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r - TNTRoDUçÃo

0 dlstrito magmát1co alcalino de Jacupiranga constitui a

ocorrência brasilelra cIásslca de rochas alcalinas e ultrabásicas.

MenclonaCo,,pela primeira vêz por Bauer (¡$77) corno jazlda de tniné-

rio de ferro, bornou-se conhecido através da clescrição de Derby

(f99f), que propôs o têrmo Jacuplrangulto para as rochas alca]i-

nas plroxenfticas aí ocorrentes. Na mesma época, Hussak ( f89a,

I8g5, f9O4) pubtlcou descri.gões de minerals associados ao m1nério

de ferro.
Numerosas referências a Jacupiranga são encontraclas na li-

teratura especiallzada e de acôrdo com as preferências dos diver

sos autores e as tendências de cada época, o distrito foi cltado

como exemplo das mais varladas teorias petrogenéticas, princlpal--

mente da hlpótese de Daly e Shancl. Entretanto, a região nunca foi

objeto de investlgação realmente minuciosa.

Por várias razões Justifica-se um reexame e a clescrlção

detalhada do carbonatlto de Jacuplranga. Sob ponto de vista pe-

trológlco, as concetr'ções sôbre a gênese de rochas carbonábicas asso

cladas a a1callnas evoluiram consideràvel-mente nos últlmos anos.

Numerosos estudos tendem a demonstrar o caráter magmático clesses

carbonatos, porém muftas cle suas feições ainda permanecem sem ex-

pllcaçãr satlsfatórla. A descrlção da Localidade em quesbão vlsa

contrlbulr para. o acúmulo de observações necessárias à elaboração

de hipóteses petrogenéticas, embora o estado atual de nossos conhe-

cimentos sôbre a evolução dos magmas alcallnos alnda não permite a

formulação de lnterpretações definitivas.
Sob ponto de vtsta tndustrlal e econômlco, um levantamento

exato do carbonatlto e dos mlnerals a eLe âssoclados 6 essenclal.

A lnterpretação coneta da orlgem dos fosfatos reslduals permlte
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sua. pesquisa e l-avra racionais. Aléur dlssor ocorre vultuor,a re-
serva de ca.rbonabo cle cálcio, f'osf'abos, óxidos de f erro e cle ti-.
tânio. 0 aproveitatnento clessas matérias primas d.epencle de sua

cat'acberlzaçã,o geológica e miner¿:l-ógica, tanto i:)ara a comprova.ção

cie bonelagenË, exploráve1s, colno para o clesenvo-lvimento de proces-

sos tecnológicos de concentra.ção "

No presenbe trabal-ho são apresenbadas, a$ observações que

pareceram cte malor interêsse geológico e econôm1co. Durante vá

rlos enos o ¿rutol' te\¡e oportunicÌe.de de realizar nuntero{,as visÍta;:
à Jazida cÌe Jacu¡-riranga e aconrpenhar o seu Cet;envolvirnento. Re-

cenbemente, a lavra do rnÍnério re¡.;idual e eluvial perrrri-tiu obser-

vações mais cLetalhaclas do calcário não meteorizaclo, revelanclo rsua

extensão e riqueza em apatiba.. Pareceu então jusbificado sugerir
à sEnn¡¡lA. SocIED¡DB ¡.NÔNIMA DE MINERAçÃ0, concesslonária do <iepó-

sito, uma pesquisa prelirninar da nlassa de carbonatlto.

Ê;sse trabal-ho vem liendo executaclo rÌe acôrdo com ai r".,o-
mendaçõen do a.utor e consta de unl levantanlento a pranche0a e¡l eÍj,

cala 1:!00 colrr inter¿alo rle I rnetro entre curva;j cÌe nível, coleta
de ai'roximadatnente 4OO ârnostras nâ Êiu¡)erf íc1e do r.a.rbone.bi.to. abeg

tura cle galeria:,; cìe ¡;esquirsa e sondagen:ì. Muitas cen|onas cle ¿rná-

Llses qulnricas ¡erntitem a cletermiriação exata clo¡; teôrcs dos 1-.rinci
pals elernentos constituintes. Para os estuclos nllneralógicos foi
examlnada uma centena cle lâminas cìelgac.las e o reslduo insol.úvel de

200 amostras de calcárlo. A granulação e a. bextura cla rocha foi o!
servada em algutitas dezenars de amostra,: coloridas clif'erencialmente.

Numerosos enõa1o;: de coninulção, cleterrlinação dor.; beôres nas f'ra-

ções granulométricas, de separação magnética e por tlquidos pesados

foram alnda reallzados para a obbenção de eLementos necessários aos

e:,;tuclos sôbre !;rocès..jos cìe concentração incustrial da allatiba.
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Embora a pesqulsa ainda não esteja conclulda seus resul-

tados parclals säo promlssores. Verif icou-se a existêncla de co!

centrações cle apatita com dimensões de mulbas dezenas de metros e

teôres aclma cle I5/' de fosfato. Com¡:rovou-se alnda grande bone]g

gem de calcárlo pràticarnenie isento de sí]ica. com teor cle magnés-

sla lnferlor a I.5%. Simultâneamente as lnformações obtldas atrg

vés dessa pesqulsa permltem,a caracterlzação da constitulção qulml

ca e I1to1óg1ca do carbonatlto com precisão lrrovàvelmente superlor

ä ae qualquer ocorrêncla eongêr€r€.
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A elaboração desba tése sòmente foi posslvel graças à co-

lab$ração de numerosas pessoas e enbldades. A seu orlenbador, Prof.

Dr. V1þtor LeLnz, o autor deve o estlmulo para o inlclo dêste bra -

balho e vallosas crlticas e sugestões durante sua reaJ-1zação. A Dl

retoria da Serrana S.A. de Mlneração, representada pelo snn. Ernes-

to E.M.F. Bunge demonstrou invulgar esplrlto de cooperação, desde a

fase dos estudos em que alnda não era posslvel prever qualsquer re-

sultaclos econômlcos, pondo à dtsposlção do autor todas as faclllda-

des de suâs lnstalações em Jacuplranga e de seu laboratórlo qufmlco

em Utlnga. Em multas oeaslões, o autor teve oporbunidade de dlscu-

tlr problemas relaclonados à Jazlda eom os engenhelros Alfredo Fe-'

derleo Aufranc, Plerre Gelswelller, Paulo Abib Andery, Darcy Germg

nl e José Oo Val}e Noguelra Fllho, recebendo deles a melhor eoLabo

ração nos trabalhos de pesquisa. O Dr. José Moacyr V. Coutlnho mu1

to nos auxlllou com determlnações ótlcas de mlnerals e aos colegas

do Departamento de Mtneralogla devemos ldentlffeações por melo de

roent,genogramas. A 
'Companhla de Desenvolvlmento de Indústrias Ml-

nerals forneceu anáLfses dos mlnerais raros, e:ceeutados nos labora-

tór1os da Unl.on Carblde Corporatlon.

A obtenção das lnformações contldas nesta tése exlglu con-

slderável volume de ürabalhos de campo e no laboratóplo, lncLulndo

a confecção de mapa topográflco detathado, levantamento geológlco,

coleta e preparação de rnals de 4OO amostras de carbonatito. Grande

parte dessas tarefas fo1 executada sob a orlentação do autor pelos

aLunos do Curso de Geologla da Universldade de São PauLo C.hleyler,

H. Born, J.S. Bettencourt,8.1^1. R¿mos, C.H.G. Azuagar 0. Utsuml, R.

Porbo e K. Frrslkawa.
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rrÏ - srruAçÃo GEooR¡^FrcA

0 carbonatito de Jacuplranga slbua.-se no centro sul do dis-
trlto de rochas alcallnas, ) km ao nortc da vila de CaJa.ti, séde do

acâmpamento e da uslna de beneflclamento de mlnérlo da Compa.nhia Se¡

râna de Mlneração s.4., 12 km a oeste da cidarle de Jacupiranga. ca-

Jatl dtsta 22;km de São PauLo pela nova. rodovla federal São Paulo-

Curltlba (gn-a).

0 morro da Mlna, constituido em sua parbe superior pelos caI
bonatltos, eleva-se 22O rn acima do n{vel do mar e 1Bo m a-ctma do nl-
veL de base local, representado pero vale do córrego Areia preta,,

afluente à marllem esquerda do r1o Jacuplranguinha. As coordenadas

da ocomêncla são: 48o o9t Lo.rg. trf .; 24o 42' Lat. s.

SArvl"ds I
," ¿tl

,M

t
@

I

i

Flg. 1 - Locallzaçã,o dr. ocorrêncie de cerbonatito de Ja.cupiranga.
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IV . HISTóRTCO

0s primelros estudos nrineraló6icos na área alcaIlna de Ja-

cqplran¡;a são cle Htrssak (r8ga, 1895, 1904), qìte examinou os mine

rais pesaclos do solo resldual na zona de contato entre jacuplran -

gultos e ca.lcárlos do morro da Mina. Em seu primeiro trabal-ho, ê.g

se autor (f BgZ) lAent:-f 1co,.r apatita, magnetita, perovsquita, ilme-

n1ta, hldrobioli?a, espinéllo e um nlineral novo, para o qual propoz

o nome brazlllta, admltindo ser um tânbalo-niobato monocllnico. Pog

terlormente, obtendo anállse qulmica, H'-,ssak ( f Bg5) verlf icotr tta'

tar-se de badeleylta e descreveu detalhadamente êste mineral-, reti-

rando o notre brazllita.'Na mesma ocaslão reexaminou alnda o mlneral

anteriormente identtfica.clo como espinélio, concl'.llndo trabar-se prg

vàvelmente de um mlneral novo contendo zircônio. Afém disso, o no-

vo estudo dos solos residurals do Jacuplrarr¡;uito conduzlu à ldenti-

flcação de octaédros cie mlerotita e de rarlssimos crisbals de zlr-

cão e de granada. O mlnério de ferro de Jacupiranga também fol exa

mlnado por Hussak (f9Ol+), qu.e descreveu os lntercrescimentos lame-

lareg cle magnetita e 1Imen1ta, e no reslduo insolúvel reconheceu

octaédrog de espinéI1o, um mineral do ¡;nrpo do pirocloro, perovsqiii

þa, badeleirff¿, anatásio e biotlta. Derby (f89f) Aescreveu o d1s-

trito e propoz o têrmo Jacr.i.plran¿-Lrlto para as rochas ricas em tlt;-

noauglta, com magnetita, biotlta, nefelina e olivlna como acessó-

rios em quantidade variável. Bxamlnando o calcár1o do momo da

Mlna, er:e admltlrr ser de idade cambrlana duvidosa, êsse autor atr!

bulu sua constltuição pecullar a metamorfismo de contabo com as

rochas alcarlnas encaixantes. KnechE (L9t4, L9)9,1940) referiu-se

nova.men'r,e à ocorrência e em I94B publlcor-r breve descrição do calcá-

rio do morro da Mina. Na época, as concentrações de apatita encon-
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tradas próxlmo ao contato com os Jacupiranguitos foranr eonsldera-

das como produto de reação do magma alcalino rlco em voLáte1s com

os calcárlos rnetamórflcos, O presente autor reexamlnou a Jaztda

de apatlta em L951, conclulndo por sua orl¿¡em residual e su6erlndo

a origem magmátlca dos carbonatltos como hlpótese de trabalho (ue:--

cher, 1954).
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V - NOMENCLAÎURA

1\ maioria dos nomes de rochas constj.tuldas predomlnantemen

te por carbonatos de origem não sedlmentar ou biogênica fol lntro-
duzlda por Br8gger (192f) em seu clásslco trabalho sôbre o distri-
to de Fen na Noruega. A nomenclatura de Br8gger foi depois revis-
ta por von Eckermann (1948) e as r)ef1nlções ctêste autor são hoje

geralmente aceitas e apJ-icadas na maiorla das descrlções de carbo-

natltos. São também seguldas no presente trabalho.

O têrmo carbonatlto alnda não foi deflnldo de rnanelra sa-

tlsfatórla sob ponto de vlsta formal, Êor lsso qite na quase totalÅ
dade cios trabathos a sua utf-112ação lmplica em conceltos genétlcos

entre os quais, por sua vês, há dlvergências flagrantes entre os di
versos autores.

!, composição qulmica e mlneralógica dos chamados carbonatl-
tos em muitos casos não é suflcientemente caracterlstlca para perm!

blr sua dÍstlnção rigorosa de calcárlos metamórficos, e mesmo quan-

do ocomem os acessórios tlplcos das rochas carbonátlcas associadas

e lgneas alcalinas (apatlta, magnetlta, flogopita, olivina, aeglrt-
na-auglta,bàdeleyita, plrocloro, monazlta. etc. ), sua quantidade é

extremamenbe varláveÌ, não se sabendo ainda quais e em que parte

são constltuJ.ntes orlglnals ou foram lntroduzldos metasomàtlcamente.

Assim sendo, encontra-se na Ilteratura geológlca o caso sin-
gular de um nome atuaÌmente utllizådo em todas descrições, sem po-

der-se preclsar por def1n1ção se a rocha é lgnea, sedimentar, meta-

mórflca ou metasonrática e, por outro lado, sem oaracterlstlcos ming

ralógicos ou texturals que a dlstlngam de mármores, afetados ou não

por metasomatlsmo.

No estado atual dos conhecimentos e do uso corrente, parece
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mals adequado apllcar o nome carbonatlto de maneira genérica a ro-
chas que satisfaçam a algumas, porém não necessàrlamente a tôdas,

das segulntes condlções: predominânolar,de carbonatos, textura saca-

ró14e, ausêncla de verdadeira estratlficação, minerais acessórios

caracterlsblcos (apatlta, ma¿;net1ta, o11v1na, pirita, f lol¡opita, mo

nazLía, pirocloro, columbila, badelerita, fluoriLa), associa.ção de

campo e genética a rochas alcallnas.

A subdivlsão clos carbonatitos basela-se nas proporções re-
latlvas de carbonatos de cálcio e cle magnéslo e em seu modo de ocor

rênc1a no campo. Sðvibos são carbonatltos ricos em CaCO' com baixo

teôr cle MgO, ocorrendo em massas com formas semelhantes a t'stocks"

ou I'plugsr'. Alvlqultos são os corresponclentes hipoabissais dos sð-

v1tos, com composição análoga, porém ocorrenclo em dlques. Quando

é mals elevado o teor em magnésio, as rochas lntruslvas são denoml-

nadas rauhaugito e as hlpoablssais beforsito.
Ainda não exlstem limites de composição quantit,atlvos para

dlstingulr entre êsses bêrmos e sua apllcação não têm sido rigorosa.

Asslm, por exemplo, Eckermann (1948) propõe que seJam designados co-

mo carbonatitos apenas as rochas com mals de 5O/t ae carbonatos, po-

rém em suas descrlções classlflca como s8vlbos ou beforsitos multas

amostras com apenas J0-4O% OaCO), Também a dlstlnção entre s8vltos

e rauhaugitos não é ri¡,orosa, admltinclo-se que êstes <levem conter

mals de 5-6/, de MgO.

Uma rocha peculÍar, descrit.a em Fen (Br866er, 192I), é o

t'rödbergt', constibuldo por calcita de granulação fina e colorida
de vermelho por hematlta finamente despersa no carbonato. Outros

nomes, ootBo kaeslnlto, hol.alto e rlngito, têm sido empregados local
mente pare deslgnar carbonatibos rleos em nefellna, piroxônio ou oll
vlna, respectlvamente, porém foram depois abandonados.
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Brðgger lntrod,,rziu a1ncla o têrmo fenito, hoJe unl-versal-

mente usado. Seguncio a definj.ção original, os fenitos são rochas

alteradas por meta.somatlsmo devido a. lntrusão alcallna, contendo

no mlnimo 52% c|e slltca e até 25fr cle aegirina-au¿ito. Tveitosltos
serlam os equivalentes mals básicos. Eckermann (1948) e todos au-

tores subseqtlentes abandonaram o nome tveltoslto, lnclulndo essas

rochas entre os fenltos.
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W - GEOLOGIA

Rochas_alcallnas_ encaixanbes - 0 carbonatlto de Jaeupiranga situa-

se pouco ao sul do centro do distrito alcalino de mesrno nome, QUê

ocupa ârea ovalada com dlâmetrosde 7km e 1Okm, respectlvamente (fi-

gura 2). As pnlnclpais rochas alcalinas dessa reglão Já foram des-

mAm 6g0to€þo EsouËMÁTlcO

, . DO DI9ÍRITO ALCALINO DE

JACUPIRANGA
' lo(
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Fie. 2 - Mapa geológlco esqìjemáNlco do dlstrito alcallno cle Jacu-

plranga (Meleher, 1954) .

++
I,f
I*+i.

,t':'
t;:.t

:

J

i

¡

+
+

+*+¡
+'it+*L*:+taqul.

41

,rffi

,ffi

.,%,

rutffi

j*.t ' '
+ + È,+-+ + +'u'

+A'* '-,,ùÑ,
'W/N
Wfu'ffi
Wffiwbwtl,&lþtÆxéã)Wwffiww.W
/iru//.$'{f

Ril':i: il',M
'/ltií/z//l///l7////l///t//¿
rØ,ffiqt//////t/t
7///////////,/t.///////////.4
7////////Í,f/.
7///Y///////¿
7///¿////"//t/l
Y/////27//t

W
Wì.^-'< à\,t/4^ \ )

t t-+-.,
** ,t*7+ +. t- /.'++++'

i,irlri::å

:':!'¿:iM
* -,-i.tit| . J.'¿

- 't-1:^Uf' -t.l..l\
-/ ll 1..

z/ \- 
"1. 

', ',- \.' l.'.'\ /,,.,r' .¿ \t'-' .,' \r,"
" -.- Ãi{','.. t l'..:.r .u ¡1" ,'

"- 
1M' .¿,/ u/.ít

n n7- \tu1--Tffi
",'t 

:ut.¿
¿

á
P1{u^n+to\

\ 4^:.*-



- 12-

.erltas resumldâmente pelo autor do presente trabalho (Me1cher,f954).

Verlflca-se portanto que os calcár1os são clrcundados ex-

clusivamente por Jacuplrangultos, o que constlt,-r1 excessão, uma vêz

que nas outras localldades deseritas na Ìlteratura ds carbonatltos

geral-mente estão assoclados a grande varledade de rochas aIcallnas

lntermedlárlas e leucoerát1cas, 1nclus1ve bufos, aglomerados e ou-

tras plroclástlcas.

Os jacuplrangultos que ocorrem nas fraldas do morro da Mi-

11â, Junto ao contato com o carbonatito, foram descritos pela prl-

melra vêz por Derbr (r89r), que propôz esse nome para as rochas ís-
neas alcallnas constltuldas essencialmente por titano-auglta, magng

tlta, nefeLlna e blot1ta. A posterlor ampllação dessa deflnlção

dos Jacuplrangultos por outros autores e a convenlêncla de manter

o concelto orlglnal com llmitações quantitatlvas Já foram dlscutl-
das (Me1cher, 1954).

Nas vlzinhanças do morro da Mina os Jacuplranguitos estão

quase sempre profundamenbe decompostos, faltando afloramentos de

rocha fresca. 0s blocos mals reslstentes eneontrados são sempre

excepcionalmente rlcos em magnetlta e provàvelmente não represen-

tam a composlção médla do corpo lgneo. Uma das caracterlsticas des

sa roeha nas proxlmldades do contato com os çarbonatitos ê a orfen-

tação planar de serfs constltuintes, euê ressalta especlalmenbe quan

do ela está em parte meteorizada. Provàvelmente por essa razã.o Ja-

cupirangultos têrn sido confundldos com xlstos em descrlções anterlo

res. Nos poucos pontos em gue essa orlentação poude ser medida, sua

dlreção é aproxlmadamente concordante ao contato, com mergulhos que

dele se afastam.

Morfolo.gLg. - 0s carbonatltos afloram numa faixa alongada na dire-
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ção norte-sul em extensão åle 1.OOOm e com largura máxima de 4OOm.

(f1g. t), Murlto provàvelmente os contôrnos atuals na superflcle

de erosão não comespondem à verdadelra. forma da massa de carbona-

tos em Secção horlzontaL, Por exemplo ao nlvel da base do morro da

Mtna, Nota-se que na extrenrldade sul, onde a ocorrênc1a se alarga

e pa.rece penetrar noS Jacupiranfiultos, as cota"s <lo conta.to são da

Ofdem de apenê.s 7Om. Na zona central, onde a falxa é mals estrel-

ta, os Jacuplrangultos alcançam nos contato5 cotas de I50m e 190m

â OeÊbe e a leste, fespêctlvamenbe. ConcLul-Se que eom Öerta pro-

bablltdade o corpo carbonabfttco ¡:ossul forma cônlca com base ova-

l-eda, de c1âmetro transvcrsal mrrlbo superlor ä.o atualmente exposbo

(f18i. 4).

O tôpo do morro da mlna é constltuldo exclusivamente pelos

carbonatltos. Embora os carþonatos sejam maLs solúvels do que os

plroxêntos e â magnetlta das rochas alcallnas báslcas, a ação con-

Jrrnta de lrtternperlsmo qulmleo e erosão flslca tem efeltos malores

sôbre estas do que sôbre os carbonatltos. Mesmo uma mebeorlzação

fnclplente, que afeta apenas ôs contabos enbre os mlnerals do Jacg

p1r'angulto atr5 profundlclede de algumas dezenas de metros, Já torna

ä röcha mr¡lto frlável e fàcllmente removÍvel pelos a.gentes flsicos.

Ao co¡ttrárto dlsso, os carbonatos são slmpLesn¡ente dlssolvldos na

guÞerf{cle, enêontrando.-se rooha sen lndlclos <le al-teraçã,o a poucos

cent{mebros de profundfdacle.. Acresce que ö reslduo Oo apatlta ê

magneblta restrltanbe cla llxlvlaçäo do earbonatlto terr densldade ma-

lor e granulação mals grosselra clo que as fln{sslmas argllas produ-

zldas pelo lntemperlsmo clos Jacuplrangultos, que porisso são mals

fàcllmente removldas.

As formas de sr;perffcle do carþonatlto abalxo do manto re-

sidual de mlnér1o apatltlco, resuLtantes de 1lxiv1açã,o diferencial,
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têrn especlal lnterêsse tanto ¿,eo1óe1co quanto econômico, uma vêz

que condlclonaram a Acumulação e a rcLençã,o das massaS maiores de

minério eluvial de a.patlta. Na parte elevada do tnorro, a superfl*

c1e ó relatlvamente pouco acidentada, sendo corLada epenas por ft;n

das subvertlcals, com profundidades que podem at1n61r duas dezcnas

cle metros e cuJa orlenba.ção predominante é concênLrlca em relação

ao plco dO mOrro. NaS encoStas, Observa-Se em qgase todas as cx-

poslções sórles de prlsmas de carbonatlto, Justapostos e allnhados

também de manefra grosselramente concêntrica, estendo separaclos cn-

tre s1 por fendas com clisposf ção ratllaL (ffg. )).

çg$g!.oq - Na parte $LlI e centiral do carbonabfbo, os $eu6 conbatos

puderam sçr locallzados no c¿unpo com preclsäo de porlcos rnebros

(ftg. 1), Na extrenrldadc norte, a superffcle alnda está coberta

por manto de soLo reslclual, porém os res';ltadoS cias sondagens a

trado reallzadas parâ a pcsqulsa do mlnórlo de apatlta e o tlpo

cle Eolo permltem lnfertr a llnha dlvlsórl& com êrros que nã.o devem

ul¡repagser JOrn. NaE frentes dc tra.þalho em gue as operaçõe$ de

mlneraçãg puøeram a degcoberbo os caR'l;atoF, o Jacuplrangr"rtbo eetá

ge¡1¡pfe pAralalmente alberado¡ l[osbtranclo poróm n.specto [dÊntlco eQ

de pontos r¡lals af,astoclos, coÌn exeessão da orlcntaçã.o planan aclma

rçfentda, Ppr Fua vê2, o carbonattto bambém não apresenta quaLquei:

tndf ql.o 6s rnelanorfigmo de conþato, sendo suÞ, Nextura e cornpoÊlção

m{neral,6 Êfea sempro rrtulto semelhantcs às qbserv'aclas no oeniro do

corpo de carbonatos. Fm estudos anterlores (Der¡:¡, 189r¡ Knecht,

l94b) , admíttlt-s€ met9,morf lsmo e mç-tasomatlsmo de contabos dos cal--

Cáflos BfeeXlstentes por ação do magma alcallno básfc;o, do que tc-

¡|g yesglt¡.do enrlquoèlmento local de magnetlba e apallta. Entre-

tanlo, as observações a.gora possfvels c os resultados da amostra-

gen do carbonatlto não meteorlzado (vlde capltulo IX), demonstram
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não haver concentrações substanclals dêsses mlnerals Junto aos co4

tatos.

Xenólttos - No lntertor da área calcárta foram observados várlos

xenólltos de formas arredondadas, com dlâmetros de um a dez mebros.

Enquanto nae lnclusões malores as observações nas exposlções talha-

das pela erosão não perrnltem afirmar com segurança absoluta tratar-

se de xenóIltos sem comunlcação com qualquer conduto magmático, exis

tem blocos menores que sem dúr¡tda estavam lnbelramente envolvldos pg

los carbonatltos. ûsses bLocos estã.o sempre bastante deeomposüos,

porém os restos de titano-auglta e os grãos de magnetita aÍnda re-

conheclvols mostram serem constltuldos por Jacuplranguito ldêntlco

ao encalxante dos carbonatltos.

Na. malorla dos carbonatltos descrltos na llteralura encon-

trarn-se numerosos xenóI1tos de rochas alcallnas que apresentam evi-

dênclas de corrosão ou assirnllagão parelal pelos carbonatibos.

(Davles, L956; Wllllams, L952). Em alguns câsos tôm sldo observa-

das texturas fiuldais nos carbr.:na.t1tos envolventes (0arsonr 1955) ,

Geralmente êsses xenól1tos são constltulclos por dlversos blpos de

rochas encontradas entre as encalxanles alcallnas dos carbonatitos.

Em Jacuplranga, a uniformldade da compostção clos :renól J tos

é expllcada pelo fato de ocorrerem apenas Jacuplranguitos em toda

a perlferla da lntrusão de carbonatos.

Dlques - A ocorrêncj-a de numerosos diques ou velos constibuidos por

oarbonatos, apatlta e magnetlta, cortanclo os próprlos carbonatitos,

é uma das felções mais interessantes, por'ém de tnals dlflc11 obser-

vação, da localldade em estudo. Na maiorla dos casos ôsses dlques

não podem ser distlnguldos nos afloramentos de rocha viva e âpenas

re¡ssaltam por efelto de llxlvlação seletlva, quando possuem solubl-
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l1dade menor do que suas encalxantes. Por outro laclo, perece cer-
to que multas das fendas abertas por llxivlação difercnclal corres-
pondem a diques rnais solúvels, ou cujos contatos couì as paredes fa-
voreceranl a pe.netração de água. Acresce ¡ij.nda que o próprio carbo-

natito tem cornposição multo varláve1 e localmente exlbc estruturas
que parecem fluldals, eom arranJo planar de seus componentes e se-
gregações tabt¡l-ares ou lentlculares <le apatlta. As razões aclma c

a eecassôs de afloramentos extensos com superffcles regulares, ex -
pllcam porque os diques de carbonatito passaram despereebldos duran

te anos. Uma vêz ldentlflcadosrsua exlstôncÍa torna-se óbvta para

o observador. Entretanto, alnda não fol fclta nenhuma tentabiva cie

mapeá-los slstemà!lcamente .

Na extremldadc sudoeste da ocorrêncla foram observaclos vá-

rlos dlques aproxlmadamente verticals, de dlreção N2oE, com espes-

suras de O.m a. 1.0m. Dl"stlngucm-se de suas cncalxantes por possul-

rem granulação mals flna e peLa quase total ausêncla de flogoplta e

magnetlta, que constltuem acessór1os abundantes nos carbonatltos das

paredes. Junto à entrada da ga.Lerla de pesq¡risa da cota 86 ocorye

dlque vertleal, co¡n espessura de I.Om, também quase ,fsento de mine-

rals fêmlcos. 0 carbonatlto avermelhado, semeLhante a t'r8dber-gt',

ocorre em Jacupiranga como grande diquc anelar, dc forte mergulho

para o centro, com espessura varlável entre 5m e 20m (flg. 3), Es-

sa varledade dlstlngue-se ainda por alba soluþilldade e excepcional
rlqueza ern apatlta. Dlques ou vefos perfeitarnente tabuLares, com

possanças de O .2m a O.6m, constLtul.rios quase excluslvamcnte por apà-

lLla, podem ser observados em alguns pontos em extensão de uma deze-

na de metros e localmente tôm sido lavrados na sua Þori;¿,superf.lcial
VfllI1ams (L952) refere-so a numerosos dlques concêntrlcos em

Tororo, onde,constltuem um dos aspectos mals consplcuos do carbona-



Fotognafla I . Vlsta da panfe sudoesle do norno da Mlna, Nas ban-
cado.g do iavra do nlnónlo obgervall-Bê â,3 Juntas ra
diats llxtvtadag no .carbonaülto, atnêa parclatmenl
te preenohldas e rooobertas pcLo mlnérlo resldual..
A llnha traceJada aselnala parte do contato com os
Jaouplran6ultos .

Fotografla 2 - Fnente de desmonte de rnlnér1o roslduaL de apattta.
Nofam-se a.s Junto.s nadlals subpanalelas, alangadas
pon dtssolução e preenehldas por mlnérlo de apaülta.
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tito. Nessa ocorrênc1a possuem espessuras descle fraç.ão de centlme-

tro até JOcm e estrutura f1uldal lanrelar. Ecltermann (1958) descre-

veu os dlques carbonatltleos e alcallnos de Alnð, comprovando slla

forma cônlca e concluindo que os aì-vlquitos emanaram de um centro

de explosão situado 2km abalxo da sttperflcle, enquanto o foco dos

beforsitos estave a 6,5t<m cle profundidade. Em todas as localidades

rcferidas na liter¡.tura, os diqnes possìlem composição muito variá-

vel, quase sompre contendo proporções relativamente elevada.s de feld-

sþåtös r blotita, piroxênios e ol-ivlna '

Nos dlques carbonatltlcos observados em Jacuplranga. não pa-

recem ocorrer minera.ls diferentes dos observados no corpo de carbo-

natllo, varlando apenas as proporções dos prlncipals minera.is: car-

bonatos,apabita e ma¡¡net1ta. Uma possLvel expllcação para essa mono

tonle de constltrrigão mlnera.lógica é ainda a extensã.o, unlformid¡-de

e balxe reatlvldade dos jacupiranguitos nos arredores do carbonatl-

to.

Estruturas - Os elenentos esbruturais do carbonatlto são Juntos,

falhas, diques e a orlentação fIulda.l. Os grandes traços geométri-

cos da estrutura da intrusão carbonatltlca são fàcllmente reconhe-

c{vels através da própria topografla (fig. ¡) que nesse tipo de ro-

cha reflete e de certo modo nmplia os efeitos de pequenas varj-ações

llbológicas ou descontlnuldades flsicas. Entretanto, em detalhe, a

ldentlflcação dos acldentes geológicos que deram motfvo à ttxLviação

diferencial segundo determinada.s dlreções nem sempre é possfve]-. As

dlfefênças de compo,sição mineral e de textura. entre as dlvensas va-

rledades de carbonaLito são pequenas e multas r¡êzes apenas determi-

návels abra.vós de aná1lses qulmicas. A1ém dlsso, podem estar com-

pleiamente obl-iberadas por varlagões primárias de composlção, resul

tantes de segregação.
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sòmente uma falha_ poude ser reconhecida com seguranç¿, Po-

rém seu reJelto é desconhectdo. í'rNurnrercrs'ísstmas J¡ntas cortam o

ce.rbonatlto e certamente constltuem a feição estrubural mais notá-

vel. Na figura I a.s Juntas mais evidentes e extensas foram assine-

ladaS. Seus mergulhos sã.o próxlmos da vertlcal na ¡naloria dos ca -

sos, porém rnramente podern se:: medidos conl preclsão porque ne Super-

fLcle eIaS estão serltpl'e alargadas pela ctissoluçã'o das pareriers e n'in-

da parclr.lmente preenchidas por mi-nerais detrlticos ( f otograf 1as

Observa-se nltidamente um sistema concêntrlco e oubro radial" tendo

ambos como centro aproximado o plco do morro da Mlna '

A orientação dos mlnereis ecessórlos clo cnrbonetitto segun-

do fat:cas ou pln.nos deflnidos é r¡lslve1 em muitos afloramentos e

fo1 e.sslnalada n,l. f lgura ] '

As estruturas de cllversos carbonatibos africanos for¡-m 1n-

vestlgades nos últimos o,nos (t¡l1Iiams, I95?-! Gerson ' L955; Davies'

fg56). Os refert<ios autores observeram estruturas anelares ' côn1-

cc.s e em colar (co11ar structurer), ¡-dmitlndo resulterem da intrusão

sucessfva de cliques de cerbonatito com forma cônica ou anelar cilln

drlca, a partlr de focos situados em profunclldade nas chamlnés con-

dutorr"s dos c¡.rbonc.tos '

Em Jacuplrn-nga. oS d¡.dos estrulurais obbi.dos até o presente

alnda não são sufleientes pare uma interprebâção cleflnitiva da es-

trutura.. Entretanto, o egenJo radie.l e concênb::ico das Juntas e

dos dlques cerbamente é muito sugestlvo de um corpo intrusivo ' Di-

fì.cllmente essas orientrções poderil-m ser interprcti'das como resul-

tanles de que.IOuer f enômeno puramente tectônlco ' As te-xturas flui-

dais, com dlreção tangcnclal e mergulhos ps.ra o lnterlor cie j'nbru -

são, indicam a exlstêncla cle estrubura.s cônicas' A interrupção da"s

orlentações concêntrlcas pelos contatos com o jacuplranguito a este
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Fotografta ] "- Rema-
nescente de carbona-
tfto em frenbe de des
monte, mostrando a pE
rede de uma Junta J-lx!
vlada. Notam-se a.s fai
xr.ì.s de solubll.ldade dll
ferente com mergulho pa
ra o centro do Morro,
correEpondendo à estru-
tura cônlca do carbona-
tlto.
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Fotognafla 4 - Blooo de sðvlto com concontração de grandes
de forsterlta (clnza) e alguns lndlvlduos de
ta (preta).
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] VII . PBTROGRAFIA

0 carbonatito de Je.cupiranga e constltuldo essencialmente

por carbone.tos brancos de as.pecto sacaróioe e granulação méoia. e.

grosseira. Macroscòplcamente dlstlngue-se. dos calcá.r1os metamórfi-

cos do sul do estado de São Paulo pela auÈêncie de qverl-|o e frequên

cla de crlstals de magnetlta, flogopita e o11vlna. A apatita geral-

mente não pode ser reconhecida a olho nú, salvo quando crlstals de

bartartho excepcional ressaLtam de superflcies ligelramente meteoriza-

des, ou quando form¡. agregados de multos crlstals peqLlenos em manehas

verde elaro. Próx-lmo à superflele, a plrlte eneontra-se parclnlmen-

te oxldadn, sendo então fàcllmente reconheelvel pelas manch¡.s mârrons

que tlngem os carbon¡.tos vizinhos. Via de regrar os mirlerals escuros:

flogopltn e ollvlna, eoneentro.m-se em falxas paralelhs, alternadas

eom zonas constituldas essêncialmente por carbonatos. Enr outros

afloramentos, concentrações de magnetitc" e ol-lvinn formam manchâ.s de

conbornos lrregulares em que não ha eualquer orientação vislvet.
A subdlvlsã.o dos s8vltos em varledades clistintas, de acôrdo

coil e granulação, natureza e abundâncla dos acessórios, Seria possl-

vel, porém o slgnlflcado geológlco de uma classiflcaçã,o segundo ês-

se crítérlo, únlco posslvel¡ pâr€ce Iimltado. A cllstribulção das

concentreções de magneblta ou ollvfna, por exempLo, é täo erráblce.

que mesmo sua locallzagão exate através de um mp.peamènto OtfÌcll.men-

te permltiria conelusões de ordem petrológica. îambém os ènrlqueel-

mentos de apetlta, locallzados pelas e.nát1ses qulnrlcas, não definem

qua-lquer tlpo I 1to1óg1co cûraeterlstlco. R únfeR varledade que mere-

ce mençã.o espeeial é o ttrðdbergtt, rocha. rar{sstma descrite. apenas em

Fen (Seebher, l-956) e constit,ulda quase excLuslr¡arnente por calcit¡.
de granulagão méata. (p--lnn), contendo óx1dos dc ferro flnamente dis-
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Foüografla 5 - Texþura flufdal de
rlco em forsterlta

c arbonatl to e:tcepc lonalmente
(clnza).

Fotografta 6 - Textura planar, provävel.mente fluldal, de sðv1to
rico em magnetlta (preta.) e flogopita (elnza). à
dlrelta do martel.o, pequeno dlque de carbonatlto
preenchendo fatha, também exlbindo textura orle¡l
tada.
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persos no lnterior dos carbonatos. Na localldade norueguesa êsse

tlpo de carbonatlto possue radloativldade el"evada-. o que não se ve-

riflca em Jacuplranga

A textura mocroscópica do carbona.tlto, resultante das formas

de assoclação dos carbonatos, sòmenbe é reconheclvel tnediante colore,-

ção dlferenclal. Os vários métodos descrltos na lltera.tura foram ex-

perlmentados, obtendo-se os melhores resultaclos com ataque por nitra-
to de prata, segutdo de lavagem e rea.ção com crÞmato de potássio. Des

sa mar\elra a calclta adquiro coloraçã,o vormelhh., ènquanto ¡. dolomlta

permanece branca. As textur¡.s observacles são cuÉlosas e certnmente

dlferentes das normals em calcárlos metamórficos. Em algrrmns amos-

tro,s note-se pecullar textura granular, semelhante a ofltlca, em que

a calcitel ocup¡- o lugar rio plroxên1o e a dolomlta o dos plaglocláslos

(Foto. ). Freqtlentemenbe as rlpas de dôlornltr" apresenbam-se ain

da orlentadas, produzindo aspecto de textura fluldal ou traqufttca
(Foto. ). Multo caracterlsticos são os ngregn"dos orientados de

apatlta, que podem formar bolsas ou 'rschlieren" com extensão de al-
guns metros e espessura de poueos decfmetros.

Duran0e o presente trabalho foram ldentlflca.dos os seguintes

mlnerals constltulntes do carbonatlto, êfr ordem aproxlmada de sua

freqtlênclo:

Calclta

Dolomlta

Apatlta

Magnetita

Forsterita
Serpentlno

CLlnohumita

Flogoplta

Calcoplrita
Galena

Ilmenlta
Espiné11o

Plrocloro

Badeleyita

Barita

Perovsklta
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Plrita
Plrrotlta

i,Quartzo

Carþonatos - Ca1clta perfa.z 14/" a 9I% Aa. roche.. Apresenta-se em

crlstals xenomórflcos com dlâmetros de I a 5mm, freqtlentcmente exi-

blndo gemlnação pollsfntética. Eckermann (1948) Já notou os indl-

clos de deformação da calcita do cone central de Alnð. A remoblli-

zação parclat dos carbonatos 6 evldente, obscrvando-se lncllvlouos

Com lanelas de gemlnação, cimentados por cal-cita honlogênea. A do-

lomlta oôorre geralmente em cristals idlomórficos alongados. Em ¡å

gumôs amostre.s os carbonatos exlbem curiosos arranJos de pequenos

OânÐ.ls. sub-þaralelos, Qüe emprestam aspeeto de textura grá.flca (fo-

t0 ). Provtvel.mente brata-se de desdolomitização.

Reatfla - Consüitrrt o a.cessórlo mals abundante e o minerâl de malor

lmportâ"ncia econôrn1ce.. 0corre eom dols habltos distlntos: l"- Em Þ9

quenos crlstals fsolados de forma ovólde, eom diâ-¡tretros entre 0.O5mm

e lcm, lnclusos em lndlvlduos de carbonato. Essa forma de apatita

paréôe ger ca.raeterlstlca de carbonatltos e Já fof notada em Toröro

e Sultulu û4. uganda por Davles (L956) ' gendo atrlbulda a reabsorção

þàrc1¿}; 2- Em prismas ldlomórflcos com diâmetros de 0.}cm a 0.5cm

è ¿omprlmento que pode atinglr" 5cm, ocorrerrdo sempre em ¿Igregâdós

cor1t ortentação 11near e gernlmente ,xsËoel.xdos a magnetlta. Corn eer

üa freqtiênc1a os prlsmas apresentam-se quebrados segundo o plano bg

s¡.1, ficerrdo os fre-gmentos llgeiramèntê afostados e os interstlclos

cfmohtados por ce.Icj-tå,. A ma.lor parte da apatlta contlde no carbona

bltó Öcorre nessas segregações, que são rnulto frióveis. Por esse nto

tlvo a nnáltse nlodel do lâmlna.s de rocha conslstente irrvarfàvelmente

acusn rêsultc.dos multo ínferlores cos obtldos atrnvés Aa anátlse quJ

mlca de amôstras representativas.



'F!

-2J-As caracterrstlcas ffslcas das duas variedades são idênti_cas. A malorta dos cristals é quase lncolor, às vêzes mostrarn pá-lldas tonalldades amar.elo citrlnas ou esverdeadas. Em amostras 1l_Selramenfe meteorlzadas, a superfrcle dos grãos adqulre coJ.oração

,".T::::r:^": 
r¡arron, devida a revesrfr¡enro corn detsada pet.lcuta

'r -- "'E'¿v¡¡, L¡evr-qa a revestír¡ento corn delgada per.rcura
iae 

óxraos de ferro' Em multos crlstar.s ocorrem lnclusões esfér1eas,
IffCulOas ou gasosas. Os fndlces são N"=1 .6:¡5 eNo=t ,618, A densl_
f 

Aæe é ).I1. Uma anál.tse qulmlca Ou oorrountrado puro, obbldo por
faenanaeão 

magnétlca, em lfquldos pesados e lavagem em ácldo cl0nf_
iarrco dfluldo, reve'ou 4a,efi paa5 e 55,Jß ca.. segundo Trðger (rg5a),
[os fnOfces correspondem a côrca de g5g6de fluor.apatfta, porém os dgþaos ótrcoE não permftern precJ.sar a propor.gão de hldroxllapatlta 

efaanbonatoapatiüa. A densldade observada, lnferlor â d=).LB da fluor_¡

þRatlta pura e
t

þ"(ou)a. 
" composlgão qulmlca lndlcram rrequene contrrbu'çã.o de
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varla desde traços afê cêrca de I5l', não se observando qualquer re

Lação slstemát1ca entre teôr em lLmenlta e dlâmetro ou qual.quer ou

tro earacterlstlco de magnetiba. Os intercreocrlmentos ocorrem sob

duas formas: lamelas flnlsslmas de exsolução com espessuras entre

0.005mm e O.2mm e eomprlmehto de algrtns millmetros, e grãos irregu-

lares, em parte ld1omórf1cos, êffi parte com contornos arredondarlos

côncavos, lndlcahdo reabsorção. Pequena parte da 1lmenlta, especlal

mente quando situa-se nos bordos dos grãos de magnetlta, está trans

formada em leucoxênlo. Faros grãos de um mlneral não ldentlflcado,

provàvelmente tllvoesplnétlo (Fe2T1o4), formam mlnúseulos glónulos

arredondados senpre no contat,o entre:ìame-lltrts de exsolução e sua ma-

trlz.
R anál-tse de um coneentrado magnétlco, recaleulada para ex

cl-ulr a contamlnação das lncLuSões de apatlta, acusou a segulnte

compostção:

Fer}t , . ,9A.4%

MgO .,............. 1.8

AJ ZOT '.r...,"'¡¡' L3
MnO, .............. O'7

CaO ...... t t... ". ' O'4

T1O2 .............. 2'5

fnsolúvel em HC1. . . 2,1

ObServa-se portanto contnlbulção relatlvamente elevada de MgQ,

ALZO' e MnO2. Enquanto a alumlna provàvelmente é devlda aos es-

ptnéllos, é posslvel que parte do magnéslo e manganês ocorram na

série lsomórflca da 1lrnenlta como gelklellta (t{gtfOr) e ptrofanlta

(MnTlOl). Entretanto, a ldentlflcaçã.o dêstes mlnenais não é possÍ-

ve} peLos melos comuns. Eckermann ( 1948) Já notou a proporção ele-

vada (cêrca ae L5í) de outros esplnål1os na magnebiba do carbonatl-
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to de AInð, Também Russel, Hlemstra

anátlse da magnetita de Palabora, que

atém de 0.5511 veo5.

FtonoPita - Ocorre em crlstals com

excepolonalmonte até lcm, coloração

larledade dessa mtca é a freqtlêncla

dlmensões de alguns mlllmetros,

verde claro a. escuro. Uma Pecu-

de indlvlduos Prlsmátleos alon-

c pode a.t1ng1r o dôbro do d1-

e Groeneveld

contém 2.5%

-25-

(t954) publicam

Mgo e o.75% ALIOI'

gados, em que a dlmensão Paralela a

âmotro do Plaúo basal.

Os dados ótlcos são os segulntes: -I .573 ' ' =1 .604,

= J - 1Oo, Pleocrolsmo x - lnco-

l.or,

mlca

cada

Qà,

=1.604, r' =0.Oll, ,U(_)

Forsterlta - Ocorre em lndlvlduos tsolados com diâmetros de 2mm a

5cm, d,e,contornos arredondados, às vêzes mostrando nìtidamente re-

absorgão parclal . os lndices são =r ,6i9 , .' =r.651 , . =r .67r,

com . =O,O)2 e 2Y¡ \ = Est Segundo fr8ger (WSe) êstes dados
(/

eorrespondem a forsterlta FongFar. Um dlagrama de pó tam¡óm apre-

sentou as caracterlstlcas bfplcas de forsterlta'

Cllnghgmlt.a - Assoclado ä oLivlna é frequente um mlneral do grupo

da humlta em peq¡enos lndlvlduos (?-)mm) gemlnados em lame1as ou

por tnlerpenetraçã.o. ApreSenta côr amarelo avermelhacìa, com ltge!

ro pLeocrolsmo x'- amarelo' y e z'' lncolor' os lndices são os se-

gulntes:

. =I,614 , .' =L646 , =l .664, com

Traba-se portanto de cllnohumita'

y e z - esverdea.do clarò.' Segundo Trð6er (1952) trata-se de

tntermedlárta entre flogoplta e blotlta, que pode ser classlf!

como flogoplta pon apresentar absorção de côr relatlvamente ftã

- J: = O.O7O e 2\1. .= 600.
()
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sulleüos - 0 carbonatlbo contém pequena proporção de sulfetos, sem

pre assoclados à magnetlta. /\ separação quantltatlva não fo1 pos-

sfvel pelo mótodo de 11x1viação por ácido clorldrico empregado, po-

rém em médta seu total não deve ulbrapassar O,?-% aa rocha. Também

anállses qulmlcas acusaram apenas traços de enxôfre, devldo alnda

em parte à barlta. os mals freq{lentes são plrlta e pirrotita, qua-

se sempre parctalmente alteradas. Ca1coplrlta poude ser ldentlficada
em narlsslmas amostras graças às pequenas manbhas cle malaqulta resuf
tantes de sua oxidação. Galena em cubos caracterlstlcos com arestas

de 0.2mm a 0.Jmm foi notada em raros resfduos pesados. Constltuln-
te subordlnado é alnda um curloso suLfeto de ferro amarel-o pardo,

rm¡lto pouco solúvel em ácldo clorldrlco, que ocorre com ná¡tto ta-
bular em crlstals de 0.5 a 1.Omm. Seu dlagrama de dlfração de ralos
X mostra estrutura semerhante, porËm não ldêntlca, à aa plrrotlta.
Um especbrograma de concentrado dêsse materlal, obbido a partlr do

reslduo lnsolúvel do carbonatlto por separação magnétlca e ì.lquldos
pesados, acusou a presença de Fe, Mg, Ca, p, 41, B&, Nb, Co, Mrt, pb,

S1, Zr e U. Entretanto, parte dêsses elementos provàvelmente é ae-

vida a contamlnações de apatlta, flogoplta e'ol1vlna. A ldentlfi-
ceção segura do m1neral em questão alnda exlglrá estudos adlclonals.

Pfroclolg - Constltul acessórlo raro em pequenas áreas do carbona-

tlto, que apresentam radloatlvldade llp;eiramente superlor à normaL

na reglão. Os lndivlduos apresentam-se com formas octaédrieas e

rombododeeaédrlcas assocladas, com diâmetros de o.Imm a r.Omm, de

coloração marron escura a amarelo parda. Multos crlstals mostram

pêquenas cavldades prlsmát1cas, provàvelmente devldas a intercres-
clmentos com apatlta que fo1 dlssoLvlda durante a lixlvlação. A

anállse de um concentrado parc1al, contendo alnda algumas contami-

nações de apatlta, flogoplba, goethita e ba;duleyita.,revelou ì't .;r
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IL\fr Nb205 , 2,7% Tar05 , o .5% TiO2 e o .5% zro2. Sendo a. relação

Nb:Ta - J.5tl', trata-se portanto de um pirocloro tantallfero ou

mlcrollta, o que constlbui fato slngular, uma vêz que o teor em

tântalo de plrocloros ¡rssoclados a ca.rbonatltos vla de regra. é m'.li-

to balxo. A densldade do mlneral é 4.8, a-proxlmadamenbe, superlor

aos valores normais cle Ll,2 a 4.4 e provàvelmente devlda ao alto teor

em bânta.lo ou à parcial Lransformação em columbÍta., como é freqtlente

em outras locn-11dades congêneres. As amostra.s lso1ada.s são meta -
nlctas, recrlsta.tizando quando a.quecida.s o 6OOôC duranbe uma hora,

obtendo-se então diagrama de ralos X blpico. Durcnte o equeclmen-

to o mlneral produz n{ttda termol-uminescêncie alaranJeda a vermelha,

vlslvel desde temperatures de 250oC, aproxlmadamente. Após a. re-

crlstallzação ndqulre côr crême, Em muj-tos grãos podem ser obser-

vadas numerosas pequenris fraturas de contornos irregulares, provà-

velmente derrlclas ä metamictlzação,.o que torna. êsses cristais muito

frágels e d1flcultaria. sue llberação e concentração industrlc].

Badeleylta - A badeleylta de Jacuplrr.nga fol descoberta. por Huss¿k

(1892) que descreveu ,$uas formas crlstalográf1cas, admitlnrlo poróm

ser um mlneral Oe nió¡io ou tântalo para o qual propôz o nome brazi

Ltta. Posterlormente êsse autor recebeu anát1se qulnrica que mostrou

tratar-se de óxido de zlrcôn1o, que no entretempo tlnha sido des-

crlto como badeleylta. No carbonaL-t^ ô¿'orre quase lnvarjàvelmente

assoclada ao plrocloro, formando curlosos Lipos de i.ntercrescì-mento,

em que placas de badeleylta lnterseptam os octaédros de niobato se-

gundo os planos 100, O1O e 0O1, às vêzes slmu1tâneamente. Os eris-
tals lndlvldua1s raramente ultrapassâ.m lrnm e exibem faces bem de-

senvolvldas com ligelra estrlação, sendo freqt-lentes geminações. A

côr ó clnza ou parda, o brtlho graxo caracter{stico. O mlneraf tam

bém fo1 ldentlflcado por difragão de raÍos x. Hussak (1895) publlca



CaO - O .55y',,
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Fe2O, - o.\ty'",a oegulnte ané.lise: Zto2 ' 96,52/',

S1O2 - O,7O% e P.P.c. - O.19/"
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vlrr - coMPosrçAo Mrnnnalóorca

De modo geral, a cornposiçäo mlneralóglca do cartonatlto é

notävelmente homogênea, embora em afloramentos isolados por vêzes

podem ser observadas concentrações de um ou outro acessórlo. En-

riqueclmentos locals de. apablta eom dlmensões de alguns declmetros

e formas lrregulares acusam teores de até 30% ae Peo5, corresponden

do a mals de 70% de apatlta. Também a magnetiba ocorre em proporção

de afé 10% en trechos não superlores a 2-3 rnetros. Entretanto, nas

amostras médlas correspondentes a auadr{culas de 2O metros de lado

e portanto representatlvas de áreas de 4OOm2, êsses valôres extremos

Já eão compensados. Na tabeLa a,balxo são lndlcadas as proporgões

rnáxtrnas e mfnimas dos princlpals acessór1os, eaLeuladas a partlr das

aná11s6s qufmlcas.

Máximo
9r.616

15.0

49.5

9,7

Calelta

Dolomlta

Apatfta

Magnetlta

Mfnlmo
14,5%

0.6

1.8

0.5

A flg. ! mostra gräf,tcamente a composlção mtneralóglca de

25 amostras tlplcas de earbonatito. A relatlva uniformtdade da ocor

rência dos prlnelpals acessór1os é demonstrada pela dlstrlbulção per

centual dos valores de apat,lta e magnet,lta no total das amostras ana

llsadas:
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FIGURA 5

100 7o

I MAGNETrA

DOLOMITA

)ALA\TA (tNCLUtNDO TRAÇOS DE OUTROS M|NERA|S )

NÑ\ APATITA

coM Post ÇAo M t N ERALOGTCA
CULADAS

DE 25 AMOSTRAS TiPICAg DE CAREONATITO, CAL-
A PARTTR oa axÁttsl ouíMtcA



-70-

Teor de

Menos

5.0

7.5

10.0 '

12,5

15.0

Mals

apatlta

ð,e 5.ol)

a. 7 .5%

a 1o.o%

a 12.51,

a 15,O%

a I7.5%

de L7 .5%

Teor de magnetlta

Menos de LOy'o

1.0 a 2,0%

2.O a 1,0%

t.o â tJ .O/"

4. O a 5.0%

Mals de 5,Aft

Ft'eq{iênc1a das amostras

\.o%

:-5.1%

21.21'

26.2%

16.2/"

e.7%

6,2q6#

roo,o%

Freq{lôncla das amostras

7 ,r%

et+,7%

iB.)%

2t.6/"

7.o%

Verlfica-se por.tanto que em BO .I% aa ârea coruesþondente à

superflcle atual de erosão o carbonatlto contém entre 5% e t5% de

apatlta, enquanto em 84 .6/" aa ¿írea magnetlta perfaz entre t,4 e 4%

da rocha, A soma de todos os outros aeessórlos, que em ordem de-

crescenbe de freqtlêncla são: plrlta e pirrotlta, flogopita, forste-
rlta, serpentlna e cllnohumíta, pfrocloro, badeleylta e barlta, aLém

da 1lmenlta sempre assoclacla à magnetlta, raramente ultrapassa I%.

A quantldade de llrnenlta, calculada a partlr do teor em T10, dattt:
tanomagnetltarr, constltul , a 6% desta e portant,o situa-se em ordens

de grandeza de 0.1 a O,2/, da rocha.

especlal lnterâsse é o teor em plrocloro e badeleylta,
por tratar-se de mlnerals raros e de posslvel aproveltarnento econô-
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m1co. Para sua determinação semlquantltatlva fol examinado o resl-
duo lnsolúveI de aproximadamente 2OO amostras de l0og, provenlentes
de quadrlcuras alternadas da amostragem cle superflcle, após retrra-
da dos mlnerais magnébicos, Em cêrca cla metade dôsses reslduos ve_

rlflcouaE;e a exlstênc1a de pl.rocloro e badeleylta, geralmente apenas
poucas ml1lgramas. Notando-se teores mais elevados, êsses mlnerals
foram separados de restos de 1lmenlta, flogoplta e vestlglos de cal-
cedônea em Feperador magnéttco lsodlnâmlco e líquido pesado (otroao-
metana, d=3.1). Na flg. 6 estão representadas as zonas de malor
freqtlêncla de plrocloro, que colncldem com as de hsdèL€y1tar por ocor-
rerem ambos quase sempre 1nÈerereeefdss.
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Ix - couPosrçÃo eufurcn

A caracterlzaçáo prèelsa da composição qulmlca do carbona-

.tlto de Jacupiranga foi possfvel através dos resuLtados de um pro-

grama de pesqulsa da Jazida com obJetfvos econômicos (vide páe. 2).

Para a amostragem da rocha na superfície, a ârea foi divl-
dlda em quadrados com arestas de 20m, dellmitando-se dessa manelra

cêrca de 7OO quadrlculas, das quals )OO alnda estão cobertas por

mlnérlo resldual, enquanto em 4OO a lavra do mlnérlo ¡á aescobrlu

o carbonatlto subJacente. Êsse sistêma, necessàriamente arbltrárlo,
fol escolhido tendo em vlsta a determinação da composlção qu{mlca

com detal-he suficlente para orlentar a eventual lavra do carbona-

tlto, medlante um número de amosbras razoáveL e a eusto em propor-

ção com o de outras fases dos estudos de aproveltamento econômlco

lndustrlaI.

Em cada quadrlcula foram eolhldos cêrca de 20 fragmentos

de carbonatlto, procurando-se obüer um número de amosbras de cada

varfedade l1tológlca proporclonal à área de ocorrêncla dessa varle-
dade, sem multo r1gôr rro espagamento lguaL entre pontos de amostra-

gem. Os valores obtidos não têm peso exabamente lgual para flns de

cálculo de médlas, uma vêz que multas das quadrlculas amostradas aln

da estavam parclalmente cobertas por elúvlo.
A repetlção da amostragem de 20 quadrlculas forneceu resul-

tados que dlverglam dos anterlores de 0,5% n2O, em méd1a e d.e mals

de 1. o% P'OS em apenas duas. Conctuindo-se portanto que os êrros

reratlvos normaLmente não ulbrapañâm 10-12Ø dos resurtados e que

êrros acldentals malores são compensados pelo grande número de de-

termlnagões, a preclsão da amostragem pode ser considerada satlsfa-
tórla para flns técntcos. De maneif,a geral, os valores obtidos são
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provävelmente pouco inferlores aos reals porque os trechos que não

puderam ser a.mostrados correspondem geralmente a aberturas no car-

bonablto, alargadas por dlssolução e preenchldas por apatita e magng

tlta. Verlflcou-se que â. dlssolução 6 Justamente mals ráplda em po!

üos de elevado teor em apatlta. Em clnco pontos onde oeorrem fren-
tes de carbonatlto com superflcles contlnuas de uma eentena de metros

quadrados, foram desmontadas várlas dezenas de toneladas de materlaJ-,

obtendo-se amostras representatlvas por enquartação. Suas análfses

mostraram valôres l-igelramente superlores aos obtldos em alguns frag

mentos retlrados das mesmas frentes.

Para determlnar,a,s varlações dos teores em profundldade¡ es-

peclalmente de MgO em vlsta cte possfvel desdolomltlzagão na superff-

cle, estão sendo abertas quatro galerlas de pesqulsa. Èsse trabalho

tem alnda o obJetlvo de verlflcar a eventual exlstêncla de segrega-

ções prlmárlas de apatlta na massa de carbonatlto. Os prlmelros re-
suLtados obtldos mostram valores aproxfmadamente proporclonals aos

obtldos na superflcle.
0s teores em P205, Fe20¡ e MgO das amostras de superffcle

são representados gràflcamente nas flguras 7, I e 9, respectlvamen-

!e. 0s teores médlos de toda a área arnoetrada são os segulntes:

4,5871

2,egfr

r.2476

Os outros elementos lrnportantes do carbonatlto, cáLc1o e

magnéslo, não foram dosados de manelra slstemátlca. O conteúdo em

CaO pode ser ealculado a partln dos valôres do COA (perda por calc$

nagão) e MgO, acrescentando-se o CaO correspondente À åÞatlba. A

dosagem de contrôte de Cao em algumas dezenag cle emostrâË nlöËttrou

boa concorclância eom os resultados calculados, verlflcando-se tam-

peoS

Fe207

Meo
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bém dessa manelra a ausênela de outros carbonatos que calclta ö do-

lom1ta. Perfazendo T1O2 aproxlmadamente 2,7y'0 da magnetlta, seu teor

méalo no oarbonatlto é oe o,o71l,

. Nas representações gráflcas cla d1str1bulção dos teores¡ vê-

rlffca-se que não ha slstema aparente nas concentrações de qualquer

elemento, euê pudesse ser lnterpretado como devldo a estratlfleação

do corpo de carbonatlto ou dependente das dlstânc1as do contato com

os Jacuplrangultos. A.s dJ.ferênças de teores que certamente exlstem

em função de varla.ções lltológlcas, por sua vêz relaclonadas às es-

truturas, não podem ser caracterlzadas pelo método de amostragem ado

tado.

Sob ponto do vlsta econômlco e

rem várlas concentragões com dlmensões

l.avra seletlva de materlal com mals de

flta.
0s teores em elementos raros: Elrcônlo, nlóbto e bântaLo,

sðmente foram determlnados de maneira qualltatlva (vlde capftulo

XIII). Seu estudo não é obJeto do pnesente brabalho. Entretanto,

é Oe lnterêsse notar que a assoclaçäo' slstemátlca,', dôsses elemen-

tos em rochas fgneas Já fof mencfonada por Golctsehmldt (1954). No

caso do carbonatlto em estudo, essa assoclação de zlrcônlo eom nló-

blo manlfesta-se pelos lntercresclmontos de plrocloro com badeleylta.

técnico, verifica-se que ocor

suflclentes para perrnltir a

61, Yror, ou seJa l57t de apa-
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x - CoMPARAç?1o CoM oUTRAS LoCALIDADES

Atualmente é conheclda quase uma centena de ocorrênclas de

carbonatltos assoclados a rochas a1callnas. Entretanto, alnda são

escâssos mapas geol-óglcos preclsos e descrlções mfneral-ógÍcas quan-

bltatlvas. Og dlstrltos melhor estudados são Fen, conhecldo atravég

do clásslco trabalho de Br8ger (fgef) e lnvestigações posterlones de

Bowen (f.924) e Saether (1957), e AInð, descrlto por Eckermann (1948)'

As numerosas ocorrênclas da África do SuL, Kênlao Uganda, Tanganlca,

Rodésia e Congo foram obJeto de trabalhos vLsando prlnclpalmente suas

posslbllldades econômleas .

Para comparação das dlmensões e formas dos prlnclpals carbo-

natltos com as de .Iacuplranga,seus mapas geológlcos slmpLlflcados

foram reduzlddos a escaJa I:tO 0OO e reproduzldos na flguna IO. As

malores ocorrênclas conhecldas provàvelmente são Sukulu e Oka, além

de Bukusu (Davles, Lg56) que possue forma anular com dlâmetro supe-

rlor a 6 km. Fen, ALnð e Lueshe são dlstrltos de dlmensões médlas,

enquanto os d1âmetros da grande maloria dos carbonatltos descrltos

na llteratura sltuam-se em ordens de grandeza de 0.5 a l.5km. Jacu-

ptranga constltul portanto uma localldade móata â, pequena.

As relações com as rochas aLcal.lnas assoeladas e enealxan-

tes são, via de regra, complexas e varlávels. NormâLmente os car-

bonatltos penetram sfenltos e lJol1tos ou metasedlmentos mals oll rllê-

nos fenl.tlzados de manelra lrreguLar, emltlndo apóflses e dlquee,

eendo por sua vêz eortados por dlques, brechas e chamlnés de compo-

slção varLáveI. Jacuplranga representa excessão, por ser enealxado

excluslvamente em Jacuplrangultos multo homogêneos, encerrando a mag

sa de carbonatlto apenas alguns xenóIltos de Jacuplrangulto com dlâ-

metros de poucos metros.
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Todas as descrições petrográflcas acentuam as varlações 1n-

tensivas e lrregulares de textura e composlção rnineralógica cìos câ.r

bonatltos. A distribulção de sðvltos e rauhaugitos foi estudada em

Spltskop (Strauss e Truter, 1951), Fen (Saether, 1957), Lueshe (tqeyer

e Bethune, f96O) e em Rufunsa (Bailey, 1960). Ao que parece, não

exlste passagem gra<lual dos tipos calclticos para os dolomltlcos,

predominando sempre Llm ou out::o mineral-. Em Alnð, como em Jacuplra¡

8ã, não ocorrem rauhaugltos no cone carbonatltico central, porém nas

ral:a5 amostras rtcas em magnés1o encontradas verlflcou-se ocorrer mg

1s ae 6o% de do1omlta, faltando tlpos intermediár1os cottt 20% a 6o%

de carbonato m1sto. No seu conJunto, a localida.de em estudo distin

gue-se pelo seu balxo e unlforme teor em magnésio.

Os elevados teores oin apa.tita de muitos carbonatitos foram

notados por dlversos atttores. Em Alnð e em Fen as rochas podem con

ter até L6,4% e ]..:r.5/", respectlvamente, de fosfato. Pecora (1956)

resume as varlações da composição qulmica cte 6O anáLlses de diver-

sas local.ldades. 0s valôres extremos são os segulntes:

Alnð (49 aná1tses)

Fen (lo anátises)

Loealldacles afrlcanas (21 análtses)

0.6

o.95

o,I3

4.6% Pzo5

6.9¿ Pzo5

5.5 Peo5.

Uma vêz que os aubores ge::almente não lndlcam que volumes

d.e rocha são representados pela.s ¿ná.lises, as proporções médias de

apatita nessas ocorrênc1as sã.o de dlflc11 avaliaçã.o, porém devem s!

tuar-se entre 5/, e 7l: na. ma.iorla dos ca-rbonatitos. Apenas em lororo

e Sukul1r foram executadas amostragens minuciosas com objetivos econô

mjcos (Davies, 1"954), obtendo-se os seguinües resultados representa-

tivos de grandes massas:
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Tororo (640 análises)- I.725% ,rO j correspondendo a 4.116 de apatita

Sukulu (g6f anál-j.ses¡- 7.65% P.O. correspondendo a 8.9/, ae apatita.¿>

Em Jacupl.ranga. a. méOia total é ¿e LI4^ de ape-tiba, com áreas de algu-

mas dezenas de metros conbendo mals de ).51,, sendo porta.nto excepcio-

nal a a.brrndâncla dêsse mlneral. Também os teores de magnetita são

relativa,mente elevados, faltando porém na literabura elc:rnentos pre-

cisos para comParação.

O caracterlstlco mais flagrante da reglão em estudo é sua

pobreza em slllcatos. Em quase todas outras loca.lidades são descri

tos carbonatltos com proporções varláveis d,e blotita, ollvlna, ae8i

rlna-auglta e aegirlna, que geral.mente perfazem mais de LO% da ro-

cha, a1ém de ortose, mlcropertlta, alblLa, nefelina, dlopsíAi-o, mo!

tlceItta, grana,da, chondrodit,a, e melllita. Em Alnð, Pof, exemplo,

as anáIlses publtcadas por Eckermann (1948) indlcam as seguintes

proporções de carbonatos:

sðv1tos (méara de

beforsltos (méata

alvlquftos (méara

a.nálls es )

2a anállses)

lE anáttses)

10

d.e

de

6t%

57ø

,7%,

sendo o restante constltuido prinelpalmente por piroxênlos e b1ot1-

ta. Ressalta o contraste com Jacupiranga, onde olivina e flogoplta

ocorrem em concentrações locals, porém não alcangam l/" da rocha, em

mé41a.

A s111c1fJ.cação supérgena, descrita. na maiorla das locatida

des afrlcanas e consldera.da em parte responsável pela maior resis-

têncla dos carl¡onatitos à erosão, fa.lta em Jacupiranga. Apenas em

a.lguns ponbos do morro da Mlna foram encontrados delgados veios de

quartzo, nìtldamente secundários. Sua escassês provàvelmente é Ae-
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vlda à pobreza em slltcatos cu$a decomposlção pudesse. fonneoer sf-

l-1ca.

Os outros mlnerals obgervados¡ plrlta, plrrotlta, plrocloro

e badeleylta sã,o acessórlos comuns de carbonatltos, onde ocorrêm $9-

ralmente de alguns centéslrnos a poucos déclmos de percento, cotll €x-

cossão de concentrações oconômlcas de plrocloro que podem uLtrapas-

sar Iú e constltulr Jazidas explorávels, como em Fen, Isoka, Lueshe !

e Oka. Entretanto, os cr:rlosos tntercresclmentos de badeleylta cont

plrocloro (vlde páglna 2?) e o al.to beor em tântalo dêste constltuem

felgões slngulares, alnda não descritas alhures.

Eckermann (1948) aflrma que ztrcônlo não ocorre em Atnö e

que êste elemento não pertence às paragêneses tfplcas dos carbona-

tltos. Entretanto, outros auüores (vide Pecora¡ 1956) ldentlflca-

ram zlreão e badeleylta em dlversaS loCalld¿dos congêneres.

O carbonatlto de Jacuplnanga dl.sttngue-se alnda pela quase

ausêncla de barlta, de que sòmenbe tragos foram ldentlflcados em

rarfsstmas amostrag, enquanto bárlo e strônclo geralmente se conceì1

tram em quantldades anormals nas ocorrênctas slrnllares.
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As mals varladas teorlas têm sldo propostas para expllcnr

a .orlgem e o modo de lntrusão dos carbona"tltos. Os prlnclpals con-

celtos cIásslcos sôbre processos de asslmfla.ção e dlferenciação mag-

máþLca, fenômenos hldroterma.ls e pneumatolltlcos, fora.m aplf cados

por dlferentes autores äs rochas alcallnas e aos carbonatos assocla

clos. Pecora (1956) ap::esenta excelente análtse dos prlnclpals pro-

blemas relaclonados aos carbonatltos.

Não é obJetivo do presente trabalho dlscutlr em detalhe to-
das a.s varlantes das hlpóteses genétlcas, algumas de lnterêsse ape-

nas hlstórlco, porém Justlflca-se uma revlsão das coneepções bás1cas

e de suas aplleações, em vlsta das lnformações atualmente dlsponf-

vels.

A associação de carbonatltos a rochas a1callnas, no tempo e

no espaço, lndfca elaramente as suas relações genétlcas. Embora ês

te fato fosse reconhecldo por todos os autores, a natureza exata

dessas relagões alnda permaneee degeonheclda e conclusões radlcal-
mente oposfas foram obtldas por dlferentes geólogos, Assl.mr para

alguns autores, as rochas alcaltnas formaram-se pela neagão de um

magma ácldo ou lntermedlárlo com calcárlos de orlgem sedlmentar, en

quanto para outros, os ealcárlos são magmátlcos e resul-bam da dlfg
rencLação de rochas fgaoas. O slmples confronto de concepções tão

dlscrepantes demonstra que o estado atual das lnformações obtldas

peLas obsenvações de campo e através dos métodos normals de labora-

tórlo, não permlte alnda a etaboração de qualquer teorla genétlca

deflnltlva, apllcáveI a todos carbonatltos. As dlversas ordens de

questões relaclonadas à orlgem dessas rochas nem sempre foram dlstin.
guldas com multa eLareza.
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A rnanelra pela qual os carbonatltos oeuparam sua posição

atuaL constltui talvez o problema de solução mals próxì"ma, uma vôz

que as atuais relações de campo fornecem numerosas lndlcações. As

hlpóteses aventadas por dlferentes autores podem ser classlficadas

em sels grupos: I- XenóIltos, 2- Metamorflsmo de contabo, l- Intru-
são em estado pIásblco, 4- Verdadelro magma, 5- Soluções hldroter-

ma1s, 6- Processos pneumatolltlcos.

Xenótltos - Daty (r9ro, 1918, rgt)) e shand (r9ro, L922, r93r, 1945\

em numerosas publlcações defenderam o ponto devlsta de que os cal-
cárlos assoclados a rochas alcallnas constltuern xenól1tos em magma

deslllciflcado por reação eom os carbonatos. Os argumentos a favôr

ou conbra esta hlpótese basearam-se, em grande parte, nâ presênça ou

ausêncla de calcárlos sedlment&res ou metamórficos nas imedlações

das ocorrênclas. Atualmente, a aptlcação generallzada dêsse concel-

to a todos os carbonatitos não é mals sustentáveI. Em AInð, PoF

exemplo, Eckermann (1958) descreveu mlnuclosamente numerosos rllques

de al.viqulto e beforslto cortando o embasamento crlstallno, que não

poderlam constitulr xenólltos. Em outras localtdades, como Sukul-u

na Uganda (Davles, L956), Nkumbwa (Reeve e Deans, 1954) e Nachomba

(nattey, L96O) na Rodésla do Norte, oü Lueshe no Congo Belga (meyer

e Sethune, 1960) as massas centrals de s8vlto ou rauhaugito ocupam

áreas tão grandes em relação às rochas alcallnas clrcundantes, eu€

estas dlfLcll.mente poderlam ter transportado xenól1tos com volume

várlas vêzes superlor €io do magma fLuldo, sobretudo quando não aflo-
ram caloárlos nas encaixanbes vlzlnhas e portanto o desloeamento vef

tfcal- deverla ter sido consideráveÌ.

Por outro Iado, em AInð (Eckermann, 1948) e em Fen (Saether,

1957) ocoruem brechas com xenóIltos carbonáticos em rochas alcallnas
posterlores, porém âsse fenômeno é loca1 e não extrapolável a todas
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as ocorrênclas.

Ern Jacuplranga, cltado por shand (1945) eomo exempro da ooor
rêncla de calcárlos metamórf1cos, o volume de Jacuplranguitos e iJo-
l1tos serla suflclente para transportar os calcárlos do morro da Mi-
l1ëL¡ se êstes provlessem de um nfvel mais profundo. Entretanto, os

xenólltos de Jacuplrangulto no lnterlor clo carbonatlto demonstram

que a consolldação dôste é posterlor, pelo menos em parte.
Convém observar alnda que xenóIltos com voLume de um ou mals

qu1lômetros cúblcos, eu€ deverlam ter sldo transportados de pelo me-

nos alguns mllhares de metros, não são conhecldos em qualquer outro
tlpo de magnatismo.

MetamgqflrsJno de contato - As caracterlsticas litoÌóglcas pecrr'l ta:.-cs

a multos carbonatltos foram lnterpretadas como resultado de metamor-

flsmo de conbato, gera}mente pelos mesmos autores que defendem a or!
gem supracrustal (pafy, I9IO, tgt8 e Shand, I9Jt, 1945). pecora

(1956) examlna algumas das diferênças mlneralóglcas entre escarnlbos
e carbonatltos.

Exlstindo em vár1as Localidades carbonatos antenlores às fg-
neas alcallnas, parece natural ocorrer a formação de escarnlbos com

mlnerals caracter{stlcos: dlopsldlo, tremorlta, wolàstonlta, grana-
das, etc.. Por outro lado, os earbonatitos dlstlnguem-se por para-
gêneses blpicas, com alguns minerals que dlfì.clImente poderi-am ser
atrlbuldos a slrnples ação de contato: apatlta, monazlta, barlta, s L.-ah

clanlta, plrocloro, badeleylta e zlrcão, além de varledade de carbo-
natos de terras raras,

Julgamos que metamorfismo de contato sòmente desempenhou pa

pel de lmportâne1a multo subordlnada na grande malorla dos carbona-
tltos. Em Jacuplranga, os princlpais acessórios do carbonablto: apg
trta, tltanomagnetlta, flogopita, clinohumlta, forsterlta, pirrotlta
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e plrocloro, sòmente poderlam t:,q,r-se formado medlante adições meta-

somátlcas multo substanclals. O prlnclpal argumento contra a hipó-

tese de uma agão de contato reslde talvêz na dlstrlbu19ão relativamon

mente homogênea dos acessórlos, sem enriqueclmentos apreciáveis na

zona de conbato.

&!¡usao em estaOo_plás - As deformações plástlcas de calcárlos

são conhecldas desde ha multo e grande parte dos trabalhos experl-

mentals, vlsando denonstrar a deformagão e recrlsta).l2ação de rochas

foram reallzados com corpos de prova de carbonatos. Por outro lado,

exlste certa semel"hanga de forma entre os núc1eos carbonatltlcos e

domos de sa], Entretanto, nä,o ha elementos para Julgar a lntensl-

dade das defonmações sofrldas pelos carbonatltos. As texturas e es-

truturas orlentadas têm stdo conslderadas prlmárlas por alguns au-

tores (Mene]], Lg46; Wllltams, l-95z.¡ Davles, 1947), enquanto Saether

(1957) afJ.rma lndlcarem lntrusão em esbado p1åstlco. As encalxanbes,

alcallnas magmátlcas ou fenltos reornórficos, geralnente não mostram

lndlclo seguro de deformação posterlor à sua consolldação. Diver-

gas outras felções também não podem ser expl-icadas por essa hlpóte-

së. Por ettemplo, serla lmprovável que apenas caleárlos assocfados

å rochas a1ca1lnas sofressom mobllização dêsbe btpo, enquanto cal.-

cárloS sedlmerttares slmplesmente são metamorfoseados no contat'o com

rochag áclOas ou lntermedlárlas, adqulrlndo certanpLastlcldade ape-

nâs êm äonäs afetadas pof, tectonlsrno reg1onal.

MagrlA - Êrðgger (1921) propôs pela prlmelra vê,2 a h1pótese de que

os sðvltos de Fen constltulssem produtos da consolldação de um mag-

ma. Nos últlmos anos, numerosos autores adotaram ponto de vista

magmatlsta e o têrmo "carbonatltort adqulriu slgnlficado genéblco,

lndicando rochas de orlgem magmátlcas, constJ.tuldas essênclalmente
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por. carbonatos.

No estado atual de nossos conheclmentos das condlções flsl-

co-qulmlcas de rochas fgneas, a dlstlnção rigorosa entre um verda-

delro magma, soluções hldrobermals e soluções pneumatolltlcas alnda

-tl.nao e posslvel. Em vlsta dos largos lntervalos de pressão, tempe-

ratura e composlgão qulmlca em que podem exlstlr rochas lgneas par-

clal ou totaLmente fundldas, nã,o ha tlmltes que flxem, por exemplo'

a üranslção de magma para solução hidrotermal em função do teor em

á.gua, ou de produtos hldrotermais para pneumatolftlcos em função do

conteúdo em gases. Cabe observar que as deflnlções orlglnals dêsses

têrmos baselam-se em concepções bastante empfrlcas e observações feÅ

tas em rochas slllcatadas e seus dlferencfados. Assúm sendo, a aplL

cação dessa nomenclatura aos carbonatltos não pode ser rlgorosa, pol

que caso eontrárlo um carbonatlto como o de Jacuplranga' contendo

4Tft de CA2 e 576 de P205 além de fluor e cloro, serla slmplEsmente

conslderado pneumatolf tlco .

Brðgger (f9af) conclulu pela probablLldade de fenômenos ané

Iogos êos conslderados magmáticos na tomada de poslção dos carbona-

tltosr potr" exlsblrem em Fen numerosos dlques de alvlqulto e befors!

to, lntrugfvog nag enoalxantes pré-cambrlanas. Em Alnð, Eckermann

(1g48, W58) descreveu mi.nuolosanonte algumas centenas de dlques rê

d1afe e ooncêntrlcoE, vertflca,ndo emanarem os alvlqultos de um cerl-

tro de e¡(plosão ettuado atualmente a 2000 metros de profundldade,

enEuanüg o féso doo dlques çânloos do þeforsl,to está a 7000 metnos,

e,pfoxtmadamqnte .

A assoclação de carbonabltos a rochas vul.cântcas alcallnas

fo1 obse¡vada. em multas Localldades na Áfrlca (Otxey, 19151 Klng,

I9t+9¡ Davles, I1SA). Em Mount Elgon na Uganda, os s8vltos preen-

ohem a charnlné central de antlgo vulcão (Davles , 1956). Recente-
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menbe, Balley (1960) descreveu plroclásticas carbonáticas assocla-
das aos carbonatltos de Rufunsa na Rodésia do Norte. Esses tufos
e aglomerados, aIém de cal-c1ba e dolomita, contêm dlvers0s mlnerais
( ue formam paragênese blplca de carbonatltos: apatlta, bariba, flo-
goplta e plrocloro. Suas reû.ä,ções de campo demonstram trabar-se re-
almente de produtos vulcânlcos. o mesmo autor menclona alnda a eru!
ção do vulcão oldonyo Lengal na Tanganlca em 1954, quando foram eJe-

tados tufos cal-cánlos.

Conclue-se que o modo de ocorrêncla no campo de multos aI-
vlqultos e beforsltos torna pnováve} tratar-se de rochas que intro-
duztram-se em suas encalxantes de manelra semelhante à Oe hlpoabis-
sals s11lcû,tadas. No caso dos núcIeos carbonatltlcos cenbrals de

dlstritos a1eallnos, as evfdências diretas são menos conclusiva.s,
porém parece razoáve1 admitlr que rochas com viscosldade adequada

para a formação de dlquc's uambém pudessem preencher as chamlnés ce!
trals, com dlâmetros de argumas centenas de metros, em estado par-
clal ou totalrnente fundldo.

Os prlnclpals argumentos contra as hipóteses magmablstas

basearam-se, até recentemente, nos escassos conhecimentos das eon-

dlções ffslco-qufmicas necessárias à exlstêncla de magmas carbona-

bltlcos. Sabendo-se que a temperatura de fusão do carbonato de caf
clo a um bar é ae L]lgooc (snrtttr e Ada¡¡s, r9pJ|n concl_ulu-se que não

poderla. ocorrer magma constltuldo essenclalmente por carbonatos al-
cal1no-terrosos. Ass1m, pop exemplo, Ga.rson e campberr smlth (1958)

resumem o problema aflrmando que, em vlsta dos dados experlmentals
dlsponlvels, o movi.mento em larga eseala de carbonatitos fundfdos 6

d1fì-cllmente aceltável, devendo-se procurar outra expllcaçäo para a
sua tomada de poslção.

Eckermann (1948) admlte a exlstêncla de um magma constltuldo
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iniclalmente por cO¡Kz em proporção elevada, que berla sldo enrlque

cldo em cáIclo e magnés1o por trocas metasomátlcas com suas encalxan

tes durante a ascenção. Êsse llqufdo poderia existir a temperatura

entre 4oOoC e 6oooc. Outros autores preferlnam asslnalar pa.pel pre-
ponderante na moblLlzação aos constltulntes llquidos e gasosos, que

naturalmenbe balxarlam o ponto de fusão.

Reeentemente, t,llI1ie e Tutbte ( f 960, 1960A) realizaram tra-
balhos experlmentals reLatlvos ao slstêma cao-co2-Hr0, que conslde-

ram como de conposlção análoga à ae um magma carbonatltlco simpl1fl-
cado. Èsses autores verif Íc.:aram que um i-{qutdo com composlção 65CaO,

rgcoa, r6lHr0 eoexlste com calclta, portrandlta e vapôr a 6T5oc. En-

tre pressões de 27 e 4000 bars a temperatura mlnlma de lfquldo varla
entre 685oc e 64ooc. A adi.ção de lr{g0 alnda, abaixa a bemperatura ml

nlna de Ìfquldo de 6754C pâra 6e5oe a 10oo bars. outras observações

lmportantes de I¡¡1111e e TuttIe referem-se ao slstema Ca7(pO4)r-CaCO]-

ca(0H)n, lncLulndo apatlta e hidroxllapatlta. Nessas experiênclas
fo1 observada a deposlção de crlstals, demonstrando a facllldade com

que os mlnerals forn¡ados podem separar-se do rfquldo residuar.
A slnt'ese de urn magma carbonatlttco demonstra a posslbillda-

de cle sua exlstência na natureza. Embora experlênclas de laborató-
rlo não possam comprovar deflnltlvamente a natureza magmátlca de to-
das äs ocorrênclas em questão, certamente lnva] ldam os argumentos de

ordem flsico-qufmlca levantados contra as h1póteses magmatlstas. Em

seu conJunto, as observações expenimentals e de campo são portanto

altarnente favoráveis à eoncepção de um må,gma carþonatltlco, do qual

os consültulntes separâram-se por crlstalização fraelonada.

soluções hldrotefrtajt$ - Bowen (r9e¿1 , t9a6) admltiu a origem hidroter
mal dos carbonatltos de Fen, baseado prlnclpalmente em observações



'T

_46_

petrográflcas que lndica¡t a formação do s8vito por substltuição me-

tasomáttca de fenltos e meltelgltos.. Saether (tgSl) tambóm acredl-

ta que os sðvttos orlglnaram-se por metasomatlsmo de vlpetótoe e

meltelglto, encontrando-se relltos parclalmente carbonatizados des-

sas rochas nos carbonatltos maclssos. Evidências de agão metasomá-

tl-ca são alnda cltadas por BJðrt'lkke e SvinndaL (f960), que obser-

varam a assoclagão do mlnérlo de pirocloro de Fen a zonas de carbo-

natlto brechado e reelmentado. Entretanto, as soLuções hldrotermal.s

são conslderadas ppob-masmát1cas e penetraram parte do sðvlto sòmen-

te após sua consolldação,

Provàvelnente transformações metaoomáticas também desempen-

haram papel de malor ou menor lmportâncla em outros carbonatitos.

Em Jacuplranga não ha qualsquer elementos que lndlquem alteração fi€-

tasomátlca do Jacuplranguito e que conseqtlentemente permittesem ln-

lnferlr a substltulção em larga escal"a de roehas alcallnas Þor câP-

bonatos.

Processos pneumatolltlcos - Algumas caracterfstlcas dos carbonatltos

êugerem contrll.rulgão lmportante de uma fase gasosa durante sua for-

ffâção e deposfção. Sabe-se que '¡r:lnões eom afinldade aLcallna po-

dem deBpÞÞüder grandes volumes de COr. A mlnerallzação de alguns

elementos pouco volátels como ZÍ, Nb e Ta, posslvelmenbe serla atr!

bufvel a transporte pneumabolltico. Alérn dlsso, a presença de S, F,

Cl, P, B, a:.ém de COr, é sugesblva da exlstência de gases durante a

evolugão dos carbonatltos. Entret.anto, todos êstes lndlclos são 1g

dfnetos, não ee dispondo alnda de dados experlmentals ou de observa

gões de campo comprovântes de transporte sob forma gasosa em larga

escala dos constltulntes dos carbonatltos.

fntrusão do car.þonatito de Jagqplfglgg - A massa de carbonatos do
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morro da Mlna possul as caracberlsticas de um corpo lntrusivo e com

toda probabllfdade comporbou-se de manelra semeÌhante a uma rocha

magnâttôa durante a sua lnbrusão. Os lndfclos a favôr dessa hlpó-

tese são dlrebos e lndlretos '
As prlncipals observações que corroboram dlretamente a na-

bureza magmâtlca do carbonatito são: 1- A forma da ocorrênela en

secção horlzontal e sua extensão vertlcal 2- A exlstêncla de dl-
ques radlals e concêntnlcos . 3- As Juntas, também slmétrlcas em

relação ao cèntro. 4- As texturas flutdals , 5- A dislrlbulção re

latlvamente homogênea dos mlnerals no conJunto da massa do carbona

tlto, 6- Os lntercresclmentos de magnebita e llmenlta, mostrando

lamelas de exsolução earacterlsblcas de rochas magrnáticas, 7- A rg

absorção parclal- de multos crlstals de apatita e de ol^ivlna.

As lndlcações lndlretas baseiam-se na lmposslþllldade de

expllcar as earaeterlstieas do carbonatlto por processos metamóff1

cos ou metasomátlcos e na semel hança da localldade em questão como

outras ocorrênc1as, onde a natureza magnâtÍca dos carbonatltos Já.

fol estabeleclda com segurança,

Numerosas obJegões podem ser levant,adas contra a suposlgão

de uma camada sedlmenüar, metamorfoseada pelos Jacuplrangultos. Se

rla estranho que outrgs nnchas sedlmentares ou metamórflcas, que d.e

verlam estar sôbre e sotopostas ou mesmo lntercalnrìas" tl.r¡e:som de-

saparecldo por oompleto, restando apenas calcár1os. As transforma-

ções metamórflcas e as trocas metasomáticas deverlam ter sldo extra-

ordlnárlas, afetando prätlcamente todos os componentes, exceto car-

bonato de cálc1o. Normalmente os calcárlos da sérle Assungul con -

tém alguns percento de slttca, eü€ flcarla comblnada na forma de si
llcatos caraeterlstlcos, porém não poderla oeorrer desitlclficação
por efeitos de contato. Também a malor parte da alumlna eventual-

tlra:11.r r.
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mente existente deverla ter sido removida. A1ém disso, seria alnda
necessárlo supor uma j.ntensa desdolomitizagão.

' Alguns dos mlnerals encontrados no carbonatito, inclulndo
a apatlta, poderlam ser abribuldos a metamorfismo de contato, porém

as grandes quantldades existentes teriam exigido enorme contribuição
metasomát1ca e sua cilstrlbu1.ção deverla relacionar-se às dlsbância.s

do contato com os Jaeupiranguftosj o gue não ocorre.

Outras hipóLeses, como a admlssão de uma lnJeção em estadc'l

plástlco, Ea,Ivez poderlam harmonlzar-se con o modo de ocorrêncla- e

a estrutura do carbonatlbo de Jacupiranga, porém permaneceria. sem

expll.cação a slta composlção qufmlca. Conclulmos que o carbonatlto
ocupou sua poslção atuaL em esLado ftútOo, parclal ou totalmenbe

fundldo.

A orlgem dos carbc:natos e as condlções flsico-qufrnicas pre-
valeeentes durante a consolldagão constftuem os grandes probl-emas ps

trológlcos que alnda aguardam solução. Demonstrada experimentalmen-

te a posslblridade da existência de um magma carbonatltlco (v. pág.

14) , é provável que o curso de sua cris tal.izaçá.o fraclonâda, as con-

d1ções de pressão e temperatura e as possívels reagões com suas en-

calxantes seJam melhor esclarecidas em fuburo próxlrno. As numerosas

lnformagões ¡á atsponfvej.s e as lnvestlgações <te outros carbonatitos
em curso, perrnltlrão lnterpretar o seu modo de intmsão com segurança

semelhante à alcangada no estudo de outras rochas magmát1cas. A ori-
gem das grandes quanti<la.des de anldrldo carbônico, necessárlas à for-
magão dos carbonatos, por enquanto apenas pod,e ser obJeto de especu-

lagões geológ1ca.s. Êsse problema. não poderá ser dissociado das ques

tões relacJ.ona.do.s à gênese aas rochas lgneas alea11nas em geral e suâ

anáIlse ultra.passa os obJetlvos dêste trabalho.
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XIÏ - JII.ZTDA DB APATTTA

' 0 manto residual e eluvial que capej.a o ca"rbonatito consbi-

tui consideráve1 reserva de minérj-o cle a-pat5.ta, que está sendo Ia-
vrad¡. pela SERRANA socledade Anônlma de Mineração. A extra.ção de

mlnérlo bruto e a produção de concentraclos nos últlmos enos fo1 a

segulnbe:

Ivl1nério

rg52 47.500r.

r95J 65. roo

1954 Eo. Ioo

t955 88.5oo

L956 110.BOO

1957 r24.Boo

L958 111.7o0

t959 Ifr.E00
1960 Lg6,5oo

O minér1o bruto contém

Concentrado

l.B .000r

18.200

21 .800

25. Boo

)t,roo
')B.1oo

]6.100

42.400

69. roo

em méclia aA% Pe}5r correspondendo a.

O teor dos eoncentrados é ae tg% pZO,,51% ae apatlta , e 26% Fe2Or.

ou seJa 9I[/' de apa.tlta., sendo tolerados até 2,5y', FerO¡. O rendlmen

to de produçã.o de concentrados sôbre o mtnérlo extrafdo é ae taø, o

que equivaLe a 57/, de recuperação de p2O, contldo.

A lavra do mlnérlo ó manual-. 0 trntamento conslste de lavg

B€ñ, separaçã.o magnéblca. úmlda, classlf icação e clesla.megem, secagem

e seperâção magnética sêca. Os concentrados são envlados por rodo-
vla a utlnga e utJ.llzados pana a fabrlcação de superfosfato.

Em sur malor parte, o minérfo bruto de apatita tem aspecto

terroso, não se reconhecendo os mlnerals constituintes, eüê estão

sempre recolrertos e mlsturados com a.rgila flnlssima. Cêrca de jof,
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do materlar tem granuração lnferlor a o.074mm (200 marhas). ELlml-
nadas as lamas, dlstlnguem-se os mlnerals do carbonatlto reslstentes
ao lntemperlsmo. A apablta ocorre com as mesmas formas ovóldes ên-

contradas quando aÍnda lncl,usa nos carbonatos e concentrações Locafs

dêsses crlstals receberam o nome local de trmlnérlo tlpo arrôzrt, cong

tltuf ndo m¡:,ter1al rlco e de fácll beneflclamento. Os lndlvf duos

malores de magnetlba também conserva¡n suas formas, a,penas arredondan

do-se as arestas. Em secAões polidas, exlbem os mesmos lntereresei-
mentos lamelares com llmenlta, observados na magnetlta contlda no

carbonatito.

Em alguns pontos da mlna ocorrem concregões formadas por nú-

cleos de magnetfta envolvldog em llmonlta com elevado teor de P205,

possfvelmente contendo fosfatos secundó.:fos. Também parte dos crls-
tâ1s de apat'tta reveste-se por delgada pelfcula de óxldos de ferro
secundárlos de dlflc11 remogão, o que constltul lnconvenlente para

a concentração lnduslrlal porque Èua etlmlnação nos separadores magné

tlcos acarreta constderáveI perda de fosfatos.
De manelra geral a granulação do minérlo aumenta com a pro-

fundldade, der:resccndo a proporgão de argllas. Junto à superflcle
ocoffe camada com c:i,.:.i'rì':ì ce I a ) metros, constltr:j"da por mate-

rlal multo flno e de dlff c11 i.-1lrr,:l:'?cão, enqr:arrto na parte lnfenfor,
próxtmo ä base, a apatJ.ba é mals grosselra. Em argumas das fendas

do co.rbonatlto obsorvam-se bLocos formados exclugl.vamente por prls-
mas orl"enta.cios de apatlta mlsturados com rnagneblta. Êsses fragmen-

bos recebe¡l o norne 1ocal ttcarcçot' e com toda probabllldade corres-

Éondem a segrega.ções prlmárias no carbonatito, llberadas e lncorpo-
radas ao mfnérlo resj.duaL por dlssoiuçäo dos earbonatos encalxantes.

/x forma do depósfbo é extremamenbe lrregular. A superffcte
do terreno, que corrêñponde ao tôpo da camada de minér1o, apresenta

ltrÒb
INSTITUTO DE CECCIÊf']CIÂS . USP

EIBLIOTECA
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relêvo relativamente uniforme, porém a base do manto eluvial molda-

se sôbre o ca:^bonatlto não dissolvldo, em que diferenças de elevação

superiores a l0 m são encontradas a dlstânclas horizontais de poucos

metros. Asslm a Jazida assemelha-se â uma calota alongada com espes

sura de L a 5 metros, de cuJa face inferlor proJetam-se numerosos

prlsmas e cunhas invertldos, com alt,uras que alcançam zo m.

Sendo imposslvel deflnlr trechos representativos da Jazlda
como corpos geométrlcos, a avallação preclsa do volume de m1nério

torna-se quâse l.mpraticáve1. uma pesqulsa rearlzada em rg5, por
meio de furos de trado lndicou reserva superlor a 4 OOO OOOI, porém

provàvelmente as reservas realmente exlstentes são inferlores a es-

ta tonelagem.

Knecht (1948) a.cimiti.u que a Jazida de apatita formou-se por

ação metasomábica de soluções hidrotermais orlgtnárias do JacupLnan-
gulto sôbre os calcários preexistentes. O presente autor (MeIcher,

L954) Já sugerlu que as concentrações de apatita e magnetita repre-
sentam apenas o reslauo insolúvel do carbonatito. Os elementos agg

ra dlsponlvels não deixam mals dúvida sôbre a orlgem residual do ds
pós1to. Para a concentração das reservas conhecldas, seria neeessá

ria a dissolução de menos de 50 m tle carbonatlto, admitindo_se um

teor de L|% ae apatiba neste.
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XTTÍ - POSSIBILTDADES ECONôMTCAS DO CARBONATITO

Entre a cota mlnfma atualmente exposta (BOm sôbre o nlvel

do mar) e o tôpe do morro da Mlna (210m) ocorre reserva de calcárlo

que pode ser avallada em aproxlmadamente 50 00O OOOt. Admttlndo con

tlnuldade dr. rocha até o nlvel de base locaL (40m), essa tonelagem

seria dupllcada. Algumas sondagens reallzadas pela SERRANA, SA.,dos

quals uma atlnglu a cota -60m, comprovaram efetlvarnente a extensão

do carbonatlto até profundldades nalores. Evldentemente, qualquer

exploração serla alnda precedlda de pesqutsa para comprovagão dos

voLumes e das caracterlstlcas em profundldade. Entretanto, a exls-

têncla de tão vultuoso depóslto em potenaial, em sltuação geográft-

ca favorável, constltul desaflo ao dosenvolvlmento tecnoLóglco para

seu aproveltamento econômtco. Vårlas posslbllldades de lndustrlall
-^zaçao vem sendo obJeto de estudos por parte da companhla conces"f":

nárta da Jazlda.

A reserva de apatlta contlda no carbonatlto pode ser avalla-

da em 11Ø dêste e será da ordem de grandeza de uma dezena de mlLhões

de toneladas, Nos trechos mals rlcos, poderla ser lavrado materlal

con l,296 a L5ñ de apatlta sem dlflcuLdades.

A obtenção de concentrados de fosfatos a partlr do calcárlo

constltul pnoblema dlffcll e alnda pouco lnvestlgado. As dlferenças

de densldade entre apablta (¿=l.ff) e dolomlta (d=2.8) ou calctta
(d=2.7) são tão pequenas que não permltem a apIlcação de processos

gravlmétrlcos de concentração. Eekermann ( 1948) aflrma ser possl-

ve1 a concentração por flotação. Numerosos ensalos foram reallza-
dos com mlnérlos dos depósltos africanos, tratando-se porém al de

material mlsto, primárlo e secundárlo com elevada proporção de f1-

nos. Ensalos prellmlnares de flotação do carbonatlto de Jacupiran-
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gà, executados pelo eng. Paulo Ablb Andery demonstraram a possibl-

tidade de obter-se concentrados com mals de 14% de P205, Qüê cor-

responde a cêrca ae 81% de apatlta. Medlante refJ.otação, êsse teôr

alnda poderla ser elevado. Estão em curso estudos para verificar a

viablÌidade técnlca e econôrnlca da flotação de apatlta em escala 1n-

dustr1a1.

A fabrlcação de el¡nento utll-lzando ealcárlo rlco em fosfa-

tos também apresenta problema pecullares. Ao que parece, sðmente

em Tororo, na Uganda, carbonatltos são empregados eomo matéria prl-

ma para essa flnalldade (Davles, 1954). A rocha contém al pouco me

nos de 80% de carbonato de cálefo, Lft Nlao e 1.725fr tao5r correspon-

dendo o restante a slllcatos, prlnelpalmente de lneLusões slenltlcas.

O efelto preJudlelaL do fósforo fol estudado culdadosamente, coneluln

do-se que é permlsslvel um máxlmo de 2,2516 PAAS no c1l'nquer, corres

pondendo a aproxlmadamente 1.616 no calcárlo. Na prátlea, tecires de

a.té jfr foram toLerados no c]-lnquer, sâtlsfazendo êste alnda às espe-

c1flcações lnglesas pâra clmento Portland B.S.-12. Para ellmlnar o

excesso de apatita do carbonatlto, parte dêste é caLclnado em fôrno

de cal, provoeando-se em seglrlda hldratagã,o. Resulta pó flnfsslmo

de cal- hldratada, da qual a"patlta e slllcatos, mais grosselros, são

separados em corrente de a?,

Em Jacuplranga os teores de doLomlta e de slllcatos estäo

multo abalxo dos máxlmos tolerados nas espectflcações de calcárlo

para clmento. A proporção de earbonato de cátcio é elevada e e mag-

netlba não constltulrfa lnconvenlente, porém o a.nidrldo fosfórlco u].

trapassa de multo o l1mlte de L671. Entretanto, dâ concentração de

apatita resultarlam grandes quant,ldades de reJeltos carbonátlcos,

que poderlam ser utlllzados na fabricação de clmento. Produzlndo-se,

por exemplo, coneentrados con 18% P¿05 e BO% de reeuperaQão de apa-
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tlta., os reJelbos conterlam apenâs I,O% de pentóxldo.

Os acessór1os mais raros, plrocloro e badeleylta, ocorrem

em teores por demals balxos pa.ra permitlr sua exploração econômlca

em separado. Possìvelmente poderlam ser obtldos como subprodutos

de um beneficlemento do calcário, porém sua granulação p¿ìrece exces-

slvamente flna para poder-se prever bôa recuperação, acrescendo aln-

da a friabilidade do plrocloro, eüê serla transformado em lamas f1-

nas por qualqu€r processo de cominulção,
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XIV - CONCLUSOES

1 - O ca.rbonatlto de Ja.cuplranga apresenta dlrnensões, ês-

truturas , ca-rae?éres pebrográflcos, composlção mlneralóglca e quJ

mlea tlplcos de oeorrênclas de carbonatltos assoclados a rochas al
cal1nas.

2 - Seus princlpals caracterlstfcos pecullares são: alto

teor em apatlta, extnema pobreza em slllca e quase ausêncla de bg

rlba.
3 - O carbonatlto exlbe texturas e estruburas de oonpo ln-

trustvo lgneo e comportou-se como rocha ntagrnátlea durante a sua tp

trusão nos Jacupinangultos pré-existentes.

l¡ - A Jazlda de apatlta que capela o carbonaflto reÞresenta

parte do reslduo lneolúve1 dêste, dlssolvendo-se os earbonatos e

restando apatlta e magnetlta parclalmente alterada.

5 - O modo de formação da Jazlda atualmente em exploraçã,o

exclul a poss1b1lldade da existêncla de malores reservas de r¡lnérlo

resldual em profundldade.

6 - Aelma. da base do momo da Mlna ocorrem cêrca de . .. . . ..

IOO.OOO.OOOt de carbonatlto. A tonelagem de apatlta é superlor a

I0.000.000t e representa vultuosn. reservo de fosfatos. Separando-

se a. apatlta dos carbonatos,êstes constl.buem excelente matérla prlma.

pnra a fabrlcação de clmento.
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