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A região costeira entre as cidades de são sebastião e ubatuba e os costões das ilhas de
são sebastião' Anchieta e Mar virado (Estado de são paulo) são cortados por numerosos
pequenos enxames e diques isolados de direção N55E. os litotipos principais variam de básicos
a intermediários' Entretanto, também ocorre uma variedade de lamprófiros alcalinos lado a lado
com o grupo principal' As espessuras dos diques básicos a intermediários é muito variável, desde
alguns centímetros a vários metros, enquanto os lamprófiros são menos espessos (algumas
dezenas de centímehos).

Plagioclásio (labradorita/andesina), piroxênio (augita e rara pigeonita) e minerais
opacos constituem os diques básicos a intermediários. Biotita com F e Cl é mineral acessório e
edenita-hornblenda pode substifuir o piroxênio. As bordas de arguns diques apresentam texturas
de resfriamento rápido. os centros dos diques mais espessos são faneríticos, apresentando
cristais de plagioclasio rodeados por intercrescimentos granofiricos de quartzo e feldspato
alcalino' dando à composição total da rocha um caráter mais intermediário. As temperaturas
mfnimas de cristalização dos pares augita-pigeonita são de 1000"-l100"C. Ilmenita somente
aparece nestas rochas; as temperaturas de exsolução desse mineral em espinélios de Fe e Ti são
de 740qC + 30"C e log¡6fg2 de 16 t2.

os lamprófiros, por sua vez, apresentam abundantes megacristais de olivina
pseudomorfizada e clinopiroxênio. A matnz é formada por augita titanífera rica em ca,
plagioclasios cálcicos, minerais óxidos e vidro. Kaersutita, flogopita/bioita, analcima e melilita
distinguem um tipo de lamprófiro de outro (camptonitos, monchiquitos, lamprófiros picríticos,
biotita lamprófiros e um alnöito). calcita é comum e forma, com analcima, estruturas globulares
(ocelli), indicativas de altas pressões de t{2o, que também favorecem a cristalização de
kaersutita.

Al tem um papel importante na química mineral do alnöito, pois compensa suadeficiência em sílica' Por exemplo, os cromoespinélios zonarJos possuem bor<Jas com
composições de titanomagnetitas ricas em Al. Flogopitas e cromoespinélios zonados do alnöito e
dos biotita lamprófîros mostram comportamentos químicos semelhantes dos núcteos para as
bordas' sugerindo que estas variações composicionais ocorreram simultaneamente em ambos os
minerais.

As composições dos núcleos frescos das olivinas são Fog4Fa¡6. A geotermometria
aplicada ràs inclusões de cromoespinélios em megacristais de olivina indicam temperaturas daordem de 1000'-1200"C.

os Mg# dos diques básicos a intermediários são baixos (< 39), contrapondo-se aos doslamprófìros (Mg# :51-73, ca' 80 para os lamprófiros picriticos), os primeiros são classificados
como basaltos, traquibasaltos, traquiandesitos basálticos e traquiarrdesitos. As quantidades de
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Al2O3, Na2O e K2O aumentam, enquanto as cle TiO2, FeO1, MgO e CaO diminuem dos tipos
básicos aos intermediários.

Os lamprófiros são classificados como foiditos, com SiO2 < 47Vo, AlzO¡ variando
entre 57o a 14Yo, MgO > 7Yo e com quañtidades elevadas de H2O e CO2. Além disso, os
lamprófiros picríticos classificados como picrobasaltos apresentam os mais baixos conteúdos de
Tio2, Al2O3, Feo1, Na2o e K2O. A classifìcação química também distingue um grupo de
tefritos' composicionalmente intermediários entre os lamprófiros e as rochas básicas a
intermediárias.

Os diques básicos a intermediários apresentam (Lalyb)r,.¡ : l6 e anomalias negativas de
Nb, Ta e Sr. O alnöito apresenta (LalYb)r,{ :42 e esta enriquecido em p, Ba, Sr, I'h, U, Nb, Ta e
elementos terras raras leves comparativamente aos outros litotipos. Também difere dos demais
lamprófiros por apresentar anomalia negativa de Ti. Os lamprófiros picríticos mostram os perfis
menos inclinados nos diagramas multielementares e são os menos enriquecidos em elementos
incompatfveis.

Análises pelo método dos mínimos quadrados e cálculos de cristalização fracionada
mostram que os lamprófiros picríticos são fases cumuláticas na evolução dos lamprófiros. por
outro lado' não foi possivel derivar as rochas intermediárias das basálticas, sugerindo
contaminação crustal, respaldada pelo hiato composicional de sio2 de g-9vo.

Os diques básicos a intermediários apresentam ryd(i) ry -5 e sTSr/86Sr inicial de 0,706 a
0,707, caindo num campo intermediário entre os basaltos de baixo e alto Ti da Bacia do paraná.
Por outro lado, os lamprófiros apresentam e¡¡¿(i) entre + I e +2 e 875r/865r inicial de cerca de
0,705, que indicam uma fonte mantélica mais profunda com maiores proporções de fusão
derivadas da astenosfera.

O alnöito está fortemente enriquecido em Pb radiogênico (2oepþ/2o4pb : lg.g4). Todas
as amostras plotam acima da Linha de Referência do Hemisfério Norte (NHRL) nos diagramas
Pb/Pb' os dados de isótopos de Pb para as rochas básicas a intermediárias (incluindo alguns
diorito pórfîros e diabásios da região de Bairro Alto), biotita lamprófiros e um traquito da llha de
São Sebastião evidenciam a anomalia DUPAL, o que não é o caso do alnöito e dos
camptoni tos/monchiqui tos.

Os dados geoquímicos corroboram, portanto, para contribuições de diferentes
componentes mantélicos na geração dos diques básicos a intermediários e lamprofiricos.
Enquanto os primeiros parecem estar relacionados com o magmatismo da Bacia do paraná, os
últimos podem estar associados a um evento magmático alcalino de idade intermediária entre a
da intrusão dos diques básicos a intermediários (130 Ma) e aquela do cornplexo sienítico da llha
de são sebastião (80 Ma), como indicado pelas isócre¡¿5 87g¡/86g¡.



T'he coastline between São Sebastião and (lbatubet cities and the shr¡res oJ' São
Sebastião, Anchieta and Mar Virado islands (São l>aulo State, Brazil) are crosscut by several
small swarms and isolated dykes trending N558. The main rock types range from basic to
intermediate, but also a conspicuous variety of alkaline lamprophyres occur side hy side with
the main group- T'he thicknesses of the basic to intermediate clykes vary widely, from a few
cenlimelres lo several melres, while the lamprophyres are afew tens of cenlimetres lhick.

Plagioclase (abradorite/andesine), pyroxene (augite and rare pigeonite) and iron ores
are the rock-þrming minerals of the basic to inlermediate dykes. Ct- and F-bearing biotite is an
accessory mineral and edenite-hornblende may substitute for Wroxene. Quenching lextures are
þund in the rims of some the dykes. I'he cores of the rhicker dykes are usually coarser grained
and granophyric intergrowths of quarlz and alkali feldspar usually surround plagioclase
cryslals, Ieading to more intermediate whole-rock compositions. T'he minimum augite-pigeonite
crystallization temperatures are 1000'-t t\æC. Ilmenites only appear in the^se rocks and
lemperatures of exsolution in Ti-Fe spinel are 740"C I 3@C and togl6fg, of I6 + 2.

In turn' the lamprophyres present abundant megacrysts of pseuclomorphosed olivine
and clinopyroxene- The groundmass is composed by titaniferous Ca-rich uugite, calcic
plagioclases, oxide minerals and devilrified glass. Kaersutite, phlogopire/biotite, analcime and
melilite distinguish one type of lamprophyre from another (camptonites, moncltiquites, picritic
lamprophyres, biotite lamprophyres and an alnöite). Calcite is fairly common and þrms, with
analcime, globular structures (ocelli), indicative of high H2O pressures, which al.ço favours
kaersut it e crys t al I izat ion.

Al plays an important role in the mineral chemistry of the alnöite, to compensare for its
deficiency in silica. For example, zoned Cr-spinels have rims of At-rich titanomagnetite
compositions. Zoned phlogopites and Cr-spinelsfrom the alnriite and biotite lamprophyres show
sintilar chemical behaviour from cores lo rims, suggesting that these compositional variations
occurred simultaneously in both minerals.

Compositions offresh cores of olivines are Þ-og4Fata Geothermometry apptied to the
Cr-spinels inclrcions in olivine megacrysts indicates temperatures of the order of 100Ø- t 20ØC.

The basic to intermediate dykes have low Mglt (s 39) as opposed to the lamprophyres
(Ms# : 5l'73; ca.80 for picritic lamprophyres). The former are classrfied as basalts,
trachybasalts, basaltic trachyantlesites and trachyandesites. Alzos, Na20 untt K20 contents
increase while I'iO2, FeO¡, MSO and C.aO decrease from ba,sic to intermecliate types.

I'he lamprophyres are classtfied as þidites, with SiO2 .; 47%, AI2O j varyingfrom 5%
to I4%, MSO

lamprophyres classified as picrobasalts have the lowest T'i}2, At20j, l;'e'1, Na2O and K20
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conlents. T'he clrcmical classi/ication cli.stinguishes a tephrite group, compositionally
intermediate between lamprophyres and basic to intermediate rock types.

T'he basic to interrnediate dykes have (La/Yb)¡¡: 16 and negative Nb,'l'a und Sr

anomalies. T'he alnòite has (Lctt'Yb)¡¡ : 42 antl is enriched in Ir, Ba, Sr, 7'h, U, Nb, 7'a and LN)E
comparatively lo the other rock types. It also dffirs from the other lamprophyres by a negative

T'i anomaly. The picritic lamprophyres show the flattest profiles in the multielement tliagrams
and are the least enriched in incompatihle elements.

Least-square analyses and crystal fractionalion calculations show that the picritic
lampropihyres ere cumulate phases in lhe evolutir¡n of the lamprophyres. On the other hand, it
wcts nol possible to derive intermediale rocks fro* basaltic ones, suggesting crustal
contamination supporred by a silica gap of B-9%.

The basic to intermediate dykes have e¡¡¿(i) of æ -5 and initial 87g¡786g¡ of 0.706 to
0.707, falling in a range belween the low- and high-T'i Parand basalts. In contrasr, ilte
lamprophyres show êNdft) between-t-l and +2 and initial 875r/865r arourul 0.705, which
indicate a deeper manlle source with greater proportions of asthenospheric-derived melts.

I'he alnöite is highly enriched in radiogenic Pb (206Pb/204Pb : 19.94). All sanrples lie
well above the Northern Hemisphere Reference Line (NHRI) on I'b/Ph plots. Isorope Pb data

þr basic to intermediate rocks (including some diorite porphyries and diabases from the inland
Bairro Alto region), hiotite lamprophyres end a tachyte from São Sebastião Island put the

DUPAL anomaly in evidence for these rocks; ir rs not the case with the alnöite and rhe

campt on i t e s/monch iq ui t e s.

The geochemical data support a distinct input of mantle components in the generation
of the basic to intermediate and lamprophyric clykes. llhereas the former seem to be relutetl to

lhe Paraná Basin magmatism, the latler may be associated with an alkaline magmatic event
intermediale in age helween the intrusion of the hasic to intermediate dykes (130 Ma) and that
of the syenite complex of São Sebastião Lslund (80 Ma), as inclicutecl by szgy/søSr isochrons.
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o objetivo desta tese de doutorado é a caracter izaçã,o petrográfica, mineralógica,petroquímica e isotópica dos diques básicos e ultrabásicos que ocorïem entre as cidades de sãosebastião e ubatuba (Estado de são Paulo), incluindo-se, também, argumas ocorrências das irhasde são sebastião' clo Mar Virado e Anchieta e da região cle uairro Arto (rìolha de Nativrda<te daSena)' o modelo petrogenético apresentado lundamenta-se na bibliografia nacional einternacional.

l. l. LocnlnnçÃ,oon ÁRnn

A FIGURA I apresent a a localização da área de estudo, situada entre as latitudes23"15's e 24"s e longitudes 45"w e 45"30'w e compreendida pelas folhas l:50.000 deNatividade da Serra, ubatuba, caraguaratuba, Ilha Anchieta, são sebastião e paranabi. o acessoà área se ÍÌ¡z' de são Paulo a são José dos campos, pela Rodovia dos Trabalhadores ou RodoviaPresidente Dutra (BRl16) e, de são José dos campos a caraguatatuba, pela Rodovia dosTamoios (sP99), totalizando aproximadamente 250 km. Seguindo-se pela sp55 (BR-l0r),
chega-se à cidacle de são sebastião, 28 km a sudoeste de caraguatatuba ou à cidacle ¿e ubatuba,5l km a nordeste de Caraguatatuba.

1.2. TRannLHos ANTERToRES

o primeiro trabalho de mapeamento detalhado e classificação petrográfica clos diquesbásicos e ultrabásicos da costa norte do Estado de são paulo loi realizado por DAMASCEN'(1966)' seguiram-se outros, enfatizando aspectos particulares dos diques daquela região, entre osquais os de GOMES (1973, lg74),GI)MES & RUIJER'I-t (tg7g),GoMES & BERENH'L.(1980)' que versaram sobre a petrologia do dique tle T'oninhas (ubatuba), e o ¿e GARDA er a/.(1992), sobre alguns aspectos dos diques da praia Vermelha do Sul.

várias ocorrências de diques básicos foram mapeacras crurante pre¡etos de enroqueregional' como os apresentados por FREIî'AS ( 1976) e sILVA et al. (1977a). HAsul et al.(1978) enfocam a geologia da região do vale do paraíba e Litoral do Estado de são paulo,
assinalando diques de rochas alcalinas e de rochas básicas e intermediánas. CHIEREG ATI et al.(1982) e cHIoDI FILIIO et al' (19s3) relacionaram algumas ocorrências na região deNatividade da serra e caraguatatuba' que se encontram representadas na Forha ,e santos(DAEE-UNESP' 1989) IIASUI et al' (1994) apresentam uma sintese cra georugia ¿a regiãolitorânea entre cananéia e ubatuba, relacionando os diques entre os conjuntos litológicosfanerozóicos.

r. TNTRODUÇÃO
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COMIN-CI{IARAMONI'| el a/. (19s3) estudaram alguns diques da região de peruíbe e
ao longo da Rodovia BR-101, desde ubatuba até Angra dos Reis, colocados num contexto mais
amplo relacionado à gênese dos basaltos da Bacia do Paraná (e.g. plcclRllLo & MELFI lggg,
PICCIRILLO et at. 1988, HAWKESWORT'II et ut. tgg2). COU.ilNII O et at. (199t) ecour[NHo & ENS (1992) apresentaram os primeiros resultados cle seus estudos petrográficos
e petrogenéticos dos diques que ocorrem, respectivamente, em localidades contíguas ao canal de
são sebastião e entre as cidades de ltanhaém e são sebastião. GARDA (lgg4), GARDA &sctìoRSCHER (1994) e GARDA et al- (1994a, 1994b) apresenram algumas considerações
sobre os diques aqui abordados.

cASTRo et al' (19s4) mencionam a oconência de diversos diques entre Mangaratiba eAngra dos Reis' no litoral do Estado do Rio de Janeiro, que se colocaram em arranjo paralelo a
subparalelo segundo a direção N45E (localmente N-s e NW-sE) e mergulhos verticais ou parasE' Sua espessura é métrica e podem se estender por centenas cle metros. vALENI.E el a/.

2

FIGURA I -Localizaçãa daárea.



(1994) apresentam alguns dados geoquimicos desses diques e MAReUES el at. (1992),os dados
geoquímicos e paloemagnéticos dos diques do Município do Rio de Janeiro.

A geologia da llha de São Sebastião loi apresentada com cletalhe por FREITAS (1g47),
incluindo os diques que ocorrem na costa oeste e na Praia clo Bonete daquela ilha. Mais
recentemente' BELI-IENl ø¡ al- (1990) retomaram essas ocorrências para estudos petrográficos,
geoquímicos e geocronológicos.

1.3. MÉronos urrr.rzADos

Os métodos utilizados compreenderam trabalhos de campo, de laboratório e de
escritório.

1.3. I . Trabalhos de campo

Foram mapeados 164 diques, utilizando-se como base as cartas topográficas na escala
l:10'000 do Instituto Geográfico e Cartográfico, as folhas l:50000 de Natividade da Serra,
Ubatuba, Caraguatatuba, Ilha de São Sebastião e Paranabi do IBGE (FIGURA 2) e os mapas
geológicos dos trabalhos de DAMASCENO (t966) e de I.'REII-AS (1947).

A amostragem totalizou cerca de 305 amostras, incluinclo bordas e centros dos diques.
os trabalhos de campo foram realizados em etapas distintas, distribuídas como se segue:

' 17 a l9ll0ll99l - excursão da disciplina Petrologia das Rochas igneas (GMp-302), sob a
responsabilidade do Prof. Flans Schorscher, às regiões da Praia do Cabelo Gordo, ponta da
Questão e Ponta do Araçá (a sudeste de São Sebastião), e Praia Vermelha do Sul (a sul de
Ubatuba), sendo que a amostragem foi realizada com a colaboração dos então alunos de
graduação do lG-usP Frederico Bohrand Neto e Luciano pohl;

' l3 a 1611119l - região entre a Ponta de cuaecá e Praia da Eìarra Limpa, com a colaboração de
I-uciano Pohl e do geólogo Gustavo Correia de Abreu. Contamos com os técnicos clo Centro de
Biologia Marinha, Adriano Colares da Mota e Álvaro Migotto para a realização de parte da
amostragem na Praia do Cabelo Gordo;

' 21 a 30103192 - região entre a Praia de Marancluba e o Cais do porto cle tjbatuba, com a
colaboração da geóloga Geysa Machado, de Roseli Saka e de habitantes locais;

' 06 a 08106/92 - região entre a Praia da Lagoinha e Praia Dura, com a colaboração das geólogas
Geysa Machado' Angela Menezes Leal e Annabel P.-Aguillar. Conta¡nos com o segurança Luís
Cláudio para o transporte das amostras da porção entre a Ponta Grossa e o Saco cla ¡libeira;

' l9 a 22109192 - porções oeste e sul da Ilha de São Sebastião, com a colaboração do prof. Ilans
Schorscher, da geóloga Geysa Machado e Flavio Miguez;

ì.
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" 22 a 24/04193 - ilhas Anchieta, clo Mar Virado e a Ponta clo Espia, com a colaboração <lo
geólogo do Instituto Geológico Paulo Fernandes cla Silva, clo geólogo da Secretaria Municipal
de cultura Astolfo Gomes de Melo Araújo e apoio logístico do lnstituto oceanográfìco,
principalmente do mestre Domingos e do técnico Gildo;

' 27108194 - região de Bairro Alto, Folha Natividade da Serra, com a colaboração do geólogo da
CPRM Luiz Antônio Chieregati;

' 0 I a 02/10194 - Ponta do Araçá, região de São Sebastião, e Ponta Larga,llha de são sebastião,
com a colaboração do prof, Flans Schorscher;

' 2o a 2lll0l94 - região de São Sebastião com os geólogos do Instituto Geológico paulo
Fernandes da silva e cristina de eueiroz Telles Maffra.

o I'etrograrta e Química Mineral

Foram confeccionadas 284 seções delgadas e I l0 delgadas polidas pela equipe de
Claudio Hopp no l-aboratório de Laminação do Departamento de Mineralogia e petrologia do
IG-USP' Dessas seções, 29 são cle amostras de diques da região entre caraguatatuba e ubatuba
cedidas pelo Prof' E. Damasceno' utilizaram-se os microscópios Zeiss do Laboratório de óptica
do IG-uSP' Nikon Labophot-Pol do Key Centre da university of western Ausrralia e JENApOL
do Instituto Geológico para a descrição das lâminas e as fotomicrogralias.

Foram selecionados minerais de 60 seções delgadas polidas para microanáljse com o
equipamento JEOL 6400 sEM + EDS do centre for Microscopy and Microanalysis da
university of western Australia. As seções foram previamente recobertas com carbono pela
técnica Jeannette Hatch e analisados aproximadamente 45 pontos/seção. As condições de
trabalho do SEM foram as seguintes:

' potencial de aceleração: l5 kv, corrente da amostra: 3 nA e tempo de interação: é0 segu'clos.
O prograrna utiliz¿do para a análisc de silicatos forneceu o seguintes óxiclos:

. SiO2, 'IiO2, Al2O3, Cr2O3,FeO, Nig, MnO, Mg', Ca', Na2O, K2O e Cl.

o programa utirizado para a anátise de minerais óxidos forneceu:

. SiO2, TiO2,Al2O3, Cr2O3,FeO, NiO, MnO, MgO, CaO, Nb2O 5,ZnOe V2O3.

Foram repetidas algumas análises (totalizando 15 seções delgadas polidas) com a
microssonda eletrônica cAMECA sx 50 da school of Eafth sciences, Macquarie university(Australia), de cinco espectrômetros (ou cristais analisaclores LiF-, TAp, pE1., pCo), com a
supervisão do Dr' N. Pearson. A microssonda lbrneceu os seguintes elementos:

. Si,'fi, Al, Cr, Fe, Ni, Mn, Mg, Ca, Na, K, fla, Cl e F.



os dados foram conigidos para radiação de fundo, ttrft e efeitos de matriz pelo
programa Quantiview 2. l .

. (ieoquímica

Das amostras coletadas durante os trabalhos de camp o, 127 f'oram britadas em britador
de mandíbulas de ferro e pulverizadas em moinho de anéis de ágata no laboratório cle preparação
de amostras clo Departamento de Mineralogia e petrologia do lc-usp, contando com a
colaboração do técnico José euerino da Silva.

Foram enviadas para análise dos elementos maiores, menores e alguns elementos
traços por espectrometria de fluorescência de raios x (x-ray Jlurtrescence - XRF) amostraspulverizadas de rocha total ao Laboratório de Geoquímica do Instituto de Geologia ePaleontologia da universidade de Hamburgo (Alemanha), sendo os seguintes os limites de
detecção:

sio2 e Al2o3: 0,004o/o;Tio2:0,000r%; Feo e Mno: 0,002yo; Mgo e Na2o: 0,1%o; cao:
0,0004o/o; K2o: 0,0003%; p2o5: 0,007vo;ce e La: 20 ppm; co: r5 ppm; Ba e Ncr: r0 ppm; cr,Ni, V, Cu, Pb, Zn, Rb, Sr, Ga, Nb, Zr, y, Th e U: < 5ppm.

os pós de seis amostras da região cle Bairro Alto Foram analisadas por espectrometria
de emissão óptica (optical emis.çion spectroscopy - ICP-OES), com o equipam ento Jy70 type IIno carnegie Institution of washington, com a colaboração do técnico David Kuentz e segundoos procedimentos em clw(19s8). Bons resultados foram obtidos apenas para Sio2, Tio2,Al2o3, Fe2o3, Feo, Mno, Mgo, cao, Na2o, K2o, sc, v, sr, e zr. utilizaram-se os padrões
internacionais GA, AGV-r, NBS 6gg, BIR-r e BR para caribragem dos resultados.

As concentrações Coz de 53 amostras pulverizadas foram obtidas pela técnica dof)epartment of, Geology and Geophysics da University of Western Australia Cai eiu-Lan, sob asupervisão do Dr. ll.W.J. Chang.

Foram enviadas 22 amostras pulverizadas à Dra. FIelen walclron do Elecquerel
Laboratories (Lucas Heights, Austrália) para anális e de 22elementos traços (incluindo os terrasraras) por ativação neutrôn ica (neutron activarion analysis - NAA). os limites cle cletecçãof.roram os segulntes:

La: 0,1 ppm; Ce: 1,0 ppm; Nd: 2,0 ppm; Sm:
Ho: 0,3 ppm; yb:0,1 pprn; Lu: 0,05 pprn, Iìa:
þl[: 0,2 ppm; Rb: l0 ppm; Sc: 0,05 ppm; Tl:
0,005yo.

Foram preparadas l0 amostras para análise dos elementos traços por espectrometria demassa com fonte de plasma indutivamente acoplado (induuively coupled pla.sma ma,rsespectronzetry ' ICP-MS) no school of Earth sciences da Australian National university
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0,05 ppm; Eu: 0,1 ppm; Tb: 0,3 ppm' Dy: 1,0 ppm;
100 pprn; Cs: 0,5 ppm; Cr: 2,0 ppm; Co. 0,5 ppm;

0,5 ppm; l-h: 0,2 ppm; F-e: 0,02o/o; K: 0,10%; Na:



(canberra, Australia), sob a <lrientação clo Dr. stell'en Eggins. As preparações ftlrarn realizadas
em laboratório limpo, com sistema de ventilação apropriaclo, como se segue:

aproximadamente 0,07 a 0,10 g de cada amostra e 2O
acondicionados em béqueres de teflon seco e previamentes
flervidos e enxaguatlos com água tri_destilacta);

inclui-se no conjunto de amostras urn "branco,, de água destirada;

adicionam-se aproximadamente 100 ml cle FIF ao béqueres, tampando-os em seguida e
deixando-os em caper a por 244g horas sobre chapa erétrica (g0"c);

as amostras são secas e adiciona-se HNo3 6N o sutìciente para cobri_las;

em garrafìnhas de teflon previamente lavadas com água destilada, colocanr-se 5,00+0,01 g de
spike e a amostra dissolvida no IINo3 6N. Utilizando os béqueres, acliciona-se t.lNo3 até
completar 100 g.

As l0 soluções assim obtidas f'oram analisadas conforme os procedimentos descritos
em PoïfS (1987)' [Ima amostra foi preparada ern duplicata e analisou-se uma solução no início
e outra no fim da seção' A comparação dos resultados dessas duas análises forneceu os seguintes
erros padrões:

Cs: 0.01 ppm; Rb: 0.6 pprn; Ba: 30 ppm: Th: 0.06 ppm; U: 0.06 ppm; Nb: 0.9 ppm; .l.a: 
0.001

ppm; La: 0.9 ppm; ce:7 ppm; pb: 0.0g ppm; pr: 0. I ppm; sr: r r 7 ppm;Nd: 0.2 ppm; sm: 0.006ppm:'zr:3 ppm; Hf: 0.0r ppm; Eu: 0.05 ppm; Gcr:0.04 ppm;1-b:0.007 pprn; Dy: 0.02 ppm; Li: rppm; Y:0.5 ppm; t-to: 0.00ó ppm; Er: 0.00g ppm; yb: 0.004 ppm; Lu: 0.0005 pprn.

Foram escolhidas l8 amostras para análise rlos isótopos tle sr, sm e Ntl. A preparação
para sr foi realizada no school of Earth sciences da Macquarie university sob a supervísão datécnica carol Lawson e para sm-Nd, no centre for Isotope Studies clo cslRo em North Ryde,
com a colaboração do técnico GeolïDenton.

A preparação das amostras, nos clois casos, divide-se em duas etapas: digestão daamostra pulverizada com o uso de ácidos puros e eluição por rneio tle cromato grattapor trocaiônica' A preparação para as análises dos isótopos de sr segue o seguinte roteiro:
são pesados 0'02-0,05g da amostra pulverizada (quantidades inversamente proporcionais àconcentração de sr na amostra) e colocados em béqueres de tefìon lim¡xls e secos. umedece-
se esse pó com algumas gotas de água super-pura e adicionam-se 4-5 gotas de HClo4 (paraeliminar substâncias orgânicas) e aproximadamente 4 rnl de I-{F. A dissolução por HF dá-seem 2448 horas' Procede-se à evaporação do líquido em chapa elétrica até a secura eacrescentam-se 8 ml de f-lcl 2,5M' deixando-se sobre a chapa elétrica, à temperatura branda,por 3-4 horas' A amostra é novamente seca, acrescentanclo-se, em seguid a, 2 ml cte HCI2,5M. A solução assim preparada é centriflugada;
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a eluição é realizada em duas etapas, utilizando-se colunas contendo a resina AGSOW-XS cla
Daw (polimero vinil benzeno + divinil benzeno). o arranjo de colunas permite o
processamento concomitante de oito amostras. A prirneira etapa de concentração de Sr se faz
carregando-se as soluções centrilugadas nas colunas. Sempre deve-se esperar passar todo o
líquido pela resina, a cada adição de ácido, que se inicia com I ml de HCI 2,5M, repetindo-
se essa quantidade outras duas vezes, e finalizando com 2l ml do mesmo ácido. Sr é liberaclo
da resina com l0 ml de HCI 2,5M e é coletaclo em béqueres menores. Evapora-se, em
seguida, o líquido dos béqueres;

para a segunda concentração, as colunas devem ser recondicionadas, o que é leito em duas
et'apas iniciais, com 5ml e 25 ml de HCI 6,0M cada uma, e em duas etapas finais, com l0 ml
de tlcl 2JM cada uma. carregam-se as colunas com lrnl do material clos béqueres
dissolvido em HCI 2,5M. Repetem-se as três passagens de lml de HCI 2,56pelas colunas,
seguidas de uma de22ml de 2,5M. Coleta-se o Sr com l0 ml de HCI 2,5M nos béqueres
pequenos, evaporando-se o líquido em seguida.

As análises das razões isotópicas de Sr foram realizadas com o espectrômetro de massa
vG351do Mineral Research Laboratories da CSIRO, pelo técnico Geoffrey Denton, conforme
os procedimentos descritos em POTTS (1987). A normalizaçãodas razões isotópicas de Sr para
a correção do fracionamento de massa foi feita com 86sr/88$¡:0,ll94 e 87sr/86sr do paclrão
NBS987 foi0,710246+14. O valor <lo branco analítico foi de l2B pgem27102/1994.

A preparação para análise dos isótopos de Sm e Nd segue as seguintes etapas:

coloca-se aproximadamente 0,1 g da amostra em béquer limpo e seco, perïnanecendo diluída
em 2 ml de I{F de um dia para outro. Acrescentam-se l0 gotas de HClo4, ficando
aproximadamente 3 horas sobre chapa elétrica (120"C). Aclicionam-se 2 ml de HF e g-10
gotas de HClo4, pernanecendo a solução sobre chapa elétrica a 120"C por 5 horas, 160.C
por 2 horas e 2l0oC de um dia para outro. Após esfriar, adicionarn-se 3 ml de ltCl 3M;
divide-se a solução em duas porções aproximadamente iguais, sendo que uma delas recebe
quatro gotas de spike (diluição isotópica). são pesadas as quantidades de cada béquer.
Evapora-se até a secura a 150"c e o material que sobra pernanece em 2 ml de HCI cle um
dia para outro;

após centrifugação por 5 min' passa-se à eluição utilizando-se colunas contendo a resina
IIDEHP (bio-heads sM2, recoberta conr bis-2 etil hexil ácido ortofosfìrrico). O arranjo de
colunas permite o processamento concomitante de seis amostras. por duas vezes cleixa-se
passar lml de llcl 2,5M. Acrescentam-se I ml + 29 mlde [-lcl 2,sl\^. carregarn-se 20 rnl de
HCI 6M' e, em seguida, coleta-se o líquido em béqueres pequenos, levanclo-se a solução à
secura em chapa elétrica a 150"C;



repete-se a eluiçã<l e¡n outro arranjo cle seis colunas, que apresentarn uma proteção especialpara a resina' As amostras são passo-a-passo clissotviclas com g ml cle l{cl 0,22N,
começando-se com algumas gotas no béquer com a amostra, carregando-se essa solução nascolunas' acrescentando-se 3-4 gotas dos 9 ml quatro vezes, novamente 3 gotas, completando-
se o restante' Nd é coletado' adicionando-se 6 ml de HCI 0,22M. Passam-se pela coluna 4,5ml de HCI 0,45M. coreta-se sm adicionando-se 5 mr de lrcr 0,45M.

As concentrações e as razões isotópicas de sm e Ncl fbram obtidas com o espectrômetro
de massa multicoletor vG-351no centre ftrr Isotope Studies da cslRo, pelo técnico GeoffreyDenton' conforme os procedimentos descritos em POTTS (lgs7). A normali zaçãodas razõesisotópicas de Nd foi feita çsrn 146\d/l44Nd : 0,7219 e r43Nd/r44Nd do padrão J&M Nd foi0,51 I 106+to. os brancos anaríticos foram: Nd : 790 pge sm : 250 pg.

A preparação das amostras para a obtenção das razões pb/pb foi realizada noDepartment of Terrestrial Magnetism do carnegie Institution of washinglon (EUA), sob aorientação do Dr' R'w' carlson e do técnico D. Kuentz. por questão de controle decont'aminação das amostras, repetiu-se a pulverização de argumas amostras britaclas, que foram
três vezes lavadas em água destilada e submetidas ao ultrassom, secas e pulverizadas enr moinhode quartzo' Procedeu-se, então, a digestão da amostra pulverizada com o uso de ácidos puros eeluição por meio de cromalografia por troca iônica, seguindo-se os proce¿imentos laboratoriais:

aproximadamente 0,20 gda amostra pulverizada são acondicionados em béqueres de teflon(savillex) de 15 ml' Adicionam-se aproximadamente 0,5 ml de lJNo3 e I ml de HF. obéquer é tampado e permanece 48 horas sobre chapa elétrica (g0"c). Apos esfüar,acrescentaram-se' por duas vezes, 0,5 rnl de HNo3, evaporando-se o liqüiclo a cacla adiçãoco¡n auxílio de chapa elétrica e sob lâmpadas. Em seguida, adiciona-se I ml cle HCI 12 N,completando-se com aproximadamente 5 ml rle água destirada (eD wuter). Após a secagem,por duas vezes adiciona-se I ml de IJBr 0,5N, intercala¡rclo-se evaporações lentas;
para a eluição' preparam-se seis colunas de 12 ml com aproximadamente 0,1 ml da resinaAGI-X8 100-200 mesh, lavadas com 12 ml de t-lNo¡ 0,5 N e 0,5 ml de água ultra-pura(Milli-Q@)' Após cacla actição cle solução ou água espera-se o totar escoamento do ríqüídopela resina' que é, então, carregada com 0,5 ml de tìBr 0,5 N. Adiciona-se cuidadosamente aamostra previamente dissorvida em 3,0 mr de HBr 0,5N. Segue_se a adição de 0,3 mr, 0,5 mre 0'5 ml do mesmo ácido' Pb é coletado em béqueres menores após a adição de 1,0 ml deHNo¡ 0,5N. As amostras são secas sobre chapa erétrica e sob râmpadas;

as colunas são lirnpas com 12 ml de llNog 0,5N em duas etapas. Repete-se a seqüên cia rJaprimeira eluição, lavando_as com 0,5 ml de água Milli_e@ e 0,5 ml de IIIIr 0,5 N. Adiciona_se cuidadosamente a amostra dissolvida em 1,0 rnl de HBr 0,5N, acrescentando-se duasvezes 0'5 ml de [{l]r 0'5 N' Pb é liberado com 1,0 ml de IlNo3 0,5N e coletado nos béquerespequenos, que são levados à secura.

9



As razões isotópicas de Pb loram obtidas com o espectrômetro de ¡nassa multicoletor
vG-354 do Department of Terrestrial Magnetisrn, conf'orme os proceclimentos descritos emPo'f]'s (1987)' e corrigidas segundo os valores cle w. Todt: 20gtrb/206pb : 0,997670,207pb/2o6pb : 0,99gg67,2ospb/206pb.: l,00ll4g, 204pb/2o6pb:1,001óg3, 208pb/204pb :
0,996009,207pbr2o4pb:0,997200 e 2o6pbrz04pb:0,99g3r7 para o padrão NBS 9gr. os
brancos analíticos de referência são 100_150 pg.

cinco amostras analisadas para PblPb foram enviadas ao GHEMEX Labs (canadá) para
análise das concentrações de u, Th e Pb por ativação neutrônica. Estes dados foram utilizaclos
para as correções dos resurtados de pb/pb em relação às idades das rochas.

1.3.3. Trabalhqs de Escritório

os trabalhos de escritório compreenderam a redação clo texto em word ltrr windows
2'0' confecção de tabelas e figuras com os programas Excel for windows 4.0, Autocad I l,
coreldraw! 4'0 e Surfer 5.01 (Golden software). contou-se com a colaboração de sandra Garda
para o desenho manual de algumas figuras.

os dados geoquímicos resultantes das análises por XRF, lcp-ous, NAA, ICP-MS e dosisótopos radiogênios f-oram tratados utilizando-se os programas EXCEL 4 0 e NEWpEl.(cl-ARKE 1992) para equipamentos IIIM e KALETDAGRAPH 3.0r (Aberbeck software) para
equipamentos Macintosh. As lormulas estruturais clo minerais analisados por EDS e wDS fbramcalculadas pelos programas MIN'|AB (RocK &. CARROLL lgg0) para equipamenros
Macintosh' RECALC2 (GRIFFIN et ctl- l99t) e AMpHrtsoL (RrcIIARD & çLARKE r990)para equipamentos IBM.

Várias das referências bibliográficas
SIGA da CPRM (Brasília), URTCA (University
(Macquarie University).

Quanto à organização do texto, optóu-se por dividi-lo em clois volumes, constando dosAnexos todas as tabelas citaclas no volume principal. No final do capítulo 3 são agrupadas asfiguras referentes à localização clos diques e as reprocluções clas lbtos dos afìoranrentos. No fìnaldo capítulo 4 encontram-se as reproduções das fotomicrografias. As demais fìguras estãointercaladas com o texto.

loram obtidas utilizando-se o banco de dados
of Western Australia) e GEOREF e GEOpAC
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2.1. INTRoDUÇÃo

segundoALMEIDA et al' (l981), a região enfocada no presenteestucro enquadra-se nodomínio tectônico clenominado Maoiço de Joinvile, situado a sudeste do F-alhamento .ecubatão' Essa porção do litoral paulista, entre as serras do Juqueriquerê e do parati, apresenta-serecortada pelas falhas transconentes de Natividade, Bairro Alto e camburu (ou Bertioga-caraguatatuba), com a mesma direção sw-NE do Falhamento de cubatão. Essas falhasdelimitam blocos com características próprias, denominados por MELO & plREs NETO (1977)Jurubatuba, paraibuna, ubatuba e são sebastião (I.'TGURA 3).

Tal tectônica, caructeúzada por btocos falhados e desnivelados, é responsável pelafonnação da serra do Mar e o relevo da costa norte paulista, onde os processos erosivospassaram a atuar intensamente a partir do Jurássico superior, com a Reativação wealdeniana(ALMEID A 1967)' o quadro geomorlológico constitui-se, assim, de uma série cre pranartosdispostos em escadaria, que terminam abruptamente numa escarpa voltacla para o mar,bordejada por planícies costeiras (HASUI et ul. lgTg) o vale do Médio paraíba do sul corta osplanaltos e dispõe-se como um amplo corredor, denominad o rrrt da serra do Mar (ALMEIDAte64).

A escarpa da sena do Mar e as planícies costeiras constituem unidadesgeomorlológicas distintas' A região correspondente ao planarto demarcado pela serra do Marapresenüa-se dissecada em duas superficies de erosão, de níveis altimétricos semelhantes eseparados pelo espigão cla Bacia Paraibuna-Paraitinga. As duas superfìcies apresentam, por suavez' vatiações setoriais nas suas formas gerais de modelado clevido às influências estruturais esobretudo litológicas, visto que a erosão diferencial desempenhou um papel de importância naelaboração dessas superficies (CHIEREGA'f.l et al. l9g2). A escarpa se aproxima do mar,formando esporões que, em alguns locais, mergulham diretanrente no oceano, resultando emcostões' Junto às planícies costeiras, ela se desfaz de modo abrupto, ligeiramente suavizado porrampas de colúvio e tiilus' A drenagem mostra fortes controles litológicos e estruturais e os valestêm seção em v' profundamente entalhados. As linhas de drenagem dispõem-se, geralmente, demodo a formar pequenas bacias em anfìteatros, configurando alvéolos de erosão. Esses circossão as formas básicas cle escarpa, a partir das quais se organiza tocla uma seqüência de *rrmasmenores subordinadas (vales de torrente, rios serranos, clepósitos ire calha e cones ¿e dejeção,escorregamentos e rampas de colúvio).

2. GEOLOGIA
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BP: Bloco Paraibuna; BU = Btoco ubatuba; BSS = Bloco são Sebastião. e = depósiros

A maior planície litorânea do litoral norte é a de Caragatatuba, perfazendo 109 km2. As
planícies comumente são resultantes do preenchimento de enseadas e baías pré-atuais, sendo
constituídas por cordões litorâneos antigos e atuais e coberturas alúvio-coluvionares. Os vários
tipos de depósitos sediniéntares estão relacionados à evolução das encostas e da rede de
drenagem (I-IASUI et at. l97g).

o processo mais evidente que caract eriza o litoral norte é o de submersão costeira,
responsável pelo afbgartlento e fìrrnlação das e¡rseadas e costões. A partir de Maresias,
catacteriza-se por uma sedimentação restrita a pequenas reentrâncias ¿a costa e pela existência
de imponentes paredões rochosos mergulhando diretamente no mar (CHIEREG ATI et al. lgg2).

Sedimentos continentais de granulação variada clispostos em aluviões, coluviões e táluse sedimentos marinhos da fração areia dispostos em antigos cordões litorâneos e praias atuaistambém preenchem muitas reentrâncias cla costa existentes no Llloco ubatuba e são Sebastião.
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2.2. O Covpl.r:xo Cosrsltro

Na carta Geológica do Brasil ao Milionésirno (F-olhas rì.io cle Janeiro, vitória e lguape),
a unidade que acompanha a oosta, clo litoral paulista ao litoral do lìspírito Santo, fbi denorninada
"lìaixa costeira", englobando diversos conjuntos de rochas com características petrológicas
distintas' os litotipos tipicos" embora nem sernpre os mais fieqüentes, sã<l gnaisscs fâcoiclais(augen gnaisses), leptirritos, kinzigitos e charnockitos, constituindo f?¡ixas ou bolsões entremignratitos clos mais variados tipos. Esta unidade estaria posicionacla no pré-carrSriaro
Indiferenciado, segundo SCI IOBIIENI-IAtJS ( I979).

No mapa geológico clo tlrasil l:2.500.000, a "Faixa costeirà,, ftii renorneada cornplexo
c<rsteiro (scllollllBNf{Atjs et ul' 1984). Na porção da cosra compreendicla pela l;olha deSantos (escala l:250 000), o complexo é constituído por diversos conjunlos de rochas que, em
'rposiçã<l à sec¡tiência de gnaisses e nrigrnatit's ad.iacentes, tornacJos co¡no clo protero zoicosuperior, se distinguem pelo seu grau de rnigmat izaçãoe metarnorfismo, pela ¡eterogeneida,e eirregularidade de distribuição clos tipos litológicos, pela sua cornplexitJade petrológica, pelosindícios cle polimetamorlìsnlo e pelo se u desarranio estnrtural. cAS'l'R o et il..( lgs4) clescrevemlitologias tnuito semelhantes às clo cornplexo costeiro no ustacl. clo tìio <Je .f aneiro,denominando aqueras unicracres dc rtaoca, 'r'rincrade 

e ilha (ìran<.re

slLvA et ul' (1977a) utilizarn a cienominação cornplexo (ìn¿iissico-Migrnatitico para ocomplextl clostciro c consi<Jcratn suas unidacles como do pró-c-.ambriano Méclio-su¡rerior. AIì|GIJIìA 4 apresenta a geol'gia da área etfìlcatla seguncl' esses autores. A comprexicradegeológica é marcanlc' <Jificultartdo a associação das unidacles rna¡reaclas ¡rer<ls artores na escaral:250.000 corn outros trabarhos de nrapeanrento enr escaras maiores.

A FfGl'RA 5 a¡rresenla a geologia de urna porçãr das rìrrhas Nativiclacle cla serra ecaraguatatuba' scgu'clo cllll-illECÂ'l'l ct ,1. (l9ft2) c clllol)l l;ll.llo t:t ul. (l9fÌ3). l:sscsautoros dcntlnlinararn c'mplexo l)arai[rt¡na (l)r'tor'zóico Módio a supcrior) ur'a u'idacJecornposla por cltlartzitos leldspátícos c paragnaisses (c:'rn nivers suborciinaclos clc rnicaxislos erocltas cálcio-silicáticas) e roohas gnáissicas diversas (biotita g.aisses, granada-biotita gnaisses,gnaisses c'¡uartzíticos, gnaisses barldados e gnaisses grossos a porlìrobliistic.s) e que ccll'põeuma faixa de alloramentos ln¿rrcada por notável lincarização trN[l-wsw. I)entro clessa làixa,ocorrem duas associações de rochas gnáissico-rnigrnatiticas clo cornplexo çosteiro. cclnsi.erac*rpelos autores co'ro do Arc¡ueano, representacras peras sigras Acg.r e Ac¡n.
A associação Acm ocorre em lnaior proporção a sul da lìalha cle lìreires-são Lourenço eé fbrlnacla ¡ror ntiglnalit's lbrtelnenle granitizad<ls, rnarcados por urna grraissiricação clifìrsa epor cstrt¡turas ncllulíticas' listrttfuras ,s'r-'ltlit:t'a, c e¡rcraves ¡.eratr¿isic's são c.rnurncnfetlbservados colrl dcsenvolvinrent() cle porfiroblaslos cle lèlclspato potássic().
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l-afñil] Atuviões em gerar

Et*-] Sedimenros coluviais

fQh*r l Sedimenros arenosos de deposição praiat

fQfu-] Sedimentos arenosos de deposição marinha

f]Oh-i-l sedimentos areno-síltico-argilosos de deposição misra (flúvio-marinho-racustre) incliferenciados

INTRUSIVAS ULTRABÁSICO-ALCALINAS

rRlssl Nererina sieniros, .,",iîilläl,,i:fl:ï,f ll'ålÏ"tl"d:lLïllî*,u,,"s, rescheniros, puraskitos,augita sienitos e teralitos

CENOZÓICO
OUATERNÁRIO

I-IOLOCENO

fKTñf
fKiñ_l
fR[-t-|

H

Nefelina sienitos ou foiaitos

nordma¡kitos

teralitos

MES
JURASSICO-TERCIÁRIO

IN'TRUSIVAS BÁSICAS E DIFERENCIADAS
Diques básicos em geral, incluindo diabásiãs, diorito po¡ìioi microdiorito pórfìros, monzonitopórfiros, andesito pórfiros, traquiandesito*, gubro*, ramjrorirosi o"ìruquito*.

PRÉ-CAMBRIANo - PALEoZÓIco

rFzl M a ci ç o s gra n ít ic o s r' *,. å1":11|" :trì lll""*': åfilÏ:u r ó c t o ne s

f@il Maciços graniticos diferenciados sin- a tarcli-cinemáticos tardi- a pós-cinemáticos

f p,emê21

fæmo--l

fpêmÐ

fæmãl
f¡ëmp l

fæmrl

COMPI-EXO GNÁISS ICO MIGMA'f ÍTICO
Migmatitos heterogêncos de estruturas cliversas, pre<lominanlernente estromatíticas, policícticos
Migmatitos hererogêneos, fundamentarmente epiboritos ofìalrniticos
Migmatitos homogêneos estromatiticos, incluindo biotita gnaisses granitóides, granitos gnáissicos,anatexitos e nebulitos

Migmatitos homogêneos representaclos predominanternente por anatexitos e nebulitos
Migmatitos oflalmiticos, biotita gnaisses porrìrobrásticos ou augen gnaisses
Embrechitos facoidais

m*| charnockito', åffTff'"i:å,:f:r:åå[THÎj,]ri:::',îÏfås 
charnockíricos, repritos.leucogranitos e granitos grtáissicos com migmatização e fèldspatização sobrepostas

I pergil Granada-biorira-muscovita leptitos

Granitos gnáissicos
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A associação Acgm distingue-se da anterior pelo caráter mais marcadamente gnáissico
(gnaisses bandados ou migmatitos estromáticos, muitas vezes com feições miloniticas). Ocone
alternância de granitos gnáissicos leucocráticos de granulação fina a méclia com biotita gnaisses
e augen gnaisses' Ocorrem variações para tipos texturalmente muito heterogêneos, nos quais não
se define o bandamento e onde se sucedem níveis quartzo-feldspáticos, gnaisses meso-
melanocráticos e granitos gnáissicos porfìróicles.

O Bloco Ubatuba, delimitado pelas falhas de Bairro Alto e Camburu é, por sua vez,
constituído pelos Granitóides Caraguatatuba, cortados por muitos diques de rochas básicas e
ultrabásicas. os granitóides são uma associação de augen gnaisses, biotita granitos gnáissicos,
hornblenda-biotita granitos, piroxênio-hornblenda granitos, granitos alaskíticos e biotita granitos
com estrutura glomero-porfiroblástica e são tidos por cHIoDI FILHO et al. (lgg3) como
produtos de metassomatismo potássico, no Proterozoico Inflerior, sobre as rochas arqueanas do
Complexo Costeiro. Encontram-se preservados no meio dos Granitóides Caraguatatu6a
charnockitos e noritos (Acch), com associações de augen-gnaisses, granitos gnáissicos e
metabasitos' e uma faixa muito estreita e descontínua de rochas quartzíticas (Acq)
grosseiramente disposta ao longo da Falha de Camburu.

O Bloco São Sebastião (a sul da Falha do Camburu) é formado por migmatitos
homogêneos estromáticos do Complexo Costeiro, em que se encontram núcleos metabasíticos
envolvidos por migmatitos agmatíticos, intercalações de anfìbolito e um pequeno corpo cle
rochas granitóides. Junto à Falha do Camburu, estas rochas estão cataclasadas em intensidade
variável, ocorrendo faixas de protomilonitos, milonitos e ultramilonitos. 'também se apresenta
cortado por muitos diques de rochas básicas e ultrabásicas.

SILVA et ul- (1977b) reconheceram um desses núcleos metabasíticos a alguns
quilômetros a sul da continuação da Falha de Camburu, o qual denominaram Complexo Bairro
do Marisco' O corpo possui forma elipsóide (segundo w-E) e é ladeado pelos rios piraçununga e
Novo' É caracterizado pela associação de rochas metabásicas a ácidas (metagabros, metadioritos
com inclusões de metahornblenclitos, metadioritos quartzosos, anfibolitos, quartzodioritos
gnáissicos' endcrbitos e rnigrnatitos tlásicos de estruturas variadas) e sâo atravcssaclas por alguns
diques metadioriticos. Esse conjunto de rochas, juntamente com os migmatitos agmatíticos e
bandados adjacentes são atravessados por diques de diorito e quartzo diorito (SASUI et al.
1978)' SILVA et al' (1977a) consideram que o complexo teria sido gerado inicialrnente por
magmatismo básico a intermediário, provavelmente ultrabásico, no começo cla orogênese
transamazônica. Em seguida, teria ocorrido metamorfismo de lácies granulito, seguido de uma
primeira fase de migmatização. Entre as orogêneses Transamazônica e Br¿rsiliana, teria ocorrido
magmatismo básico, manifèstado como diques, de caráter anorogênico. Durante o Ciclo
Brasilíano ocorreu metamorfìsmo de fäcies anlibolito, além de intensivos processos de
mi gmatização e remobi I ização.
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CAMPANHA & ENS (1993) descrevem o embasamento da Serra do Juqueriquerê
como constituído por rochas para- e ortoderivadas de médio e alto grau metamórfico e rochas
deformadas e gnaissifìcadas em intensidades variáveis. Na porção Nw ocorrem rochas
graníticas gnaissificadas (Granito Pico do Papagaio) e ao sul, separado pela zona de
cisalhamento de camburu, o conjunto de rochas que formam o Bloco são sebastião. A estrutura
geral da área mostra ulna disposição em leque da foliação (xistosidade, bandamento 

.gnáissico,foliação milonítica) em torno da Falha do camburu. Esta caracteriza-se como uma zona de
cisalhamento dúctil com movimento transcorrente destral. Para norte e sul a foliação deita-se,
mostrando faixas de cisalhamento dúctil localizzda,com movimentação oblíqua ou de empurrão
e sentidos de deslocamento opostos, para norte no bloco norte e para sul no bloco sul. Esta
disposição em leque das estruturas em torno da Falha do camburu, com a ocorrência de
empurrões divergentes nos blocos norte e sul sugere um caráter transgressivo para a deformação
dúctil que ocorre na área, provavelmente no final do Proterozóico Superior e início do
Paleozóico.

o complexo costeiro, na região dos arredores da ciclade de são sebastião limitacla
pelas serras do Juqueriquerê e do Dom, constitui-se de migmatitos epibolíticos (p€me2),
segundo SILVA et al' (1977a), sendo que ora predomina o paleossoma ora o neossoma, sendo o
primeiro biotítico ou biotita-gnáissico e o segundo constituído por material quartzo-felclspático
ou granítico' Localmente os migmatitos epibolíticos apresentam porções nebulíticas e
anatexíticas, podendo-se também observar veios pegmatíticos com feldspato potiíssico róseo e
quartzo' Na serra do l)om passam a predominar os anatexitos epibolíticos, com alternância de
níveis biotíticos com outros quartzo-feldspáticos, prevalecendo o caráter anatexítico.

uma faixa estreita de rochas quartzo-feldspáticas de cerca de 2 km de espessura,
correspondente à vertente sE da Serra do Juqueriquerê, entre o Bairro do pontal (a norte da
cidade de São Sebastião) e a Praia do Guaecá, foi denominada por SILVA et at. (1977a) leptitos
de São Sebastião (pGmgl' FIGURA 4). Essas rochas são de uma homogeneidade litológica
impressionante, sendo leuco- a hololeucocráticas, de granulação média, e são granada-biotita-
muscovita leptitos' constituem um pacote interestratificado çoncordantemente nos migmatitos
encaixantes e são supostas como da f;ícies granulito, submetidas a metamorfismo da fácies
anfibolito durante o Ciclo Brasiliano.

FREITAS (1947) destaca que lherin8, em 1887, já havia afirmado não haver diferença
entre os litotipos pré-cambrianos da llha cle são sebastião e os do continente fronteiro.
FREITAS (op' cit') ressalta que o gnaisse facoidal é o litotipo predominante (p€mf, FIGURA 4),
apenas diferindo daquele aflorante na sena do Mar na cor e no tamanho dos porfiroblastos demicroclina (Granito Pico do Papagaio? Granitóides caraguatatuba?). o segundo litotipo mais
abundante é um biotita gnaisse, cuja melhor exposição ocorre na ponta do viana, encaixado
entre oligoclásio gnaisse e hornblenda gnaisse. o oligoclásio gnaisse ocorre em larga faixa no
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litoral do canal de são sebastião, aflorando desde a Ponta da sela até a altura da Ilha das cabras.É cortado por veios de quartzo. SILVA et al. (l977a)mapeiam a primeira área como pçma e asegunda' como peme2' Tarnbérn reconheceram essa uniclade na ponta do urubu, que é contíguaà região continental entre a Praia do Ilaraqueçaba e a ponta do Araçá. Rochas denominadas porFIIEITAS (op' cit') de antigas básicas metamorfizadas em hombrenda gnaisse afroram na ponta
do Barreiro (santa 'Tereza) e na altura da Praia Grande, na Ilha de são sebastião. o homtrlenclagnaisse' segundo o autor, seria uma antiga rocha básica metamorfì zada einjetada de veios dequartzo paralelos à estrutura, transformada em uma espécie de anriborito.

Entre o rio camburu e a praia Mansa (Ponta de Massaguaçu), penehando pela serra doMar e acompanhando o Ribeirão da Aldeia e o Rio Guaxinduba até o planalto aflora o GranitoGnáissico de caraguatatuba (pcmgg; FIGURA 4), são rochas leucocráticas, de coloraçãobranco-rosacla' pobres em minerais rnáfìcos, orientadas, de granulação variando entre fìna emédia' supostamente loram submetidas a metamorfìsmo da fìícies granulito e foramsubseqüentemente migmatizadas, num processo semerhante ao descrito para os reptitos de sãoSebastião (slLVA et al' 1977a). Também sofreram cataclase e possível hidrotermalismo,principalmente próximo à falha transcorrente Bertioga-caraguatatuba, assumindo aspecto dequartzitos com muscovita' A Nw, saindo da zona cataclástica, o granito gnáissico é penetradopor faixas de rnigmatitos oftalmiticos. A ESE de caraguatatuba, na ponta de Massaguaçu, umenclave microquartzodiorítico, constituindo um verdadeiro paleodique, provavelmentesemelhante ao descrito por FREITAS (1g47) na Ilha de são sebastião, encaixa_se no granitognáissico.

A ENE da cidade de caraguatatuba, no extremo sudeste da serra do caçandoca,freqüentes lajes são a exposição de um pequeno maciço granítico porfiroblástico, que sustentarelevos superiores a 400 m de altitude. Foi denominaclo por SILVA et at. (lg77a)Granito dacaçandoca' sua coloração é cinzarosacla, com orientação incipiente, semethante ao granito queocorre na llha Anchieta (pÇy2)' os fenoblastos de microcrínio rosa atingem 4 cm decomprimento e a matriz é composta por plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda. passagradativamente para Nw a embrechitos facoidais e migmatitos oftarmiticos. Nova¡nenteocorrem enclaves de rochas básicas a intermediárias. SILVA er al. (op. cit.) mapeiam o Granitoda llha de Anchieta na sua posição central e sudoeste e o descrevem como um granitoporfiroblástico cinza-rosado, com porfiroblastos de feldspato potássico raramente urtrapassancro2-4 cm de compritneltto e colll i'cipiente orientação. A nratriz constitui-se ae microcrina,plagioclásio' quartzo' biotil'a, hornblenda , apatita,zircão,opacos, titanita, sericita, argirornineraise intercrescimentos gráficos.

o Granito da caçandoca passa gradualmente, para nordeste, a embrechitos facoidais emigmatitos oftalmíticos (pemf), enquanto seu contato a noroeste é marcaclo pela presença cleanatexitos' os embrechitos fàcoidais são, provavelmente, os mesmos encontrados na Irha do Mar
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Virado' tlescritos como embrechitos facoi<lais de granulação grossa, corn fèlclspatos potássicos
rosa<los de 2-3 cm de comprimento.

Rochas charnockiticas e afins, granitos gnáissicos e leucogranitos e migmatitos
geralmente oftalmiticos constituem o complexo ubatuba (slLV A et al. lg77a) e mostram-se
expostas indistintamente na base da escarpa da Serra do Mar, entre a cidade de Maranduba, 20
km a NE de Caraguatatuba e a região correspondente ao baixo Rio ltamumbuca, a NE de
ubatuba, prosseguindo em direção ao Estado do Rio de Janeiro. Esta faixa charnockítica
apresenta direção N60E, 50 km de comprimento e largura variável de 3 a 7 km e ocorre de modo
descontinuo, sendo entrecortada por aluviões e sedimentos litorâneos (pcmcg; FIGURA a).
NEUMANN (1993) mapeou pelo menos oito lentes de uma rocha equigranular a porfiritica, de
cor verde escuro e granulação média-grossa, a maior de aproximadamente 250 km2. Esta se
encontra pouco ou não foliada e em geral transiciona para um granito róseo macroscopicamente
muito semelhante.

SILVA et al. (1977a) citarn que, na região do Corcovado, foram detectadas rochas
negro-esverdeadas, em tudo semelhantes aos charnockitos, mas classiflrcadas como akeritos por
FREITAS (1976). Rochas félsicas alternam-se com as rochas charnockíticas e afins (perequê-
Mirim, Lqzaro, alto Rio Comprido, Praia Dura), não se observando as relações de contato. são
rochas hololeucocráticas, quase desprovidas de minerais flerromagnesianos e, regra geral,
orientadas, denominadas por FREITAS (1g76)de leptitos e leptito-gnaisses da fácies granulito.

FREITAS (1976) e SILVA et al. (1977a) supõem que, inicialmente, as rochas
charnockíticas e afins, bem como as félsicas, foram geradas por magmatismo ácido. Em seguida,
teriam sido submetidas a metamorfismo regional da fácies granulito e subseqüente
migmatização, referíveis possivelmente à orogênese transam azônica ou a ciclos mais antigos
como o de Jequié. Posteriormente, as rochas félsicas, as rochas charnockíticas e afins fbram
submetidas à remigmatização e à feldspatização, em condições de provável fácies anfibolito,
durante o ciclo Brasiliano. Entretanto, GASPARINI & MANTOVANI ( lgTg)mostraram que a
composição média dos chamockitos se assemelha muito a granitos de baixo cálcio. A hipótese
de uma origem magmática é reforçada pelas isóoronas Rtr/Sr, representanclo a idacle de
cristalização de um magma anatético de composição granítica intrusivo em nível crustal de
condições fìsico-químicas que favorecem uma gênese charnockítica. NETJMANN (lgg3) não
encontrou nenhuma evidência que pudesse sustentar a hipotese de SILVA et al. (lg77a) a
respeito de metantorfismo regional da fácies granulito, migmatização, remigmatização e
feldspatização posteriores à intrusão, sendo a favor <Je uma evolução decorrente cle f-usão parcial
em ambiente geotectôrrico tardi-orogênico. os charnockitos de ubatuba são, para NEUMANN
& VALARELLI (1994), evidência de uma crosta continenfal duplicada no limite Fanerozóico -
Proterozóico Superior.
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SILVA et al' (1977a) consideram indissociáveis as rochas charnockíticas, os granulitos
charnockiticos e os migmatitos (às vezes com granada) que ocorrem na ponta do Bonete. Tanto
os granulitos charnockíticos quanto os migmatitos nlostram estruturas clobradas e estromáticas
com paleossoma charnockÍtico. Na Ponta do Bonete também se observa um gnaisse róseo, rico
em ortoclásio, que se modifica bruscamente para uma variedade mesocrática de granulação
média (biotita-hornblenda gabro, segundo SILVA et al. lg77a e HASUI et al. lgTg), com
injeções de veios finos feldspáticos, com grande quantidade de biotita, ¡renetrado por veios
aplíticos e pegmatíticos compostos por quartzo e feldspato. Interdigitações de gnaisse
leucocrático com o charnockitico são comuns. DAMASCENO (1g63) descreve essa fato
próximo à Gruta do sununga, onde o gnaisse leucocrático rico em feldspato, quartzo e biotita
está intensamente diaclasado e intercalado por lentes de material biotítico e feldspato e quartzo,
que parecem antigos diques afetados por injeções quartzo-feldspáticas.

Na Ponta do Espia reaparece um gnaisse extremamente grosso de aspecto algo facoidal,
cortado por veios pegmatíticos constituídos por feldspato róseo e alternando-se com uma
variedade melanocrática. Faixas biotíticas podem ocorrer, chegando a constituir gnaisse biotítico
com porções mais aplíticas, com veios de quartzo e feldspato (pcma). provavelmente esta
unidade encontre continuidade na porção noroeste da Ilha Anchieta (ver FIGURA 4).

SILVA et al. (1977a\ citam que, junto à Praia Vermelha do Norte, em talude da
Rodovia BIì-101, as rochas charnockíticas passam gradativamente a embrechitos facoidais de
coloração rosada. Esta transição é mais intensa nas proximidacles dos diques pegmatíticos e
pseudo-aplíticos intrusivos nas rochas charnockiticas, no senticlo desses cliques para os núcleos
ainda preservados destas últimas. os diques pseudo-aplíticos parecem constituir em verdadeiro
paleodique de coloração cinza e talvez de composição granodioritica, preservaclo ncl seio de uma
rocha leucocrática, com granulação variando de tina à ¡néclia, passando a grossa, e de
composição granítica.

2.3. As TNTRUSTvAs nÁslces E ALCALTNAS

A Reativação wealdeniana teve início no Jurássico Superior (A[,MEID A lg67)e a ela
estão relacionados eventos magmáticos em duas lases clistintas. A primeira, cle caráter básico e
intermediário, é representada por diques e si//s contemporâneos aos denames da Bacia do
Paraná e aos do fundo da Bacia de Santos. A segunda é representada por stocks ou chaminés e
diques de rochas atcalinas.

HENNIES & I'IASUI (1977) descrevem as intrusões magmáticas mesozóicas da llha de
são Sebastião em dois ciclos: as do primeiro consistem de diques básicos do creüíceo lnfèrior e
as do segundo' de três stocks (serraria, São sebastião e Mirante) e diques alcalinos, datados do
Cretáceo Superior.
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os 'eloc¿'ç mostram uma clistribuição cle tipos litológicos que ten¿e de termos mais
ácidos (com quartzo)na periferia para intermediários no centro. os primeiros são representadas
por nordmarkitos' aos quais se assooiant algumas zonas essexíticas. Adentrando os maciços, sãoencontradas rochas sieníticas, mais claras, com raro quartzo e biotita relativamente maisabundante' o núcleo do stock do Mirante é constituído de sienitos nefelinicos. Blocos destas
rochas também ocorrem no ilockda Senaria.

um pequeno corpo de rochas básico-alcalinas foi denominad o de .stockde canas. seuslimites se acham' na maior parte, cobertos por rolados dele derivados, desde r.¡olitos até gabrosnefelínicos' SILVA et al' (1977a) clescrevem o teralito da ponta das canas como uma rocha detextura marcante, composta de grandes cristais de titanoaugita e olivina com até 2,5 cm emmatriz com feldspatos (labradorita) e feldspatóides (neferina), apatita e magnetita. HENNIES &HASIJI (196s) consideram que a intrusão do stockdeu-se acompanhando ou seguindo a dos trêsstocks maiores.

os tipos hipabissais' de expressão bem menor, exibem bostonitos, microfoiaítos,
sodalita-microfoiaítos, microteralitos e nefelina-sienito aplitos, sendo raros os hipabissaisefusivos' As varieda'des com textura porfirítica, rochas de diques, são sodalita-flonolitos esodalita-traquitos' FREITAS (1947) apresenta uma foto de sodalita traquito cortando essexitofoiaíto (Praia clo Viana)' os diques alcalinos finais têm portes e aspectos variados. podem
aparecer como delicados veios ou corpos tabulares de alguns metros. Às vezes mostram aspectovítreo e alguns são aparentemente múltiplos.

Diques e si//s constituídos por diabásios, olivina diab¿isios, lamprófiros, traquiandesitosbasálticos' andesito pórfiros e outros litotipos de composição básica a intermediária têm sidoreconhecidos na região costeira do Estado de São paulo.

SILVA et al' (1977a) classificam essas ocorrências em dois grupos. o primeiro grupo(Folha lguape, escala l:250.000) compõe-se de um sistema de diques básicos alinhadospreferencialmente para NW, pertencente ao acidente tectônico denominado ,,Fissuramento
Guapiara" (ALGARTE' lg72)' sua orienlação também coincide com o eixo cro ,,Arqueamento 

dePonta Grossa" (srANFoRD & LANGE 1960) e outras estruturas menores, tectonicamentesemelhantes' de caráter tensional. A densidade de diques decresce à medida que se afasta dofoco principal de tectonismo, sendo mais baixa no baixo vale do Ribeira. Ali, ocorrem comodiques de pequeno porte, orientados segundo N40-60w, cortando principalmente rochas daseqiiência Açungui' Afloram, via de regra, em blocos que exibem notável esforiação esferoidal.
Quando frescos' esses diabásios são cinza-escuros e/ou esverdeados até negros, tendo texturaofìtica a subofitica ou porlìrítica' quando então se ressaltam fenocristais cle plagiocliísio e augita(subcálcica a pigeonita)' A labradorita é predominante, secundariamente aparecendo a andesina.
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o segundo grupo (Folha de Santos, escala l:250.000) é formado por diques de direçãopreferencial N40-50E' coincidente com as atitudes do sistema de juntas e com a orientação dafoliação das encaixantes (HASlJl et al. 1978).ALMEIDA (1976) assinala que a borda noroesteda Bacia de santos pode ter atuado como um grancle arqueamento ou flexura, permitindo aextrusão de magma basáltico pelas fraturas tensionais que se rormaram. Antig's rineamentos crefalha clevem ter sido reativados, favorecendo o estaberecimento da atividade ignea. A densidadede diques no litoral norte e ilhas é notavelmente pronun ciada,rato expricado como reflexo diretode condições mais energéticas de tectonismo.

FREITAS (1976) classificou os
seqüência gabro-basáltica de tipo toleítico
basáltico-olivínico.

A seqüência toleítica integra rochas básicas a intermediárias que contêm pouca ounenhuma olivina' Na área norte da Folha de santos ocorrem rochas de composiçãointermediária' os termos plutônicos estão representados por augita-gabros, hornbrencra-gabros ehornblenda-dioritos e os hipabissais por basaltos microfiricos, diabásios normais e porfiríticos,monzonito-pórfiros' diorito-pórfiros e microdiorito-pórfiros, andesito-pórfiros, traquiandesitos,ortófiros e quartzodioritos' A grande diversidade destes diferenciados é motivada por variaçõesgranulométricas' texturais e mineralógicas. Estes fatores fàzem com que se note, numa mesmaocorrênci a' ti ¡ros petrográfi cos com caracteri sti cas di sti nøs.
Através do pronunciado alinhamento exibido entre afloramentos de rochas semelhantes,puderam ser definidos grandes lineamentos de corpos intrusivos, concordantes ao ffencrcaracterístico de colocação dos diques nesta faixa (FIGURA 6). o primeiro grande trend(N45E,60 km) corresponde aos dioritos e monzonito-pórfiros do Bairro do lvlarisco, em cortes darodovia BR-l0l' outros pontos pertencentes a este alinhamento são o do rio Guaxinduba (N decaraguatatuba) e o do mirante de ubatuba (alto da serra de ubatuba). A maior exposição doBairro do Marisco mostra o núcleo formado por rocha meso- a meranocrática cre cor cinza escurae granulação média' onde se destacam alguns cristais maiores de ferdspato. o termo de transiçãopara a borda exibe textu¡a porfirítica e matrizgranular subidior'órfìca, nrais fìna que a anterior,com coloração cinza-negra' Na borda a rocha é negro-esverdeada com matriz finíssima,destacando-se cristais de augita e plagioclásio. Em lâmina delgacla o termo de transição écomposto por plagroclásio (andesina e oligoclásio), fèrdspato potássico, augita, quartzo, biotita,hornblenda' apatit'a' titanita, sericita e opacos. A tendência para tipos mais ácidos, diflerenciados

nJJ,:ï,J:i:"i1'J;::î,ï,t'arrásico, 
é <rada peras variações para rermos an<resíricos,

diques do litoral norte do Estado segundo uma
e outra olivina_alcáúica, filiada a um magïna gabro_
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FIGURA 6 - Grandes lrends clc rochas intrusivas básicas (slLVA et al. lgTTumodificado). I = ¿ioritos e nronzoniropórlìros do Bairro do Marisco; 2 : diquc básico no cortc da rodovia São José dos cuÀfolcuraguatatuba; 3 : ponta
do Bonete; 4: Praia prera; 5 : ilha dé são Sebastião; 6 = dique de Toninhas,

o segundo compreende dique básico com aproximaclamen le 20 m de espessura que
aflora no corte do km 185 da rodovia São José dos Campos - Caraguatatuba (rodovia dos
Tamoios)' A rocha é melanocrática (cor cinza-negra) e apresenta textura fàneritica, porlìrítica
(cliabásio porfiritico). DAMASCIINO ( 1966) descreveu este af'loranrento como sen<lo cle rochas
com textura porfirítica' hipidiomórfica granular, com fenocristais de piroxênio (augita) e
feldspato, onde o plagioclásio apresenta-se zonado (centro: An¡o-zo e bordas mais sódicas).
FREITAS (1976) denominou esta rocha de diorito-pórfiro, com lenocristais de augiø e anclesina.
Termos litológicos essencialmente semelhantes foram anotados em três pontos a nordeste desta
posição (estrada do llairro Alto, tlriét e fàzenda 'l'aguá), formando um perf-eito lineamento
orientado segundo NE-sw, paralelo ao do Baino do Marisco. o prolongamento para sw
intercepta a expressiva ocorrência de termos intrusivos da ilhas das couves. A extensão mínima
do trencl é de 80 km.

o terceiro inclui um corpo de diabásio porfiritico com 35 m de espessura e pelo menos
l3 km de extensão da Ponta do Bonete. DAMASCENO (1966) correlaciona-o às ocorrências da
praia da caçandoca, Morro Escuro, corte da estrada ubatuba-caraguatatuba e Bairro ¿a Estufa,
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assinalando a semelhança destes termos litológicos àqueles encontrados ao lado clo trapiche do

/ërry-boat na IIha de são sebastião, que, entretanto, não se alinha a elas. FREITAS (1976)
classifica estas rochas como andesito-pórfiros. No caso específico da Ponta do Bonete, são
traquiandesitos (provenientes do andesito-pórliro pelo aumento de sanidina).

Paralelos aos três trend.ç ocorrem diques potentes de rochas meso- a melanocráticas na
Praia da Serraria e Praia de lndaiatuba, respectivamente na borda leste e sul da llha de São
Sebastião. Exibem textura porfirítica, notando-se a diminuição na granulometria da matriz clo
núcleo para as bordas, onde passa a ser bastante fìna e de color ação cinza-negra. O corpo da
Praia da Serraria possui espessura superior a 50 m, marcando juntamente com o da praia de
Indaiatuba, menos expressivo, a presença de dioritos ou anclesito-pórfiros. Ao lado do trapiche
do ferry-boal tem-se um grande dique de andesito-pórfìro que se estende para a ponta da Sela a
SW e é truncado pelo Maciço Alcalino da Serraria, a N-NE. A ocorrência cla ponta das Furnas,
orla norte da ilha, poderia constituir seu prolongamento NË. A rnelh<¡r exposição se vê no corte
da estrada que vai de llhabela para SW, próximo à Barra Velha. O dique apresenta disjunção
colunar normal às paredes e são vistos xenólitos de microclínio e fragmentos da encaixante.
Outros diques existem, paralelos aos citados, com orientação NE, mas de menor extensão, tendo
sido observados na zona central da ilha e na região centro-sul. Os grandes diques básicos se
refletem no relevo, constituindo cristas lineares ou linhas cle monos de clireção NE. De tais
elevações, as mais salientes são aquelas da região central da ilha, onde constituem ver¿acleiro
elo de ligação entre as zonas acidentadas do SW e NE da ilha (IìENNIES & HASUI lg77),

Na Ponta da Praia Grande (Toninhas) ocorïe dique de diabasio com
aproximadamente 90 m de espessura. GOMES (1973, lg74) determinou que o corpo passa 6a
borda basáltica-diabásica (granulação fina) para termos de composição granofìrica (granulação
grossa) e orientação pronunciada dos minerais, no núcleo, demostrando que, para os
plagioclásios, a maior porcentagem situa-se no campo da andesina e que ortoclásio é o mais
represent'ativo dos feldspatos potássicos. Realça a natureza toleítica supersaturacla destas rochas,
indicando que as partes centrais do corpo (concentrações maiores cle Si, Na e K) são mais
diferenciadas em relação às bordas.

o dique da Praia Preta (próxima à llha clas Couves) foi classificado como augita-
gabro, de composição limite para rochas intermediárias, sendo no entanto reconhecido em
diversos trabalhos como um cliorito-pórfiro. Sua colocação deve estar condicionada ao
lineamento do Alto cla Serra de Caraguatatuba, pois se posiciona a 1,6 km deste, podendo
constituir um outro lineamento paralelo, não devidamente confìrmaclo, imecliatamente a NW.

COUTINHO & OLIVEIIìA (1966) encontraram a meio ca¡ninho entre São Sebastião e
Bertioga um grande dique que tangencia a Praia Preta, corüa as praias de Juqueí e Una,
desaparece por certa extensão e reaparece na metacle leste da praia do tsoracéia. A descrição dos
autores é de que se trata de uma rocha de granulação méclia e tendência porfìririca, constituída

25



essencialmente de andesina/labradonta f-ormando cristais maiores e parte da massa restante. A
geminação polissintética é extremamente fina. Um ortoclásio sódico, pouco mais abundante que
o plagioclásio, ocorre em grãos equidimensionais na massa mais fina e também rodeando
fenocristais de plagioclásio. Augita aparece como fenocristais e, em ordem decrescente de
ÍÌeqüência. magnetita, quartzo, micropegmatita, hiperstênio, biotita, hornblenda, apatita, clorita,
pirita e serpentina, os três últimos resultantes de alteração hidrotermal incipiente.

A seqiiência olivina-basáltica compreende as rochas básicas ricas em olivina e augita
cálcica' tendo o plagioclásio dominante no campo da labradorita-b¡ownita. É representadu 

"oo,

olivina-diabásios e olivina-gabros, não exibindo fèldspatóides na composição mineralógica.

Ocorrências de olivina-diabásios são menos expressivas que os termos da seqüência
toleítica' DAMASCENO (1966) descreveu as ocorrências da região costeira entre Caraguatatuba
e Ubatuba como rochas melanocráticas de cor cinza-negra e textura porfirítica (fenocristais de
olivinaeplagioclásio).oplagioclásiomaiscomuméAn5s-Tseopiroxênioéaaegirina-augita.

Apatita, minerais opacos (magnetita e ilmenita), carbonatos, anfibólios, minerais isótropos,
clorita e sericita são os acessórios. A característica destas rochas é a presença de vesículas e
amígdalas preenchidas por carbonatos e minerais isótropos.

Olivina-gabros foram somente reconheciclos na região de Curucutu (GOMES 195ó,
FELICÍSSIMO JIì. & FRANCO 1956, apud SII-VA et al. lg77a).A rocha tem colora ção cinza-
negra' às vezes com aspecto manchado, e granulação média a grossa, distinguindo-se alguns
cristais de piroxênio. Compõe-se de plagioclásio (labradorita-bytown ita: 46 e 45o/o), piroxênio
(augita e hiperstênio: 36,8 e 40%) e olivina (12,2 e 9%). Biotita e hornblenda são secundários.
Magnetita' ilmenita (0,12 e 2%) e clorita apresentam-se como os acessórios mais comuns. As
dimensões cleste corpo não são conhecidas. sADowsKI ( lg74) assinala que vários stoclcr
alinham-se nas proximidades do Falhamento de cubatão. o magmatismo básico relacionaclo
com a reativação mesozóica está representado por olivina gabro corn razões isotópicas próprias
de material do manto, cliabásios e lamprófiros. 

r r r -'

SILVA et al. (1977a) acrescentaram à classificação de FREII'AS (1g76)os lamprófiros
e os diques alcalinos. Nos primeiros, somente os nrinerais málicos lirrmam fènocristais. As
variedades presentes na ârea normalmente incluem olívina e feldspatóicles, podendo se
classificados como básicos a ultrabásicos, alguns deles com afinidades alcalinas. Aqueles
autores consideram difìcil a sua associação a qualquer clas seqüências anteriormente citadas.
PICHLER & SANTOS (1955, apucl SILVA et al. |977a),estudando algumas rochas básicas de
santos' haviam concluído que os lamprófiros ali presentes, em relação aos diab¿ísios, são
intrusões distintas de idade geológica diversa, onde os primeiros teriam consoliclação próxima à
superficie e os últimos> em profundidacle. Na Petlreira voturuá (são vicente) os lamprófiros
são de caráter ultrabásico, sendo uma variedaclc lirnburgitica de unr analcima-ankaratrito,
semelhantes, por seu aspecto geral e composição mineralógica, aos jacupiranguitos. Lamprófìros
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também f,oram descritos na llha Montão cle 1-rigo, juntamente com rJiques de sienobasaltos e
microshonkinitos (COI.JTINHO & MEI.CHER I 973).

Rochas alcalinas, representadas por diques de menor expressão, foram ainda
assinaladas em três localidades:

I' Peruíbe: dique de rocha alterada e coloração marrom-cafe com aproximadamente 0,5 rn cle
espessura cortando migmatitos do embasamento. Trata-se de um monchiquito.

2. Itanhaém: dique de provável shonkinito, também cortando migmatitos. AMARAL et al.
(1967) obtiveram uma idade K-Ar de 130 Ma.

3' Ilha de Alcatrazes (Cretáceo Superior): dique de rocha melanocrática e granulação fina até
média, com l0 m de espessura, NIOE, cortando embrechitos facoidais. A borda foi
classificada como basanito e o núcleo, microteralito.

COUTINHO et al- (1991) descrevem os diques que ocorrem na região compreendida
entre a Falha do Camburu e a cidade cle São Sebastião (planalto do Juqueriquerê), classificando-
os em diabásios toleíticos, microdioritos pórfiros e um conjunto de rochas lamprofìricas. Os
mais espessos são os diabásios e os microdiorito pórfiros (2 a 30 m). Os lamprófiros apresentam
espessuras entre 0,4 e 2 m, ocorrendo como diques zonados em que as partes centrais são
usualmente ricas em fenocristais e amígdalas.

De São Sebastião à Juréia, em direção ao Litoral Sul, COUTINHO & ENS (lgg2)
registraram os diques máficos expostos ao longo de estradas e especialmente escarpas rochosas
(costões) no continente e ilhotas próximas. Anotaram-se cerca cle 250 diques, 55% dos quais
classificados como álcali lamprófiros e ankaramitos e 37Vo de rochas basálticas (diabásios
toleíticos e termos porfiríticos com características transicionais para lamprófiro s),3%ode diorito
e monzonito pórfiro s e 5Vo formado por uma miscelânea de rochas raras como polzenito,
micronorito, traquiandesito e carbonatito. Os lamprófiros ocorrem em diques subverticais de
espessuras entre 30 e 200 cm e cores variando entre cinza escuro e preto. Apresentam faixas
ricas em amígdalas e/ou ocelos e faixas ou lentes laterais porfiriticas. Bordas vitreas podem
conter numetosos fenocristais. Um olivina-titanaugita laurprófìro ult¡a¡náfìco são clenominaclos
pelos autores ankaramito' Outras rochas máfìcas com aspectos lamprofìricos mas contendo
maiores quantidades de feldspato ou feldspatóides (modais ou normativos) foram caracterizados
como olivina diabásios alcalinos, analcima basanitos e tefritos. os enxames de Juqueriquerê se
estendem entre a Ponta das Canas na Ilha de São Sebastião (onde ocorre um corpo gabróide
alcalino) e a região costeira ao norte das ilhas cle Monte de 'l'rigo (intrusã' teralítica) e ¿as
Couves (blocos de teralito em cascalheira litorânea).

Nos álcali lamprófiros, como demostrado pelo corriqueiro preenchirnento cle amígdalas
e ocelos por calcita, bem como pela carbo natização da matriz e fenocristais, as fbses residuais da
cristalização devem ter se enriquecido notavelmente em substâncias carbonáticas. Nas
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proximidades de Boiçucanga se observam corpos tabulares de espessura métrica, dispostos
lateralmente ou em continuidade com diques lamprofìricos, e formados por brechas com
fragmentos de rocha encaixante totalmente carbonatizados e silicificados.

Em "As Ilhas" foi encontrado dique de sílicio carbonatito, composto essencialmente decalcita' flogopita' apatita, filossilicatos e titanomagnetita, contenclo ainda granada andradítica eperovskita' A textura é em grande parte substitutiva ou secundária mas a borda, cujo carbonato édolomita' exibe feições magmáticas, tratando-se de um beforsito de granulação fìna, rico emfenocristais de apatita orientada com alguns cristais esqueléticos ou zonados, pouca magnetita eamígdalas calciticas.

o carbonatito de ltanhaém é um beforsito em diques de espessura decimétrica.
compõem-se de camadas paralelas de cristais de dolomita tabular (0001) suborientados, por
vezes associados a apatita em prismas também suborientados e outras vezes a mineral máfico(magnetita?) silicificado e limonitizado. Fenocristais e amígdalas, ambos com dolomita, sãocomuns' A textura é de fluxo magmático. ULBRICH & GOMES (lggl) citam também aocorrência de olivina sövito na mesma área de ltanhaém.
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3.l.ln¡rnoouçÃo

A FIGURA 7 apresenta a posição das figuras 5 e I a 23, oncle estão representados os
diques mapeados na região entre são sebastião e ubatuba e nas ilhas de são sebastião, do Mar
Virado e Anchieta. Por problemas de representação, estão indicadas nas FIGURAS g a 23 apenas
a localização dos diques, sendo que suas dimensões reais não correspondem às apresentadas nas
figuras. lioram indicados, também, os diques que, por problemas de acesso, foram apenas
observados.

A TABELA I apresenta a relação dos diques localizados em cada figura,
acompanhados de sua classificação preliminar de campo, espessura, atitude e tipo de ocorrência.

3. OS DTQUES
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A seguir' serão apresentados aspectos gerais dos afloramentos, destacando-se as
ocorrências que serão citadas ao longo dos próximos capítulos. A descrição detalhada das
litologias será assunto do Capítulo 4.

3.2. Brunno ALro

Foram amostrados alguns diques mapeados no Projeto Folhas Natividade da Serra-
Caraguatatuba (CHIEREGATI et al. 1982). Os pontos visitados estão assinalados na FIGURA 5
com a sigla BA. As direções assinaladas na TABELA I foram retiradas do mapa geológico
daquele projeto, pois, no campo, afloram apenas blocos demarcando ressaltos topográficos
(FOTO l)' Macroscopicamente podem-se distinguir dois tipos diferentes, os tliorito pórfiros
formados por fenocristais arredondados de feldspato, às vezes associarlo a piroxênios e minerais
opacos em matriz muito fina, e os diabásios, relativamente homogêneo e de granulação um
pouco mais grossa.

3'3' Racl.Äo cosrEIRA ENTRE sÃo snsnsTrÃo E UBATUBA E DAS ILHAS ANcnrErR, Do MAR
Vn.aoo E DE SÃo SnsesrrÃo

Ao longo dos costões da região entre São Sebastião e Ubatuba e d¿rs ilhas Anchieta, do
Mar Virado e de São Sebastião, os diques apresentam-se muito pouco ou não alterados e
aparecem formando pequenos enxames de seis ou mais diques com espessuras que variam desde
alguns centímetros a vários metros (TABELA I ). os agrupamentos de diques distribuem-se de
maneira irregular, não ocorrendo, por exemplo, nos arredores de Caraguatatuba.

os diques podem não estar totalmente preservados. Quanclo erodidos, enr alguns casos
encontram-se restos de suas bordas incrustados na rocha encaixante. Lllocos cle difbrentes
tamanhos e formas podem preencher as fraturas antigamente ocupadas pelos diques.

Apesar de sua granulação bastante fina, é possível distinguir-se macroscopicamente
algumas das litologias.

Entre as rochas de composição básica a intermediária predominam os diabásios, de
textura em geral afanítica, coloração cinza-preta, por vezes leve¡nente acastanhada (,,ferrugem,,).
os termos mais ácidos são um pouco mais grossos e quase sempre porfiríticos, conferindo à
rocha uma tonalidade cinza um pouco mais clara. Bordas muito finas a vitreas, resultado clo
resfriamento rápido, são comuns e as espessuras clos diques variam desde alguns centímetros a
vários metros.

os lamprófiros são geralmente porfiríticos, com fenocristais raramente ultrapassantJo I
cm e apresentando-se em proporções muito variadas. A densidade e o tamanho clos fenocristais
podem diminuir do centro para as bordas dos diques. sua coloração é cinza escuro a preto.
Apresentam aspecto "poroso", deviilo à lixiviação ile glóbulos ou de fenocristais. Não atingem as
espessuras máximas dos tipos anteriores, restrigindo-se entre 3040 crn a l-1,5 

'r.
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os diques da Ponta da Questão, Ponta do Guaecá e praia do Baraqueçaba estão
representados na IrlGUlìA g, respectivamente pelas siglas GpF e pD, pG e pB.

A leste da Ponta da Questão, na Praia de Dentro, uma variedade de lamprófiro
caracteriza-se por apresentar megacristais centimétricos de piroxênio e olivina parcialmente
alterados predominando sobre a matriz muito fina (pD-l e pD-2). Esta litologia reaparece em
outro dique, parcialmente preservado (Foro 2), na Praia de Fora" a oeste da ponta da euestão(GPF-l).

Na Ponta do Guaecá, contigua à praia homônima, ocorre outra variedade de
lamprófîros, como uma seqiiência de diques que apresentam fenocristais milimétricos, em
quantidade e tamanhos variáveis do centro para as bordas dos corpos. A Foro 3 apresenta
detalhes de um desses diques (PG-l), de cerca de I m espessura, encaixado em migmatitos
anatexíticos de coloração rosada. Em segundo plano, aparece outro lamprófiro de mesma
composição (PG-2)' A Foro 4 mostra outro dique dessa seqüência (pG-3) preenchendo umafiatura do embasamento.

os lamprófiros da porção leste da Ponta do Guaecá (pB), contigua à praia do
Baraqueçaba, provavelmente são a continuidade daqueles da porção oeste, conro indicam suasdireções e composição' É exceção nesse conjunto um si// de diabásio afanítico (pB-l),
encaixado nos migmatitos anatexíticos daquera região (Foro 5).

o dique PB-6 e os da Praia do cabelo Gordo, Praia Bana Limpa e ponta do Araçá(respectivamente cB, pp e pA) estão representados na FIGURA 9.

Num corte da sP-55, próximo às torres de água da sABESp, ocorre um dique alteradode traquito (cB-15), com mergulho 30o, cle coloração levemente arroxeada, com lenocristais defeldspato que são milirnétricos junto às borclas e centimétricos, f'ormando aglomerados, nasporções mais centrais (Foro 6). courlNHo (1966) já havia assinalado que entre as praias docabelo Gordo e segreclo e as cle Baraqueçaba e Guaecá oconem srlls suborizontais cfe rochatraquítica, sendo que na primeira ocorrência são distintos dois siils de 1,5 e 2,5 m de espessura ena segunda' num mofro de 50 m de altura, superpõem-se quatro si//s, sendo o inferior duplo etendo cada um aproximadamente 2 m de espessura. Esses traquitos tambérn cortam diques dediabásio e piroxênio lamprófiros. Pela composição e textura aquele autor os classifica comoquartzo bostonitos e são rochas que se assernelharn aos sienitos e nordmarkitos da llha cle sã<rsebastião' o autor conclui que os ^çll/.ç são os correspondentes hipabissais desses magmas,ocorrendo sob a form a ¡Je cone_sheels no continente.

Próximo a essa ocorrência afìora um dique de rocha lamprofìrica (clì-16), cle aspectoalterado' apresentando próximo ao contato com a encaixante estruturas cle fluxo e na porção
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mais central' olivinas centimétricas abundantes em matriz afanítica. Este corpo deve tercontinuidade com os da Praia do cabelo Gordo, onde uma seqüência de diques de direçãopraticamente paralela à costa apresenta espessuras variadas. Dentre estes, predominamlamprófìros com abundantes fenocristais sub-milimétricos. podem apresentar feições dealteração semelhantes à esfoliação esf,eroidal, como mostra a Fo'ro 7 (cB-4). A encaixante éum migmatito bastante heterogêneo, com porções estromáticas e anatexíticas.

No meio da seqüência de lamprófiros foi encontrado um dique de diabásio (cB-6), cleespessura aparente de 5 m e subvertical, que se apresenta ramificado e encaixado numa porçãomais predominantemente estromática do migmatito heterogêneo, de coloração cinza claro(FOro s).

Na Ponta do Araçá outra seqüência de diques corta migmatitos
passam rapidamente para porções graníticas, cortadas por veios pegmatiticos
diques não são retiríneos e às vezes estão interrompidos.

os pontos PA-l e PA-7 são os raros casos em que relações de intrusão entre diquespodem ser observadas (Foros 9 e l0). No primeiro, irm lamprófiro é atravessado por um diquede rocha muito fina, praticamente afirica, que aparentemente une-se a outros dois de mesmacomposição' seguindo paralelamente ao lamprófiro na direção NEI No segundo, um dique dediabásio trazendo xenólitos da encaixante, segue paralelamente a um dique de lamprófiro, que é,por sua vez' cortado em suas bordas por outros diques mais finos, de espessura muito irregular,de diabásio.

Laamprófîros semelhantes aos da Ponta da Questão reaparecem como blocos rolados noponto PA-18' apresentando níveis cumuláticos muito ricos em olivina (Fo1o I l).

os diques reaparecem na região da serra do caçandoca (ou cassandoca), senclo que,até ubatuba' a densidade é mais baixa do que na região de são Sebastião. os diques do Saco doMorcego' saco da cotia e Ponta do Tapuá estão representados na FIGURA l0 com as siglas sM,PSC e PCa.

No saco do Morcego predominam lamprófiros que cortam o Granito da caçancloca deSILVA et al' (1977a)' A Foro l2 mostra um dique parcialmente erodido (sM-4), encaixado emum vão do granito de cornposição alaskitica. o dique apresenta glóbulos milimétricosrelativamente abundantes preenchidos por carbonato.

No Saco da cotia aparece um pequeno enxame cle sete diques de diabásio comespessuras variáveis, entre l5 cm a 7 m.

estromáticos que

e de quartzo. Os
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Da Ponta do Tapuá à Praia de Maranduba as ocorrências são esparsas, como a de um

dique de diabásio (PCa-2) encaixado em embrechitos facoidais e que corre paralelo a outro,
aflorante no mar (indicado na FIGURA 10).

3.3.4. Praia e Ponta do Pulso

A FIGURA I I mostra a localização de apenas dois diques, representados como pCa-l e

PPU-I. A amostra 210, da coleção do Prof. E. Damasceno e indicada em DAMASCENO (1966)
com a numeração ll2, equivale à amostra PCa-l (FOTO l3). Estas rochas distinguem-se das

demais na composição mineralógica e comportamento geoquímico, como será visto nos

capítulos seguintes.

Os diques amostrados na Praia do Oeste, Praia do Bonete, Praia Grande do Bonete e

Praia do Deserto estão representados na FIGURA 12 com as siglas B e C. As amostras 174 e
l74B são da coleção do Prof'. E. Damasceno estão indicadas em DAMASCENO (1966) como
ponto 99 e foram coletadas em Prainha, a norte da Ponta Oeste. Até a Praia do Bonete, as

ocorrências são esparsas, encaixadas em gnaisse facoidal de granulação grossa apresentando
veios pegmatóides. Entretanto, na Ponta do Bonete, ocone um dique de 30 rn de espessura (B-3)
encaixado em gnaisse granítico de granulação grossa (FOTO l4). Das bordas para o centro do
corpo observam-se acentuadas variações da granulação, que é praticamente vítrea nas bordas,
com raros xenólitos (ou fenocristais) pequenos, e passando a fina e de textura porfirítica em
direção ao centro. A encaixante do dique é mais leucocrática no contato SE e de composição
alaskitica. Na Praia Grande do Bonete a encaixante sofre uma mudança brusca de composição,
passando a uma variedade mesocrática, com múltiplas injeções de linos veios feldspáticos.

Na Praia do Deserto retorna o gnaisse facoidal, com intercalações de rocha de
composição alaskítica, assim como diferenciados máficos, níveis mais feldspáticos e veios de
quartzo. Nessa praia ftri encontrado um dique de lamprófiro com biotitas centimétricas (C-2),
que também corta um dos níveis alaskíticos do embasamento (FOTO l5). Seguem-se, ao longo
da praia, outros lamprófiros, alguns erodidos e agora ocorrendo como blocos.

3.3.6. Praia Brava da Lortaleza

Em apenas uma localidade entre a Praia Brava da Fortaleza e a praia Dura (FIGURA
l3) foram encontrados diques, com algumas dezenas de centímetros de espessura. As bordas do
lamprófiro PBF-I encontram-se incrustadas nas paredes de uma fenda no migmatito gnáissico
róseo encaixante (FOTO l6).

3'3.7' Praia do Sununea. Ponta Çrossa. Praia do F'lamenguinho e praia dlo Flamengq

Os diques amostrados na Praia do Sununga e Ponta Grossa, praia do Flamenguinho e
Praia do Flamengo estão representados na FIGURA 14 com as siglas ps e pF.
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Na Praia do Sununga ocorre um dique fragmentado, de espessura em torno de 30 cm,
lor¡nado por uma rocha ¡lredominantemente vítrea, de coloração preta (pS-I, FO'|-O l7)
Seguem-se outros diques, de diferentes composições, sendo que um deles aflora no teto da Gruta
do Sununga, em contato com o embasamento granitico-gnáissico com estrutura flebítica.

Da Ponta do Flamengo à Ponta Grossa aflora uma série de diques de composição
basáltica (exceto o lamprófiro do ponto PF-6), dos quais um é ramificado (pF4) e outro, ¿o
ponto PF-5, foi erodido de forma que sua extensão maior ficasse exposta (FOTO l8). Xenólitos
da encaixante (gnaisse granítico róseo) encontram-se parcialmente assimilados pelo magma
basáltico.

A pequena Ponta do Espia, delimitada pelas praias do Perequê-Mirim e da Enseada, é
praticamente a única que pode ser totalmente circund ada a pe (FICURA t 5). Foram encontrados
lamprófiros nos pontos PPM-I (FOTO l9) e ppM-5.

Principalmente na porção leste, são encontrados muitos blocos da encaixante e dos
diques. Na Ponta do Espia observa-se o cruzamento de vários diques, alguns com textura vítrea e
outros de textura fina(PPM-6,7 e 8). A observação das relações de intrusão é difìcultada pela
maré. O esquema abaixo é uma reprodução da descrição do ponto 53 do trabalho de
DAMASCENO ( t966).
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cRoQUl I - Relação entre os diques cla ponra do Espia, segundo DAMASCENO ( 1963).

das Toninhas com as siglas pE e pTO,

Foram observados vários diques, provavelmente
contornando a Ponta do Espia, contígua à llha Anchieta.
PE-7 e PE- I , por problelnas de aoesso.
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A FoTo 20 rnostra um detalhe do embasamento entre a Praia do Godoy e a ponta das
Toninhas, em que níveis pegmatóides aparecem no gnaisse granítico róseo. Na ponta das
Toninhas outro dique de grande porte (20 m de espessura) e composição basáltica é
provavelmente a continuidade do dique de Toninhas, do qual foram encontrados apenas blocos
num barranco da SP-55, um pouco antes da Praia Grande, uma parte restos do contato entre o
dique de diabásio e a rocha charnockitica do embasamento.

3'3' l0. Praia do Tenório. Praia Vermelha clo Sul. Prainha e do cais do *rto d. Ubu,ubu

os diques encontrados na Praia do Tenório, Praia vermelha do Sul, prainha e do cais
do porto de Ubatuba estão assinalados na FIGURA 17 camas siglas pT, pV e pUB.

Na parte leste da Praia do Tenório ocorrem muitos seixos e blocos de diques e do
embasamento (gnaisse leucocrático). A partir desse ponto, ocorïe uma seqüência de diques de
composição basáltica, em boa parte encobertos pelo mar.

Na praia vermerha do Sur aparece outra seqr.iência de diques,
lamprófiros, como o da FOTO 24. Esse lamprófiro apresenta muitos xenólitos
que é um gnaisse granítico róseo.

os diques e blocos encontrados no Saco das Andorinhas, ponta Grossa do Farol e saco
do Cedro estão assinalados na FIGURA 18 com as siglas SA, pG e pc. o acesso a esses
afloramentos é dificil. A amostra ló1, da coleção do Prof. E. Damasceno, é da ponta Grossa do
Farol.

No Saco das Andorinhas, apenas os contatos de um clique tlc diabásio (SA-l) com o
gnaisse encaixante' intensamente trabalhado, estão preservados. Muitos blocos mosfram que o
diabásio torna-se mais grosso das bordas para o centro.

Também foram encontrados apenas blocos de provável lamprófiro no saco do Cedro
(PC- I ).

3.3. !2. Ilha Anchiera

Foi possível amostrar apenas a porção SW, entre
Enseada das Palmas (F|GURA l9), e NW (FIGURA 20) da
estão assinalados com a sigla IA nas duas figuras.

Foram encontrados lamprófiros apenas nos pontos lA-2 e IA-g. A Fo'fo 22 é tle uma
brecha magmática (tA-5)' fìlnnada por blocos irregulares da encaixante granítica (Granito clallha Anchieta de SILVA et al. 1977a). Não foi possível amostrar a matriz da brecha, de
coloração escura' Bem próximo a ela ocorrem restos de um dique bastante largo de cliabásio, que
deve fazer parte do sistema de grancles diques da região, apesar ¿a clireção N55w.

entre os quais

da encaixante,

a Praia do Sul, Saco da Aroeira e

Ilha Anchieta. Os pontos visitados
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3.3.13. Ilha do Mar Virado

Pudemos contornar com a chata do Instituto Oceanográfico apenas a porção nordeste da
Ilha do Mar Virado, onde se observa uma seqüência de diques, tendo-se obtido medidas
aproximadas de suas direções (sigla MV, FIGURA 2l ).

Uma vista da porção NE da ilha é mostrada na FOTO 23. Uma seqüência de diques de
composição basáltica, de espessuras variáveis, cortam uma rocha granítica (embrechitos
facoidais de SILVA et al. 1977a), onde são muito abundantes cristais centimétricos de feldspato
róseo, como pode ser visto no detalhe da FOTO 24 (MV-l ).

No ponto MV-2 ocorrem alguns lamprófiros, como o da Fo'l'o 25.

3.3.14. Ilha de São Sebastião

Estão assinalados com a sigla lB na FIGURA 22 os diques amostrados na porção
sudoeste da llha de São Sebastião e na FIGUR.A 23, os da região oposta à cidade de São
Sebastião, em relação ao Canal de São Sebastião. O ponto IB-10 na Ponta da Armação, 4 km a
norte da cidade de Ilhabela, não está representado nas figuras. Nessa localidade são encontrados
blocos de litologias variadas, inclusive das rochas alcalinas da ilha. A amostra IB-10(e) é um
exemplo de um dique fino cortando o sienito, utilizado na região como material cle construção.

Na Praia do Bonete, no sul da ilha, uma série de iliques corta a rocha encaixante, que é
um gnaisse granítico de granulação média-grossa, com abundantes fenocristais centimétricos de
feldspato. A encaixante é atravessada por niveis de anfibolíto, que podem ou não acompanhar a
foliação. Na FIGURA 22 estão ap€nas assinalados os diques IB-15 e IB-16, mas outros também
ocorrem' às vezes entrecortando-se e em geral encaixados nas fraturas do gnaisse. Entre diques
máficos e diques mais finos de aspecto vítreo" foi encontrada uma variedade com caracteristicas
mais intermediárias, aparentelnenle de origem anterior, e que tanrbém aparece na região da
Cachoeira do Toca e do parque Florestal.

Não serão abordados neste trabalho os cliques que ocorrem em ponta Larga, entre
Itapecerica e Borrifos, por não dispormos das análises químicas. Aparentemente a variedade
litológica que ocorre nessa região é semelhante à da Praia dcl ijonete, nlerecendo estuclos
detalhados futuros.

Na região da ilha contígua à cidade de São Sebastião observa-se a continuidade de uma
série de dic¡ues de diabásio (corno o cla IrO'l'() 26) que afloram principalmente nos trarrancos da
estrada que segue paralela ao Canal de São Sebastião. os diques encontram-se, em geral,
alterados, predominando os de diabásio.
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IrOlo I - l:.r¡trcsslìo topogreilicir nlarcatli¡ por \iinos blueos.lt rrrehir dl6ltrc:r l,o¡trr
lìA- I0. rcgiâo dc nJairro i\llo. tirlha clc Nat¡r,rtlatlc tla Scrrl

ffi

{,.*
ì ..'fr.+

( t'..' .':
¿l.r ìi

,hsG
r*',

!- :sì,J'b -{ '-*:
'" - -':t**

ror'll;lrltlllttL:rilitils(l(ì(()tììl)l('\()(05lc¡ro l'(i-l,l'rirtr Ll(rtiililucir. l)ril\ilìr()ir er(1il(lctle Siì0SelÌrsrriì0

5t

I:tt¡1¡ ¡ - l)orçtìcs tlc'rlir¡uc eic rrrcllrr rrltntbáslca
con¿rlrio nt¡tltìliìl¡los J(ì ( ilììl)lc\o (. ostc¡ro
I)onlo (ì1,[; l. l)onta rla (.Jucst¿ì()
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[O'lO ] - LuntProlìr¡r. ¡lrnrlclo ;ro tlrt¡ur .l;r I()l() .ì.
l)recnohùn(lo unl r¿¡o clt¡ rOclìas iilìitlc\¡ltei.r5 .lo ( r,rl]lllcl,r
Costciro. l)(ì-3, l)raia clo CìuaccÍ¡, ¡trrixrrno iì crtlltlc tj.i siur
Seha st iiio

'lli
llr

lrOl() j - \r,/ llc .i¡¡rblr.r0 eonilnrlo nltuDìitltt(rs
( ottì¡tìcru ( r,.1g¡¡,, l'¡llt¡ f,iJ-l. I)tiltit rl() lirr:i¡¡cçtrtra

'.t

liOl'O ó - l)ique de locha trar¡Lriticl, (lc cspcssura cntrc l-
2rn c nrcrgLrlho <lc 3[)", cortanclo roclr¿rs nlgtìltltucrs
alleradas clo Corr¡rlexo Costciro. l)onto CIB-15. estra<la Sl)-
55

r,{1lll

$&
lr()l() 7 - l.irnr¡rr(rlrro. collt csl)ussurl itl)itrcnte tlc'l nl. c¡lcair¡tlo c¡t rochas
tn;iisstc¿rs (l{r ( ()rììl)lc\() ( ()slctro. ir¡lrcsutrtttìtlo jutttus r¡ttc (lù() o ¿tspect() dc
lbliação csl";rortlal. ('lJ-.1. I'rliir tlo ( irtrclo (ìoxkr

52
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IrO'l'O tì - l)ir¡uc clc tliabhsio
ranrilìcaclo, conì cspcssul'a total
aprtlsintada de -Í ¡n r subver-
trcal. crrcaix¿rtlo crrr nrigrnatilos
he tcrcgcncos cstlonlátictls do
('onr¡rlexo (loslcrro. (l[ì-6. l)rai¿r
tlo ('¿tbcl<l (ìtllrkl. ¡rrrixinro à

ciclaclc rle São Scb¿rstiiro

<Ì.v
),.'

þ

f;s 4j:
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r\rirçii, pr'óxirno iì cirlarlc tle Stìo ScÌras(râo

:+4?;11

lr()l() l{) - l.irrrrplrrliro, conì eslìcs:;t¡r'¿t itl)to\¡tìì;t(lit (lc (rll utìt.
cnc¡irirtlo ¡ruralclirrnelrlc a trrrr rlrr¡rrc tic tliullasio. tlcL)t) c¡rr rlc
csl)ùs-\rrrir. il¡r slslcnla tìe diqrrr:s clc tlrab¿is¡r.r nlr¡: Iilo: l{ )c¡ìr,.
¡lttstcrior. corta irrcgularrncntc iìs t'oclriìs cncti\antcs c illsc¡c-sc nos
corìl¿rtos tlos clitltrcs l)onlo l)A-7. l)r)tìla (io 

^raçii.

.:i

T

,^Ü
l()|() I I llloco r,'llr.Ir rlc Ioclt¡ t¡ltral)iistciì. itl)rcsùnliìn(lo utìl
rrrYcl crrnlr¡lltic0 t¡ilil1(r ¡ic() cnr ollvi¡la. l\rrrlo I>A-llJ. l)0llta d()
r\ r rrçrr
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l;O l ( ) I2 - Viìo, co¡'ll lirrgrrrl a¡:roxunatlit r[' I.5 ¡ìt, ùt¡ì gtìitrsscs
anatc:iilicos prccnchido por la¡ììpt(ilìro. l)ollto Slr4-.1, S¡co do
lvlorccgo.

|(If() l.ì - l)ltlrrc rlc 5{) ctìt (lc ù\f^-\sura. clrcaisirrlo clì !:niussc I)oltlo f)L'ir-l.
l'r¡r¡it tl0 ( 1ssírIìJr)eir

l()l() I4 - f)rqLrc rlc tliabásio, tic 30 ln dc cs¡rcssurir. I)ortto ll3
l Ìonclc.

|()l() l5 - f)iquc tlc biotita lirnprtilìro, tle l8 c¡n clc es¡rcssura,
corlanthr gnaisse. O <lir¡uc tamtrúnr coll¿¡ outro. tlc granito alcalino.
(ì1, l)raia (l() I)cserto.
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Iì()l() l7 - l)iquc lìaq¡ncrrratlo. tlc c-ql>cssrl.a clrr krr¡ro rlc
cnr. lìl'ru¡do ll()r urìlit r.oclr;t plctlorriirrilrlct.llùllc \iltca.
c<rlortçlìo prcliì l)o¡lliì lrS-1. I)rti¡r <lo Sr¡nullra.

lr()R)|lì-lÌr¡roslçìtr(l(ì(|iqtlepr'-s(p.,ui.ffi
tllnlcnsrìo

l{)
tlc
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l'!l I () 
1: 

- L'avrdadc prccnchicia ¡ror caicrta. I)onlo l,l,lvt- l, prorinr<r
à I)¡i¡ií¡ Santa Iìlt¿t.

[rOlO l(/. I)cralhc tìc ¡rorçi)o pcgtnalirica, cotn fsldspatos bmncos
t: rciscos centimétrìcos, do enrbasantcnfo gnássico grnniti.n .ntr. o
Praia do Gotlol'c a Ponta das l'oninhas.

' ;St

ffiffi'd
l'(.)'lO 2l - l.-anrprótiro apresentarldo xenólitos tla encai¡innre
gniiissico glanitica. PV-5, praia Vernlelha clo Sr¡1.

lro'lo 22

de roclla
Anchicta
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liOlO l.l - Vrsta gcral tlo ¡rontr>
\,'iraclo¡. Scr¡riórrcia dc tliqucs dc

¡rollìritico.

N,lV-l 1¡rorçùo nordcstc da Ilha tlo Nlar
rárias cspcsstrras. c¡tcatxarios cnr granlto

f 
rO'Ì O l-s - t.arn¡rrirlìro tìr'1V-2) cncaixado ctìl cmb¡echitos lacoidàis da

llh¡ rlo lvlar Vilado.

li()l(.) ll - l.)ctalhc tla colocaçòo dc thquc de dinbisio (N.lV-lAJ
crn granito porlìrítico. aproveitando fiaturas <lo granito encûrxantc.
Otrscrr.ar na foto a tc\trrra do grarrito, l'orrrrada por utìla tratìtíì
rlcnst cle l'cldspatos róscos ccntinrLttricos.

lTIl() l6 - t)iquc tic tìrab¡isur cncaix¡do crn gtìÍllsscs altcratlos
L'ortc (lc ùslraila pro,\i¡rìo ¿r l)onlinha, llha dc S¿ìo Seb¡stiiio.
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Na TABELA 2 estão relacionados por amostra, seguindo-se a seqüência dos diques
apresentada na TABELA l, os minerais identificados na petrografia. Desse estudo, loram
escolhidas as seções para as análises minerais por microscopia de varredura e eletrônica, que
serão apresentadas no Capítulo 6.

4.1. nocues sÁslcns A TNTERMEoIÁnrns

Foram laminadas seis das amostras coletadas na região de Bairro Alto (FIGURA 5).
Três correspondem aos diorito pórfiros, que apresentam matriz fina,onde predomina feldspato
sobre piroxênio de aparência alterada, com biotita alterando-se para um material verde. os
fenocristais ou autólitos de piroxênio (alguns com inclusões de mineral pseudomorfizado) são
arredondados e formam aglomerados associados a opacos e alguma apatita (Foro 27, amoslra
BA-2)' Comumente minerais opacos isolados apresentam-se alterados nas bordas. Feldspatos
também pode formar aglomerados, de contornos arredondados, com piroxênios e minerais
opacos' Alguns feldspatos apresentam feições de recristalização, com inclusões muito fìnas de
minerais da matriz- lntercrescimentos de feldspato e quartzo também são encontrados.

os diabásios são homogêneos, formados por plagioclásio ripiforme geminado e por
piroxênios que aparecem granulares e podem formar aglomerados (FOTO 2g, amostra BA-14)
aos quais se associam opacos e material de coloração verde-oliva de forma regular (hexagonal
ou retangular)' Biotita normalmente altera-se para material verde. Intercrescimentos ¿e feldspato
e quartzo também podem aparecer onde a granulação é mais grossa. Nos diabásios porfiríticos,
os fenocristais são de feldspato, alguns com inclusões de piroxênio.

Entre as rochas classificadas macroscopicamente como básicas a intermediárias da
região costeira entre São sebastião e ubatuba e das ilhas Anchieta, Mar Virado e são sebastião
(FIGURAS 8 a 23), encontram-se tipos afaníticos e muito fìnos a finos, de texturas afîrica e
porfirítica.

Dentre os tipos afaníticos de aspecto vítreo, o dique inegular da praia do sununga (ps-
I ) apresenta feições de resfriamento rápido, onde apenas cristais esqueléticos de feldspato
destacam-se na matr iz vitrea, de coloração preto-acastanhacla (Fo]-o 2g, amostra ps- | - I ).

Quando a granulação é muito fina a fina, as texturas predominantes são a intergranular(Foro 30, amostra PB-l-6), a ofitica/subofitica (Foro 31, amostra pE-7) e, localmente, a
intersertal' A mineralogia é dominada por feldspato de hábiro ripiforme, às vezes em arranjo
radial com outros feldspatos, e piroxênio. Biotita pode aparecer associada ao piroxênio ou a
opacos.

4. PETROGRAFIA
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Os tipos com granulação mais grossa apresentam intercrescimentos cle quartzo e
feldspato arranjados ao redor de cristais de plagioclásio (F6TO 32, amostra IA4). Os
plagioclásios apresentam as geminações carlsbad e polissintética e podem aparecer
intercrescidos.

os tipos porfiríticos apresentam feldspato como lenocristal e também incluem
autólitos formados por feldspatos (também tecoblásticos; AUGUSTITHIS, lgTg), piroxênios e
opacos' com bordas aparentemente conoídas. Também são comuns xenólitos clas encaixantes.
Às vezes, o reconhecimento de um xenocristal de leldspato é feito pelas suas bordas de reação e
aspecto alterado.

Minerais opacos, predominantemente ilmenita e
textura dendrítica ou esquelética. pirita é mais raÍa
peq uenos, dissem inados.

os minerais secundários mais freqüentes são sericita e clorita, que aparecem como
manchas irregulares. Podem ocorrer também formas regulares, normalmente associadas a
opacos' sugerindo ser alteração completa de algum mineral. Quartzo, pela textura, pode também
ser mineral secundário, aparecendo arredondado em algumas lâminas. veios muito fînos
constituídos por quartzo ou carbonato e/ou clorita também podem ocorrer.

As texturas variam dentro cle um mesmo dique. o dique B-3 da ponta clo Bonete
apresenta bordas com espessuras de aproximadamente 20 cm, oncle a granulação é muito fina a
vítrea' de cor marrom e birrefringência muito baixa. Destacam-se algumas formas arredondadas
(amígdalas?) e ripas de plagioclásío. Em direção ao centro, a matriztorna-se mais grossa, sendo
formada por uma trama de plagioclásios, piroxênios, opacos de hábito esquelético e biotita.
Aparecem raros fenocristais de plagioctásio geminado, cle borclas inegulares. Nas porções
centrais do dique há um leve predomínio de feldspato sobre piroxênio, porém os opacos ainda
aparecem com formas esqueléticas a irregulares. os fènocristais cle piroxênio às vezes associam-
se aos plagioclásios (autólitos?). os fènocristais de plagioclásio podem apresentar bordas
recristalizadas, com inclusões, não raro intercrescidas com quartzo.

4. 2. Rocuns sÁsrc,As-ul.rR¡,eÁ srcAs

titanomagnetita, apresentam, em geral,

constituindo cristais cúbicos muito

As rochas básicas-ultrabásicas distinguem_se
predominância de piroxênio sobre feldspato e pela
máficos, principalmente piroxênio e olivina.

DAMASCENO (1966) descreve duas varieclades de lamprófiros cla região da praia das
Sete Fontes (FIGURA l4), uma com textura fanerítica-porfirítica e fènocristais de olivina,
anfibólio castanho e augita titanífera, sendo a matriz composta pelos mesmos minerais que
ocorrem como fenocristais, além de plagioclásio, ortoclásio, biotita, apatita, carbonatos,
f,eldspatóides isótropos' clorita, sericita, serpentina, epicloto, vidro, magnetita, pirita, ilmenita e
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xenocristais de quartzo. A outra variedade não apresenta feldspato, sendo constituida por augita
titanífera e olivina (lenocristais e matriz), bem como carbonatos e material isótropo,
provavelmente zeólitas e fèldspatóides.

o anfibólio a que o autor se refere é a kaersutita que, juntamente com a biotita, foram,
neste trabalho, os minerais utilizados para distinguir os lamprófiros das demais rochas
ultrabásicas, conforme sugere RocK (1991). Este parâmetro de classificação distingue, por
exemplo, os lamprófiros dos basanitos/tefritos da Praia do Baraqueçaba. Nestes, a matriz é
muito fina, constituída por piroxênio augítico, ripas de plagioclásio e biotita e opacos
disseminados. olivina fresca aparece na matriz, onde também se observam f'ormas regulares
totalmente cloritizadas, que podem corresponder a alteração de foide. Às vezes, reconhece-se
analcima, porém de hábito arredondado. Cristais maiores isolados ou, mais comumente,
agregados formados por feldspato, piroxênio ou olivina, ou os três minerais em proporções
variáveis, destacam-se da matriz.

os lamprófiros deste estudo podem ser subdivididos em: camptonitos, monchiquitos,
biotita lamprófiros e lamprófiros picríticos. A kaersutita encontra-se em quantidades variáveis
nos camptonitos e monchiquitos. Nos tipos mais finos (FOTO 33, amostra pF-3A), a kaersutita
distingue-se pela cor castanha, podendo aparecer associada ao piroxênio. Este mineral
predomina na mattiz, onde também aparecem os minerais opacos, e são fieqüentes os
aglomerados de piroxênio augítico.

A kaersutita pode aparecer associada às porções félsicas da matriz ¿os camptonitos
(FoTo 34' amostra PPM-S). Nessas porções também se distinguem biotitas verdes muito finas.
Nos lamprófìros de granulação mais grossa, a kaersutita tarnbém associa-se ao piroxênio
augítico' como na amostra PF-68 (l"oro 35). Também nessa amostra, carbonato aparece
consumido de forma peculiar, aparecendo imerso num material de coloração amarelada (FoTo
36).

outra feição particular dos lamprófiros são as estruturas globulares preenchidas por
carbonato (Foro 37, amostra sM4). Essas estruturas podem coalescer, como mostra a Foro
38 (PA-4).

os monchiquitos apresentam, além da mineralogia dos camptonitos, analcima e vidro.
os diques da Ponta da Questão apresentam abundantes fènocristais (autólitos?) de

piroxênio, que chegam a atingir 1,7 mm de maior dimensão. Apresentam aspecto quebrado, com
faces em contato mútuo' olivina normalmente eslá completamente pseudomorfìzacla (carbonato
e clorita)' podendo atingir 4 m¡n cle maior dimensão. A matriz (fàrrerítica fina) constitui
aproximadamente 33o/o da rocha e é dominada por titanaugita, usualmente com kaersutita
associada (Foro 39, amostra GPF-42). Feldspato aparece como ripas, mesclaclo com o material
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intersticial de birrefringência muito baixa. Os opacos assumem lormas clendríticas, aciculares ou
irregulares.

Os diques da Ponta do Guaecá são monchiquitos em que os aglomerados de fenocristais
de piroxênio chegam a atingir I mm de diâmetro. Em função da quantidade desses aglomerados
a textura da rocha pode tornar-se glomeroporfirítica. Os fenocristais de piroxênio, quando
isolados' atingem até 4 mm de maior dimensão. São zonados, com bordas mais escuras. podem

apresentar inclusões de olivina pseudomorfizada. A matriz é flormada por aglomeraclos de
piroxênio augítico, em cujos intersticios aparecem feldspato alcalino, analcima, kaersutita e
massa alterada. As porções félsicas são constituídas por plagioclásio ripiforme a acicular em
arranjo com kaersutita. Os minerais opacos apresentam formas esqueléticas. Carbonato pode
aparecer disperso na matriz. Analcima é abundante (15%), de hábito arredonclado ou mais
irregular, chegando a 1,5 mm de diâmetro. As bordas são marcadas por inclusões muito finas de
kaersutita. Estruturas semelhantes também podem ser constituídas por combinações de
analcima, carbonato e clorita, assim como feldspato alcalino. A FOTO 40 apresenta um
monchiquito da Praia Vermelha do Sul (PV-5), com matriz bastante fina, destacando-se
analcima associada a carbonato.

Foram denominadas de biotita lamprófiros as rochas em que biotita ocorre em
proporções ao redor de 20o/o, superando as de kaersutita (quando presente). Foram
principalmente encontradas na Praia do f)eserto (FIGURA l2). Biotita aparece na matriz (com
bordas finas escuras e núcleo claro), com pleocroismo varianclo de quase incolor a marrom
alaranjado claro, ou como fenocristais (atingindo 2mm de maior dimensão), com núcleos mais
escuros' fortemente pleocróicos e com inclusões de minerais opacos, e bordas mais claras. No
ponto C-2, as biotitas são centimétricas. Pseudomorfos, provavelmente a partir de fóides, são
também comuns. Minerais opacos podem ser abundantes. Analcima aparece irregularmente, às
vezes misturada a carbonato e com inclusões de mineral verde muito fino. Fenocristais de
piroxênio compõem textura seriada com os piroxênios da matriz. Geralmente formarn uma
trama densa. Olivina pode aparecer totalmente alterada, chegando a atingir I mm de maior
dimensão. Não foi encontrado feldspato em várias amostras, apenas uma massa vitrea, de
bi nefringência muito baixa.

As FOTOS 4l e 42 apresentam algumas características das biotitas dos biotita
lamprófiros PBF--I e 174. As fìogopitas/biotitas de PBF-I são zona¿as, com centros mais
flogopíticos e bordas mais biotíticas, o oposto ocorrendo com 174.

Melilita foi identificada nas amostras 210 dacoleção do prof. E. Damasceno e pCa-¡,
coletadas entre Maranduba e Praia Dura. A rocha apresenta as características de um alnöito (e.g.
ROCK 1986 e YODER 1979). O mineral apresenta-se bastante fresco, alongado e orientado e foi
identificado pela sua característica cor de interflerênc ia azul anômalo e estrutura em pente (peg
'çtruclure - FoTo 43) Piroxênio é o segundo mineral mais freqüente e pocle formar aglomerados
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com diâmetro de até 0,35 mnr. Uma provável granada, não isótropa, da série andradita-melanita,
distingue-se do piroxênio pela cor. As flogopitasibiotitas poclem aparecer zonadas, com bordas
mais escuras (FOTO 44). Os cromoespinélios, abunclantes e clisseminadas pela rocha, também
são zonados, com as bordas mais escuras. Aparecem, também, agulhas muito finas de apatita,
além de prováveis föides totalmente alterados para material verde. Esferulitos preenchidos por
feldspato representam imiscibilidade líquida (FOTO 44).

Os biotita lamprófiros e os alnöitos são rochas freqüentemente encontradas associadas a
complexos carbonatíticos. De fato, foram encontrados em alguns biotiø lamprófiros pequenos
fragmentos constituídos por carbonato, com textura muito semelhante a dos carbonatitos finos
(grãos de carbonato com 0,1 mm).

Foram denominadas de lamprófiros picríticos as rochas muito ricas em megacristais
de olivina. Kaersutita, biotita e analcima são mais raras ou ausentes nessas rochas. A matriz é
composta predominantemente por piroxênio, contendo, em certos casos, feldspato. Megacristais
de olivina podem estar associados aos de piroxênio (FoTo 45, amostra A-01). cromoespinélio é
encontrado não somente incluso em olivina (FOTO 46, amostra pA-8C), como também
disseminado na matriz. As olivinas podem estar parcialmente frescas, como aquelas das bordas
do lamprófiro PA-8C (FOTO 47).

Às nezes, a classificação de uma rocha lamprofìrica não é simples, por não existirem
critérios absolutos para sua caracterização, como é o caso dos diques que ocorrem na ponüa do
Araçá' Vários apresentam caracteristicas mistas dos lamprófiros picríticos e dos camptonitos.
Um exemplo é a amostra A-01 (FO'I'O 48), que apresenta uma feição de contato interessante,
que é a textura "em pente" dos piroxênios (¿'./ MACKENZIE et al. I gg2)..

Na Ponta da Armação (llha de São Sebastião) foi amostrado um dique de rocha
ultrabásica (IB-10(e)) que corta a rocha alcalina. A matriz do clique apresenta plagioclásíos
tabulares e piroxênios abundantes. O fbldspato pode parecer como fenocristal, juntamente com
piroxênio (FOTO 49).

Outro tipo litológico encontrado na Ilha de São Sebastião (praia do Bonete) e no ponto
CB-15' corte da estrada SP-55 é representailo pelos traquitos, conelatos à ativiclacle alcalina na
ilha' São rochas predominantemente constituídas por feldspato, às vezes contendo biotita (FOTO
50, amostra lB- l6-2).
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FOTO 27 - Dionto pórlìro da irolha dc N¡tivitlatlc da Scrm {tìÂ-2) .\urtilrt,'
formado por allornerado de gràos i.rrrcdonc.lados clc prrtrrùnro Obstnar L¡uc,tr
minerais opacos maiores estão crrcundados por hrotrte nes borrh; N:r nr:rln/.
os opacos são muiro iìnos e .prcdomina fcl<Jspato s()brc ptr(ì\ùtìr() nìurt,)
alterado (uralital)). Nicóis cru:¿ados. Lado maior dl lirto -i rrrnr
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f'O-l'O 28 - Diabásio da Folha de Nativiiladc da Scrra (tsÂ-14) Detalhc dc urn
aglomcrado dc piroxènios zonaclos. Matriz fbrmada por fèldspato ripif'ormc c
piroxènio granular. Nicóis cruzados. Lado maior da t-oto, 5 mm.
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l ( ) l ( ) -ì() - \'rrlro r l,S- 1 - l ) l ili.rro do rcsfiramento rápido. Na nratriz aparecenr
cr¡srar: c>rtr¡clctrq0: dc Icldspato c pir0xônio de l'orma acicular dispostos enr
rranlls rudr:rtlus oLr parulclas. scnrelhantes ä tertura esferulitir--a. Aparecenr
cnstars n¡clhor Jcscnrolrid0s dc fèldspato com le\lura rntralàsciculada
l)rrlr¡nz;trjorcs ¡rlralclos l-rdo rnairrr tla lilto. 1.5 mm

l()l()-ì0-lJasultomuilolìno.comtc\tutìtrrlcrsnrnrrlrr{l'l.l-l-rr) Ântllrizsi
t¡trrrto lìna. dcstrcando-sù lL'ldspirto. brotltu. priori.nro dc :rspccto altcrado.
irlcl¡ tlc mtncrais opacos. l)ctalhc tlc unl;.1!lonluradtr tlc nlrrruruis opacos e
apatilî Nicóis cruz¿dos l.¡tlo muior th lìrto: l.j_5 nlnl.
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F(ITO -ìl - Basalto dc grlnul:rçlìo llnlr (l)lr-7 I Iclds¡teto upltrccd ùnl urr;tnl(r
radial. com ptroxùnro as \Èzùs compondo tcrttrre srrhtrlìtrcr Nicor. cruztrltrs.
Lado maior rja loto 0.65 mm.

FOTO ll - llasalto lìno {lA{t. [)craihc d() intÈrcrcsctmcnro
fcldspato alcalino ù quanzo cm rocha de composrçùo
paralelos. Lado maror da f'oto. 1.3.1 mm.

Foll) -l-ì - (ar.r'lt.'lrLr iPI:--ìÅ - I)raia tl. Framcnguinho) Agromerado de
icnocrisr¿ris tic prrori'nro. conrornados por biotiti e ieiçõe-s inegulares
precnchidas ¡xrr carb.nato (e pr()\'â\'elrnente argilomincral). A matnz é muito
fina- consriruiri. ¡xrr rcldsparos ripiformcs. pìr.rêni.. minerais opacos de
hihìto cst¡Lrcìc.trct, Nlc<'is puralclos. L_ado ntaior de f-oto: I .ll mln

granolìrico crrtre
basáltrca. Nicóis

r1

Ii() l'() -ìl - ('íìnìpt()nÌr() I'l)iVl-.i (l)onre clo Espr.¡ _ prlia da Flnseada). Detalheda matriz. lina a lnurto lìnu. ondc prc<ìoinina piroxênio. As kaersutitas
tlcstacam-sc nas porçùrcs lclsicas. onris prc,domina tèldspato.Os *inerais
opacos são mais abundrn¡es.ju'to aos p'rotdnros. Nicóis parareror. Lr,ru ,oioi
da f-o¡o: 2--5 mm
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FOTai i5 - Camptonito {PIi-6[] - I)onra (irossa). l)cralhc tic L¡nl .rrlonlc¡lrlo dc
piroxênios coloridos. Kacrsutita c biotita ùstão associiÌ(l()s li¡nt(ì ir .slcs ùo¡l1o
aos piroxênros da matriz. Olr,, rna aparccù prcscn ltl:r no nuclco dc.
pseudomorl-os icanto superior d3 f'oto) Nrctiis puralclos Latj,, rnr¡ior d:r lìrto.
2-i mm-

FOTO 36 - Camptonito (l)l--6ts - lronra Crossa). Dctalhc dâ amostra Pl--68 em
quc aparccem lormas muito peculiares (f'olhas) cm quc predomina carbonoto_
imersas em material amarelado. provavelmente argilomincral. Nicóis
paralclos. Lado maior da f'oto: 2,3 mm

F(rr() ,ì? - l:srrurr¡ras qlobulares. preenchidas por carbonato, são bastante
c()nrun-\ ncslil am()stri.ì (slvl-l - Saco do Morcego) e macroscopicamcnte
risrreis. À marriz e f'ormada por piroxênio e material intersiticial, também
¡rotlcntilr contcr carbonûto. Nictiis cruzados. Lado maior da foto: 4 mm.

F()-fo i8 - Dctalhc clc glóbulos coaicscrtlos. precnchidos por carbonato (pA-l
- Ponta do Âraçá). A marriz é rìrrmadu por uma lrama <ie fèldspatos ripiformes
e piroxênios granulares. Nicóis cruzados. Lado maior da fbtu: 4 mm.
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FOI O -19 - l)ctalhc dos ¡rirorcnirrs rosûelos da 3¡1rrst1r (;l'l -r\l { l,.nlu Ju
Qucstão) Kacrsutite podr- alrr.jur-se n:r, bortlas ¡1r. prrori,¡i¡. {)rj :tl)urccc.r
i..soiada. Feldspato apârccr'mais iìno c ripitorrnc ¡,jtc()t: dùscru/itrhr: 1..¡.j,,
rnStor dû l-oto. I mm.

l .ti-

Fo I () -lt) - Dctarhc tra rnatriz rnuito iìna d. nr.nchrrruil. I)V-i,\. 1r,¡x¡;¡Vcrmclha do Sul). quc apresenta xenólitos da cncaìrantc e-nvolvidos fx)r corolde rcação (centro da porção dircita da fbro¡. A csqucrda 
" 

p"." 
"i*r. .icr"tÀ.de um góbulo precnchido por carbonato- 

"nuólro 
por anarcima. Nictiiscruzados. Laclo maior da fbro: -l mm.
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I t ¡ It ' I I l)çl:¡llì( úits l)tr)lttits zonadaS da anlOStra ptsF_l (praia Brar.,a dal ()rl:tlc,z:t ). Jc\tJcl¡tìd(ì-sc pcle ¡rrcsença de analcima_ quc contém inclusõesrìrrf() ri¡ìJ''.ic irlrlril:r \.rdc ,\ nr:¡tri.t c c.n-stitLlida por piroxènio e materiar derullcruçà. de l¡¡rrcrrn!li'nc¡a huixil c srì, licc¡ucntcs..artronato c cr.nta. Nicóis(lùsc' u,/ird(ìs I :rd¡: lnl¡or dl lirrtr l.¡ rnnt.
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Os óxidos dos elementos maiores e alguns elementos menores e traços de 133 amostras

foram analisados por fluorescência de raios X (XRF), como já assinalado no Capítulo l. Essas

análises encontram-se listadas na TABELA 3, completadas com os valores de COZ determinados
nas rochas básicas-ultrabási cas.

Dada a dificuldade em se determinar precisamente a moda de rochas de granulação fina
em geral, LE MAI'I'RE (1989) recomenda o uso do diagrama TAS (total de álcalis ver.sus sílica)
para sua classifircação química. Alguns princípios para utilização do TAS são:

o as rochas devem apresentar-se frescas (HZO+ < 2o/o e CO2 < 0,5Vo), exceção feita aos

picritos, komatiitos, meimechitos e boninitos;

o as análises devem ser recalculadas para um total de 100% (base anidra);

o análises de rochas alteradas, intemperizadas, metassomatizadas, metamorfÌ zadas ou

cumuláticas devem ser usadas com cautela.

Não foram seguidos esses princípios para os lamprófiros deste estudo. Foi testado o
recálculo para base anidra no diagrama TAS, utilizando-se o programa NEWPET (CLARKE
1993), e observou-se um considerável deslocamento dos pontos para teores de SiO2 mais
elevados devido às altas taxas de voláteis dessas rochas, distorcendo a classificação. Optou-se,

então, pelos resultados das análises por XRF sem correção, o que resultou em boa

correspondência com a classificação petrográfica apresentada no Capítulo 4.

A FIGUR A 24-a traz a representação no TAS dos basanitos/tefritos da Praia do
Baraqueçaba (PB), que caem no campo homônimo (com exceção da amostra PB-|, que

corresponde ao sill de diabásio), com total de álcalis x 5o/o e Sio2 x 43,s%o. Apenas três

amostras da Ponta do Araçá (PA, FIGURA 24-a), duas amostras da Praia do Flamengo (PF) e
PS-3 (FIGURA 24-b\ caem próximas. Os monchiquitos e camptonitos, em geral, apresentam

total de álcalis inferiores a SYo, assim como SiO2 < 43yo, plotanclo ou no oampo dos foiditos ou
dos tefritos.

Os biotita lamprófiros apresentam SiO2 < 39o/o (PBF-1, B-2 e as amostras C; FIGURA
24'b). Outros valores extremos são para PCa-l (F'IGURA 24-b) e os lamprófiros picríticos, com
os teores mais baixos em total de álcalis. Três amostras caem no campo clos picrobasaltos, como
mostra a FIGURA 25.

Totais de álcalis superiores a5Yo ocofrem apenas para PPM-I (FIGURA 24-c),lA-g e

rB-4A (FrcURA 24-d).

5. ELEMENTOS MAIORES E MENORES



A maioria dos basaltos concentra-se no limite basalto/traquibasalto e próximo da
intersecção Sio2 : 52o/o e Na2o + K2o : 5%. Fogem um pouco dessa tendência duas amostras
da Praia do Tenório (PT, FIGURA 24-c). A amostra PB- l-6 é uma exceção (¡.-ICURA 24-a), com
7o/o de total de álcalis, e corresponde à borda inferior do sr// de diabásio da praia do
Baraqueçaba.

Foram coletadas amostras das bordas, do centro e intermediárias do dique da ponta do
Bonete:

A FIGURA 24-b (amostras B dos campos dos traquibasaltos e traquiandesitos) mostra
que existe um intervalo relativamente grande de SiO2 $8 a 59%) ao qual correspondem valores
crescentes de total de álcalis, indicando uma tendência de diferenciação a partir das bordas, de
composições mais básicas, para porções internas, mais intermediárias.

Os diorito pórfiros da Folha Natividade da Serra, analisados por ICp-OES, caem no
campo dos traquiandesitos, enquanto os basaltos plotam nos campos dos traquibasaltos e
traquiandesitos basálticos (FIGURA 24-d).

Tem-se, ainda, duas amostras da llha de São Sebastião (lB-16, FIGURA 24-d)que caem
no campo dos traquitos, sendo correlatas as rochas alcalinas daquela ilha.

A classificação pelo TAS foi comparada com o cálculo normativo fèito com o
programa NEWPET (CLARKE 1993), considerando FeO como 85% clo FeOlol¿¡, a formação das
moléculas calcita e magnesita para as amostras com totais abaixo de 97vo e a formação das
moléculas pirita, zircão e cromita (TABELA 4). As amostras da Folha de Natividade da serra
(BA) não apresentam apatita normativa, pois não f-oram consicleradas as análises ruins de p2Os
por ICP-OES.

As rochas classificadas como basaltos pelo TAS são quartzo-normativas, com exceção
da PPM-8. Vários traquibasaltos são olivina- e hipcrstônio-¡or¡nativos.

Os foiditos não apresentam quartzo na norrna, sendo vários neflelina-normativos.
Leucita aparece em alguns cálculos e o ortossilicato de cálcio (Ca2Sio4) normativo no alnöito
PCa- I corresponde à rnelilita dessa rocha.

Indicadores de alteração também são claclos pelo cálculo normativo. A amostra pp-3-3,
cujo total dos óxidos é muito baixo (87,3yo), apresenta quartzo normativo, porém com uma
quantidade elevada de calcita normativa (Zl,5o/o).

B-3Al : borda NW
B-C2:30 cm da borda NW
B-38: 1,3 m da borda NW
B-3C:9,5 m da borda NW

B-3F: borda SE
B-38: 30 cm da borda SE

B-3D: 8 m da borda SE

72



{(.)

Na2O+K2O

t5

I
I

i
i

I
I<L

I

I
I

cBr

l0

Na2O'(2O

15[ '\ 
/

l, ,,'" 
't...,.,,r' 

Ii ,'( -)('. i

ro i 
^' 

'')r.., tr,, 
I

'f ,'' \' ,' t'r. 
--, ."', )ps !' 'lfio-,.-f

I r / \rl ,-1- i

5 i- 't ll -----lJ'/ i j---

S¡02
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assinaladas nas FIGURAS 8 e 9.
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assinaladas nas FIGURAS 10, l l, 12. l3 e 14.
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FIGURA 25 - Diagrama de classificação e nomenclatura de rochas vulcânicas
de alto magnésio (LE MAITRE 1989).

5.2. Eu;ueNTos M,qlones

basál-
tico

O foiditos

Foram plotadas as quantidades dos óxidos dos elementos maiores em função de SiO2,
não reajustados para 100%. Os simbolos que aparecem na FIGUR A 26 correspondem ¡i
classificação pelo TAS. observa-se a existência do discriminador sio2 : 46vo, que separa as
rochas b¡isicas a intermediárias dos tefritos e ramprófiros.

O diagrama TiO2 x SiOz mostra duas tendências bastante claras e que seguem
praticamente paralelas (FIGUR A 26-a). Existe uma forte diminuição no teor de titânio dos
tefiitos com o aumento de silica. o picrobasalto cB-9 -2 aparece no final da tendência, com
teores tão baixos quanto os dos larnprófìros picríticos. os teores de T'io2 nos basaltos
concentram-se entre 3 e 5%o, havendo uma queda para os traquiandesitos. os traquitos da llha de
São Sebastião apresentam-se os mais empobrecidos no elemento. A amostra pB-l-6 não se
enquadra em nenhuma das te¡rdências.

A FIGURA 26-b mostra um comportamento dilerente de Al2o3 x Sio2. os basaltos,
traquibasaltos e traquiandesitos basálticos concentram-se em Al2O3 : l3yo (exceto pB_ l_6). Os
fbiditos apresentam os valores mais baixos de alumina, que, entretanto crescem com o aumento
de sílica' Para um grupo de tefritos os valores mais elevaclos chegam a atingir os <tos traquitos da

andesito

45

A tefriûos

sio2 e/o) 55

boninito
MgO>8% &.Tto.2<0.5o/o

tl basalûos

65

O picrobasaltos
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Ilha de são sebastião e traquiandesitos. Novamente a amostra cB-9-2 não se enquadra em
nenhuma tendência.

Para os basaltos,

semelhante ao de TiO2, ou
lamprófiros não fica definida
:6,080/o.

os valores de Mno fica¡n restritos ao intervalo 0,1 - O,3o/o,sendo a maior variação para
os tefritos. os teores nos traquiandesitos são relativamente baixos.

os teores de Mgo dos lamprófiros são os mais elevados, especialmente entre osfoiditos' Destacam-se principalmente as amostras pA-g-c2, pA-g-D e B-2A (FIGURA 26-e,¡. Éi
possível observar uma diminuição no teor de Mgo em direção aos tefritos. As rochas básicas a
intermediárias definem uma tendência onde Mgo diminui com o aumento de sílica.

Existe uma grande dispersão dos valores de Cao nos lamprófiros e tefritos, devido àpresença de carbonato na matriz, nos glóbulos e como mineral de substituição. Destaca-se que aamostra de alnöito (l'ca- I ) apresenta o teor mais elevado cle cao ( lg,6lyo). As amostras ,,secas,,
(básicas e intermediárias) mostram a diminuição clo cálcio com o aumento de silica. os traquitos
da Ilha de são sebastião apresentam comportamento distinto dos demais litotipos.

De uma maneira geral, há o aumento de Na2o com o aurnento de sio2. Novamente, os
'traquitos da Ilha de São Sebastião apresentam comportamento tlistinto (FIGulì.A 26-Ð.

No diagrama K2o verstts sioz (FIGURA 26-h) destacam-se os haquiandesitos e ostraquitos da llha de são sebastião pelos seus teores mais elevados de Kzo.
Entre as rochas básicas a intermediárias, os teores mais elevados de pzos são os dostraquibasaltos' inclusive a amostra PB- I -6 e as do clique da ponta do Bonete. o alnöito pca- I é oque apresenta os teores mais elevados <fe I'2o5 entre as roohas ultrabásicas, depois de IA-g(FrcuRA 26_i).

5.2. EInunNTos MENoRES

Apesar da TABELA 3 apresentar os teores de 18 elementos menores e traçosdeterminados por xRF, a FIGURA 2v mostraapenas cr, Ni, co, v, pb, cu e zn (varores emescala logarítmica) versus Mg# [: Mgomora.(Mgomora, * Feor¡s¡a¡-)]. Esse método ;;;;il ,problemático particularmente para os elementos listados na tabela a partir de Rb. Estes e demaiselementos traços foram, para algumas amostras, analisados por ativação neutrônica (NAA) eespectromehia de massa com fonte cle plasma indutivamente acoplado (lcp-MS) e os resultac,osserão apresentados em criagramas murtierementares no capíturo 7.
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São poucos os elementos que apresentam tendências bem definidas em relação a
Mgll. Por exemplo, nos monchiquitos, camptonitos e biotita lamprófiros, os teores de Cr, Ni e
Co crescem com o aumento de Mgll, sendo os mais elevaclos para os lamprófìros picríticos.

Quanto ao vanádio, existe uma concentração de pontos no intervalo 150-500 ppm,
exceto para três amostras de traquiandesitos da llha de São Sebastião (ver FIGURA 24-d).

Chumbo e cobre apresentam fortes dispersões. Como será visto no Capítulo 7, os
dados de Pb obtidos por XRF são discrepantes quando comparados aos de NAA ou lCp-MS. Os
teores de Cu nos traquitos, traquiandesitos, alguns traquiandesitos basálticos, traquibasaltos e' tefritos são mais baixos do que os das demais rochas.

A tendência dos teores de zinco é diminuir com os teores de Mg# crescentes.

Alguns destes elementos foram detectados na análise mineral por EDS e serão
retomados no próximo capitulo.
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A TABELA 5 apresenta a relação por amostra dos minerais analisaclos com omicroscópio eletrônico de varredura (sEM) JEOL 6400 do centre lor Microscopy andMicroanalysis da university of western Australia, referido neste texto como EDS, e pelamicrossonda eletrônica GAMECA sx 50 da school of Earth sciences (Macquarie university),aqui referida como WDS.

o cálculo da fórmula estrutural do mineral em foco foi feito imediatamente após suaanálise por EDS pelo programa RECALC2 (GRIFFIN et al. lggl), instalaclo em um computadorIBM-PC acoplado ao sEM. Posteriormente, vários desses cátculos foram revisados, assim comoforam tratadas as análises por wDS, com o programa MINTAB para equipamentos Macintosh(RocK & CARROLL 1990) e com planilhas de cálculo do EXCEL, seguindo-se o procedir.;;;
explicado em DEER et al. (1966 - Apêndice I), levando-se em conta os ajustes de Fe2 e Fe3 dosminerais rnálìcos e dos óxidos, conforme será visto a seguir.

Neste capítulo, o número de cátions (representados pela sigla dos elementos químicos)foi normalizado em relação ao número de átomos de oxigênio correspon6ente ao mineral emquestão' ou seja: piroxênios: 6, feldspatos: 8, biotitas e flopogitas: ll, anfibólios: 23,cromoespinélios e magnetitas: 32; olivinas: 4, ilmenitas: 3, analcimas e melilitas: 7 e apatitas:26(também contabilizados oH e F). As razões entre cátions representam proporções atômicas.

6.1. PnoxÊ¡uos

DRooP (19s7) deduziu uma equação bastante simptes para aestimativa do Fe3 a partirde uma microanálise que fornece apenas Feo¡s1¿¡, assumindo que o ferro é o único elementocom estado de oxidação variável em certos óxidos e silicatos. No caso dos piroxênios, ao secalcular sua formula com base em quatro cátions, o total de oxigênios não atinge 6, pois paracada Fe2 fica alocado um átomo de oxigênio, quando, na realidade, uma parte desse ferro é Fe3,a qual deveriam corresponder 1,5 átornos de oxigênio. por outro rado, quancro sua fórmula écalculada com base em seis oxigênios, a soma dos cátions não atinge 4, pois todo o feno f,oiassumido como F'e2' Essas cliscrepâncias permitem estimar o Fe3 de um piroxênio segundo afórmula:

Fe3: 12 (l- 4/S)

onde s é a soma dos cátions carcurados com base em 6 oxigênios.

A fórmula estrutural paclrão dos piroxônios é M2M l'l'2o6,onde M2 corresponde aoscátions em coordenação octaédrica distorcida, M I aos cátions em coordenação octaé,ricaregular e 'f aos cátions em coorclenação tetraédrica. o proceclimento para arocar os erementos

6.QUirr¿rca MTNERAL



nessas posições recomendado pela subcomissão de piroxênios da IMA
Mineralogical Association (MoRrMoro rggg), é o seguinte:

I ) Preencher a posição T' até um total de 2,000, usando todo Sia e, se necessário, completando
com Al3 e Fe3;

2) Preencher a posição M r, até um totar de r,000, usando todo o Ar3 e Fe3
completando com 1-i4, Çr3, V3, Ti3, Zr4,Sc3,Zn2,Mgz,Fe2 e Mn2;

3) Preencher a posiçãoM2 usando todo Mg2, Fe2 e Mn2 restantes de (2). Adicionar Li, Ca2 e Na
até somar l'000. se o total estiver muito aquém de 1,000, a análise é suspeita.

Após o cálculo da fórmula estrutural, uma primeira classificação é feita utilizando-se odiagrama Q-J' sendo Q : ca + Mg + Fe2 e J : 2 (Na). Nesse diagrama são representados osquatro grupos de piroxênios: o do quadrilátero denominado euatl,os piroxênios cálcico-sódicos,
os piroxênios sódicos e os Outros.

os piroxênios formadores de rochas mais comuns são os ferromagnesianos e os cálcicose constituem soluções sólidas que podem ser representadas no quadril âtero euad, que é umpolígono definido no sistema enstatita (Mgsio3) -wollastonita (casio3) - ferrossilita (Fesio3).
A representação no Quad pressupõe a normalização do número de átomos de ca, Mg e Fe (: Fez+ Fe3 + Mn) para um total de 100%.

CAMERON & PAPIKE (1981) apresentam um procedimento para atèrir a qualidade deuma análise de piroxênio. uma anárise é confiáver se, para seis oxigênios:
l) Si + IVAI :2,00 + 0,02;

2) Mn + Fe2 + Fe3 + Mg + Ti + Cr + vr4¡ > 0,9g;

3) M2 : 1,00 + 0,02;

4) vl4¡ + vl['s3 + VIQ¡3 F 2 (vtTi4): tvAl I M2Na (até uma diferença ¿e + 0,03).
A relação (4) clenornina-se equação de balanço de carga (pAplKE et al. lg74) eexpressa o fato de que um excesso de carga resultante de uma substituição deve ser compensacropor uma deficiência causada por outra substituição, relativamente ao euad. Assim, ficamdefinidas, inclusive, as substituições mais importantes dos piroxênios denominad os outros. Aporcentagem de outro's na composição de um piroxênio é o varor mais elevado de um dos trêsparâmetros:

. Nax 100

o IVdl x 100

. I(vlAl + VlPs3 + vtcr3 F vrTi) x 100

lnternational

que restou de ( l) e
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Quad é calculado subtraindo-se a porcentagem de outros de 100% (CAMERON &
PAPTKE l98t).

A equação de balanço de carga pode ser escrita de forma simplificada.
Vlft3 -¡ 2 (vrTi4): rvAl + M2Na

e¡ds vlft3 : vlAl + Vlf's3 + vlÇ¡3. Quaisquer três das quatro variáveis dessa equação podem ser
utilizadas como membros extremos de diagramas ternários que representa¡n os piroxênios
outros' CAMERON & PAPIKE (1981) apresentam um quadrilátero que divide os piroxêni's
outros em cinco grupos' que são finalmente subdivididos ern l9 membros extremos individuais.
Esta classificação não loi adotada pela subcomissão de Piroxênios da IMA, que considera como
outros apenas a donpeacorita, a kanoita, a johannsenita, a petedunnita, a esseneíta e o
espodumênio (MORIMOTO I 988).

As análises dos piroxênios deste estudo, conforme plotam no diagrama e-J (não
apresentado), podem ser representadas pelo Quad. Nas TABELAS 6a a 6i, as análises e as
respectivas flormulas calculadas para seis oxigênios estão relacionadas segunclo o litotipo. os
programas RECArc2 (GRIFFIN et al. l99l) e MINTAB (RocK & CARR9LL 1990) calculam
Fe3 segundo a fórmula simplificada de DRooP (1987) e as porcentagens de outrc¡s e rJe euadsegundo CAMERON & pAptKE (t 9St ).

os alnöitos são um exemplo de que o Quad é deficiente para representar a composição
de certos piroxênios. Estes apresentam os teores mais elevados de Tioz g-g%)e Al2o3 (10-
l4yo)' contrapondo-se aos de sio2 (3443o/o),cuja deficiência é típica nessas rochas (TABELA
6-a)' Praticamente todo o Al deve ser somado a si para complekr a posição T. 1-odo Ti, Mg e Fe
ficam alocados na posição Ml e ca, praticamente sozinho, ocupa a posição M2. o diagrama
Quad apenas destaca as quantidades elevadas de cao nesses piroxênios, que plotam acima dolimite diopsídio-hedenbergita (wo > 50), fora do campo dos piroxênios ferro-magnesianos e
cálcicos típicos (FICURA 2g-a).

os piroxênios de Fen (Noruega) apresentam composições semelhantes e foram
classificados por RocK (1986) como Ti-AI salitas, termo cujo uso não é recomendado pelaIMA' tendo sido substituido por diopsidio, que recebe os modificadores ,,subsilicico,,, ,,com Al,,e "com Ti", caso si, Al e Ti ultrapassem, respectivamente, os mínimos e máximos admitidos
para esse piroxênio cálcico.

RUBERTI (1983), por sua vez, utiliza as moléculas Tschermak para expressar afórmula quimica de piroxênios egirínicos, aplicando a seqüência de formação desses
"componentes moteculares teóricos" segundo cAWTFIORN & coLLERSoN (1g74).No casodos piroxênios dos alnÖitos' consideranclo a composição méclia wo : 6lo/o,En : 3 l% e Fs : gvo
(FIGURA 28-a),tem-se:
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Ca-tschermakita
Ca(Fe3Cr)ZSiOO

além de wo : 40Yo, En: 30Yo e Fs : 8Yo, ou seja,22%oda composição média desses piroxênios
é representada pelas moléculas Tschermak, que embutem em sua fórmula Al e Ti.

Posições fora do Quad também podem ser explicadas pelo parâmetro gutros,já que,
aplicando-se o procedimento de cAMERON & PAPIKE (l9gl) aos piroxênios dos alnöitos,
outros é definido por lvAl x 100. A FIGURA 29-a mostra que, para piroxênios de alnöitos com
mgp [: Md(Mg +pe2)] equivalente a 0,85, o valor correspondente de outros e sIyo,ou seja, sua
composição é representada por 50Yo de outro.s (substituições envolvendo principalmente At eTi) e 50% de euad (Ca, Mg e Fe).

o mesmo se dá com os piroxênios dos demais lamprófiros (TABELAS 6b a 6f eFIGURAS 28-bl a b4 e 28-c)' Novamente ca é responsável pelo preenchimento de M2 e ascomposições posicionam-se acima do limite diopsídio-hedenbergita. observa-se um certo
incremento de Fs em algumas composições. uma parcela menor de Ti ocupa Ml, nela também
entrando Al, pois a posição T não é tão deficiente em si quanto os piroxênios dos alnöitos. para
mgp : 0'80, as porcentagens de outros são 30% para os monchiquitos e camptonitos (FIGURA
29-bl a b4) e 20%o paraos tefritos (FIGURA 2g_c).

o balanço entre Ti, Al e Fe também pode ser percebido nos megacristais zonados. por
exemplo, as bordas dos piroxênios das amostras pA_l_2E e 16l (mgp ¡-O,76e Wo æ 53) sãomais ricas em Fe, Al e Ti, sendo, ao microscópio óptico, mais rosadas (Ti mais abunclante) que
as porções centrais desses megacristais (mgp r 0,g7 e Wo o 4g). As bordas são, ao SEM, mais
"brilhantes" (maior reflexão de elétrons), devido principalmente ao flerro. As composições dasbordas dos megacristais aproxima-se das composições dos piroxênios da matriz,indicando, peloleve aumento de wo a partir das suas porções centrais, o caráter alcalino do magma gerador darocha.

As rochas de composição básica a intermediária apresentam piroxênios com mgp <0'75 (TABELAS 69 a 6i)' As FIGURAS 29-d' 29-e e 29-l' rnostram que a porcentagem crocomponente outros nesses piroxênios é inferior a 2lYo,tornando o euad mais adequado para arepresentação de suas composições. outra diferença entre essas rochas e os lamprófiros e tefritosé que cr' nas primeiras, é praticamente inexistente, enquanto nas últimas pode atingir l,5vo(lamprófi ros picrí ticos).

A FIGURA 28-d mostra a variação composicional de piroxênios <te diferentes diquesbasálticos' os piroxênios das amostras IA-78, psc-7 e sA-l-Bl caem no campo da augita (20 <wo < 45)' enquanto as amostras PE-IA, PE-7 e IA-7A apresentam tanto augitas (tambémsubcálcicas) como pigeonitas.

lérrica : 4o/o Ca-Ti-tschermakita :
CaTiAl206

12% Ca-tscherm akita: 60/o
CaAt2Si06
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Os traquibasaltos (F'ICURA 28-e) estão representados pelas amostras do ¿ique da ponta
do Bonete. Apesar de terem sido analisadas apenas as provenientes das bordas do dique (ll-3A2,
B-38 e B-3F), observa-se que os piroxênios dessas rochas apresentam Wo > 3g. MONTEIRO
(1994) observou a ocorrência cle augitas titaníferas nas zonas de borda de um sill de rocha
tholeiítica mesozóica, havendo mudança gradual na composição desses piroxênios para augitas
em direção às partes internas do corpo. Estas tendências são opostas ao que ocorre no dique de
Toninhas (GOMES & RUBERTI lgTg). Nas bordas desse dique aparece pigeonita intermediária
e, mais raramente, ferroaugita subcálcica e pigeonita magnesiana. A cristalização cla pigeonita
cessa nas rochas das porções centrais do clique, dando lugar a augitas mais cálcioas. Esta
tendência alcalina em direção ao centro do dique também é mostrada pela composição das
rochas do dique, que passam, das bordas para o centro, cle traquiandesitos basálticos para
traquiandesitos.

Os piroxênios dos traquiandesitos basálticos deste estudo caem nos campos da augita
subcálcica e pigeonita (FIGURA 2g-f). Ressalta-se que, apesar da amostra pB-l-6 ter sido
classificada como traquiandesito basáltico pelo diagrama de LE MAITRE (lggg), seus
piroxênios plotam no campo do diopsídio, com Fs entre 20 e 25vo.

As composições dos piroxênios das amostras PE-7 (basalto), lA-3A (traquibasalto) e
IA-4 (traquiandesito basáltico) definem trends que, sobrepostos ao diagrama de relações
politermais dos piroxênios do Quad para I atm de LINDSLEY (lgg3), inclicanr como
temperaturas mínimas de cristalização das pigeonitas e augitas valores entre 1000o e ll00.C.
Estas temperaturas também são confirmadas pelo diagrama, do mesmo autor, de variação da
temperatura crítica no solvus augita-pigeonita e de estabilidade minima da pigeonita a I atm
(GARDA & SCHORSCHER l9e5).

BELLIENI et al. (1988) reexaminaram as análises dos piroxênios dos diques da região
costeira entre santos e Rio de Janeiro (COMIN-CHIAIIAMONTI e/ al. lgg3)dentro do contexto
dos derrames basálticos da Bacia clo ['araná. os piroxênios ricos enr ca clos andesibasaltos
(classificação de LA RocHE er ul- 1980), cle afiniclade tholeiítica, apresentam leve decréscimo
de wo, quando comparados àqueles cristalizados i¡ricial¡¡rente cur¡r os ¡nars tarclios. pt¡r outro
lado, os piroxênios ricos em ca dos latibasaltos (LA RocHE er ul. l9g0) apresentam tendência
inversa, plotando os mais tardios no campo das augitas subcálcicas, o mesmo das augitas da
matriz dos basaltos subalcalinos. Apesar de aparentemente homogêneas ao microscópio óptico,
essas augitas subcálcicas, ao microscópio eletrônico de transmissão, revelaram-se compostas de
exsoluções lamelares de pequena escala de augita e pigeonita, resultado da decomposição
espinoidal (SECCO et al' 1988, MELLINI e/ a/. l9s8). os raros ortopiroxênios dessas rochas
são de cristalização tardia e distinguem_se por Fe,.*¡ alto.
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Do acima exposto, conclui-se que as tenclências composicionais distintas para ospiroxênios dos lamprófiros e tefritos (augitas ricas em Ti) e das rochas básicas a intermediárias
(augitas e pigeonitas) retratam as composições e afinidades dessas rochas. No primeiro caso, ospiroxênios mostram uma evolução com tendências alcalinas que, nos tefritos, expressa-se com oaumento de wo do centro para as bordas dos megacristais zonados de piroxênio e, nos demaislamprófiros' na própria composição do piroxênio, muito rico em ca, até o extremo dos alnöitos,onde Ti' Al e Fe passam a ter um papel muito importante nas substituições que tentamcompensar deficiências em si. Por outro lado, pigeonitas e augitas subcálcicas, no caso dosdiques de composição brásica a intermediária, indicam tendências tholeiíticas.

6.2. FnlospATos

A FIGURA 30 traz a representação dos feldspatos deste estudo no triângulo clássicoalbita (Ab) - ortoclásio (or) - anortita (An). o cálculo desses parâmetros é feito pelo programaRECALC2 (GRIFFIN et al' 1990) que considera outros cátions, no c¿rso Fe, além de Na, K e cacomo componentes dos feldspatos, de florma que a soma Ab + Or + 4¡ nem sempre é 100(TABELASTaaTg).

os plagioclásios dos lamprófiros picríticos (TABELA 7a) caem no campolabradorita/bytownita, com An máximo de 90 (FIGURA 30-ar), ao passo que os doscamptonitos (TABELA 7-b) e os dos monchiquitos (TABELA 7-c) caem nos camposandesina/labradorit¿/bytownita (FIGURA 30-a2) e rabradorita/bytownita (FIGuRA 30-a3)respectivamente' ambos com An máximo de 80. os feldspatos alcarinos analisados nessas rochaspodem encontrar-se tanto em meio a uma matriz vítrea, coexistindo com agulhas de apatita,como associados foides (ver adiante).

os plagioclásios dos úefritos (TABELA 7-d) apresentam composições variadas, comcomposições entre andesina e labradorita/b¡ownita (An < 90). As amostras pA-r r e pA-g
destacam-se por apresentar fèldspatos com composições próximas ao vértice da albira. Nessasrochas' o feldspato alcalino pocle aparecer como ripas muito finas ou xenomórfìcos,preenchendo espaços entre outlos ûrinerais.

os plagioclásios das rochas básicas a intermediárias apresentam composições com An< 65' os feldspatos dos basaltos (TABELA 7-e) caem no campo da andesina/labradorita(FIGURA 30-c)' assim como os traquibasaltos (TAITELA 7-Ð. ¡amostra lA-3A (FoTo 37)destaca-se por apresentar feldspatos intercrescidos com quartzo, que se instalam nas periferiasdos plagiocl¿isios' Em geral, dos fèldspatos aloali¡ros dos intercrescirnentos caracterizam-se poror > 60' sendo que An e Fe são totalmente ausentes da sua composição (FlGuRA 30-d).
os ferdspatos dos traquiandesitos basárticos

andesina/labradorita com An < 60.
(TABELA 7-Ð caem no campo
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6.3. BlonrAS E FLocopn'AS

As 'I'ABELAS 8-a, 8-b, 8-d a 8-j apresentam as análises por EDS das biotitas e
flogopitas das diversas rochas de clique. Algumas amostras foram reanalisadas por WDS,
conforme mostram as TABELAS 8-c e 8-k. O feno é apresentado como Fe21e1¿¡, já que, devido à
complexidade cristaloquímica das micas, é praticamente impossível obter-se a relação Fe2:Fe3 e
nenhum método particular para sua estimativa é recomendado na literatura (ULBRICI.I lgg3)

o parâmetro mgs t: Mg/(Mg + Fe2tolu¡)] é aqui usado como uma das variáveis
representantes das composições das biotitas e flogopitas, pois as mudanças mais fortes na cor e
no esquema pleocróico dessas micas acham-se relacionadas com variações no teores cle Fe e Mg.
observou-se' por exemplo, que as flogopitas (mgs > 0,5) apresentam coloração marïom
alaranjada e pleocroismo tênue, enquanto as biotitas são mais escuras e mais fbrtemente
pleocróicas. As biotitas presentes nos glóbulos felsicos apresentam coloração marrom r¡rais
esverdeada, com pleocroismo em tons de verde claro a escuro (mgg < 0,j).

Os campos composicionais das flogopitas e biotitas (sem Li) podem ser representados
num retângulo delimitado pelos quatro membros extremos: annita [K2Fe6Si6Al2O2s(OH)a],
siderofilita IK2F-e5Si5Alao26(or-r)a], flogopita IK2Mg6si6Ar2o2(olr)aJ e easronira IKzMgs
Si5Alao2e(oH)ql. Segunclo DEER et at. (1966) a separação dos campos dá-se em MgÆe : 2.
Usando-se MdFe como parâmetro de distinção entre as flogopitas e biotitas cleste estudo, seus
campos composicionais fìcam separados pela faixa 2,0 < Mg/Fe < 2,5. Os valores mais elevados
de MgiFe correspondem às flogopitas dos alnöitos, monchiquitos e biotita lamprófìros e os
menores, às biotitas das rochas basálticas.

os alnöitos e os biotita lamprófiros comumente apresentam flogopitas zonadas, com
núcleos mais claros e bordas mais escuras. Por exemplo, o alnöito pCa-l (FoTo 5l e FIGURA
3l) e os biotita larnprófiros PBF-l (Iroï.o 47 e FIGUIìA 32a), C-28(2)e C-2D (FIGURA 32b)
apresentam núcleos com Mg/I"-e entre 2,44,2 e 34,5 respectivanrente, correspondenclo leores de
alumínio' báno e flúor mais elevados do que os encontrados nas bordas (onde 0 < Mg/Fe < 1,2),
que são, por sua vez, mais ricas em flerro, manganês, perïnanecenclo titânio praticamente
constante ('fioz = 6yo) nos alnöitos e c-28(2) e c-2D, observanclo-se em ptsl.'- | uma provável
diminuição e uma rápida subida nas quantidades do elemento com valores cte Mg/Fe < 0,5. As
análises por WDS (TABELA 8c) mostraram que BaO (^v 3%) ecloro (traços) são mais altos nos
centros das flogopitas dos alnöitos.

o zoneamento das biotitas dos lamprófìros pode apresentar tendências químicas
contrárias' A FIGURA 32-c apresenta as variações químicas das biotitas cle um biotita
lamprófiro (amostras 174 e l74B dacoleção clo Prof. I)amasceno - FOTO 4g). Observa-se, com
o aumento de mgg (do centro paraa borda, M/Fe variadesde 0,9 até valores superiores a,3,4,
ultrapassando aqueles dos núcleos de PCa-l e PBF-l), aumentos dos teores de aluminio, cromo,
silício, potássio, bário e flúor e decréscimos em manganês, só<rio e titânio.
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Quando não zonadas, as micas dos biotita lamprófiros e alnöitos são flogopitas (mgg :0'78-0'81)' Por outro lado, nos demais lamprófiros, as micas apresentam Mg/Fe < 2,4,predominando, portanto, composições biotíticas ('I'ABELAS ge e gfl. Nestes casos, comotambém nas micas dos tefritos (TABELA 8g), os teores de Al2o3 situam-se ao redor de l\vo,
sendo muito variáveis os de TiO2 e de BaO.

As biotitas das rochas básicas a intermediárias (FIGURA 33) destacam-se daquelasdos lamprófiros pelos seus teores mais baixos de Al2o 3 (ca. I lyo) e TiOz(abaixo de 6%). Asanálises por EDS (TABELAS 8h a 8j)iá haviam acusado teores de croro entre 0,2 e r,4%o paraalgumas amostras de basalto, assim como flúor (por wDS - TABELA gk) também é maisabundante nessas rochas.

6.4. A¡rrrnóuos

A formula estrutural dos anfibólios, segundo a IMA (LEAKE lgTg)é a seguinte:

A u_, Bz u' C, * TrOr2 (olj, F, cl)2
onde:

T: posições tetraédricas ocupadas por Si, Al, Ç¡3, [.s3 s fi4
c : Ml + M2+ M3 : posições octaédricas ocupadas por Ar, cr, Ti, Fe3, Mg, Fe2 e Mn
B : M4: Fe2, Mn, Mg, Ca, Na (posições com número de coordenação 6)A: Na, K (posições com número de coordenação l2).

Foi utilizado o programa AMPHIBOL de RICHARD & CLARKE (t990) para o cálculoda fórmula estrutural e classificação de anfibólios a partir de sua análise química. o prograrna
adota os critérios da IMA, utilizando 23 átomos de oxigênio como base de cálculo.

Para a estimativa de Fe3' o programa AMPHIBOL utiliza o método de balanço de cargade ROBINSON e/ at. (l9gl ), que segue as seguintes etapas:

la) todo o Fe é considerado Fe2;

24) os cátions são reajustados para um total de 15, excluindo-se Na
posição M4 e todo Na, na posição A;

3a) os cátions são reajustados para um total de 15, excetuando apenas K. Assume-se que todo oNa ocupe a posição M4,
44) os cátions são reajustados para um total de 13, excetuando ca, Na e K, ou seja, apenas ca eNa são permitidos na posição M4 e apenas Na e K ocupam a posição A;
5c) é calculada a média dos valores de Fe3 obtidos em (2), que são os mais baixos, e (4).

e K. Todo Ca é alocado na
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SPEAR & KIMBALL (1984) apresentam o programa RECAMp que inclui, ainda,
outras quatro etapas.

Sa) todo o Fe é consiclerado Fe3;

7a) si : 8' Este critério assume que não exista Al em coordenação tetraédrica. Todo o Al é
locado nas posições octaédricas, obtendo-se, assim, um varor mínimo de Fe3;

8a) si + Al : 8, ou seja, este critério permite que Al ocupe posições tetraédricas juntamente com
si. os valores assim obtidos para Fe3 serão mais erevados que em (7);

9e) a soma total dos cátions é 16. Assim, a posição A é completada.

Em seguida, o programa verifica se são respeitadas as seguintes condições
estequiométricas:

o todo Si está alocado em posição tetraédrica;o IV4¡ :g_Si;
t vlAl : Al rotot - IVAI;

' Ti, Fe3, Mg, Fe2, Mn e ca estão arocados nas posições octaédricas M r, M2,M3 e M4;. Na(M4): 15-(Si + tvAl+ vtAl +Ti + Fe3 +Mg+Fe2+Mn+Ca);
. Na(A): Nâto1ut- Na(M4);
o l( está alocado na posição A.

LEAKE (196s) propõe os seguintes critérios para avaliar a quali¿ade cle urna análise de
anfibólio (com base em24 oxigênios):

o totais entre 99,40 e lo0,6oyo, o que abre uma margem de 0,502o para constituintes
indeterminados;

o Si < 8,08

. Si + Al>7,92

6.4. l. Kaersutitas

LEAKE (1968) define como cálcicos os anfibólios com ca > 1,50 e como subcálcicos,
aqueles com 1,00 < ca < 1,50 [considerando meia cela unitária e como base de cálculo 24(o,oH' F' cl)l' Entre os anfibólios cálcicos a kaersutita destaca-se por ser urn anriliório rico e¡ntitânio (TiO2 > syo), distinguindo-se da ferrokaersutita pelo mg f:Md(Mg + Fe2 + Fe3 + Mn)ligual ou maior que 0,50. Anfìbórios ricos em titânio apresentam si < 6,25 e ca + Na + K > 2,50,estando no intervaro pargasita-hastingsita, exceto pero fato de que Ti > 0,50.

A IMA (LEAKE l97S) adota o critério (Ca + Na)s à 1,34 e Nas < 0,67 paracaracterizar os piroxênios cálcicos, colocando-se u¡n limite inferior cle s,7s para si,classificando as kaersutitas na faixa Ti > 0,50 (com base em 23 oxigênios). para as kaersutitassão defìnidos' ainda, outros dois campos composicionais, o das kaersutitas .r..r. para 0,50 <Mg/(Mg + F-e2) < r,00 e o das ferro-kaersutitas, para 0 < Mg(Mg + Fe2) < 0,50. RocK &
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LEAKE (1984) ampliam a classificação, considerando como kaersutitas e ferro-kaefsutitas

deficientes em Si (suhsilicic kaersutiles) aquelas com 4,50 < Si < 5,75.

Para os casos em que os ions hidroxila podem ser parcial- ou totalmente substituídos

por F e Cl e por oxigênio, particularmente no caso da hornblenda basáltica e da kaersutita

(DEER et al. 1966), a IMA (LEAKE 1978) recomenda o cálculo da fórmula estrutural com base

em 24 oxigênios, neste caso não se aplicando o programa RECAMP de SPEAR & KIMBALL
(r es4).

Quanto à estimativa de Fe3, ROCK & LEAKE (1934) mostraram que as kaersutitas e os

anfibólios dos monchiquitos e camptonitos não são afetados pelos ajustes, pois o critério

decisivo para se classifìcar uma kaersutita é Ti > 0,5. A soma dos cátions, não se considerando

Ca, Na e K (opção (4) do programa AMPHIBOL), é menor do que 13 (segundo os autores,

provavelmente uma feição intrínseca das kaersutitas dos lamprófiros) e não é possivel alocar

Fe3. As análises de kaersutitas apresentadas por LEAKE (1968) mostram que as variações de

Fe2O3ÆeO encontram-se entre 2,97 e 0,006, com exceção de apenas quatro valores

excepcionalmente altos.

WILKINSON (1961) apresenta várias análises de kaersutitas que mostram baixos teores

de Fe2O3 em relação a FeO. Esta feição distingue a kaersutita da oxi-hornblenda (ou hornblenda

basáltica e lamprobolita, nomes agora obsoletos). Em termos de membros extremos, análises

recalculadas de kaersutitas com baixos graus de oxidação indicam uma composição próxima da

pargasita titanífera com parte do Mg substituído por Fe2. Como u¡na aproximação, a composição

da kaersutita-tipo pode ser escrita (Na,K,Ca)2-3(Mg3,Fe2)Ti(lvAl)2Si6O23(OH). Em todos os

casos Mg é maior do que 2 e, apesar dos vários graus de oxidação, Fe2 é geralmente maior que

Fe3. Barkevikita é outro nome considerado obsoleto pela IMA (LEAKE 1978), correspondendo a

hastingitas verdes e verde-azuladas pobres em TiO2 que ocorrem tanto em rochas ácidas

sobresaturadas como nas intermedíárias subsaturadas. Comparada à kaersutita, caracteriza-se por

teores mais baixos de 'fi e substituição mais extensiva de Mg por Fe2, de forma que Fe2 é
geralmente mais elevado que Mg. Segundo WILKINSON (1961), em uma série alcalina (com

nefelina) que'se diferencia a partir de tipos b¿isicos para tipos.intermediários, kaersutita estaria
presente nas variedades mais básicas e, com o fracionamento progressivo, sua composição
mudaria para barkevikita.

A aplicação do programa AMPHTBOL às análises das kaersutitas deste estudo revelou
as seguintes composições (TABELAS 9-a e 9-b, respectivamente monchiquitos e camptonitos):

. kaersutitas e ferrokaersutitas, que podem apresentar pequena deficiência em Si (5,468 a

5,75);

. pargasitas com Fe e ferropargasitas, deficientes em sílica ou não, inserindo-se nesta

classificação as composições corn Ti < 0,50.
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Estas diferenças composicionais rnanilestam-se nas cores das kaersutitas. Segundo
TRÖGER (1979), as kaersutitas apresentam fórmula pleocróica x : amarelo-marom claro; y:
marrom avermelhado e z : vermelho-marrom escuro a oliva-marrom escuro, co[espondendo
àquelas classificadas neste trabalho como kaersutitas, porém com pleocroismo muito mais fraco.
As fenokaersutitas, por sua vez, apresentam bordas mais esverdeadas.

o que foi classificado como pargasita com Fe ou fenopargasita pelo programa
AMPIJIBOI- é' na realidade' uma kaersutita com bordas esverdeadas e de coloração mais renue,
com pleocroismo variando de amarelo muito claro a verde acastanhado. As ferrokaersutitas
apresentam um tom castanho mais escuro, quando comparadas às pargasítas.

LEAKE (196s) correlacionou os mg de clinopiroxênios e de anfibólios cálcicos
coexistentes' mostrando haver uma clara relação entre as composições dos dois minerais na
mesma rocha, com o piroxênio tendendo a ser um pouco mais magnesiano do que o anfibólio.
Quando comparados às análises de rocha total, esses valores apresentam-se controlados
principalmente pela composição da rocha, não havendo evidências de que valores de rng mais
elevados sejam favorecidos por temperaturas mais altas de cristalização.

Foram selecionados pares kaersutitas-piroxênios, levando-se em consideração sua
associação direta' ou seja, ambos ¡ninerais crescendo lado a lado (Fo'ro 40) e kaersutita
crescendo nas bordas de piroxênios (Foro 45). os diagramas que mostram mg das kaersutitas
[mgx : Mg(Mg * F€2totul + Mn)] versus mg dos piroxênios [mgp : Mg(Mg + Fe2)l foram
divididos em quatro campos definidos por mgK:0,50 e mgp :0,75. No caso de coexistirem
biotitas, comparou-se também mgg [: Md(Mg * F*2ro,ul)l mgK e mgp.

A FIGURA 34-a mostra o cÍlso de um biotita lamprófìro (c-7-A) com dras gerações de
biotitas' uma geração apresenta pleocroismo clesde amarelo claro a marrom avermelhado forte e
a outra, pleocroismo menos intenso, predominancl<l a tonalidade marrom alaranja¿a (a amostra
C-7-B do mesmo dique apresenta llogopitas com mgg * 0,7g). O *gp está ao redor de 0,75,
enquanto predomina mgK maior que 0,50. A rocha apresenta arto Mg# (71,2).

A FIGURA 34-b apresenta kaersutitas e piroxênios de um camptonito (pF-68) commgr > 0'50 e mgP > 0,75, respectivamente. As biotitas coexistentes apresentarn mgg médio de0'65' sendo o Mg# da rocha 69,4. A FIGURA 34-c éa representação de um monchiquito (pG-3-l) com piroxênios de mgp médio 0,75 e mg¡ç médio 0,50. Tem-se novamente duas gerações debiotitas' uma com 0,23 < mgn < 0,48 (biotitas levemente esvercleadas) e outra com mg' < 0,60,
sendo o Mg# da rocha 70,4.

A FIGIJRA 34-d apresenta o caso de outro monchiquito (amostras pG-l-3 e pG-l-5)
com mgP < 0'75 e mgK ao redor de 0,5, sendo que as biotitas apresentam mgg muito mais baixo(0'31 a o'49)' o M# da rocha também é mais baixo (61,67).0 mesmo se dá para um lamprófiropicrítico (GPF-42) com mgp < 0,75 e mgr < 0,50 e mgs médios 0,54 e 0,42 (FIGURA 34-e).
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As rochas com Mg# alto apresentam kaersutitas e biotitas com mg altos, porém as
biotiøs parecem ser mais sensíveis às variações de Mg#, seguidas pelos piroxênios.

Analogamente às micas, ocorïem nas kaersutitas substituições de Mg, Ti e Al por Fe2,
Mn e Si, além da entrada de flúor e potássio na estrutura. E interessante notar nas análises por
WDS (TABELA 9-c) que existe uma certa correlação positiva entre K2O (e BaO) e F.

GIRET et al. (1980) observaram que em rochas básicas e intermediárias os anfibólios
usualmente cristalizam depois do plagiocl¿isio e do piroxênio, mas antes do fleldspato alcalino.
Normalmente os anfibólios substituem parcial- ou completamente o clinopiroxênio augítico,
adquirindo uma textura fibrosa (uralita), como ocorre no dique de Toninhas, senclo que uralita
ocorre nas suas porções centrais, substituindo piroxênio. A própria uralita é, po. sua vez,
substituída por biorita (GOMES & RUBERTT lgTg).

Foram analisados por wDS alguns anfibólios das rochas básicas a intermediárias deste
estudo que se destacaram (nas análises por EDS) pelas quantidades de cloro entre 0, 13 e 0,46yo
(TABELA l0)' As análises por WDS revelaram, ainda, teores elevados de flúor, entre t e 1,670/o.

O programa AMPHIBOL classificou os anfibólios em questilo como ferroedenitas e
feno-homblendas. Esses anfìbólios aparecem alterando as bordas dos piroxênios, assumindo
coloração castanha clara (raramente verde) e são levemente pleocróicos. outras vezes aparecem
associados a piroxênios e minerais opacos, assumindo coloração mais escura e cor de
binefringência semelhante. Podem estar manchados, apresentanclo uma tonalidacle esverdeada.

GIRET et al. (1980) citam, ainda, que nas rochas básicas e intermediárias as
composições dos anfibólios variam de kaersutita nos gabros para hastingsita a fèrro-hornblenda
com cristais zonados em leucogabros e para hornblenda hastingítica em quartzo monzonito e
sienitos com quartzo. Comparando-se as composições das kaersutitas dos lamprófiros e tefritos
com os anfibólios das rochas básicas a intermediárias deste estudo, tem-se que os primeiros são
relativamente mais ricos em'fi, Ar, Mg, ca, e K e mais pobres em si, Fe, F e cr, mostrando a
relação entre suas composições com as das rochas.

6.5. CnovopsprNÉllos n lr_ur¡¡rras

A fórmula estrutural dos espinélios é Rz(R¡)zoq e esses minerais óxidos constituem um
grupo que pode ser clividido em três séries, confbrme o íon trivalente. euando este é Al, tem-se a
série dos espinélios, representada pelo espinélio (MgAl2o4) e pela hercinita (FeAl2o4). Na
série da magnetita' o íon trivalente é Fe3, sendo a magnesiofenita (MgFe2o4) e a magnetita
(Fe3o4) seus minerais principais. Na série da cromita tem-se os espinélios de cr picrocromita
(MgCr2O4) e cromita (FeCr2O4).
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Os espinélios normais são aqueles em cuja posição R2 colocam-se cátions em
coordenação tetraédrica e em R3, exclusivamente cátions em coordenação octaédrica (espinélio,
hercinita, picrocromita e cromita). Os espinélios "inversos" (iwerse spinels) são aqueles em que
R2 e R3 são tanto íons em coordenação tetraédrica como octaédrica.

o tilvoespinélio (Fe2Tio+) e a maghemita (y-Fe2o3) têm a mesma estrurura dos
espinélios, sendo que, no primeiro, ocorre a substituição 2Fe3 c+ Fe2 + Ti4 (DEER et al. 1966).

O diagrama que representa os espinélios é um prisma duplo, em cuja base situam-se os
espinélios normais' A porção que conesponde ao prisma "oxidado" tem como vértices magnetita e
magnesiolerrita e ao "reduzido", ülvospinélio e magnésio-titanita (Mg2TiO4) @.S.HAGGERTy
reet ).

os espinélios podem ser subdivididos em dois grandes grupos composicionais, que são
os espinélios de Fe e Ti, do sistema magnetita-tilvoespinélio, e os cromoespinélios do multi-
sistema cromita-hercinita-magnetita-ülvoespinélio-picrocromita-espinélio-magnesioferrita.

é,5.1. Espinélios de Fe e Ti

A estimativa de ps3 para os espinélios de Fe e Ti deste estudo foi leita seguindo-se o
roteiro apresentado em GRIFFIN et al. (1990), que se baseia no trabalho de FINGER (1972). A
fórmula geral dos espinélios éXY2O4,onde Y é ocupado por Al, Cr, Ti, v e Fe3 e X por Mg,
Fe2, Mn, Zn' Ni e Co' os cátions são calculados com base em 32 oxigênios e aplicando as
equações:

. Fe3:16-(2xTi +Al +Cr+y¡

. Fe2 : Felq¡¿¡ - Fe3

Em seguida' recalculam-se FeO e Fe2O3 a partir dos valores de Fe2 e Fe3 obtidos pelas
equações' Os cátions são novamente calculados incorporando na análise os novos valores de
Feo e Fe2o3 e o procedimento é repetido, até não haver mais variações nos valores de Fe2 e
Fe3.

os parâmetros ülvoespinélio (Ülvo), espinélio (Sp) e magnetita (Mt) são calculados
para quatro oxigênios, confbrme as relações:
. Ülvo:(Ti+yl2)x 100

o Sp: [(Al + CrY2l x 100

o Mr:1re3/2) x 100

A TABELA I I apresenta as análises por EDS dos espinélios de Fe e Ti dos lamprófìros,
tefritos e rochas básicas a intermediárias, com o recálculo de F'eo e Fe2o3 e os parâmetros
Ülvo, Sp e Mt, representados na FIGURA 35.
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FIGURA 35 - Representação das composições dos espinélios de Fe e Ti dos diversos t¡pos litológicosdeste estudo no diagrama triangular ülvo_S'p_Mt.

os espinélios de Fe e Ti dos basaltos, traquibasaltos e traquiandesitos basálticos são
relativamente mais pobres na molécula sp do que os lamprófiros e tefritos. Entre estes últimos,
sp e Mt tendem a diminuir (com o correspondente aumento de ülvo) a partir dos alnöitos,
monchiquitos e lamprófiros picríticos para os camptonitos e tefritos. Na FIGURA 35 a amostral6l (lamprófiro picritico) destaca-se por apresentar espinélios de Fe e Ti com ülvo entre 7l e
73 os biotita lamprófiros excluem-se dessa tendência dos demais lamprófiros, apresentando
composições semelhantes às dos traquibasaltos.

A FIGURA 36 mostra as variações de Tio2, Ar2o3, Mgo e Mno em função de
Feo¡e¡¿¡ nos espinélios de Fe e Ti e nas ilmenitas (TABELA l2) dos diversos tipos litológicos.
observa-se, inicialmente, que as composições de um e de outro mineral estão separadas por umafaixa 57Yo < Feolstal <60Yo e que apenas as rochas básicas a intermediárias apresentam
ilmenitas típicas, com TiO2 > 40o/o e AIZO¡ * 0o/o.

Nos basaltos, traquibasaltos e traquianclesitos basálticos, os espinélios e as ilmenitas
apresentam grandes variações nos teores de FeO¡s1¡, que est2[o correlatas as quantidades deTio2' ou seja' ocolÏem tanto ilmenitas como titanomagnetitas e magnetitas. por outro lado, aos
lamprófiros e tefritos corresponde um intervalo mais restrito de valores de Feo161¿¡, de 60 a 73o/o,
exceto os biotita lamprófiros. Apesar de contar com apenas três análises, estas ficam limitadas
no intervalo 80Yo < FeO¡srat < gs%o.

t6l

o alnöito
Y lamprófiro picrftico
¿ biotita lamfrófirox monchiquito
v camptoniúo
x tefrito
lr basalto
o tnaquibasalto
+ haquiandesitobasáltico
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6.5.2. llmenitas

segundo DEEII et ul' (1966)' a lormula genérica das ilmenitas é (Fe,Mg,Mn)Tio3,
sendo limitadas as quantidades de Mg e Mn. o programa RECALC2 (GRIFFIN e/ a/. lgg0)calcula a fürmula estrutural desses minerais óxidos com base em três oxigênios e estima Fe3pela diferença.

. Fe3:l-(Ti +Al +Zr+ç¡+V+¡6+Ta)
e utiliza os seguintes parâmetros para representar su¿rs composições:
o hematita : 100 x Fe3

o ilmenita: Fe2 x XTiO3i(Fe2 + Mn + Mg¡
. pirofanita: Mn x XTiO3/(Fe2 + Mn + lr4g¡
. geikielita: Mg x XTiO3(Fe2 + Mn + Mg¡

onde o titanato XTio¡ é calculado como 100 x Ti. A soma de XTio¡ com hematita nem sempreé loovo, por conta das substituições principalmente envolvendo Al e, em menor extensão, v, Cr
e Nb (TABELA l2).

A FIGURA 37 apresenta as composições dos espinélios de Fe e Ti e ilmenitas closdiversos tipos litológicos deste estudo no sistema Feo-Fe2 oyTioz de BUDDINGT.N &LINDSLEY (1964),sendo que Fe2o3 foi calculado a partir de Fe3, como visto anteriormente.

Tio2
(rutilo, anatásio, brookita)

FeTi2O

FeO (wllstita) Fe3Oa

(magnetita)

FIGURA 37 - Representação no sistema Feo-Fe2o3-Tioz- gT composições dos espinélios de Fe e Tie ilmenitas dos diversos tipos Iitológi"o" ¿"rt. 
"rtu¿õ 1r.g.ïLroDlr¡'cror.r ¿ urudslEy I964).
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As composições das ilmenitas das rochas básicas a intermediárias agrupam-se novértice Fel'io¡ do subtriângulo Feo-ilmenita-hematita, enquanto os espinélios de Fe e Tidistribuem-se em uma tendência paralela a Fe3o 4-Fe2Tio4 (série magnetita-ülvoespinélios5,
composta pelas titanomagnetitas).

Segundo HAGGERTY (l99la), um dos mecanismos de oxidação da titanomagnetita
ocorre a pressões baixas a moderadas e acima dos 600'c, resultando na exsotução de minerais
óxidos da série hematita-ilmenitas5. Na imagem por elétrons retrospalhados ¿o sEM da amostraB-3A2 (traquibasalto do dique da Ponta do Bonete), foram observadas lamelas de ilmenita("menos brilhantes"), de composição llm32Geik¡2Hm5pyp¡, atravessando um grão muito fino(0'35 mm x 0'28 mm) de espinélio de Fe e Ti de composição ülvo3aMtssspz, seguindo o paclrão
em treliça ilustrado em HAGGERTY (op. cit.). utilizando-se o ábaco fo2-'t'de BUDDINGT'N& LINDSLEY (1964) obtém-se, para essas composições (somando-se Geik a llm - observar, naTABELA 12, que as ilmenitas dessa amostra apresentam os valores mais elevados de Mgo),uma temperatura de 740"C + 30"C e log¡6fg, (atm) de _16 + 2 (valores confìrmados pelo
geotermômetro de PowELL & PowELL lg77),que represenüam as condições dos sc¡lvus.

6.5.3. Cromoespinélios

o programa RECALC2 calcula Fe3 dos cromoespinélios de forma análoga à
apresentada para os espinélios de Fe e'fi, tendo como base quatro oxigênios e considerando
xR2 : I e xR3 : 2 (FINGEIì 1972) e os parâmetros tilvospinélio (Ti x 100), espiné lio (All2 x100)' cromita(cr/z x 100) e magnetita(Fe3/2 x r00). A TAIIELA 13 apresenra Feo e þe2o3
corrigidos segundo os valores de Fe2 e Fe3 calculados interativamente. Estão também listados os
números (#) de magnésio, crômio, feno e titânio, assim definidos:

. Mg#: 100 x Mg(Mg + Fe2)
o Cr# : 100 x Cr(Cr + Al)
. Fe#: 100 x Fe(Mg + Fe2)
o Ti# : 100 x Til(Ti + Al + Cr)
. Fe3# : 100 x Fe3/(Al + Cr + Fej)

A FICURA 38 apresenta as análises dos cromoespinélios plotaclas nos diagramas cr#,Ti# e Fe3# versus MgH.

os teores de Alzo¡ dos núcleos dos cromoespinérios zonados que aparecemconstituindo a matriz dos alnöitos são altos (x 3}Yo),comparáveis aos de cr2o3 (por vezes atémaiores)' resultando em c# da ordem de 2348%, enquanto os teores de Feo e Mgo sãosemelhantes, fornecenclo Mg# da ordem de 66-71% (F'lGuRA 3ga). Nas borclas cai o teor deAlzo¡ a praticamente metade, Mgo a um terço e cr2o3 é muito baixo a nulo, mas Tio2 eprincipalmente Feo aumentam, tendo-se nessas porções, portanto, composições semelhantes àsdas titanomagnetitas com Al.
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As composições dos cromoespinélios do biotita lamprófiro l74B foram plotadas no
mesmo diagrama dos alnöitos para facilitar a comparação. os valores de Mg# dos centros doscromoespinélios dos biotita lamprófiros são mais baixos do que nos alnöitos (entre 50 e 65 -FIGURA 38b)' os teores de Cr2o¡ são comparaveis aos dos cromoespinélios dos alnöitos,
sendo' porém' os de Alzo¡ mais baixos, fazendo com que c# resulte mais elevado (40 a70).

os teores de Feol6¡¿¡ são bem mais elevados nas bordas dos cromoespinélios dos biotita
lamprófiros' Por sua vez, os de Tiozsão variáveis, porém mais elevados do que nos centros. Asquantidades de Al2o3 e cr2o3 são bem mais baixas, ou seja, composicionalmente
titanomagnetitas' É interessante notar que nessas rochas os cromoespinélios geralmente
aparecem associados às biotitas zonadas em que, dos centros para as bordas, também oco,,e um
decréscimo de At2O: (FIGURAS 32a e 32b).

os valores de cr# dos cromoespinélios dos camptonitos assemelham-se aos dosalnöitos (entre 20 e 50), enquanto os dos monchiquitos são mais elevados (entre 60 a 70) e Mg#levemente mais baixos, exceto no caso das amostras GpF-A2, pc-l-s e pG-3-2 (cromoespinélios
inclusos em olivina)' os valores de Ti# dos cromoespinélios dos monchiquitos restringem-se aointervalo l-2, enquanto os dos cromoespinélios dos camptonitos variam, assemelhando-se ou aos
monchiquitos, ou alnöitos e lamprófiros picríticos (< 2) ou biotita lamprófiros (2 a ó).

As bordas dos cromoespinélios do camptonito PV-5c são recobertas por espinélio de Fe
e Ti (representadas na FIGURA 38c por dois triângulos com Mg# : 0). pirita também aparece
nas bordas dos cromoespinélios da amostra CB_7-2A.

os cromoespinélios dos lamprófiros picríticos aparecem inclusos em olivina e boa parte
apresenta valores de Mgf mais elevados do que nos alnöitos (entre 67 e g0- FTGURA 3gd). Asquantidades de AI2o3 são variáveis' mas com porcentagens da molécula espinélio superiores a
50%o e, no c¿lso de pA-S, acima ele 60vo,como ocorre nos alnöitos (TABELA l3).

RocK (1991), ao generalizar o comportamento dos espinélios dos lamprófiros, moshacom o diagrama Ti# verszs Fe2# que, apesar da maioria plotar no ftend2 de MITCHELL ( r9g6,fig' ó'as) correspondente ao dos kimberlitos, lamproitos e rochas afîns, boa parte dos espinéliosdos lamprófiros ultramáficos, sendo tarnbém o caso dos cromoespinélios deste estudo, plotam notrend 1' considerado por MITCHELL (op- cit.) como exclusivo dos kimberlitos. Este autorafirma que o ftend 2 e o dos lamprófiros parecem ser variantes de um ftend crefinicro porespinélios de uma ampla variedade de rochas "basálticas" (composições em HAGGERT y 1976).os trends são semelhantes quanto ao fato de, com Fe2# crescente, haver rápido aumento de Ti eFe3 em direção ao vértice Fe2Tio4 ou Fe3o4 (frg.6.a7 de MITCFIELL op.cir.). os trerulsdiferem nos valores de cr#, que são mais erevados nos kimbertitos.
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6.6. Or-vl¡¡ns

As análises dos núcleos preservados de olivinas parcialmente pseudomorfizadas (FOT9
47) estão apresentadas na TABELA 14. As composições médias, expressas nos membros
extremos forsterita (Fo) e faialita (Fa), são as seguintes:

o camptonitos: Fog5Fa¡5

o biotita lamprófiros: Fog4Fa16

o lamprófiros picríticos: Fog4Fa16

o tefritos: Fo67Fa33

Com base no trabalho de EDGAR (l987), que é uma revisão abrangente dos estudos
experimentais sobre magmas alcalinos máficos-ultramáficos, escolheu-se a condição p: l5 kb
de geração de basanitos, nefelinitos e melilititos para a aplicação dos geotermômetros olivina-
espinélio de FABRIÈS (1979), ROEDER et al. (lg7g)e BALLHAUS el at. (t99t), incluídos no
programa PTMAFIC de SOTO-HERMOSO (lgg2). O QUADRO I apresenta as temperaturas e
coeficientes de distribuição obtidos, considerando-se espinélios inclusos em olivinas.

QUADRO I - Aplicação do geotermômetro olivina-espinétio aos resultados das analises pelo SEM de
cromoespinélios (TABELA r3) incrusos em olivinas (TABELA r4) 

- r ---

c-7-A
c-7-A
SM-I

o[.5-s4
oL7-S6
or-st0

t6t
A-0t-B
A-0t-B
PA.8D
PA-8D

1,2-s1,2

oL2,3-54,5,6

c-78*
t74-B
t^-2
tA-2

1,452
t,444
t,206
1,053

1,561

I,05
0,7s8

I,148
I,1 53

I,529
0,39
1,485

1,734

I,819

FABRrÈs (le7e)

Exceto as amostras A-01-8, C-78* e IA-2, as temperaturas situam-se entre 1000.C -
1200"c' condizentes com o esperado para esses tipos de magmas.

6.7. Trr,cNrres

Foram analisadas algumas titanitas encontradas apenas na amostra pA- l, apresentando
os seguintes valores médios: sio2: 3ryo,Tioz:29o/o,Feo: 3% e cao: 30% (TABELA r 5).

oL2-OP3
ol0-sl
ol0-s2

I 075
I107
I r0¡
I t40
I l2l
1259
1394

t096
I l2l
r080
2257
I 196

I 570
l89 r

o,942
0,893
0,75

0,'13

t,022
0,654
0,473
o,9t2
0,899
0,954
-0,096
0,82 t

0,322
0,082

l0 t5
I 039
1097

t22l
I 050
I 350
t662
I t78
t204
990

3545
I t02
I 080
l0l6

BALLHAUS el¿l.

l0t6
I 040
103 I

t099
I 054
t209
1400

I t00
ll3t
l0l4
2t00
I 105

t077
I 053

lt2



Estes valores mostram uma provável deficiência em titânio, que está parcialmente
substituído por ferro e alumínio (grothita). o fato de aparecer bem cancterizzda em apenas uma
amostra e envolta por provável espinélio de Fe e Ti pocle indicar que é um mineral acidental.

6. 8. Esrnm-n¡S GLoBULARES

RocK (1991) distingue pelo menos três tipos de estruturas globulares que aparecem
nos lamprófiros, segundo sua composição mineralógica:

' carbonato-analcima: neste tipo, comum em lamprófìros alcalinos e ultramáficos, potle
predominar ora carbonato (Foros 37 e 38) ora analcima (Foro 4l), em certos casos com
analcima ocupando o centro da estrutura globular e sendo rodeada por carbonato. A situação
inversa é ilustrada pela Foro 40. Apatita ou feldspato alcalino também podem ocorrer, como
é o caso da amostra de tefrito PB-4-5, em que analcima está assoc iada a felclspato alcalino(Or: 100).

o feklspático: a composição da estrutura é sienítica, podendo também estar presentes quartzo
ou feldspatóides (analcima, nefelina), anfìbólio, biotita ou carbonatos. são comuns em
lamprófiros alcalinos' mas completamente ausentes em lamprófiros ultramáficos.
Texturalmente tendem a ser homogêneas.

o carbonato-clorita/serpentina-epídoto-quartzo*feldspato+zeólitas: 
ocorïem em todos os

tipos de lamprófiros' são mineralogicamente análogas às amígdalas dos basaltos, sendo seus
minerais constituintes provavelmente fases secundárias. As estruturas internas variam .e
homogêneas a radiadas-esferulíticas.

Apesar dos três tipos de estruturas globulares
deste estudo, apresentam-se, em seguida, apenas os
carbonatos constituintes.

6.8.l. Arlalcimas

A única mudança considerável na composição das analcimas naturais(NaAlsi2oo'Hzo) é a substituição parcial de Na por K ou ca e de Al por si, para que sejamantido o balanço de carga (DEER et al. 1992). Assim, as analcimas po¿em conter até 2%o deKzo.

RocK (1991) destaca que as analcimas ocorrem quase que exclusivamente na matrizdos monchiquitos e raramente como microfenocristais. As análises difìcilmente aproximam-se
da fórmula ideal, pois impurezas (Feo < 2,8o/o) são comuns. Além disso, o mineral se decompõe
sob o feixe de elétrons.

Os totais

redor de 80-90%,

terem sido encontrados nos lamprófiros
resultados das análises das analcimas e

das análises das analcimas do presente trabarho (TABELA r6) fecham ao
o que é, porém, condizente com o conteúcro cre voráteis esperado para este
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mineral (FI2O : 8%). Apresentam deficiência em Na (Ca e K) relativamente a Al, já que a
relação entre esses cátions deveria ser de I . l, e seus teores de KZO são inleriores a l Zo.

A TABELA l7 apresenta um conjunto de análises de minerais que aparecem associados
às analcimas das estruturas globulares, contendo baixas quantidades de Na2O (exceto a análise
F3 da amostra PV-4C, que é muito semelhante à composição cla nefielina) e K2O > 7. As análises
fecham ao redor de93-95Yo e aparentemente não correspondem a zeólitas.

Os principais feldspatóides constituídos por SiO2, Al2O3 e K2O são kalsilita (mineral
muito raro que ocorre quase que exclusivamente em rochas vulcânicas ultramáficas com teores
de KzO muito altos e de SiO2 muito baixos) e leucita, porém sua composição não corresponde
às obtidas. TAYLOR &' MACKENZIE (1975) propuseram como explicação para as
composições das pseudoleucitas produzidas em seus experimentos a troca de Na e K (por reação
subsolidus) entre leucita e vidro rico em Na e H2O. O processo pode produzir tanto leucitas ricas
em Na (sem água na estrutura), que se quebram em nefelina e feldspato, como uma fase que gera
o intercrescimento de analcima e leucita, aparentemente favorecida pela alta pressão de água;
neste último caso, os autores aplicaram um resfriamento a partir de 840.C até atingir 630"C, a
pressões de água de 2 kb. Concluiram que a reação de troca iônica no sistema é tão rápida que
são produzidas soluções sólidas metaesláveis leucita-analcima entre cristais de leucita e vidro
rico em água.

6.8.2. Carbonatos

A TABELA l8 apresenta algumas análises de carbonatos (assinaladas com asterisco)
associados a analcimas das estruturas globulares. Observa-se que predomina calcita
praticamente pura.

FOLEY (1984) acredita que os sannaítos de Aillik tìay (Labraclor, Canadá) sejam o
extremo rico em álcalis e alumina da lacuna de imiscibilidade em líquidos silicáticos (e.g.
PHILPo'rrS 1976). O autor descreve dois tipos de estruturas globulares que ocorrem nesses
lamprófiros: o primeiro, composto pelo liquido silicático imiscívcl, é restrito aos sa¡lnaitgs que
se introduziram inicialmente (e que são do campo dos dois liquidos) e o segundo,
correspondente a vesículas originadas da segregação de líquidos dos estágios magmáticos finais
em bolhas de gás, após boa parte da matnzter-se cristalizado. As porções internas das estruturas
globulares do segundo tipo (ocelti) são esfëricas ou subesféricas e constituidas de analcima +
carbonato rodeados por fèldspato potássico, nefblina ou analcima, com inclusões de piroxênios,
biotitas e minerais opacos' Em muitos casos, os ¡ninerais encontram-se alterados em sericita e
zeólitas (stilbita e natrolita). os minerais da matriz clos sannaítos geralmente ananjam-se
tangencialmente às bordas dos ocelli.
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Grande parte dos sannaÍtos de Aillik Bay contém apenas r¡celli, indicando composições
fora do campo de imiscibilidade. Para esta situação, a presença de uma lacuna metaestável de
miscibilidade deve distorcer a superficie do liquidus. llma pequena queda de temperatura irá
causar uma grande quantidade de cristalização que, nos sannaítos, configura-se como uma malha
cristalina dominada por piroxênios. Assim, a proximidade de uma lacuna de miscibilidade
poderá indiretamente causar a formação de ocelli, pois a rápida cristalização de piroxênio
afastará a composição do líquido residual da região de imiscibilidade metaestável de maneira
que o líquido residual persistirá por um intervalo amplo de temperaturas. Durante a formação da
malha cristalina' os voláteis enriquecer-se-ão no liquido residual, culminando na formação de
bolhas de gás. O movimento ascendente do magma provocará o crescimento das bolhas de gás e
lraturamento da malha cristalina. O líquido dos estágios fÏnais permeará as lraturas e um pouco
do gás escapará por elas. o fraturamento da malha cristalina poderá continuar e porções do
líquido podem ficar aprisionadas nas sombras de pressão, especialmente aquelas adjacentes às
bolhas de gás, pois as bolhas preservarão melhor a sua forma enquanto as fraturas na malha
cristalina se fecharão (daí a presença de veios leucocráticos de formas inegulares entre os t¡celli
subesfericos).

Pressões de voláteis (principalmente água) elevadas são necessárias
analcima estável, como exemplifica PEARCE (1993) ao citar a existência ¿e
estabilidade da analcima primária, coexistindo com feldspato alcalino rico
composições de nefelina sienitos ricas em água e sob puzo correspondendo a
aproximadamente l B a 30 km na crosta.

WILKINSON (1961) já havia colocado que nas rochas insaturadas (¿.g. teschenitos) o
desenvolvimento de analcima (no lugar de albita-nefelina) seria lacilitaclo por altas pressões de
água' Condições magmáticas dessa natureza não seriam favoráveis ao enriquecimento absoluto
em ferro, o que levaria a uma substituição limitada de Mg por Fe2 num anfibólio cálcico
precipitando-se nesse ambiente, que é justamente o caso da kaersutita.

6.9. CnnsoNATos

Apesar dos carbonatos não serern totalmente estáveis sob o fèixe de elétrons, resultancJo
em totais aquém dos 100% (TABELA l8), as análises dos prováveis fragmentos de carbonatitos
encontrados em amostras de monchiquitos, camptonitos (FOTO 36) e biotita lamprófiros
forneceram os seguintes valores:

FeCO3: 4-67%

CaCO3: l-59%

Os altos teores de magnésio e ferro não são encontrados nos carbonatos de
preenchimento de estruturas globulares ou da matriz(secundários?) dos lamprófìros em geral.

para manter

um campo de

em potássio, nas

profundidades de

MgCO3: 20-82%

MnCO3: 0-l%
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Nos basaltos e traquiandesitos basálticos também predomina CaCO3, exceto na amostra
PS-l-1, onde um fragmento de carbonato aparece num veio muito fino (0,5 mm cle espessura) de
quartzo cortando a malriz vítrea.

6.10. Ap,crlrns

As apatitas são geralmente muito finas, apesar de razoavelmente abundantes, o que
dificulta a análise (TABELA l9). Houve indicações por WDS da presença de flúor em algumas
delas (fluorapatitas).

A amostra GPB-l-6 apresenta apatitas de granulação comparável aos piroxênios da
matriz (ou maior) e estão associadas a megacristais de magnetita.

6.I I. MaIILITAS

Uma completa revisão sobre

(1979). As composições das melilitas
na TABEL A20.

Segundo EDGAR (1984), as melilitas clas rochas vulcânicas e subvulcânicas são
deficientes na molécula gehlenita, contrastando com as melilitas de origem metamórfìca, que
são deficientes na molécula melilita sódica e ricas na molécula gehlenita. Além ¿isso, um
número significativo de melilitas ígneas apresentam composições próximas a l/3 rnelilita sódica
'213 äkermanita (EL GORESY & YODER lg74), senclo o caso das melilitas deste trabalho,
como mostra a FIGURA 39.

as rochas portadoras de melilita encontra-se em yoDER
das amostras de alnöitos (pca-l e 210) são apresentadas

NaCaAlSipT

FIGURA 39 - Representação das melilitas das amostras dos alnöitos pCa- I e 2 l0-A no
diagrama ferroåkermanita (ca2Fesizoù - merilita sódica (caNaArsi2oT) e åkermanita(Ca2MgSi2O7)

Ð\

Ca2NAgSi2OT
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7. ELEMENTOS TRAÇOS E ISÓTOPOS RADIOCÊNICOS

7.1. I¡rrnoouçÃo

Cristalização fracionada, assimilação e mistura de magmas são os principais
mecanismos pelos quais são produzidas variações composicionais nas séries de rochas ígneas.
Com o intuito de quantiFrcar esses processos, BRYAN et al. (1969) colocam como um clos
objetivos da aplicação do método dos mínimos quadrados à petrologia determinar se um
determinado líquido derivou-se de um magma parental pela remoção ou adição de um certo
número de componentes cujas composições são fases minerais ou contaminantes (rocha
encaixante ou material xenolítico).

WRIGF{T & DOHERTY (1970) descrevem um procedimento de desenvolvimento de
progfamas aplicativos do método dos mínimos quadrados que parte da equação:

n

¡=lxyi
i=l

onde: X: constituinte do magma inicial (em porcentagem em peso)

xi: porcentagem em p€so do constituinte X no mineral i
yi: porcentagem em peso do mineral i na rocha.

A solução da equação consiste num conjunto de valores d. yi que minimize as
diferenças entre os constituintes do magma inicial e a somatória de xy¡ ("moda química,,). O
residuo de cada constituinte é a diferença entre o valor observado e o valor calculado pela
somatória.

LE MAITRE (19S2) discute pormenorizadamente as variantes do método dos mínimos
quadrados e suas aplicações a problemas petrológicos, sendo uma delas a inclusão, na equação,
de um magma final.

Dentre os programas desenvolvidos para tal fim, citam-se os de STORMER &
NICHOLLS (197s) e LE MAITRE (l9sl). MASON (1987) desenvolveu um programa para
equipamentos Macintosh que trata da misturas de magmas, ¿enominado Mix,n,Mac. Conhecidas
¿ls composições do magma inicial, do magma fìnal e de até seis f,ases, são calculadas as
porcentageils pl, V2,...p7 que satisfazem a equação:

magma inicial : pr (magma finar) + p2 (fase t) + p¡ (fase 2) * ... pz (fase 6)

Além das porcentagens pl, pz,...pi. o programa também calcula a composição do
magma inicial em função do valor mais baixo da soma dos quaclraclos dos residuos.



O QUADRO 2 apresenta os resultaclos da aplicação do Mix'n'Mac para testar as

relações entre o monchiquito PG-3-2 e o tefrito PB-5-3, envolvendo as lases: (a) olivina e
piroxênio, (b) olivina, piroxênio e kaersutita e (c) olivina, piroxênio, kaersutita e feldspato.

QUADRO 2 - Aplicação do programa Mix'n'lr,tac (MASON 1987) considerando o
monchiquito PG-3-2 e o tefrito PB-5-3 e o envolvimento de até quatro fases minerais.

(a)

sio2
'l'i()2

AI2O3
FeOt

MnO
Mg()
CaO
Na2O
K2ro
P2C)5
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Uma possível interpretação dos resultados do QUADRO 2 é que as diferenças nas
composições de monchiquitos e de tefritos em geral são dadas pela maior quantidade de olivina
(como xenoçristais), de cristalização <le piroxênio e formação de kaersutita (hi<tratação do
magma) nos primeiros. o favorecimento da cristalização de piroxênio e kaersutita poderia ser
explicado pelo mecanismo descrito em FOLEY (1984), apresentado no ítem 6.g do Capitulo 6
deste trabalho. Nos três casos aqui analisaclos, foram obticlas porcentagens muito próxirnas das
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fases olivina (l I -l2o/o), piroxênio (464lYo) e kaersutita (26%') para ',compor,, o monchiquito
PG-3-2 a partir do tefrito PB-5-3, sendo muito pequeno o envolvimento de feldspato (0,3yo).

O mesmo teste foi feito para o lamprófiro picritico PA-BD e o traquito pA-2 (eUADRo
3).

QUADRO 3 - Aplicação do programa Mix'n'Mac (MASON l9g7) considerando olamprófiro picrítico PA-8D e o teÈito PA-2 e o envolvimento de até três fases nlinerais
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Neste exemplo, as diferenças entre as composições dos tamprófiros picríticos e dos
tefritos seriam expressas pela presença de olivina e pirclxênio residuais em proporções
semelhantes (20-26yo) e pela maior concentração de minerais opacos nos primeiros. Apesar de
ter sido utilizada apenas magnetita como uma das fases envolvidas no processo, deve-se lembrar
que as cromitas são mais abundantes que os espinélios de Fe e Ti nos lamprófiros picríticos
(Cr2O3 não está incluído no programa Mix'n'Mac).

Estes dois exemplos bastante simples mostram, por um lado, a possível geração de
monchiquitos e camptonitos pela hidratação (ou concentração de fases voláteis) em rnagmas de
composição tefrítica e, por outro, a possibilidade dos lamprófiros picríticos corresponderem aos
cumulados da evolução dos magmas lamprofìricos.

4t
0

0

9
0

49
0

0

0

0

48

I

6

4

0
t3
24

0

0

0

magma fnal 41.21%
fasc I 26.54%
fasc 2 18.55o/o

magma

inicial
estimado

(l

l4
I
70

0

0

0

0

0
(,

37.29
Lt8
6.21

{r.05

0

I 8.75

9.74
0.37
0.74

0

¡esiduos

-0 2855

-0.1799
0.7567
-0.0506

0

0 248t
0.2633
-0.3083
-0.7365

()

ntagnra lìnal 36.83yo
fase I 263t1%
lÌ¡sc 2 22.16y"
fase 3 1.58%

l19



o QUADRO 4 refere-se aos resultados da aplicação do Mix'n'Mac ao traquibasalto B-
3F e traquianclesito B-3c cro dique da ponta do Bonete.

QUADRO, 4^-^Aplicação do programa Mix'n'Mac (MASON l9g7) considerando otraquibasalto B-3F e o traquianriesiio B-3c 
" 

o 
"nuãtuirento 

de duas fases minerais.
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os resultados deste teste foram ruins, principalmente em relação aos valores elevados
dos resíduos' uma possivel interpretação para a porcentagem negativa da fase feldspato é: paraque a composição do traquibasalto B-3F se aproxime da composição do traquiandesito B-3c,seria necessário extrair l,l5Yo de lblclspato. outro raciocínio seria: o traquibasalto deve
"contaminar-se" com material felsico para gerar o traquiandesito, o que explicaria, por exemplo,o amplo intervaro de g-9vo de Sio2 (FIGURA 24b) que ,,separa,, as composições doshaquibasaltos e traquiandesitos que compõem o mesmo dique.

Elementos traços e isótopos radiogênicos têm sido amplamente utilizaclos comoindicadores petrogenéticos. Dentre os elementos traços destacam-se os chamados incompatíveis,que são prefèrencialmente concentrados na fase líqi.iida durante a fusão parcial e a cristali zaçãofracionada' os elementos que são incompatíveis em relação aos minerais mantélicos non'ais(olivina' piroxênio, espinélio e granada) são denominados ritófìlos de íon grande (lrrge-irnlithophile elemenrs ou LILIi: K, Rb, Sr, Ba, zr,.fh,erementos terras raras, etc.).
A importância dos isótopos radiogênicos reside no fato de que fieqiientemente resistemaos eventos de liacionamento quimico que acompanha a formação e evolução dos magmas.Durante a fusão parcial, um magma irá herdar a composição isotópica de sua fonte e estaperrnanecerá constante durante os processos subseqüentes de cristali zação fiacionada, se nãohouver cont'aminação por interação com a rocha encaixante ou por outros magmas decomposição isotópica distinta' o estudo de rochas vulcânicas jovens clas cadeias mesoceânicas(MORB) e de ilhas oceânicas (olB) permite estimar, pelo fato destas rochas não terem sonrido
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contaminação crustal significativa até atingirem a superfìcie,as características isotópicas atuaisdas lbntes mantéricas dos magmas basárticos (wrLSoN r9s9).

7.2. ErnvnÌ{Tos rR+Ços

A TABELA 2l apresenta os resultados das análises por NAA (22 amostras) e ICp-Ms(10 amostras, com duas repetições, para comparação das precisões dos dois métodos).
A FIGURA 40 apresenta o conjunto das amostras analisadas representadas no diagramaSm yerszs Lalyb (não normalizado).

20

sm ro
(ppm)

Lalyb
FIGURA 4o - Diagrama sm versl'r La/Yb (elementos não normarizados). o contorno tracejadodelimita monchiquitós cujos elementos traços compoiiu*-r" conro ourros ritotipos o campo dosbiotita lamprófìros provavelmente se estende até as urãr,r* c-7-Ae c-z-ri åssim como os croslamprófiros picrÍticos pelas amostru, n_o t_e, pn_Sï ËÄ_ 1..

o diagrama é um bom discriminante especialmente para os biotita lamprófiros e oslamprófiros picríticos' Em especial o ahröifo pca-r apresenta varores cre srn e Lalybcompatíveis com o campo clos lamprófiros ultramáficos cro mesmo diagrama em RocK (r9gó).Ainda com respeito a esse diagrama, os lamprófiros deste trabalho plotam contiguos, porémfora, do campo clos kimberlítos.

As rochas básicas a inÚermediárias ficam bem discriminadas, clestacan<Jo-se pelosvalores relativamente altos de Sm e Lalyb entre l5 e 30.

os teores de elementos traços dessas amostras, normalizados seguncto os valores para omanto primitivo de suN & McDoNouGH ( 1989), substituindo-se tosforo por p2o5, estãorepresentados nos diagramas murti-erementares da FIGuRA 4 r.
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os padrões definidos pelas rochas básicas a intermecliárias são caracterizados pela
razão (LalYb)rq: 16 (FIGURA 4la). Anomalias negativas são encontradas para Nb, Ta, Sr e Ti,
sendo menos acentuadas para p2O5.

o padrão da amostra PCa-l (FIGURA 4lb) é comparado àquele definido pela
composição média dos alnöitos apresentada por ROCK (1991). A razão (Lalyb).,¡ é bastante alta(: 42)' Duas amostras de lamprófiros picríticos apresentam padrões similares, em que se
destacam os enriquecimentos em Ba, Th, u, Nb, Ta, por um lado, e, por outro, de elementos
terras raras leves (La, Ce, Pr, Nd), Pb, Sr, Pzos e Sm, relativamente às demais rochas. Também
são observadas anomalias negativas de Rb, K e Ti e uma anomalia positiva de Li.

Os biotita lamprófiros apresentam ([a/Yb)¡¡ : 3l e anomalias negativas de Rb, Th, U
e K (FIGURA 4lc). Contrariamente ao que ocorre com o alnöito, Ti não constitui uma anomalia.
Deve ser vista com ressalvas as anomalias positivas de Pb, pois são dados de XRF.

Os perfis dos camptonitos e monchiquitos são menos lngremes que os ¿os biotita
lamprófiros' com (LalYb)N: l9 (FIGURA 4ld). Os padrões das amostras pG-l-5 e pG-l-6A são
intermediários entre os camptonitos e lamprófiros picrlticos, notadamente em relação à
anomalia negativa de p2O5.

Os perflrs dos diagramas multielementares dos lamprófiros picríticos (FIGURA 4le)
são os menos inclinados, com (LalYb)¡¡ : 10, e caracterizam-se por apresentar as concentrações
menos elevadas de elementos incompatíveis (Rb, Ba e Th).

A amostra IB-10(e) da llha de São Sebastião apresenta um padrão distinto dos demais,
principalmente quanto ao comport.iamento dos elementos entre cs e [¿ (FIGURA 4!-Ð.para essa
amostra, (LalYb)ru : 12 e o seu perfil é caracterizado pelas anomalias negativas cle Rb, K, Ti e
Sr' Como nos alnoitos (FIGURA 4l-b), aparece uma fraca anomalia positiva de U.

os diagramas da FIGURA 4l ilustram o comportamento distinto de certos elementos
nas composições das rochas básicas a intermediárias e dos lamprófiros, sugerindo gerações
distintas' Dentre os lamprófiros, observam-se padrões semelhantes entre os lamprófiros
picríticos, camptonitos/monchiquitos e tefritos, que, por sua vez, diferern claqueles c.los biotita
lamprófiros e dos alnÖitos.

A hipótese de cristalização fracionada pode ser testada partindo-se da concentração cleum certo elemento traço nunl magma inicial. Se forem conhecidos os coeficientes de
distribuição daquele elemento relativos aos minerais que participam do processo, podem ser
calculadas as variações desse elemento no líquido com a cristalização. Mesmo que existam
incertezas quanto às composições iniciais do magma, ao percurso da cristalização e aos valores
apropriados para os coeficientes de distribuição, esse modelamento geoquímico fornece
indicações sobre os mecanismos petrogenéticos a serem considerados. o método pressupõe que
a cristalização fracionada se processe sob condições ideais, ou seja: <¡s cristais formaclos não
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reagem com o líquido; a cristalização ocorre num sistema fechado; a assernbléia de minerais
cristalizados perrnanece inalterada durante todo o processo; os coeficientes de distribuição não
se modificam com as mudanças de composição do líquido e com o decréscimo ¿a temperatura;
os minerais acessórios não interferem na distribuição dos elementos traços (e.g. HALI. l9s7).

o QUADRO 5 reproduz os valores dos coef,rcientes de distribuição (Kp) entre olivina,
clinopiroxênio e plagioclasio e líquidos basálticos, segundo FUJIMAKI er al. (19g4, in:
ROLLINSON I 993) e pHtLpOTTS (1990).

QUADRO 5 - Coeficientes de distribuição mineraiylíquidos basálticos Qn: ROLLINSON 1993 e pHil.poT-t-S t99o)

Olivina
Clinopirox

v.vv3 0.063 !416 0.0s3 o.l7 0.07t t.83

rpiroxênio 0.056 0.092 o.z3 0.44s 0.474 0.582 0.542 0.506 0.038 0.03 t

Olivina

La Ce Nd

clinopiroxênio 0 o26 8.4 2.6 0.4 2.7 0.9 0.005 0. r 0.9 r.3 0.03Plagioclásio 0'23 0 0 0.04 0 0.03 0.0r 0.048 0 0 0.0r

o subprograma NEWMELT do NEWPET (CLARKE 1993) fornece as variações das
concentrações de elementos no líqüido com a progressão da cristalização fracionada, como
apresentado no QUADRO 6- Foram considerados o lamprófìro picrítico pA-gD como magma
inicial e as seguintes porcentagens em peso dos minerais fracionados: 60% de olivina, 30vo de
clinopiroxênio e l}Yo de plagioclásio.

os diagramas multielementares mostram uma gradação de valores normalizados mais
enriquecidos para menos enriquecidos, desde o tefrito pA-l ao monchiquito pG-l-S, até o
lamprófiro picrítico PA-8D (FIGURA 4l). Comparando-se as concentrações dos elementos
envolvidos nos cálculos (TABELAS 3 e 2l) com o QUADRO 6, observa-se que as porcentagens
de cristalização necessárias para produzir líquidos com a composição do tefrito pA-l situam-se
entre 60-70/o' No caso do monchiquito PG-l-s, essas porcentagens seriam 40-50%. As
concentrações de alguns elementos, entretanto, fogem desse padrão geral (Rb, Ni, Sc, y, Nb e
Mn).

Mesmo que o lamprófiro picritico não represente adequadamente o magma parental dos
lamprófiros deste estudo, tanto o método dos minimos quadrados (testado com a utilização do
programa Mix'n'Mac - ítem 7.1) como o da cristalização fracionada (subprograrna NEWMELT -
este ítem) mostram haver uma "linhagem" em que participam os lamprófiros picríticos, os
camptonitos/monchiquitos e os tefritos. A partir de um magma parental (olivina basalto com
características alcalinas) gerar-se-iam camptonitos/monchiquitos e tefritos por cristal ização
fracionada' resultando, como estágio cumulático do processo, os lamprófiros picriticos.
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QUADRo 6 - corrccnlraçõcs (cm ppln) dc elemcrfos lraços no lfquido ncarrcudas pcla crisra.liz:rção fnrciorndacomiderado conro maema lnicial o lamprôfiro pic¡ítico pA-8D (subprosramå NEIryMELT de CLARKE I 993,
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7.3. O MAGMATTsMo BASÁTrco Do Mesozórco

Na porção centro-sul do Brasil, o magmatismo basáltico do Mesozóico é representado
pela Formação serra Geral (os basaltos da Bacia do Paraná), o enxame de diques máficos do
Arco de Ponta Grossa e os diques básicos da faixa costeira.

A Formação serra Geral da Bacia do Paraná é composta por basaltos .r.s. (90% do
volume total), rochas intermediárias (7o/o) e rochas ácidas (3%),e ocupa aproximad amente Tovo
da superfìcie total da bacia, que é de 1,2 milhões de km2. A espessura dos ¿enames é, em
média, de 660 m, podendo localmente atingir l5Z9 m.

BELLIENI et al' (1984, l9s6a) subdividem as rochas vulcânicas em três porções
geográficas:

' Paraná Meridional (sPB) - sul do Lineamento do Rio uruguai. compõem-se de basaltos
tholeiíticos (650/o), andesitos tholeiíticos ou vulcânicas intermediárias (22%) e vulcânicas
ácidas do tipo Palmas (13%). As vulcânicas ácidas (riodacitos e riolitos) tendem a se
concentrar nas porções mais a leste de sPB, atingindo as maiores espessuras nas porções mais
a sudeste, afìnando-se para oeste e norte.

' Paraná central (cPB) - entre os lineamentos do Rio uruguai e do Rio piquiri. BELLIENI elal' (1984,19s6b) consideram-na como uma zona transicional entre as outras duas.

' Paraná setentrionat (NPB) - norte do lineamento do Rio piquiri. preclorninam os basaltostholeiíticos' l¿vas ácidas porfiriticas são raras (do tipo chapecó) e as vulcânicas
intermediárias são ausentes.

os basaltos tholeiíticos da sPB são caracterizados por quantidades relativamente baixas
de Tio2 ß 2%) e de elementos incompatíveis (ow-Ti basalrs- LTiB), compativamente àqueles
da NPB (Tio2> 2vo,com endquecimento três vezes maior em elementos incompatíveis; high-Tiba'salts - t{TiB)' A porção cPB apresenta características geoquímicas tanto da spB como daNPB.

o caráter tl¡oleiítico tlos basaltos da lSacra do paraná é marcado pela coexistência deaugita e pigeonita' Esses magmas podem ser considerados diferenciaclos, já que seus Mg#(proporções atômicas) são inferiores a 0,56.

cálculos de balanço de massas ¡rodem explicar as variações químicas dentro de cadagrupo composicional por cristalização fracionada sob condições de baixa pressão. Entretanto,esse processo por si só não consegue gerar, por exemplo, IIT'iB a partir de LTiB. pICCIRILL' elal' (1988) explicam o comportamento dos elementos incornpativeis clos basaltos da Bacia doParaná como resultantes de fusões, em proporções diversas, de uma fonte mantélica homogênea.Para produzir t{TiB, seria necessário fundir quantidades do manto da ordem de 3vo(espinério
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peridotito) ou l2%o (granada peridotito); no caso dos LTiB, as taxas de fusão seriam maiores, da
ordem de 25o/o (espinélio peridotito) ou 4oYo (granada peridotito). A(s) fonte(s) dos HTiB
seria(m) mais rica(s) em clinopiroxênio e granada relativamente à(s) clos LTiB, assumindo-se
fusão parcial não-modal e grau de fusão superior a l}Vo. Alternativamente, considerando-se
taxas semelhantes de fusão (e'g. l2o/o\, a concentração de elementos incompatíveis na fonte dos
HTiB seria aproximadamente 1,4 vezes aquela dos elementos incompatÍveis da fonte dos LTiB.

HAWKESWORTH et at- (1992) resumem a classificação geoquímica de pEATE et al.
(1992) para os basaltos da Bacia do Paraná, Qüe são subdivididos nos tipos Urubici, pitanga,
Paranapanema, Ribeira, Gramado e Esmeralda. os três primeiros tipos corresponderiam aos
HTiB e os três últimos, aos LTiB. Além dos altos teores de TiO2 (> 3yo\, os tipos pitanga e
Urubici apresentam elevadas concentrações de elementos terras raras e HFS (high fietd strength
elemenls)' o tipo Gramado também se caracteriza por um pronunciado enriquecimento de
elementos LIL em relação aos terras raras e HFS e anomalias negativas para Ti, p e Sr.

O Arco de Ponta Grossa é um alto tectônico, de direção NW-SE, cuja formação deve
ter-se iniciado no Devoniano e culminado no Jurássico-cretáceo, pouco antes ¿e ocorrer os
derrames da Bacia do Paraná (FÚLFARO et al. 1982, apud IIAWKESWORTH et al. lgg2). o
Arco é atravessado por centenas de d.iques, constituídos por rochas tholeiíticas a dois piroxênios.
Os termos ácidos são muito raros.

PICCIRILLO et al. (1990\ também adotam a distinção HTiB e LTiB para ess¿rs rochas,
sendo que o primeiro tipo predomina sobre o segundo. Suas caracteristicas geoquímicas são
análogas as observadas nos basaltos da Bacia do Paraná. variações químicas dentro de um
mesmo dique refletem processos de diferenciação que ocorreram anteriormente à sua colocação.
Como no c¿lso dos basaltos da Bacia do Paraná, a cristalização fracionada não explica as
diferenças entre rochas menos e mais enriquecidas em elementos incompatíveis. Essas
diferenças correspondem a diferentes taxas de fusão (9Yo paraHTiB e 20yo puru-flt¡g) de uma
fonte do tipo granada peridotito.

A distribuição do magmatismo, as composições químicas e isotópicas sugerem que os
diques do Arco de Ponta Grossa estão associados aos denames basálticos e às vulcânicas ácidas
do NPB' HAWKESWORTFI et al. (lgg2) acrescentam que a maioria dos diques do Arco ¿e
Ponta Grossa assemelham-se aos tipos HTiB paranapanema e pitanga.

COMIN-CHIARAMONTI er al- (L9s3)analisaram 2l diques que ocorrem na região da
Serra dos ltatins (Peruíbe) e ao longo da Rodovia BR-101, desde Ubatuba até Angra dos Reis,
totalizando 180 km' os diques são classificados, segundo o diagrama de LA RocHE et al.
(1980)' em andesibasaltos (de textura dolerítica e apresentando crescimento gráfico entre
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quartzo e feldspato alcalino), latibasaltos (de

além de variedades com textura porfirítica)
(textura quench).

De maneira semelhante ao que ocorïe com os HTiB da Formação Serra ceral, observa-
se o aumento do teor de Zr acompanhado pelo aumento de Rb e Ba e decréscimo de Ni e Cr nas
composições dos diques do litoral. Taxas mais baixas de fusão parcial podem explicar as
concentrações mais elevadas de elementos incompatíveis nas rochas dos diques do que nos
HTiB.

BELLIENI et al. (1990) distinguem, dentre os diques da llha de São Sebastião, aqueles
do Cretáceo Inferior (EC), representados, segundo a classificação química de LA R6CHE e/ a/.
(1980), pelos termos básicos antlesibasaltos, latibasaltos e latiandesitos e pelos termos ácidos
dacitos e riodacitos. Os primeiros são subafiricos ou levemente porfiriticos, apresentando como
fenocristais plagioclásio, augita e titanomagnetita. Epidoto e clorita podem substituir o
plagioclásio (da matriz?) e o piroxênio pode estar uralitizado. Apatita aparece associada a biotira
(?)' os diques ácidos são compostos por plagioclásio, augita, pigeonita e titanomagnetita, com
apatita subordinada.

Os diques do Cretáceo Superior (LC) são constituidos por basanitos, tefritos e basaltos
alcalinos porfiríticos com fenocristais de piroxênio destacando-se na matriz microcristalina.
Um único dique de fonólito encontrado pelos autores é subafìrico com escasso feldspato
aicalino, píroxðnio caìcico, microfenocnsrais de biotita, raros opacos e aparita, imersos em
matriz muito fina. o quartzo traquito é holocnstalino e porfiritico, com lenocristais de
feldspato e subordinadamente opacos e quartzo. A matriz é formada por feldspato alcalino,
biotita, anfibólio, carbonato, opacos e quartzo.

Pelo comportamento dos elementos traços, os autores associam os diques de
características ácidas (EC) ao tipo chapecó do NpB (enriquecimento em elementos
incompatíveis) e aos da faixa Peruíbe-Rio de Janeiro, considerando aqueles como uma extensão
desses' As rochas estâÍo levemente fracionadas, apresentando os termos b¡ísicos razões (Lalyb)N
da ordem de 9,7 t 0,3 e os termos ácidos, (Laiyb)N : 17,0 + 3,g (normalização segundo
condrito)' os diques LC apresentam (LalYb)N:21-18 e anomalias de Nb positivas, o oposto do
que acontece para os diques EC.

Refazendo-se os diagramas multielementares de BELLIENI ¿l al. (lgg0) utilizando os
dados de ICP apresentados pelos autores normalizados segunclo os valores para o mantoprimitivo de suN &' McDoNouGH (1989), obtêm-se, para os diques básicos, perfis
semelhantes aos das rochas básicas a intermediárias deste estudo (inclusive apresentando

textura doleritica e com piroxênio rico em Ca,

e aqueles do limite andesibasaltos/latibasaltos

128



anomalia negativa de Nb). Os diques ácidos são representados por perfìs com anomalias
negativas acentuadas de Sr, Pzos e'ri, além da anomalia negativa de Nb.

os perfis dos diques de basanito e de tefrito de BELLIENI e/ al. (1990\ assemelham-se
aos dos camptonitos/monchiquitos deste esfudo, exceto pelo maior enriquecimento em K e Lu.
Quando comparados aos tefritos deste estudo, observa-se nos primeiros um maior
enriquecimento nos elementos entre Cs e P2O5. O perfil da amostra IB-10(e), proveniente de um
dique intrusivo em rocha alcalina, coincide parcialmente com os perfis do basanito e tefrito
(principalmente a partir do Nd), deles diferindo nas anomalias negativas de Nb, Rb e K.

Os perfis dos traquitos (s/ocfrs de Serraria, São Sebastião e Mirante) e do dique de
fonólito analisados por BELLIENI et al. (1990) diferem dos demais, os primeiros por
apresentarem forte anomalia positiva de K e fortes anomalias negativas de Sr e Ti e menos
pronunciada de Ba. O fonólito está enriquecido em elementos terras raras, apresenta fortes
anomalias positivas de Nb, La, Nd e Zr e fortes anomalias negativas de Ba, Sr, p2O5 e Ti.

7.4. Isoropos R¡DrocÊNrcos

O método isocrônico de datação de suítes de rochas ígneas comagmáticas baseia-se no
fato de que a taxa de acúmulo do isótopo radiogênico relativa a um isótopo não-radiogênico do
mesmo elemento está relacionada à razão de concentração elementos radiativo e radiogênico
(e-g. COX et al- 1979). Por exemplo, p¿ua o sistema Rb-Sr (e analogamente para os sistemas
sm-Nd, Th-Pb e u-Pb), a equação isocrônica pode ser escrita como:

ttr]=[ff], .[*#]r""

onde t é o intervalo de tempo decorrido desde a cristalização das rochas a partir de um magma
isotopicamente homogêneo e ît e aconstante tle clecaimento ( 1,42 x l0-l l/anos).

Utiliza-se como indicador petrogenético a razão inicial [87sri86sr]¡, pois é função da
rqzão Rb/Sr da fonte magmática integrada ao tempo de formação da Terra, quando as razões
isotópicas eram completamente unif'ormes. Para que ara,ão inicial possa ser calcula¿a, torna-se
necessário conhecer-se o valor de t.

7.4.l.ldades K-Ar

AMARAL et al. (1966) distinguiram, com base nos primeiros resultados da aplicação
do método K-Ar aos basaltos da Bacia do Paraná, quatro eventos vulcânicos, o mais jovem ( I l0
Ma) correspondendo à seqtiência vertical de basaltos de Turvo (SC). os outros eventos estariam
representados pelos basaltos do Estado de São Paulo (123 Ma) e por dois episódios cle geração
de diques (130 e 137 Ma) na região cle Ubatuba.

-r) (7.4.t)
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A TABELA22 apresenta uma compilação das datações realizadas pelo método K-Ar
para alguns diques da região de Ubatuba. Os dados foram recalculados seguindo-se as
recomendações de STEIGER & JAEGER (1977). As discrepâncias são muito fortes; por
exemplo, as idades das amostras coletadas nas bordas e centro de um mesmo dique da ponta do
Surutuva caem num intervalo amplo de 128-144 Ma. Quanto ao dique de Toninhas, as idades
variam entre 133 Ma e 148 Ma, mostrando que o método K-Ar não oferece dados conclusivos
em relação às idades das manifestações.

SIEDNER & MITCHELL (1976) tentaram encontrar uma base mais objetiva e precisa
de correlação das rochas vulcânicas do sudoeste da Africa e da América do Sul, adaptando o
modelo isocrônico aos dados K-Ar disponíveis até então. Mostraram que as idades de rochas
cogenéticas espalham-se de maneira inaceitável num diagrama 40Arr ad versus K, mas que, no
entanto, existe um grau elevado de colinearidade nos diagra¡¡¿s a0[¡/36Ar versus 40K/36Ar. Os
autores puderam concluir que o vulcanismo mesozóico naquelas regiões ocorreu como episódios
discretos de duração razoavelmente curta. A efusão dos basaltos da Serra Geral e do Kaoko
(Namibia) teria ocorrido simultaneamente há l2l Ma. Para os basaltos amostrados por
sondagens realizadas na porção central da Bacia do Paraná e para os diques de Ubatuba,
definiram isócronas de 127 Ma, valor coincidente com aqueles atribuídos à separação Africa-
América do Sul, obtidos com base em anomalias magnéticas marinhas. A alta røzãs inicial
40Ar/364r encontrada foi causadq segundo SIEDNER & MITCI-IELL (op. cit.), por urn excesso
de argônio radiogênico proveniente dos gnaisses pré-cambrianos encaixantes dos diques.

Dados geológicos, paleomagnéticos e radiométricos indicam que o vulcanismo das
bacias do Paraná e do Etendeka (África) é anterior à abertura do Oceano Atlântico, ocorrida há
123-127 Ma (PICCIRILLO et al. l9S8). A técnica 40[¡-3e{¡, a laser, tem sido usacla
conjuntamente com outros métodos para identificar e evitar problemas com o excesso e perda de
argônio (MANTOVANI el al. 1993). TURNER et al. (1994) concluiram, como resultado de um
estudo geocronológico detalhado utilizando essa técnica, que os basaltos das bacias do paraná e
do Etendeka extravasaram por um periodo de l0 milhões de anos, entre 137 e 127 Ma. As rochas
mais antigas da Formação Serra Geral localizam-se a norte e a oeste da Bacia do paraná,

enquanto as mais jovens estrlo concentradas no sul e no leste, sugerindo a migração do
magmatismo com o tempo. A afirmação de que o magmatismo começou nas porções a noroeste
da bacia é consistente com a maior concentração de si//s nas regiões norte e central. As erupções
mais jovens (128-127 Ma) correspontlem aos basaltos Esrneraldq Gramado (Uruguai) e os
riolitos da região de Ponta Grossa.

As idades K-Ar dos diques do Arco de Ponta Grossa situam-se ao redor de l32tl0 Ma
(ROCHA-CAMPOS et al. 1988). Segundo PICCIRILLO et al. (1990), dados paleomagnéticos
indicam que os diques são mais jovens do que as vulcânicas da Bacia do paraná, tendo sido,
provavelmente, os alimentadores das rochas vulcânicas estratóides extravasadas ao norte da
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bacia e em direção à margem continental, e que foram mais tarde erodidas. os diques
colocaram-se durante as fases iniciais do rifteamento e/ou flexura, cortando os derrames
basálticos.

HENNIES & HASUI (196s) dataram pelo método K-Ar alguns diques e rochas
alcalinas da Ilha de são sebastião, com a finalidade de estabelecer idades relativas de intrusão(TABELA 22)' Para os srocÉs alcalinos obtiveram uma variação de idades entre 79,4e g5,9 Ma,
enquanto para os diques de traquito e tinguaíto as idades situaram-se entre 54,5 e g0,9 Ma.Apesar da coerência dos dados (os diques são mais jovens que as rochas que cortam), osintervalos de idades são muito amplos, não somente para um mesmo episódio magmático
(formação dos srocks, intrusão de diques), como de um evento em relação ao outro.
7.4.2. Isócronas Rb-Sr

A TABELA 23 apresenta os dados isotópicos de sr obtidos conforme especificado nocapítulo l, acompanhados dos erros analíticos (2o %). para boa parte das amostras não se
dispõe dos dados de diluição isotópica de Rb e sr. Para esses casos, os valores de 87Rb/86sr
foram. calculados pela form ula:

-# = 0,2833r . #[#+ r,s *z) (7 4.2)

A razÃo 87sr/86sr é medida por espectrometria de massa e Rb e sr são as concentrações
desses elementos na rocha, medidas por lcP-MS (Prof s. shaw, comunicação verbal). As razões87$¡/86$¡ (medidas) s s7Rþ/86gr (calculadas) estão representadas no diagrama 87g¡/s6g¡ versus87Rb/86Sr (FIGURA 42).
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Os pontos representativos das rochas de composição básica a intermediária aglomeram-
se ao redor de uma isócrona de 130 Ma, que define uma razão 875r/865r inicial de 0,7066. para
os lamprófiros, o melhor ajuste é uma isócrona de l16 Ma, definida pelo alnöito pCa-I, as
amostras A-01-A e PA-5 e os biotita lamprófiros, sendo amzão sTsr/scsr inicial de 0.7055. A
amostra IB-10(e), juntamente com 18-16-1, ambas da llha de São Sebastião, plotam sobre uma
isócrona de 80 Ma (razão 87$¡/86$¡ inicial :0,7042),que é a idade das intrusões alcalinas da ilha
(e.9. ULBRICH & GOMES lgSl).

Adotando-se as idades de 130 Ma, l16 Ma e 80 Ma para, respectivamente, as rochas
básicas a intermediárias, os lamprófiros e as rochas da Ilha de São Sebastião, foram calcutados
os valores de (8zg¡/a6Sr)¡ e es,(t) pelas equações:

ttr] =[#].-#(."-,) (7.4.3)

(7.4.4\

A razã'o (87sr/86sr)tun é obtida aplicando-se a equaç ão 7.4.1 ao Reservatório Unilorme
(tIR), cujas razões 87$¡/86$¡ e 87Rb/86Sr são, no tempo presente, respectivarnente 0,7045 e
0,0816 (e.g. FAURE 1977).

7.4.3. t¡d versl.s Ês,

As mesmas idades adotadas para calcular a razã,o (87sr/s6sr)¡ e e5,(t) foram usadas para
obter as razões (l43Nd/t44Nd)l ('TABELA 23). e¡¡¿(t) é defini<lo como:

- ,]. ,0' (7.4 s)

A razão (l43Nd/l44Nd)tcgun é calculada conhecendo-se as razões r43Nd/r44Nd e
l47sm/l44Nd (respectivamente 0,512638 e 0,1967) do Reservatório unilorme Condrítico
(CHUR) e a consta'te cle decaimento r" (6,54 x r0-12/anos).

A FIGURA 43 é uma reprodução do diagrama tr.rd versus ts¡ de I{AWKESWORTH cl
al' (1990), sobre o qual estão plotados os valores de 6¡¿ e rs¡ cleste estuclo (TAIIELA 23).
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Depreende-se que os basaltos e os traquiandesitos (amostras da praia do Bonete) são
intermediários entre os LTiB e l-lTiB da Bacia do Paraná (campos hachurados da FIGURA 43).
Os lamprófiros em geral apresentam epa(t) entre +l e-r2, situando-se próximos do campo dos
kimberlitos do Grupo I.

O detalhe da FIGURA 43 mostra agrupamentos de amostras muito semelhantes aos
obtidos nos diagramas multielementares. O alnöito PCa-l e os lamprófiros picríticos A-01-A e
PA-5 aparecem novamente juntos, plotando acima dos biotita lamprófiros.

As amostras da llha de São Sebastião plotam em porções distintas do diagrama,
especialmente lB-10(e) e IB-16-l (traquito). Os valores de e(t) do traquiandesito IB-lB foram
calculados para 80 Ma ao invés de 130 Ma, o que seria mais correto. Neste caso, rNd e rsr
seriam, respectivamente, -3,4 e 16,5, valores intermediários aos do campo clos basaltos e dos
biotita lamprófiros. De modo geral, os lamprófiros plotam no intervalo -l < eg¡ < l0 e -l < ÊNd <
3, exceto as amostras SM-l (camptonito) e ppu-l (tefrito).

HAWKESWORTH er al. (1992) observaram que vários diques da faixa costeira entre
Santos e Rio de Janeiro não apresentam o comportamento geoquímico geral dos basaltos da
Bacia do Paraná. Eles podem tanto apresentar razões NbiZr semelhantes às das principais
manifestações da bacia, porém correspondendo a quantidades de Ti relativamente mais baixas,
como semelhanças marcantes com as rochas brisicas recentes de Tristäo da Cunha. Altas razões
Nb/Zr indicam, segundo os autores, envolvimento da componente otB.

Utilizando-se os dados daqueles autores, foram calculados Ësr € e¡¡¿ considerando a
idade de 130 Ma. Para os diques da faixa Santos-Rio de Janeiro que apresentam razões M/Zr
enne 0"25 e0,28, os valores de e¡6 são positivos (1,5-2,7) e es, varia entre 7 e 12. para raeões
Nb/Zr inferiores a 0,13, os valores de e¡¿ são negativos (entre -5,5 e -7,6\ eeg¡ varia entre 46 e
53' As rochas deste estudo que não seguem estas tendências são os lamprófiros pícriticos pA-5 e
A-01-4, o biotita lamprófiro B-zAe a amostra lB-10(e) cla lha de São Sebastião.

PICCIRILLO et al- (1990) consideratn a maioria das rochas clos diques do Arco de
Ponta Grossa não contaminadas por material crustal. Essas rochas apresentam razões 875,/865r
iniciais inferiores a0,7060 (o mesmo ocorrendo para os basaltos da NpB, ç6¡¡ 87g¡/865r inicial
entre 0,705-0,706; PICCIRILLO et al. l98s) e protam no mantle array(es, = +17 eeì{¿ = -3).

Razões 875r/865r iniciais mais elevadas (0,707-0,71l) das rochas basálticas da SpB são
acarretadas por contaminação crustal, provavelmente da ordem de7-15% (plccIRlLLo et at.
1988)' Os dados de elementos maiores e traços indicam que o "contaminante,, deve ter sido de
composição granítica, produzindo enriquecimentos em SiO2, K2O e Rb e empobrecimentos em
FeO' TiO2,P2Os e Sr. Este fato deve aplicar-se ao dique da Praia do Bonete, pois foi observado
um amplo intervalo de valores de Sioz i52% a S9%)separando os traquibasaltos que constituem
as bordas do dique dos traquiandesitos [(B-3C e ts-3D(l)] das porções mais centrais (plGURA
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24'b). Além disso, a contaminação crustal também explicaria os resultados ruins obtidos com a
aplicação do método dos mínimos quadrados a essas rochas (ítem 7.1) e as razões sTSr/86Sr

iniciais da ordem de0,707.

Quanto aos diques da llha de São Sebastião, BELLIENI et al. (1990) obtiveram razões
875r/863r iniciais de 0,70462 para os basanitos e 0,70433 para os tefritos, diferentes dos valores
para os stocks de Serraria e Mirante (respectivamente 0,70533 e 0,70507), o que indicaria
diferentes fontes mantélicas (time-integrated manrle source materials). A razã,o 875r/865r obtida
para o traquito IB-ló-l é a mais próxima dos valores dos slocls (0,7048), enquanto a da amostra
IB-10(e) é a mais baixa entre as amostras analisadas (0,7042).

7.4,4. Isótopos de Pb

DUPRÉ & ALLÈGRE (1983) provaram a existência de um amplo domínio (108 km2),
centrado no Oceano indico e delineado por ilhas oceânicas e basaltos de crosta oceânica, com
signaturas isotópicas de Sr, Nd e Pb anômalas. Esse domínio mantélico, denominado DUPAL,
pode ser traçado quase continuamente, entre o Equador e a latitude 60"5.

A anomalia DUPAL é quantificada por HART (1984) como o desvio das razões
207Pb[204Pþ s 2ospþ/204Pb da Linha de Referência do Hemisfério Norte (Northern Hemisphere
Ileference Line ou NHRL) e pelos valores absolutos ds 87$¡/s6gr. A NHRL é definida por duas
equações que fornecem ¿rs razões 2o7Pbl204Pb e 20sPb/20aPb dessa linha; as equações foram
escolhidas de tal forma a manter uma colinearidade dos dados Pb-Pb dos basaltos cle cadeias
mesoceânicas (tipos N e E) e de ilhas oceânicas (Havaí, Islândia, Açores, Canárias, Cabo Verde
e ilhas do NE do Pacífico). Assim, magnitude da anomalia DUPAL é expressa por:

L7/4: Í(207Pbl204Pb)no*rn - Q}TPblzlapb)Nrrul x 100

L8/4 : [(208Pb/204Pb)n<¡*r¡, - (208Pbl2Bpb)urm.] x I 00

ÂSr : [(87sr/86sr)noc¡rn - 0,4 x 104

HAWKESWORTIT et al. (1986) mostram que no Atlântico Sul rochas com L7/4> l0 e
L8l4 > 100 apresentam ÂSr > 45. As variações nas ra¿zões 207Í'l)lz04pþ û 2081ì'þ/20,f lrb p<¡cleln ser
explicadas por variações de longa duração das razões UÆb e Thipb (> lo¡ Ma) e são vistas tanto
como evidências de existência de regiões muito antigas e anômalas no manto sub-litosférico
como de introdução de Pb anômalo de reservatórios litosfericos no manto. outro aspecto
interessante é que a anomalia DUPAL parece estar restrita, no Atlântico Sul, a uma área entre
aquelas onde ocorreu vulcanismo associado à abertura de oceano (paraná e Etendeka).

Na TABELA 24 estão listados os valores de L714 e A8/4 das amostras analisadas para
isótopos de Pb. os basaltos, traquibasaltos, traquiandesitos e traquiandesitos basálticos
apresentam L714 > l0 e Â8/4 > 80; para o traquito 18-16-l da Ilha de são Sebastião, L7l4 = 16 e
L8l4 x l2O.

(7.4.6)

(7.4.7)

(7.4.8)
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QUADRO 7 - Analises complemenrares de pb, Th e u (cHEMEx Labs Ltd., canadá).

Th (NAA: I

o alnöito PCa-l apresenta valores negativos para ambas as variações. Com exceção dos
biotitas lamprófiros c-74 e B-24 e do monchiquito pG-l-6A, os demais lamprófiros
enquadram-se nos intervalos I < L7l4 <7 e46 < Lgl4 <71.

uma parte dos dados isotópicos de Pb medidos foi corrigida para as idades 130 Ma
(rochas básicas a intermediárias), I l6 Ma (lamprófiros) e 80 Ma (llha de são Sebastião). para a
correção, é necessário conhecer-se as quantidades de urânio (uppm), tório (Thopm) e chumbo
(Pbppm) da amostra. As equações utilizadas foram:

238U/204Pb: 0,9928 Uppn/[Pbppnl(l + 2o6Pbl2o4pbfn + zozp6 lz(!¡pbm+ 208pb/20apbr)l (7.4.g)
232TW204Pb : Thppm/[Pbppn/(l + 206Pbl2c/Pbn + 2o7Pb/2o4pb, + 20ap6/204pbm)l (7.4.10)
2o6Pbl204Pb (t): 2o6Pbl2o4pb^-zttt¡p04pb (el5,5l x t0-n * r _ l)
2o7Pb/zMPb (t) : 2o7Pb/2o4pb^ - ¡ztt¿¡zo4pb (ee8,485 x t0-r | * r - I )l/l37,gg
208Pb/204Pb (t) : 2oïpb/204pbm - 23zTyz04pb (e4e,4 7s x to-t2* r _ l )
(Dr. R. Carlson, comunicação verbal).

lnfelizmente as análises de chumbo (Pbppm) são duvidosas. os resultados obtidos por
XRF são muito diferentes das anárises por ICp-MS (c/ TABELAS 3 e2r), tendo-se optado pelos
dados provenientes do último método. Seis amostras foram analisadas pelo laboratório
CHEMEX (Canadá), sendo que cinco amostras não atingiram o limite de detecção de I ppm
para Pb (QUADRO z).

São apresentados na FIGURA 44 os dados isotópicos de pb medidos e corrigidos,
considerando-se apenas as análises de PA-8c2 e rA-2 do euADRO 7, sendo que os resultados
da correção foram ruins para esta última (adotou_se pb :0,9 ppm).

As razões 206Pbl2o4Pb medidas situam-se no intervalo de 17,71-1g,96, exceto o alnöitoPCa-l (206Pb/204Pb : lg,g4)- As amostras plotam acima da NHRL, tanto no diagrama
207Pb/2MPb versus 206Pbl2MPb, quanto ¡1s 20spþ/2o4Pb versus z06pb/204pb, como ilustrado pelos
detalhes da FIGURA 44.

o efeito da correção dos dados quanto à idade é deslocar os pontos
baixos das razões pb/pb. Esse deslocamento é considerável para o alnöito
forma, se aproxima dos ramprófiros picríticos A-0r-A e pA-5.

(7.4.1t)

(7.4.12)

(7.4.t3)

para valores mais

PCa-l, que, dessa
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De uma maneira geral, os lamprófiros concentram-se no diagram a 2o7Pb/204Pb vs.
206Pb/204Pb entre os campos Walvis lìidge e LTiB s sm 208pbl2o4Pb vs. 206pb/204pb, entre os
campos Walvis Ridge e Kimberlitos do Grupo I. A amostra B-3D(l), do dique da praia do
Bonete, plota no campo do LTiB da Bacia do paraná.

MARQUES et al. (1990) analisaram o comportamento dos isótopos de Pb dos basaltos
da Bacia do Paraná, obtendo os seguintes valores:

QUADRO 8 - Dados isotópicos de Pb para os basaltos da Bacia do Pa¡aná (MARQUES et at. t990)

206PbÆ04Pb 207Pb[zo4Pb 208Pbi204Pb
LTiB das regiões central e sul 18,32 - 18.68 15.61 - 1s.68 38.50 - 38.94
LTiB ç6¡¡ 879¡i86sr < 0.7060 18.32 - 18.44 15,61 - 15,64 38.50 - 38-73
LTiB da região norte 17,91- 17,96 15,53 - 15,55 38.40 - 38.46
HTiB das regiões norte e central 17.85 - 18.02 15.s2 - 15.55 38.33 - 38.44
HTiB da região sul 17.58 - 17.81 15,50 - 15,52 38.13 - 38-25

Os LTiB da região norte são menos radiogênicos do que os LTiB das regiões central e
sul. Tais diferenças (e também as encontradas nas razões LaJCe, [¿/Sm, CeÆb e TalU) são
explicadas considerando-se que esses basaltos originaram-se de fontes composicionalmente
distintas. Por outro lado, não existem variações signifîcativas entre as razões Pb/Pb dos LTiB da
região norte e os HTiB das regiões norte e central (o mesmo ocorrendo em relação a Sr e Nd e às
razões entre elementos incompatíveis), o que indica que diferentes graus ¿e fusão de uma
mesma fonte podem produzir esses magmas.

Os autores explicam, ainda, que o enriquecimento de Pb radiogênico poderia ter sido
causado por processos de contaminação crustal. Fontes sistematicamente distintas explicariam
as diferenças nas razões isotópicas Pb/Pb dos basaltos das regiões norte e sul da Bacia do
Paraná. Entretanto, esse fato isoladamente não explica as diferenças significativas nas
caracterÍsticas geoquímicas existentes entre os LTiB e HTiB. O enriquecimento deve estar
ligado a um processo muito mais antigo (2000 Ma) de formação e estabilização do manto
litosférico subcontincntal. Nestc caso, as difcrenças marcantes em termos de isótopos de pb
observadas entre LTiB e HTiB da região norte e os LTiB das regiões central e sul indicam a
existência de heterogeneidades de grande escala no manto litosférico.

Uma das conseqtiências do trabalho de TURNER et al. (1994) é a constatação de que
no âmbito da província Bacia do Paraná ocorrem tanto magmas quimicamente semelhantes
extravasando em épocas difcrentes e em diferentes lugares, quanto magmas diferentes sendo
gerados simultaneamente em determinadas áreas. Por exemplo: as idades 4oAr/J9Ar das lavas do
tipo Gramado variam entre 133'132 Ma na escarpa da Serra Geral e entre 127-lzg Ma no
Uruguai, sendo este último vulcanismo contemporâneo ao extravasavamento clos magmas do
tipo Esmeralda na escarpa; são encontradas interdigitações dos tipos Gramado e Urubici na
escarpa da Serra Geral; as idades dos tipos Pitanga e Paranapanema que compõem os diques do
Arco de Ponta Grossa são semelhantes.
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Para TURNER el al. (1994), tipos diferentes de magmas que extravasararn em épocas
diferentes e em lugares diferentes refletem diferentes composições da fonte. Nas porções norte e
oeste da Bacia do Paraná, apenas áreas-fonte com alto Ti/Y estiveram envolvidas, enquanto no
sul e no leste, próximo à escarpa da Serra Geral, áreas-fonte com baixo Ti/Y predominaram. A
estratigrafia química (como proposta por PEATE et al. lgg2) reflete, na realidade, a distribuição
espacial das iireas-fonte de magma sob a pilha vulcânica, ao invés da evolução temporal de uma
área-fonte particular. Desta forma, a cronoestratigrafia baseada na classificação quimica do
magma não é apropriada no caso da província da Bacia do paraná.

A explicação de TURNER et al. (op. cit.) também se aplica no cÍrso dos diques do
presente estudo, com o fato adicional de que tipos diferentes de magmas, que extravasaram em
épocas diferentes, aproveitaram-se das mesmas zonas de fraqueza da encaixante, ocorrendo
como diques de composições diferentes corocados lado a lado.
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B. coNSIDERAÇÕps FrNArs

8.1. IñrRonuçÃo

Na concepção de COMIN-CI{IARAMONTI er al. (1983), a porção leste da Bacia doParaná deve ter representado, no cretáceo Inferior, uma zona periferica onde a fusão ter-se-iaprocessado mais incipientemente em relação às áreas de anomalia térmica mais erevada (defusão em maiores proporções), levando à geração do diques da faixa costeira.rrAwKESwoRTH et al' (lgg2), entretanto, observaram que a composição dos diques não éúnica' sendo que um litotipo apresenta altas razões Nb/Zr, indicio, do envolvímento dacomponente OIB.

CARLSON (1992) explica que a crosta e a litosfera são demasiadamente frias para quesejam alcançados os graus elevados de fusão necessários para a geração de denames basálticoscontinentais' Este é um dos motivos porque a hipotese de que derrames basárticos são causadospela chegada a superficie da Terra de uma pluma de materiar do manto profundo tem tidocrescente aceitação (CAMPBELL &, GRIFFITHS 1990). De fato, a maioria das províncias dederramçs basálticos demarcam o início do traço deixado por ho*pofs mantélicos, desenhadopelas elevações vulcânicas que vão se formando à medida que as pracas se movem sobre eres.
A origem dos derrames basálticos a partir de uma pluma pode explícar a razÃo dagrande produção de magma obsewada naquelas províncias. contribui para esta hipotese o fatode que alguns derrames apresentam composições qulmicas e isotópicas semelhantes às lavasrecentes dos locais atuais dos hotspors associados àquelas províncias. Entretanto, os derramesassociados à ruptura do Gondwana (Karoo, paraná, Tasmânia e Transantártica) apresentamcaracterísticas de elementos traços e radiogênicos que mais se assemerham iàs rochas da crostacontinental do que a qualquer sistema vulcânico nas bacias oceânicas. poa parte desses basartosestlio enriquecidos em sflica e em elementos traços incompatíveis, que preferenciarmente seconcentram no llquido e não nos reslduos sólidos da fusão. Além disso, esses basaltosapresentam composições isotópicas indicativas de que o enriquecimento em elementosincompativeis está relacionado a uma feição antiga. Isto sugere a existência de uma fonte quepgrmaneceu separada da células de convecção do manto por um período de tempo rongo; comovisto no capítulo 7' essa feição é a litosfera continental antiga. HAWKESWORTH et al. (l9g6)já haviam assinalado que, pelo menos no Atlântico sul, a anomalia DUPAL é um fenômeno denível raso que se deu na litosfera continental.

GALLAGI{ER & HAWKESWORTH (lgg2) encontraram uma forma de conciriar odado concreto da assinatura qulmica de origem litosferica com os ¡nodelos que indicam que alitosfera não pode fundir a ponto de produzir magmru em profusão. A adição de água ao manto,



mesmo de ba.

::ffiï;ï,'å',i:äii;::î.:ii*:î:ii:î,iîî::*:::ï:;::iïi:,ïïï:1:
Várias províncias mostram uma hansição na composição dos derrames basárticos,iniciando-se a seqtiência com lavas que uor.r.nrur forte assinatura ritosferica; depois, as

composições tendem para aquelas dos basaltos de bacias oceânicas. A transição química não é
prevista peros moderos que assumem fusão em condições secas:temperaturas requeridas para a fusão, são necessárias-;;;J":lJ;.i'îit.ï.::t#litosferica, como rongos intervatos de tempo para que seja conduzidc

Ïîii:,":ää::tff ,;;l:' 
a rusão rirosrerica dar-se-ia o.',i,,'i:î::'ï';H:ïi:

A fusão sob condições úmidas de uma área com as dimensões da Bacia do paranáinicia-se com aquecimento' da ordem de r00-r50oc, da ritosfera, provocado pera aproximaçãoda pluma' o processo de abertura * oi*i"o t", ì"rou" boa parte da ritosfera continentar desobre a pluma' possibilitando a fusão por descompressão do materiar ressurgente do centro da
pluma' levando à formação do Alto Rio Grande (Rio Grande Rise)e da cadeia warvis (warvisIlidge)' Este modelo contempla tanto os estudos geoquímicos que advogam que os basartos dasbacias do paraná e do Eteideka derivaram_se ão munto litosferico, ,oro o fato de que ovulcanisrno final (respectivamente, Esmerarda e Horingbaai) e os magrnas arcarinos

ffiåïä"îffiîÏl ffiï*to 
continental recebem maior conrribuição da asrenosrera

8.2. Os DreuEs DESTE EsTIJDo

diques ##:ifo 
apresentado no ltem anterior pode ser aplicado aos diques deste estudo. osdoparaná,,",,Ji';iiï::;ïî::îî"ï,ï,'"ïï'm*f*,:,*:;,n*:

manifestações foram consideradas as mais antigas (^, 130 Ma). 
I no capítulo 7. Er

"u,u"rr,íron:::îì1""1i; :ï"'1ï*" 
ao continente (região de Bairro Arto), argumas

exempro, 
^7 

/4 > r 0 e ÂB/4,, oo iil'uïrïïï:';ï,,:::jffiïfi:îiilo;;.¡;:.ffornecer informações mais detalhadas sobre a natureza das fontes ¿" ,"lrrl""Ïrj:T::l:costeiras e as mais internas ao continente, como aventam TURNER 
", "t. rlfiï¡entr: 

as regiões

As composições isotópicas dos lamprófiros indicam, por outro rado, deriv ação apartir
de uma fonte com assinatura astenosferica mais acenh¡,ada do que, por exempro, as rochasalcalinas da margem do cráton de são Francisco (cARLSo N et ar. rgg3),que apresentamcaracterrsticas isotópicas do Manto Enriquecid o r (inriched Manrrel 0u EM_r), que são: er.¡¿(')
entre -3.3 e -g, 875r/865r enhe 0,7050_0,7066, 17,40 < 266pb/204pb < l g,gg, 277pb/2{4pb
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plotando sobre NHRL, mas com 20sPb/204Pb situados bem acima do NI{RL. o componente EM-
I, por sua vez' é caracterizado por baixas razões U/Pb, associadas a baixas razões SmNd e
razões Rb/Sr moderadas, quando comparado à Tena Global (Butk Silicate Earth ou BSE). OIBs
com afinidade EM-l plotam acima da NHRL, apresentando altas taxas 207pb204pb e
2o&Pbl2o4Pb para uma dada razão 2o6Pbl204Pb, indicando Pb "antigo,', de um reservatório antigo
(ZTNDLER & HART leS6).

O evento que resultou na formação da ampla variedade de lamprófiros certamente
representa uma transição de magmas alcalinos para magmas de afinidade carbonatític4 como
mostraram os dados principalmente de química mineral. Mesmo que não tenham sido
encontrados diques de carbonatito na ârea, t presença do alnöito e dos monchiquitos e
camptonitos corroboram para esta hipótese. Diques com tal afinidade também foram
encontrados entre São Sebastião e Juréia, em direção ao Litoral Sul, por C3UTINHO & ENS
(tssz).

ToYoDA et al' (1994) apresentam dados isotópicos de cinco corpos carbonatíticos do
Brasil Meridional. Na concepção dos autore s, o hotspol de Tristão da Cunha teria acionado os
eventos Jacupiranga e Anitápolis (130 Ma), ao passo que Trindade teria gerado catalão, Araxá e
Tapira (80 Ma). Trindade não é um hotspof do tipo DUPAL (Lsl4 : 26\, assemelhando-se,
relativamente à composição dos elementos traços, aos oIB do Atlântico Sul (Ascensão, Bouvet e
Femando de Noronha). Sua componente isotópica é classificada como uma mistura de Manto
Exaurido (Deplered MORR Mantle ou DMM) e de componente u/pb Elev ada (Íligh (//l,b
Componenr ou HIMU). A componente DMM caractenza-se por baixas razões Rb/Sr, U/pb e
altas razões sm/l'ld e que são relativamente uniformes,desenvolvidas ao longo do tempo
geológico' A componente HIMU, por sua vez, foi enriquecida em U relativamente a pb, háL 1,5-2
Ga" sem haver aumento paralelo de Rb/sr e smald. É uma componente comumente encontrada
nos MORBS e parece ser importante no manto superior (ZINDLER & HART l9g6).

Tristão da Cunha é um típico hotspot DUPAL (AB/4 : 96), com uma componente
similar a EM-I, cujo membro extremo aproxima-se das composições dos basaltos de walvis
Ridge' Jacupiranga sobrepõe-se ao campo EM-I, não apresentando indícios de contaminação
crustal' Anitripolis, por outro lado, apresenta Sr mais radiogênico, provavelmente resultante da
troca de Sr com a encaixante. Catalão, Araxá e Tapira apresentam altas razões Rb/Sr e U/pb,
explicadas por contaminação pela crosta inferior. o componente que influencia esses três
carbonatitos possuí as características: 206pbt/204pb - 1g,5, anomalia DUpAL (^gi4 n, 100) e
moderado 879¡/869¡ *.0,705 (TOYODA et al. 1994).

os alnöitos e monchiquitos/camptonitos deste estudo íreo apresentam anomalia
DUPAL' indicando afinidades com os otBs. os biotita lamprófiros, por sua vez, apresentam
valores de LBl4 > 80, condizentes com o modelo de ToyoD A et al. (lgg4)para os carbonatitos
de Catalão, Araxá e Tapira.

t42



Em se confirmando a idade sugerida de ll6 Ma para os lamprófiros deste estudo, entãopelo menos dois eventos alcalinos importantes afetaram a região de são sebastião-ubatuba,
inclusive as ilhas' o Litoral Sul do Estado de são Paulo e do Estado do Rio de Janeiro: um, de
geração de uma suíte de lamprófiros máficos-ultramáficos, seguida pelo magmatismo de caráter
intrusivo nas ilhas de são sebastião, Buzios e vitória, de aproximadamente g0 Ma.

os lamprófiros evoluíram de magmas com afinidades alcalinas (olivina basaltosalcalinos) para monchiquitos/camptonitos e produzindo ramprófiros picríticos. os tefritos
apresentam composições minerais semelhantes aos monchiquitos-camptonitos, porém emalgumas caracteristicas químicas se assemelham às rochas basálticas, provavelmente por
corresponderem a magmas menos hidratados (ausência de kaersutita e/ou analcima).

TURNER et al' (1994) descrevem o mecanismo de abertura do Atlântico sul, que, noinício' caracterizou-se pela rotação no sentido horário da porção sul da América do sul, com odesenvolvimento de deformação interna, indicada pela extensão na direção NE-sw observada
nos enxames de diques do Arco de Ponta Grossa e do leste do Paraguai. As ida¿es dos diques dePonta Grossa (134-130 Ma) e sua afinidade química com os basaltos pitanga e paranapanema
(norte da Bacia do Paraná) demonstram que essa deformação interna esteve intimamente
associada à geração dos denames basálticos. As idades dos diques da faixa costeira é, segundo
os autores, praticamente idêntica às de Ponta Grossa (133-l2g Ma). FLAWKESWORTH et al.(1992) destacam que muitos dos diques da Namibia e da faixa costeira entre santos e Rio deJaneiro colocaram-se subparalelamente as respectivas linhas de costa do momento ¿a colocação,
enquanto os diques do Arco de Ponta Grossa posicionaram-se em ângulo mais alto, tanto emrelação ao principal eixo da Bacia do Paraná e à presente costa. As direções de todos essesdiques são indicativas dos campos de esforços predominantes, formando uma junção tríplice.

rcom relação ao presente estudo, uma vez colocados os diques básicos a intermediários
em zonas de fraqueza da encaixante, ficaram abertas passagens para as manifestações seguintes,.Destaca-se que o canal de são sebastião deve ter tido um papel importante no process o (rtfrabortado?)' pois' nessa região, os diques se concentram tanto parareramente quanto formandoângulos com o eixo do canal.

TURNER et al' (1994) afirmam, ainda, que a progressão de idades 40{¡/39d¡ dss .

basaltos da Bacia do Paraná (de NW para sE) é uma extensão da que ocorre ao longo do RioGrande Rise, sugerindo que a pluma de Tristão da cunha estava sob o Brasil e que houve ummovimento para oeste da placa África-América do sul relativamente à pluma antes.a ruptura. Avelocidade de migração obtida pelos autores sugere tectônica extensional, consistente com ainterpretação de que Ponta Grossa foi uma zona de deformação transcorrente e não apenasrepresentante de um simpres movimento de praca sobre a pruma.
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Este modelo, de maneira geral, também é condizente com o de ALMEIDA (lgg3), quedestaca que as rochas alcalinas do Brasil Meridional agrupam-se ao longo de feições tectônicasposicionadas nas bordas da Bacia do Paraná (que são: os arcos do Rio Grande, Assunção, sãovicente' Bom Jardim de Goiás, Paranaíba, Ponta Grossa e o sinclinal de Tones). Assim, osprocessos de deformação e ruptura foram capazes de atingir porções progressivamente maisprofundas do manto' como indicam as diferentes associações de rochas ígneas do Mesozóico.
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