDlexo s i tüå(
l5 [m2. Comprer
do por grar¡i tol
rem em quã tro I

rð 0 centro,eír
tica, zonð íjol
por veio5 de ci
rochà s do Conpl
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o de 13 km2 que soer
entos do Gru po Tubar
merÍticà rod eô do Dor
tÍ sno decresce¡te I a
os e venulações port
àeapatìta;ecðrbo
ocorrem veios de ni

Peridotltos, piroxenitos, ãlcali-ga -
bros, JðcuplrÀnguitos, tjolitos, r¡el -
teigito5, nefelina sienltos, pul¡ski -
tos e côrbonàtitos. ¡líneràlizaçõ€5 de
apa tl tô , bðri tô, nð9netl t¿ e pi rocl oro.

os, jjol i tos, ja
ti tos, nefel inã
qu es de esseri -
to e ti nguôì to .
co co rí os acesso
a, nagneti ta ;
ô, floqopitô, pi
ô, iìnÊnitô, es:
del ei tà, bàrì tô
zação ôpôtìti ca
'i tos .

Forfolõoicå circuìar de
redondaðo de 6 km2,clrcunda-
. As rochaS ðlcôllnas ocor-
ca! orqð n i zôda s, da borda på-
enitica, zona nefel ina sie¡i
tralBãfica i toda 5 cortadaE
nso netàssoBatismo ôfetou ôs
o! e¡cð i xan tes , com desenvo¡
dè substitùlção e forrnaçãõ

Hac i ço irr(
grÀni tos q(
nam os ñeft
cas tårdiå!
tìcos,rìco:
veios i rre(

9uìes
lin

e
en

ula

Conpl e
tos pr
cl eo p
ra n9u i
cior.r-s
centrô
çâo no
bordôs
remob i

¡úeû o enbasamerìto cristal ino
iq. Consiste em uD núcleo de ro
fenitos e sienitos, se¡do o nã

Lerôlmente. l{os 9¡ imeri ¿os ocoi
¡doràs de egirina-au9ita, has -
ratlto ísento de âpatita. Ilos
:a, apôti ta e ftag¡e¿ita.

r de 4 k¡
apresenl
s i e¡i to!

eoreoacõ¡
oitoÉlást
es na pôr

o ovôl de 65 l(m2,encaixado em xistos e gra0odiori,-
-cànbriano5 do Grupo Açunqui. lla pôrte norte do nu-
iidotÍtico ocorrem pirorenito5, ijolitos e jôcupi -
os. Nå perte sul,un corpo de jâc¡ipiranguito dìfereñ
pô¡ciàInente parð ijo¡'itos. Un corpo cãrbonatitico-
é forn¡do por dois 'pìugs" justôpostos, de composi

avelrhente homogõne¿, Íinerôìizådos ô a9àtita. ll¡s
ocorreñ fenitos e nefelina sienitos result¡ntes da
i zô ção reonõr f I cð dos prlneiros.

, ôlongôdo para llll, encaixado e¡r
n parclôlnente fenitizðdos. 0omi-
nos quais ocorrem brechðs maqnãti
de fia9 neti ta. Cal.bonôtitos sõví:

,cortam os s'ienitos na forna de
e centrô l do r¡aciço.

Compìexo irreqular de ôproxinadðme¡te l4 kn2, intrusivo eñr
gnðisses prÉ-c¡nbriðnos,pôrclalDente fenltiuâdos, próxir¡o
ao corìt¡to com as rochôs alcèlfrìÀs.0 coßplero tañ estrutu
r¿ 2onðd¡,donl[ðndo os piroxênltos co¡¡ g¡adôçôes para peii
dotitos e yarledâdes feldspáticôsi estes foràn lntrudldoi
por rlenitos e, no centro, por c¿rbon¡tltos doloñito-Ànka-
rTtico5 de düðs fases distintðs.

contì nua (o
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REFEREIIC IÀ

SAL¡TRE

l.linas Geràis - Brasi
souzA FILHo ( 1974 )

SERRA t{E6RA

lli nas Gerôis - Bråsi
souzA FrLH0 (ì974)

IDADE

(m. a.

8t

TAP IRA

l.finas Gerals - BraS'l

s0BR rr{H0 (I974 }

tqirinð sienitos, foiaitos, jacupirån-
aui¿os e rochðs hibridðs, cårbonðtito5,
¡raquitos e diques de tingi¡ôito. Asso-
ciados ocorrem carbonðto, apatìta, pe_
ro¡rskita, nôgnetìta e hinerðìs de llb ,
th.Ueterrasrôras.

LITOLOG,¡AS

ARÀXÃ

l{i nas Gerais - Erasi
uL BR ICH & coMES (ì981)

Dunitos e pirorenitos, peridotitos, jq
cuDiranquitos, sho nk i ni tos e carbonðti
to;. üineraì i2ðções de pirocloro, Th ã
U.

70 Roch a s ultrabásicôs variðdðs, especiðl
mente da sÉri e piroxenito-iacupirangul
to con apàti ta êtse¡ciðì , sie¡i tos al:
caì inos, fonõlitos, rochðs piroclã3ti-
cas e carbonâtitos dolonïticos. llinera
lizðcões de apatitô, perovskita, piro;
c l orõ, ânðtãsio, vermiculità, magneti_
tã- flb. Ti. Th. U e terras r¡rôs.

CATATÃ() I
coiã5 - Brasil
cÀRvALHo (1974 )

9l

Coñolexo qrosseirùmente oval, de 65 k¡¡2, com estruturâ fol.
tefiänte dõmica, intru5ivo em netôpelitog prã-cañbrianos Paè
doñinàm rochas sienïticas ålcalinas. Umô pêquenô exPosiçao
de rochô ðpatitica (80f ôpatJtô) forñou-se, aparentenentel
Dor substituicão de carbon¿tlto. Imediðtðnente ô lll ocorre
i¡equena intruião de 6,5 krî2 constltuidð pr€doflinðnteûentê
por roc hà 3 jacupiranguiticðs.

FEI{

l{o ru eg a

SARfH t RÂfiBtRG (1966)

Piro¡enitos, iåcupiranguitos, nãligni-
tos, l imburgi tos, foiåitos, tlngúaitos
e carbonâtitos (sôvitos). llineraliza -
ções de ôpatitð, pi.ocìoro, titôno
:magnetita, barita, fib, th,U, 1i e ter
tas rðrðs.

CARÂCf ERIST T CAS GENA T S

83

Måcico ultrabãsico a¡caìino circul ar
¿ura'dôoi ca, em metassedime¡tos prã-c
buí). Predoninôn ðs rochas ultrabãslc
apareceú âpenâs nôs porções perlfÉric
Jðcupirangùitos e shonki nito5.

G¡imeritos, peridotitos serpentiniza _

dos, piroxenitos, sienitos e carbonðti
tos sðviticos, t'lineralizações de piro-
c1oro, anôtãsio, ûìagnetitil, ðpatitô ,
barìtð, verniculita, tlb, P, ¡i' Fe e
terra s rð ¡a s.

565

CoûDle¡o ultr¡bãsico alcalino de 35 k¡r2, encaixado eñ quart
zitös e ¡lstos Drõ-c¡Íbrlóno5 (Grupo Can¿stra). E cortado
por intrusõe!, àpõfises e diques de si€nitos alcallnos. 0
åãrbonatito póde ser de orlqim t¡¿gnãtlc¡ ou netô5sonãticô.
Por seqreg¡ção do ¡¡ð98ô ult;ôbãslao (jôcupirônguitico) fol
ñarðrt-se ôqregàdos de ñagnetlta e pe¡oxskitð colt âlto teor
de ü rãni o.

Rochð s da série i j o I i t o - m 9l t e i g ì t o - u r
ti to, kimberlitos, tinguaitos, l¿npro
fi ros, carbonatitos (söYito, rùuhðl¡9i
to, rödber9 e hollaito) e fe¡1itos. ¡li
neralìzações de he$àtitð e pirocloro.

Compìexo circulår con diânetro de aproxiñadðã¡qnte 6lF' ln
trusivo em quðrt¿ltos e fil itos do Grupo Araxô' que se ¡-
presentôû e; estrutu.a dômicô. Devido ao e!pesso nônto de
intenperìsno pouco se sabe ôcerca dðs reìações espaciais
entre ðs litoiogias. Os Piroxenitos, Peridotitos e qlifleri
tos são cortados por velos de càrbonatito e mostrañ cârbo-
natizôção.

e 90 k¡¡2, corn estru-
mbr i a nos {Grupo Baß-
s. Rochas ¡l ca linås
s r tra tando-se de

conolexo circular de 27 kn2, intrusivo em xlstos prõ_can -
briånos do Grupo Aratã, os quais estão pãrciaìnente feniti
zados. Predominam ôs rbchas ultrabÀsicas' sendo os 5lenr -
tos alcÀlinos subordinàdos- 0 coßpìexo É cortðdo Por veios
de 5ðvi to e er¡ profundidôde pðrece ocorrer un 'plug' carbo
natítico capeado por si ì exi tos -

conDl¿ro subclrculðr de ôproxiI¡ôdanente I kÐ2, intrusivo
ern ànaisses areueanos, fe;litizados prõximo aos contãtos .
a óarte Sll oco.rem rochas dà sãrie ijoìito_me¡teí9ito_ur-

titö, rochð3 ultramãficas (vibetoito). A t¡ðior Pðrte do
comolexo consiste en corpos cârbonôtìticos de tres tioos:
sövito (caìcità), rauhôug{to (ankerita) e rödberg (heDðti-
tô + cÀibonåto): 0corre ãindà peqsenà exposição de hoìlãi_
to (pirorÊnio ¿ôrbonàtito) e inúneros 'pipes' de kimberli-
tos rerioìítico5.

co nti nua
o
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c0tlPL EX0

R EF EREIIC T A

ALIIO

5uécia
EC KERr{ANN (r 966 }

fDAD T

(n. a.

OZTRNÂYA VARAKA

Kol a - URS5

crTfrNs (l966 )

550 Carbo na ti tos (söyitos), fenitos sieñl-
ticos diversos, J uv i tos, ijol i tos
foíai tos, rnelteigitos, ñàlignìtos, j¿-
cupiranguitos, kimberlitos e beforsi -
tos.

VUOR'I-YARV f
Xol ð - URSs

GITT¡NS ('l966 )

L ITOLO6IAS

350 Piroxenitos, pegmatitos uì trabãsicos ,
ijo¡itos, ftel teigitos, nefelìnô sieni-
tos, cancrinìtð sienitos, urtitos, car
bonati tos (süvitos) e fenitos.

PALA BORA

Ãfr i ca do SUì

PÁLASORA TI IIII IIG
c0xPAIY (1976)

350 Piro,xeni to5, ijolitos, meìteigitos, jâ
cupirðnquitos, rî¿ìignitos, rochås co$-
apatiÈã + olivina e com apatita + o¡i-
vína + cðlcita, e càrbonatìtos sdvíti-
cos cofl poucô doìoúita.

Compì exo de

'liqnôti 
tos p

nåti to sövít
tos e nef êl I
e qu å rtzo si
mð zooa ocor
ð rcos i ¡comp
berì ì to. foi

USÀ KI

Keni a

r€ sAs (r 977 )

>2060

CARACIER¡Sf.ICAS GERAIS

Piroxenìtos (eB pqrte feldspãticos) ,
pegrrðtltos u ltra bã s i cos, si eni tos, fe-
nitos, carbo¡atitos ê foskoritos. lline
rðì izùções de apôtit¿, r¡ðgnetità tita:
nïfer¿, verniculita e sulfetos de co-
bre.

proxiñadaße¡te 4 km de díãñetro, intrusivo etr
é-cônbrianos. consiste em uE núcleo de carbo-
co circundado por zonas concêntrlcas de feni-
ô sienitos, qrðdðndo pãrô fenitos sleníticos
nlticos; e Diqûâtitos frðturðdos. estâ últi-
eñ corpos de roch¿s ultrðbãsicrs a'lcô¡inàs etr
etos e dique! de beforsito, Belilltito, kiû -
ito e tinguåito.

Comp¡exo circular de I km de diâme!ro, int
ses arqueanos feniti2ados num¿ aurÉola de
Dôrte central domìn¿n piroxenitos ð¡calino
rnôtíti cas conterido pri nci palmente ðnf ibõl i
tes hã ùn aneì i¡completo d€ ijolitos e pe
rîelteiqito. ilos iioìitos ocorreñ pequenos
que gradôm parð nefelina sienitos- cârbonå
mo ve'ios e diques de espessura inferi!r a

t0
a

l8

Fenitos, ijoìitos, urtitos, ñêlteigi -
tos, plroxenitos e àprtltâ piroxenitos

Coñplexo anelðr,ds forna eìípticð,de aproximadamente 20
l¡¡2, intrusivo en gnàisses arqueðnos feni tizàdos. Consiste
de um¡ nôs5å ceñtrð'l de pìroxenitos rodeàdà por um anel
conpleto de ijolitos, melteigitos, jacupirðnguitos e aalig
nitos. l{os piroxenitos ocorren lentes e corpos de rochÀ
constìtur'dos por apôtita e o¡ivinð, podendo hðver caìcitù-
ocorrem tambõm veio5, diques ou corpos i|^reguìâres de câr-
bonatito rio ånel; desenvolvendo-se trenolita e flogopita
nos contatos com os piroxenitos-

C('lt ßolexo de forma aìonoada irre(
km2, intrusivo em giaisses ai

ôs fases intrusivas, iniciand(
ni to (feldspati¿ado nas bordõ:
orment€ i ntrodu2iren-sê vãrio!
idos de unìa fôse intrusiva-¡ìe1
m-se geqna ti tos uìtràbãsicos r

nou-se tar¡bén, um "plug" centr
rcundôdo por foskoritos. Ên ur
rieção forçâda de un carbonatil

'us i vo en gnais:
l0 - 600 n, l{ô
; em por çõe s pe9
,- Eñ tor no des-
lu e¡09 coÎpo s de
:o r pos de urti to
Li tos ocorreE co
1.5 n-

s
r
s

Conpler
nitóidê
de fe ni
equìval
en ijol i
pa rte p(
e ¡¡el teì
tuem te:
co.

ova I de aprorin
fenitìzôdos. E!

o qu¡rtzo-f eldsl
ntes reomõ¡f I co¡
tos e microìjol i
r tadorês de l{oll
gito ocorrem na!
teÍnunhos de eve¡

ul år , de âproxinadðDente
queð nos . Fúrmado gor vã-
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CAPITULt) B

EVOLUçÃO PETROGÉNETI CA

Mui to pou co se pode afi rmar sobre a pe trogêne s e e sucessões in-
trusiva e/ou metassomãtìca vigentes no Complexo de Anitãpolis. As in
formações de campo pouco ou nada esclarecem, dada a quase total au-

sência de afloramentos rrin situ".
Uma seqtlência de cristas em disposìção anelar, morfoi ogi camente

muito niti da, i nterrompendo es tru tu ra s I i neares N-S e NE-St,{ (FIGURAS

3 e 4) permite supor que o Comp'l exo de Anitãpotis se instalou em zo-
na de i ntersecção de fra tura s (geocìases?) anti gas, desenvol vendo '
em época cretãcea, vulcão(ões) e outras manifestações extrusivas, a-
gora tota lmente erod i das. I nc i denta l mente deve-se ressal tar o contro
le estru tu ra I exerci do na I ocal i zação intrusiva pel o fal hamento N-S

paralelo ã borda l este da Bacia do Para nã. Ignora-se a existência de

"rifts" assoc'iados ao magmatismo alcalino sul-brasileiro, tal como a

contece no ..l..e.ste africano. Identicamente não se pode dizer que tais
manifestações se relacjonem ãs perturbações tectônicas ao nivel das

junções crãton - faixas orogen6ticas marginais prã-cambrianas; as i-
dades muito mais iovens das alcal inas são incompativeis com a idéia'
Parece mais cabível assumir que o Compl exo de Ani tãpot i s se i ncorpo-

re a uma cadei a de i ntrusões al cal i nas mesozóicas tectoni camente re-
i aci onadas ãs bordas da Bacia do Pa ra nã e i nd e penden tes de qual quer

estru tu ração pré-cambriana.
ALME IDA (.l983) af i rma ser impossíve1 por ora relacionar-se cla-

ramente as rochas al cal ì nas da "Provinci a Santa Catari na " (o nde se
'inclui o Comp ì e xo de Anitãpoììs) com a tect6ni ca regÍona l. Ressalta,
co ntu do , a possibil idade de que o ma gma alcalino tenha ascendido a-

travãs de fra tu ra s profundas, desenvol vi das ou rea ti vada s du ra nte os

movi mentos verti cai s opostos ocOrri dos entre o Arco de Ponta Grossa

e o Sinclinal de Torres , durante o Mesozõì co.
Não se conta também com dados para fazer interpretações sobre a

profundidade de alimentação magmãtica (crosta inferjor?, manto supe-

rior?), nem mesmo sobre a natureza do magma prìmãrio. As conclusões
petrogen6ti cas a que se pod e chegar são produto a pena s de rara s in-
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fo rma çõe s de campo e de dados pertì nentes ext raí dos de anãlises pe-

trogrãfi cas e quÍmì cas rea I i zadas em testemunhos de perfurações pou -

co profundas.
A estrutura anelar com sua porção i nteri or reba ì xada e a ocor-

rênc'i a, no campo, de numeros os blocos de ti ng uai to a sua volta' são

as evi dênc.i as di sponiveì s pa ra se pro po r a exìstôncia even tua I de di

que(s ) aneIar(es ) ou "cone sheets " cjcatri zando as fraturas de um

bloco em subsid6ncia. Estas estruturas vul cânì cas subsuperficiaìs e

raros outros dados, como , por exempl o, a forma de ocorrência dos car

bonatitos, p r e f e r e n c i a I m e n t e em vênul as di fundi das por todo o corpo

alcal ino, atestam a pequena profundi dade da i ntrusão ' Em outras pala

vras, a erosão põs-cretãcea tendo varli do tufos' lavas e rochas su-

perf iciais, escavou não maìs que o to po da es t ru tu ra ção subvulcãnica'

possì velmente co rres p ond endo ao nîve l da coluna plutônica superior

de GARS0N (1966 ).
A anãlìse dos tes temu nho s permi te ainda infer.i r que as rochas

docorpoalcalìnovariamteXtura.lecomposiciona]mentemesmoempe-
quenas distãncias, tornando a delimitação das unidades mapeãveis uma

questão de i nterpretação estatÍst ica dos dados de sondagem (ANEX0S A

a D). Esta extrema heterogene idade estrutura 1 é característi ca das

.,rochasdemistura''(''mixedrocks..deHEINRICH,lg66).KING&SUTHER
LAND(¡l960)sugerem'paraexplicaraor'igerndessasestruturasemvã-
rìos compl exos afri canos ' os segu intes eventos:

a) uma pri me i ra fase de mel teì gi to-p iroxeni to õ i nvad i da por i-
joì i to, formando com a rocha hospedeìr"a, massas venul adas ' xenõl i -

tos e "schl i erens " desl ìgados;

b) sucedem-se venulações dìscordantes variando a granularidade

de m-edì a a pegmatit{ca e chegando a composição atã urtitos;

c) desenvol vimento de fases pegmatíti cas com es tru tu ra de pente

(,,comb structure") pronunciada e ìmprimìndo ao conjunto um ban-

damento em I arga escala'

EstemesmotìpodeestruturaçãoéobservadoemAnitãpo.lìs'de-
vendo-se entretanto sal ientar que também nefel i na sienitos e ãlca1i-

-sienitos se envo I v eram no processo de mistura '

A conclusão tirada por KI NG & SU TH ERLAN D (op ' cit' ), parcìalmen

te aplicãvel a Anitãpo1 is, é a de que pìroxenìtos (e melteigìtos) for
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mam a fase magmãtica maìs antiga' sendo os iiol itos a urtitos seus
pro du to s de di ferenci ação, i nietados pos ter i ormen te. Pa ra Ani tãpot i s,

razões de ordem textural adiante analisadas introduzem um elemento
de complicação no esquema magmãtico; o metassomatìsmo (fenitìzação)
e reomorfi smo (remobiIização) parecem adqu i ri r g ra nde ìmportânci a,
especì a I mente na gera ção das frações iiolíticas. Ai nda baseando-se
na es tru tu ra ção dos testemunhos de sondagem, os carbonati tos seríam
os últimos 1íquidos magmãticos inietados no conjunto, embora aqui a

mi croscop ia ì hes atribua papel metassomati zante de algum destaque.

OS BTOTITA PIROXENITOS E ROCHAS AFINS

A geração de magma alcalino, especialmente o mãfìco' em comple-

xos carbona titi cos, tem sido objeto de especul ações extremamente va-
ri adas, expos ta s na I iteratura petroì õgì ca dos úi timos tri nta anos.

HYNDMAN (1 972) sumariza as hipõteses observando que:

- magmâ mãfico alcalino pode se formar por fusão parcìa1 do pe-

ridotito manté1ico, so'b altissimas pressões (J0HNS0N' 1966); a

cristalização fracionada enriqueceria o magma de voláteis para

formar k imberl i to ou carbonati to (0HARA, 1965 );

- rochas alcalinas mãficas se formarìam por reação de magma car
bonatítico primãrio com rochas crustais envolventes (ECKERMANN,

1966; DAl^lS0N, 1966 e outros);

- rochas al ca li nas mãf i cas podeli am origÍnar-se da dessil icação

de material da cro s ta i nferi or ou manto superi or, atravessados
por fi uxo persi stente de vapor aquoso, Iocalizado ac ima de uma

célula de convexão ascendente (CU RR I E, 1970 ).

LE BAS recentemente (1977 ) eri giu um modelo petrogen6tico pelo

qua 1 um magma ul tramãfi co alcalino ri co em volãteis se deri vari a de

regiões mais profundas (ì00 - 2OO km) por mínimas porcentagens (< ì%)

de fusão parcial do manto pirolitìco contdndo 0,1% de Hr0. Sua ascen

são peìa crosta até a superficie pode ser rãpìda, moderada ou lenta,
ocasj onando, por di ferentes processos , a formação de vari ados produ-

tos, desde kimber'l i tos at6 lavas nefel i niti cas e carbona titi cas. Pe-

ridotitos e piroxenitos encontrados ã pequena profundfdade se expì i-
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cari am por processos sucessivos de lenta ascenção daqueì e ma gma prì-
mãrio, retenção de volãteis, fracjonamento de minerais mãficos e ãl-
cal is, im is ci bi l i dade l iqui da ¡ conseq{lente formação de fusão silicã-
ti ca (compl eme n ta r de fluidos si lì cãti co-carbonãti cos ) e renovado

fraci onamento de pi roxêni o e ol ivina.
Por outro lado não se pode descantar o pape'l da di ferenci ação

magmãti ca por di fusão, consi derada por di versos autores mu ito i mpor-

tante na forrnação de mãficas e ul tramãficas alcalinas. TOMKEIEFF

(1961 ), por exemplo, em trabalho de síntese sobre os compìexos alca-
linos da Penînsula de Kola e da Sibéria, adrnite mìgração iõnica em

magma s, conduzindo a uma diferenciação por di fusão no prõprio magma.

Ass i m, pa ra o Compl exo de Gremiakha-Vìrmes, o autor admi te a exi stên

cia de um magma piroxenítico enriquecido em ãlcalis. Um magma nestas

condìções, com composìção pr6xìma de melteigito, por ação combinada

de cri stal ização e d.i fusão dìferenciadas, poderi a produ zì r uma fase

f u nd.i da ijoiitica e uma cumulativa co rr e s pond en te a jacupì rangui to

Deste modo, f0M KE I EFF (op. cìt. ) cons i derou um magma mãfi co, rico em

ãlcal is, volãteis e fl u i dos, quimicamente muj to ativo, transportando
grande quantj dade de agentes metassornatj za ntes. Tal ma gma profundo,

ao ascender, jntrodu.zindo-se em rocha regionaì granitica, transforma

-la-ia prìmeìramente em fenito e depois, gradualmente, em fenito mais

nefelinizado, o qual em determinada fase mobilizar-se-ja ou formaria

um hîbrido entre granito e ijolito. A mobiljzação de líquido em estã

gio fi nal de feni ti zação (reomorfi smo ) ã urna idéia iã defendi da des-

de l948 por ECKERMANN, para o Compl exo de A lnö.
Diversos fatores têm sido considerados como condicionadores da

difusão em magmas. BILIBIN (1940) "apud" TOMKEIEFF (op' cit' ) consi-
dera que, durante o resfriamento das partes marginais da câmara mag-

mãti ca, ocorre uma di fusão de moI écu las em di reção ã peri ferÍ a e que

os el ementos de baixo poten ci a l iônico (cono por exemp l o os ãlcalis
e os volãte.i s) sendo majs mõveis, devem acumular-se na fase fundida

do magma. KHITAR0V (t958) "apud" T0MKEIEFF (op. cit' ), destaca a im-

portãncia da ãgua, além dos volãteis, durante o processo de diferen-
c.i ação. T0MKEIEFF (op, clt. ) salienta que não se pode afirmar que a

mobil idadê esteja condicionada ao tamanho dos ions ou' como admite

szADECZKY-KARD0ss (1954, 1960) "apud'' ToMKEIEFF (op. cit.), ã densì-

dade re la ti va dos ions envolvidos.
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No caso do Complexo Alcalino de Anitápolis, o magma piroxenitì-
co poderia ter sua origem ligada a processo semelhante ao apresenta-
do por T0MKEIEFF, ou seja: diferenciação magmãtica por difusão e

cristalização de magma melteigiti co"

Todas as sÉries litolõgicas de Anitãpolis exibem teores de KZ0

mais altos que a média mundiaì pa ra compl exos iiolít'i co-carbonatítj -

co s, teores estes el evados desde o prìmeiro estãgio petrogenõti co

até agora suposto ígneo (cri stal i zação de bi oti ta pi roxeni tos ) ' A

presença da quanti dades considerãveis de bioti ta pli mãri a em íntima
e equil ibrada associação com piroxênios nos ultramafitos de Anitãpo-
lis (FOTO ì7) requ er a admi ssão de condi ções petrogen-eti cas pecuì ia-
res e excl usi vas. Propõe-se aqui que:

a ) um magrna mãfi co al cal i no profundo, gerado por qual quer dos

mecanì smos su geri dos anteri ormente, teri a ì ncorporado teores a-

nômalos de potãssio na crosta inferior ou mesmo no manto;

b) assi m composto, um magma mel tei gitl co potãss ico ascenderia

através da crosta onde, em câmara magmãtica, cristalizaria cumu

ì ati camente oS ul tramafi tos, de ì xa ndo um resídul o fundido iioìi
ti co ainda relativamente potãssico.

0 mecani smo de i ncorporação precoce de potãs s i o é ai nda especu-

lativo, mas t^lONES (l979) argumenta que magmas ricos em potãssio po-

dem ser produzidos a partir de magmas basãlticos, por fusão parcial
ou assirnilação de porções de um mantO ou crosta potãssica. Acrescen-

ta ainda, aquele autor, que a fusão parcial de um piroxenìto biotiti
co ou a assimilação de bi otj ta por um magma basãl ti co requerem zonas

ricas em bi oti ta, na crosta inferior ou ma nto. Zonas biotíticas em

tais 'l ocais poderi am ter sido cri adas por metassomati smo potãss i co

ou acumulações rnãf i cas na base de colunas graniticas. Assim, tanto o

metassomati.smo profundo como os eventos de fusão precoce podem expl i
car co ncen tra çõe s de Kt0 na ãrea fonte (manto superior).

No presente trabal ho considera-se que ' por qua ì qu er dos meca -

nismos acima, gerou-se, em profundjdade, un magma de composição bio-

tita-piroxenitica, o qua1, inietado em niveis superiores, teria pro-

duzido os termos uitramãficos (piroxenitos, biotititos e, preferen -
cialmente, bi oti ta pi roxen itos ).

Além dos biotititos igneos acìma mencionados, a'l gumas outras

particularizações biotiticas de granulação extremamente grosseira
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(centimétrica) associ adas a zona s de fra tu ra s (falhas?) são sugesti-
vas de metassomati smo tardi o ou, ao menos, recri stal i zação de bioti-
tas por ação de fl u i dos metassomãti cos.

Ao microscõpio observa-se corriqueiramente bìotita, tanto em as

sociação equi librada com piroxênio (F0T0 I7), como substituindo-o ao
'l ongo de cl i vagens ou porções peri féri cas ( F0T0 35). Es te úl timo ca-
so evi denci a um p ro ces so de substituição ( bi oti ti zação ) possiveìmen-
te expl i cado por ação deut6ri ca ou peì os mecani smos descri tos por

GITTINS et alii (1975), onde a ação metassomati zante causadora de

flogopìtização em piroxenitos é atribuída a fluidos ricos em ãìcalis,
proveni en tes do magma carbonatiti co.

0 es tu do mi croscópi co p ode não ser conclusi vo, mas depreende-se
que a biotitização foi um processo volumetricamente pouco si'gnifican
te nas ultramãficas de Anitãpotis.

Além das feições texturais homogôneas (F0T0 l7), com inexpressi
vas evi dênci as de metassomati smo, os bi oti ta p iroxeni tos apresentam
ai nda uma ou tra parti cu I ari dade que poderã confi rmar sua ori gem ig-
nea. Tai s rochas se i ntercal am em determi nados testemunhos com ro-
chas provisoriamente classificadas, como magnetita dunitos hidroter-
malizados (F0T0 l8). Nestas condições, os corpos dúniticos poderão

eventualmente ser interpretados como xenõlitos incorponados ao maglna

as cenden te bi oti ta-pì roxenÍti co,

AS ROCFIAS METASSOMÃTICAS

A distribuìção a p r o x i rn a d am e n t e concêntri ca das di ferentes uni da

des litolõgicas, com os termos mãficos ocorrendo preferencialmente
nas partes centrais, topograf i camente baixas, e os fõ l s icos nas bor-
das, mai s el evadas, não cons ti tu i a rgumen to pa ra se conclui r sobre a

ori gem (ignea ou metassomãti ca ) do Compl exo.
No entanto, conforme discutido no item anterior, a natureza íg-

nea dos bioti ta-pì roxeni tos parece i ncontestãvel . Para as demai s ro-
chas si I i cãti cas di spõe-se de i nformações estruturai's e texturai s,
abaixo arroladas, indicativas de origem, peìo menos parcialmente me-

tassomãti ca:

a) p re s ença nos ãl ca li -si eni tos , nefe l i na sienitos e, em menor

proporção, nos ijol i tos, de ortocl ãsi o "graniti co" reliquiar, o
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qual acha-se parci almente suhsti tuído por anortocl ãsi o metas so-

mãtj co (F0T0 21);

b) distribuição irregular dos minerais, resultando em intensa
heterogenei.dade textura l e grande vari ação quími ca em uma mesma

amostra. Tal fato é observado principalrnente em ãlcali-sienitos,
nefel i na s i eni tos e ijol i tos. Nos pri mei ros, ocorre egi ri ni za -

ção a parti r de fraturas (ì inhas pi roxêni cas) (F0T0S 53 e 54).
Em nefel i na si eni tos, a nefel i na se distribui freqtlentemente ao

l ongo de linhas ou em manchas. Por efei to des ta vari ação, um ãl

cal i -si enì to pode passar para nefel i na sienito no espaço de al-
guns centîmetros. Muitos ijolitos com distribuição mineral ir-
regular consti tuem-se de manchas urtíticas em matri z de composi

ção biotita-piroxenitica ( F0T0 55);

c) pre s enç a general i zada de estruturas de su bs ti tu ição mi neral'
0s fel d spa tos e pi roxêni os, pri nci palmente, a pres en tam- s e par-

cial ou tota ìmente corroídos e substi tuídos; os pri mei ros por

anortoclãsio (F0T0 2'l ), nefe l i na (F0T0 23) ou pi roxêni o (F0T0S

53 e 54) e os últimos por nefelìna (F0T0S ì3 e l4) ou biotita
(For0 35).

Assumi ndo-se uma ori g em predomì n an temen te metas sornãti ca para as

rochas das zonas mais externas (séries dos ãlcal i-sienitos, dos nefe

lina sienitos e dos iiolitos), pode-se comparã-las com as zonas de

fenitização de Alnö (ECKERMANN, 1948) e admitir as seguÍntes trans-
formações:

a) pi roxêni o substi tui mãf i cos , pì ag iocì ãs io e quartzo de g rani
tos encai xantes, produzi ndo ãl cal i-sieni tos;

b) nefelina substitui feldspatos alcalinos dos ãl cal i -si'eni tos,
produ z i ndo nefel i na si eni tos e ijol itos.

Em vista do baixo teor de Fe, Mg, Ca e Na da rocha granítica
ci rcundante (TABELA t9) i ncorporados nas pequenas quanti dades moda i s

de biotita e plag.ioclãsio albîtico (TABELA 20), õ necessãrio supor-

-se a i ntrodução metas somãti ca de grandes quanti dades daquei es cã-

tions, a ponto de justifìcar a elevada média de piroxênìo fem torno

de 25%l dos ãlcali-sienitos (TABELA 3). 0 granito teria se transfor-
mado metassomaticamente em ãlcali-sienito através da supressão de

quartzo, biotita e plagiocìãsio, com formação de piroxênio egirinico
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(F0T0S 3 e l0), Uma conseqtlente remobi l i zação parci a l da sÍì i ca para
zonas majs exte.rnas do Complexo estaria indi'cada pela ocorrência de

veios silicosos nos ãlcali'-sieni'tos e roch.as granfticas periféricas
(F0T0S 56 e 57).

Ai nda em ã1ca1i -sieni tos, formam-se vênulas mãfi cas eg irinì cas,
total ou quase totalmente i sentas de mi nerai s fél s i cos. Note-se que

tai s concentrações, produ to da ação metassonãti ca de soluções aì cal i

nas sobre encaixantes granitj cas, obvì amente não se relacionam com

os biotita-piroxenìtos prì mãri os da reg i ão nordeste do Comp I exo.
Apõs o consurrto totaI da sílica Iivre, as sol uções contì nuari am

a ag ir sobre os feìdspatos al cal i nos, formando, ãs expensas destes,
nefeljna, resultando. daí os nefelina sienitos e mesmo os ijolitos.

Al te rna ti vamen te " as rochas da séri e dos iiolitos poderi am se

orìginar da ação de soluções metassomãticas sobre rochas de composi-

ção piroxenítjca. Este processo terminando em fusão das ljtologias
mai s i nte ns amen te metassomati zadas foi propo s to por B0R0DI N & PAV L EN

Ko (re74).
De qualquer modo, parte das rochas iiolíti cas representari a pro

dutos de metassomatismo incrementado, tanto sobre rochas encaixantes,
como sobre pi roxeni tos pré-exi stentes. Por outro I ado, deve-se admÍ -
tir que ijolitos e nefelina sienitos de texturas homogêneas, de apa-

rência magmãtica (F0T0S 12, 15 e l6) encontrados irregularmente mes-

cl ados ãs demai s rochas são produto de refusão e remobi 1i zação reo-
mõrfjca ativada nos estãgios finais de fenitização, a exempìo do

ocorrido em Alnö (ECKERMANN, 1948).
0 es tudo do qu imi smo das rochas al cal i nas, apresentado no Capí-

tulo 6, evi denci ou uma niti da fami l iari dade qu ími ca e, portanto, in-
ti mas re I ações genéti cas, entre as s6ri es dos ãlcali-sienitos, dos

nefelina sienitos e dos ijolitos. As tendências químicas observadas
expres sam as trocas i ôni cas, presumivelmente ocorri das no processo

metassomãtico, e refletem a passagem regular dos ãlcali-sienitos pa-

ra os nefel i na si eni tos e ijolitos, coi nci dente com o zoneamento li-
tol õg i co do Compl exo.

Exami nando-se as anãl ì ses químì cas de amo s tra s selecionadas de

granito e rochas alcaiinas comuns no Complexo de Anitãpol is (TABEtA

19 e FIGURA 43 ), e considerando-se os dados dos granitos como ref e-
rênc i a das rochas encai xantes; e os dos biotita pi roxeni tos, como re

ferênci a das rocha s i ntrusi vas, pode-se tecer as segu i ntes considera

ções:
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a) na seqtlência: ãlcali-s'i enitQ * nefelina sienito -+ iiolito ob

serya-se tendências de enrjquecinento relativo e¡n Na' Ca' Mg '
Fe ([ez+ e Fe3+) e Tì, e de enpobrecimento relativo em K e Sì.
0 Al não mos tra vani ações significativas;
b) em rel ação ãs rochas da seqtlênci a acima' os bi oti ta piroxeni

tos diferenciaD-se por seren mais pobres em Na' Al e Si j mais

ricos em Ca, Mg, Ti, P e Fe (Fe2+ e Fe3+); e apresentaren maìo-

res valores na relação Fe2+/Fe3+)

c) os biotita piroxenitos tendem a ser mais rìcos em K do que

os ijol i tos, embora mais pobres do que os nefe l i na sìenitos e

ãl cal i -si eni tos,

Estas observações, enb0ra representen a composição de poucas a-

mostras selecionadas, estão de acordo com as conclusões obtidas a

partì r da anál i se estatÍstica dos dados quím icos de l5l amo s tra s com

postas (Capítulo 6). A úni ca exceção refere-se ao Nan onde os val o-

res médi os das amos tras selecionadas mos tram uma tendênci a de enri-
qu ec i men to a parti r da s6ri e dos ãlcali-sienitos pa ra a dos nefel i na

sieni tos e dos ìjolìtos. Es ta tendônci a não foi confi rmada na anãl i -
se estatísti ca, onde os teores de Na, para as três sEri es de rochas,

acham-se e¡n grande parte ni vel ados . Apesar dessas di ferenças ' prova-
ye I men te rel aci onadas ã amostragem, é incontestãvel, em ambos os ca-

sos, a 'importância do Na na formação dessas rochas.

As consi derações arroladas acima, al i adas ã caracteri zação mi-

croscópi ca dos p i roxên.i os nos bi oti ta pì roxeni tos (ri cos em mol écu 1a

augíti ca ) e nos iiol i tos, nefel i na sienitos e ãl cal i -si eni tos (ricos
er¡ molõcuìa egirinica) (capítulo 5), permitem concluir que o biotita
pi roxeni to ì ncorporou quant i dades proporci onalnente maiores de ca,

Mg, Fe (especialmente Fe2+), K, Ti e P (ern relaçã0, principalrnente ,

a Na, Al e Sì ). 0 diagrama de dì spersão dos val ores de Fet0U (Fe to-
tal ) x Mso (FIGURA 37) ilustra a nítida discrimi.nação das rochas ul-
tramãficas, c o n s i d e r a v e I m e n t e rnajs ri cas em Mg0 (e' I i gej ramente, em

Fer03), que as rochas das demais séries. 0 fato se explica tanto pe-

la maior quantidade de pìroxênio e biotita, corno pela conposição rnais

magnesiana do piroxênio das ultranãficas'
Deve- s e ainda noyanente ressal tar o a nôrna l o enr i qu ec ime nto em K

das ultrarnãf icas, como evidêncja de incorporação daquele elemento nos

estágì os iniciais da evo I u ção magmãti ca do Comp lexo.
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Como nesul tado da fi xação de K (especìaìmente na biotita dos

hi oti ta pi roxeni tos ), as so l uções metassomãti cas subseqtlentes enri-
queceram-se em Na, Aì e Si e, apõs o contato e reação com as encai-
xantes granîti cas, provocaram a cri stal ização de piroxêni o mai s sõdi'

co, nefel i na e pequenas p ropo rçõe s de anfibó1i o sõdi co. Dentro da se

qtlência alcalina, parti ndo da zona iiolítica, e em dì reção à borda

do Comp I exo, observam-se os seguintes rumos quími cos:

- constância ou di mi nu i ção g rada ti va nos teores de Na (re l aci o-

nada ã redução no conteúdo de nefel i na e/ou pi roxôni o);

- di mi nu ì ção gradatì va nos teores em Ca, Fe e Mg (redu ção de pi

roxônio);

- aumento gradati vo nos teores em Si e K (aumento de ortoclã-
si o);

- constãncia ou leve queda no teor em At (reìacionada ã diminui

ção de nefe I i na e pi roxêni o e ao aumen to de ortoclãsio).

Comparando-se os dados quirni cos das rochas graníti cas encai xan-

tes com os dos ãlcali-sienitos, observa-se que os úttimos apresentam

teores maiores de Ca, Mg, Fe e K, e menores de Si e Na. Este fato re
'I aciona-se ã notãvel presença de piroxênio, ã maior quantidade de or

toclãsio e ã i nexpressiva p re senç a de quartzo, plagiocìãsio e bioti-
ta, o b servad os nos ãlca'l i -sienitos em rel ação aos granitos.

OS CARBONATITOS

0 compo rtame nto quím i co i ncong ru en te (sempre ocupando pos ições

extremas e i sol adas ) exibido pel os carbonati tos em rel ação ãs rochas

al cal i nas siticãticas (C apí tu 1o 6) i ndi cou uma desconti nu i dade no

processo petrogenéti co do Comp l exo. 0s carbonati tos ocorrem na forma

de vei os, com espessuras desde submi limõtr.i cas até decam6tri cas , cor

tando todas as rochas silicãticas, especi almente as ul tramãfi cas e

os ijolitos. Essa forma de ocorrãncia tem sido considerada evidência
da natureza magmãtica do material carbonatitico, o qual, em razão da

finîssima espessura (-< I mm) de alguns veios, parece ter tido consi¡
tõnci a bastante tênue e f luida. 0s au to res mai s recen tes supõem aìn-
da, que os carbonatitos se f o.rmaram nos estãgìos finaìs de- diferen-
ci ação do magma al cal i no (LE BAS , 1977 ' 198.l ).
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tm Ani tápoì i s a i nfi ltração carbonatíti ca provocou ' no contato
com as rochas s i Ii cãti cas encai xantes, o desenvolvimento de bordas

de reação, de espessura mi lirnétrica a centi'métri'ca, com neoformação

de biotita e/ou fl ogopì ta [F0T0 42)' De acordo com GITTINS et alii'
(.l975), o desenvolvimento dessas bo rda s dev e- se ã ação feni ti zante

de sol uções ca rbonã ti c as ri cas em ãlcal i s potãssi cos.
Concomi tantemente, no interior das rochas alcalinas envolventes'

observa-se intensa atividade hidrotermal, resultando em transforma-

ções de biotita em fiogopita; de nefelina em agregados de cancrinita,
gei secki ta, zeõl i tas e seri ci ta; e de pir"oxênìo em anfi ból i o sõdi co

e bi oti ta e/ou fìogopita.
0s carbonatitos dolomíticos, enriquecidos em Ba' que ocorren

quase que exclusivamente no Fu ro 49, parecem ter sofri do i ntenso f ra
tu ramento, e percol ação por soluções hi drotenmai s. Neste I ocal , car-
bonatos (essencialmente calcita) se recri stalizaran em dolomita, ba-

ritocalcita, alstonita e kutnohori'ta, presumiveìmente utilizando o

Mg remobilizado dos minerais si licãticos e o Ba Íntroduzido peìas so

1uções hidrotermais. 0s minerais mãficos se transformaram em argi'1o-
-mi nerai s essenci almente esmectíti cos.

SUMÃRIO E SEQUENCIA DOS EVENTOS PETROLÒGICOS

Na ausânci a de dados de campo elucj'dativos, a i nterpretação pe-

trolõgica, a nível de microscópio é, por natureza, individuai ' subie

ti va e vãìida, enquanto novas evidôncias não a contrad igam. Do me smo

modo, o estudo do quimi smo bas eado excl usi vamente em resui tados de

anãlises de elementos maiores, em um número reduzido de amostras,

constitui fator limitante ponderãveì. Por isso' neste trabalho, esbo

ça-se um modelo petrogenético para o Complexo Alcalino de Anitãpoii's,
erigìdo s obre os dados geolõgicos,.petrogrãficos, mi nera l6g icos e

químicos di sponívei s, em apoi o e referôncÍa para trabal hos gen6ti'cos

f uturos.
0 modeì o propos to compreende os segu i ntes processos:

a ) fa l hamento, fraturamento e brechação das roch'as graníti cas;

b) introdução de magma de composição ultramãfica alcalina (bio-
tita piraxenitica), na parte central do Complexo. Durante a as-

censã'o desse magna, xen6litos de magnetita dunito f oram' presu-
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miveìmente, trazi dos ã superfici e;

c) metassornatismo durante e ap6s a i n tru sã0. Fraturas nas ro-
chas graniticas e ultramãficas foran percoladas por soluções al
cal ì nas que feni ti zaram as prinei ras e afetaran as ül timas. As

principais reações ocorridas neste processo compreendem:

- bi oti ti zação e/ou fl ogopi ti zação parci al dos p i roxêni os das

rochas ul tramãfi cas, com i ntrodução de K, Al e M9, e . remoção de

Ca, Na e Si;

- fenitização (piroxenização) gradativa do granito nas zonas

nais externas, por introdução de Ca, Mg, Fe, K e Na, e remoção

de Si. Esta reação 6 evidenciada pela transformação de biotita
e p lagi ocl ãs i o em piroxônio e, pri nci paì nente, pel a di ssoì ução

da sílica livre e conseqllente elirninação do quartzo; os espaÇos

assim cri ados são ocupados por pi roxêni os, gera ndo- s e ãlcali-
-sienitos feníti cos. Acompanhando a pi roxen ização, ocorreu re-
cri stal i zação parci al ou total do ortocl ãs i o pa ra te rnos mais

sõdi cos (anortocì ãs ì o ) .

A piroxenização acima referida, de carãter sõdico (com formação

d. EggO_gO%), é característica do metassomatismo das rochas
mais externas, prõx i mas ao granito, devendo-se contudo acrescen
tar que e'l a se torna gradualmente mais cãlcio-magnesiana (com

formação de até ESIO,Á), e volumetricamente mais expressiva ã me

dida que se cami nha em di reção ao cen tro u ì tramáfi co do maciço;

- nefel i ni zação dos fel dspatos com i ntrodução de Na e Al e, pos

sivelmente, remoção de Si. Es te proce s s o pode ser radi caì , pro-
duzi ndo i jol i tos, ou parci al , produzi ndo rochas da séri e dos ne

fel i na sieni tos;

- nefel i ni zação dos p i roxêni os das rochas ul tramãfi cas i ntrusi -
vas e daquel as jã afetadas peì a ação metassomãti ca anteri or ,

por introdução de mais Na, alén de K e Al , e renoção de Ca, Mg

Fe e, possivelmente, al gum Si;

- reomorfi smo, conseqtlente da intensif i cação dos processos me-

tassomãticos, gerando ìiquidos que, localnente r e i n j e t a d o s .c r i s

tal i zam-se como i jol i tos e nefel i na s ieni tos de te.Yturas magmã-

ti cas ;

d) nos estãgios finais da atividade magmãti co-netassomãti ca, o-
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correu inj eção de materi al carbonatit ico em zonas fraturadas ,

principaImente na parte central do Conplexo. 0s carbonatitos de

vem pertencer a fases tardias na evol ução do Cornplexo e pode -
rian resuìtar, corno sugere LE BAS (1977), da cristalização de

fluidos ri cos em vo l ãtej s, separados, por imi sci bi 1i dade liqui-
da, das fusões mãfi cas si li cãti cas. A f orrnação dos carbonati tos
foi acompanhada de atividade hidrotermal sobre as rochas si licã
ticas encaixantes, responsãvel por fenômenos de uralitituçaol
bi oti ti zação, fl ogopi ti zação, cancri ni ti zação, zeoì i ti zação ,

etc. .

CONSIDERAçOES SOBRE A GÊNESE DA APATITA

Nas rochas da sõri e das ul tramãfi cas a apati ta pode ocorrer tan
to sob a forma de prìsmas mi núscul os (< 0,ì nm) i ncl usos nos cris-
tais de pìroxênio e biotita, como, preferencialmente, na forma de

cri stai s mais desenvolvidos (até mi I imétri cos ) ocupando espaços in-
tersticiais ou ainda, novamente, em inclusões "poiquiIiticas" naque-

les mãfi cos ( F0T0 58). Estas reì ações texturaj s sugerem a exi stênci a

de magma ultrabãsico ri co em P, com a formação de apatita durante to
do o tempo de cristalìzação magmãti ca , a cen tu adamen te nas fa ses ta r-
d'i -magmãti cas.

A ocorrênc i a de concentrações ì oca li zadas, mi l Ímõtri cas a centi
mõtri cas, de apati ta pav i men tos a associ ada ã de textura "poiqui liti-
ca" (F0T0 45), permite supor, em fase magmãtica tardia, a separação
de duas frações t iqu i das imisciveis, uma fosfãtj ca e uma silicãtica
(MELENTIEV & 0L'SHANSKY,l952 "apud" KOGARK0 et alii' I974). Esta ca

racterística tex tu ra I da apa ti ta tanb6m pod e seri nterpretada cono

resultante do crescimento p o i q u i ì o b I ã s t i c o de ni nera i s em agregados
prã-exi stentes de apati ta.

Nas rochas netassomáti cas ' a apati ta encontra-se pref erenc'i al -
mente em veios e bòtsões (F0T0S 46 e 47 ), geralmente associada a pi-
roxênio, sendo pouco abundantes os cristais dìspersos. Tamb6m nessas

rochas observam-se mi nÛscu l os pri smas de apati ta i nc lusos em mi ne-

rais silicáticos, especialmente piroxônio. En cristais de piroxênio
zonados observa-se, ãs vezes , uma concentração Pr-eferenci al dessas

incìusões nas zonas menòs egirinicas (F0T0 59 ). Es tes fatos sugerem
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que os fluidos metassonãticos que provocaratD a piroxenização (espe-
cialnente a mais c ã l c i o - m a g n e s i a n a ) , e¡an ri cos en P e foran res pon-

sávei s peì a cristal ização de apat ita nestas rochas
Adni te-se pa ra os sövi tos de Anitãpolìs' uma mineratização apa-

títica restrita e yolumetrica¡nente pouco exPressiva. A apatita, en-
contrada em al gumas seções de lgadas dessas rochas, deverì a ser atri-
buída ã cri stal i zação de residuos fosfãti cos iuntanente com nãfi cos,
durante a consol idação do líquido carbonatíti co. Al ternati vamente ,

es tes mi nerai s poderi am ser i nterpretados como xenocri stai s arranca-
dos das en ca i xa ntes mãfi cas pel a i ntrusão carbonatiti ca.

De quaì quer modo , a escassez de fõsforo no fluido söviti co é pe

trografi camente evidenciada peì a ausênci a de apat i ta na maioria das

vênulas carbonãticas (F0T0 60), bem como nas paredes carbonatizadas
das rochas encaixantes. 0 que se observa cl aramente em aìguns locais
é s i mpl esmen te a ca rbona tação de apati ta prõ-exi stente, isto é, f or-
mação de carbonato-apati ta ãs expensas de fluorapatitii pri mãri a ( F0-

to 44).
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FoTO s3 - EGTRINTZASo A

-SIENITO, NICOIS PARALELOS.

c-r:-=r
PARTIR DE FRATURAS EM MEI-A-ALCALI-

AI,þSTRA F26 - 44,90 m,

o-lt"

FOTO 54 - IDEM, NICóIS CRI"TZADOS, ]üTAR RECRISTALIZAÇÃO PAR -
)

CIAL DE ORTOCI.ASIO EI4 AGREGADO PAVIMENTOSO DE ANIORTOCLASIO,



F56
(35,0 m)

---
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FOTO 55 - BIOTITA PIROXENITO

TICAS þNNM CLARAS) .

(vrnoe EScuRo) coM "MAtr¡cHAS" uRTi

O O,a nñ

-

NICOIS CRUZADOS rFOTO 56 - VEIO SILICOSO CORTANM LUSITANITO,

AI"þSTRA F7 - 93,40 m,
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FOTO 57 - VEIOS

ALCALIIIO.

SILICOSOS CORTANDO GRANITO PERIF-ERICO AO CORPO

-Irr=tFOTO 58 - APATITA EM CRISTAIS PRISMÃTICOS MINÚSCULOS (.0,I MM)

II€LUSOS FJvl BIOTITAi B"I CRISTAIS MAIORES OCUPANDO ESPAçOS IN-

TERSTICIAIS E, TAI.ß-EI'I, EM II\CLUSõTS l.lA BIOTITA, NTCóTS PARALE-

LOS. AIOSTRA F48 - 36,50 M GPRTTTR BIOTTTITO).
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FOTO 59 - MICROCRISTAIS DE APATITA IÎ'ICLUÏDOS PREFERENCIAL¡V1ENTE

NIAS ZOMS MEÎ\OS EGIRïNICAS DE CRISTAIS DE PIROÉNIO. NICõIS PA

RALELOS. AIVþSTRA F27 - 33,20 M GLCALI-SIENITO).

F-r

FoTo 60 - vÊnuu cARBoMTIcA ISENTA DE APATITA ATRA\ESSANDo A-

PATITA MËá-AI-CALI-SIENITO E EXIBI¡DO MA.RGENS DE GRAI{UI.ACAO

lvlAIS FIM, ¡ltCõtS CRUZADOS. AI"þSTRJq F27 - 72,80 m,
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