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RESUMO : Um estudo químico-mineralóglco sucinto ile carbonatitos
de Jacupiranga (SP) e Altu Pinheiros (SC) não so pnunitlu nitificar
hípótoses oiitüriormeiitu descritas por inilro» pusquimidoiu:» bruullüi-
ros, como também tornou evidente certos ui.piiui.i-> miíicionado»
com a geoquímica de carbonatiios no quo diz ie^|n;ilo ( IÚ mudo da
ocorrência, aos prováveis subsídios à gêneses d i j ^ i s <jsj>écles a
às suas características químicas e mineralóçjicas

INTRODUÇÃO

Os carbonatitos de Jacupiranga (SP) e Alto Pinheiros, no muni-
cípio de Anitápolis (SC), são bem conhecidos, e já foram deserto:, por
alguns pesquisadores brasileiros (Melcher, 1965; Molcíiôr e Coutinhu,
1966, entre outros). A localização geográfica dessas ot;unúncií>s ap-i-
recem registradas no mapa constante da Pig. 1.

Os carbonatitos de Jacupiranga esuio associados .< rochas alei-
linas compostas de ijolitos, jacupiranyitos, perjdotitos, ntif«;lina si< nito:j,
sendo as rochas de embassamento xistos e f í li tos do (.impo A<;uuni!
[parte sul) e granodioritos (parte norte). Os carbonatitos d»; Aito
Pinheiros estão associados a rochas alcalínas constituídas dn buui.tos
subsaturados e piroxenitos.

O presente trabalho visa contribuir ao estudo químico mirii;ra!ó
gico desses carbonatitos. Para tanto, procedeu-se a muni.<n<Tn de
lâminas delgadas, a análise química de elementos principais, a aruíü.si;
difratométrica de raios-X, e registrou-se espectros de absorção na re-
gião do infravermelho. A interpretação dos resultados e a discussão
dos mesmos com base na literatura científica permitiu o esííibultí!'.'-
mento de hipóteses e evidências que por certo irão contribuir IMO :.Ó
ao estudo químico-mineralógico dos carbonatitos em Qua'. r: >mo tam-
bém criarão subsídios ao estudo gcuquímico dessas o

i

— 191 —



G O I Á S

M I N A S G E R A I S

UBERABA

FIG. 1 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO
ox Jocupirongo

o2 Alto Pinheiros

PARTE EXPERIMENTAL

Inicialmente foram coletadas várias amostras, que foram subme-
tidas a testes químicos preliminares, visando detecção de maiores
teores de carbonato e fosfato. Posteriormente, apenas duas amostras
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foram consideradas interessantes para os objetivos deste trabalho. As

amostras foram lavadas com água destialda, visando eliminar areia;

após, deixou-se secar no ambiente durante 48 horas. Triturou-se com

martelo, e pulverizou-se em gral de ágata, exaustivamente de modo a

atingir-se cerca de 100 mesh. Porções de amostras, de dimensões

maiores, foram destinadas à confecção de lâminas patrográficas.

Procedeu-se a preparação de seções delgadas de acordo com o

método petrográfico clássico (Hutchison, 1974).

Para a análise química utilizou-se produtos Merck p .a . Padrões

geoquímicos internacionais (notadamente basaltos e granitos) foram

empregados na confirmação dos resultados e na avaliação crítica do

método analítico empregado. O quadro geral de métodos de annlis»

química pode ser assim resumido:

H20" aquecimento em estufa a 105 — 110uC

perdas por calcinação aquecimento em forno-mufla a 10U0 •

25°C

Si, A l , Mn, Fe tota l , Ca, Mg, Sr espectrofotornetria de absorção atômica

Fe total colorimetria (o-fenantrolina)

Ti colorimetria ( t i ronj

p colorimetria (azul de molibdenio)

Na e K espectrofctometria de chama

Fe2" dicromatometria (indicador; difenilaml-

nossulfonato de bár io).

Na análise por absorção atômica a amostra foi previamente fun-

dida com LisCO3 + H3BO3, posteriormente dissolvida com HNCh concen-

trado e a solução resultante adicionou-se o agente complexantc EDTA

e solução de amônia (Maxwell 1968, modif icado). Para Si, A l , Sre Ca

utilizou-se mistura N2O-C2H2; para Mn, Fe e Mg, ar-C2H2. Trabalhou-se

com as seguintes l inhas: Si — 251,7; A l — 309,3; Mn — 279.7; Fe -

248,4; CA — 422,7; Mg — 285,2. Para a curva de calibração utilizou-se

padrões de 0 a 20 ppm para o Si e o A l ; de 0 a 10 ppm para o Fe;

de 0 a 2 ppm para o Mn e de 0 a 5 ppm para o Mg ; também recorreu-

se aos l imites de n 200 ppm para o Si e 0 — 150 ppm para o A l ;

para o Sr utilizou-se 460,7nm.

Para a anáiise do Fe total, Ti e P por colorimetria e Na e K por

espectrofotometria de chama tratou-se a amostra com H I S C V H F - H N O J o
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posterior adição de água, sob aquecimento (Maxwell, 1968). A determi-
nação do Fe2'- foi procedida pela decomposição com H2SO4 e, posterior-
mente, com HF, seguida de tratamento com H3BO3 (Maxwell, 1968).

Para a obtenção de difratogramas procedeu-se de acordo com o
método do pó, trabalhando-se com fonte geradora Philips, modelo PW
1130/96, acoplada a um difratômetro Philips, modelo PW 1050/80, e este
a um registrador de pena automático.

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram re-
gistrados em espectrofotômetro Perkin-Elmer, modelo 727B, utilizando-
se a região de 400C a 600 cm' com material emulsionado em Nujol.

HESULTADO E DISCUSSÃO

Como se depreende do mapa de localização, tais carbonatitos
estão situados em zonas típicas de rochas alcalinas das regiões sudeste
o sul do Brasil (Melcher, 1965; Melcher e Coutinho, 1966, entre outros).
A designação "rocha alcalina" inclui diversas suites e associações
envolvendo saturada ou subsaturada, predominantemente básica a lar-
gamente ácida, bem como apresentando composições que partem do Na
e chegam até o K.

O distrito de Jacupiranga (SP) foi estudado por Melcher (1965),
evidunciüiulo-se que a intrusão de rochas alcalinas tem área total de uns
65 km2 e é composta de jacupirangitos, ijolitos, perídotítos, nefelina
sienitos e um pequeno corpo de carbonatitos; a rocha de embasamento
que bordeja a parte sul da intrusão são xistos e filitos do Grupo Açunguí;
na parte norte são gfanodioritos.

O distrito de Anitápolis (SC) foi estudado por Melcher e Couti-
nho (1966) que fizeram mapa preliminar, evidenciando as ocorrências
nos altos do rio Pinheiros. A rocha aicalina forma um corpo circular
de uns 5 km* de área, de intrusiva a granodiorito, considerada perten-
cente ao Pré-Cambriano; a intrusão é composta de sienitos subsaturados
associados com piroxenitos e um pequeno corpo de carbonatitos (feni-
tos também estão presentes), e se localiza em grande zona de falha-
mentos em granitos regionais.

Macroscopícamente, tais carbonatitos se apresentam ssgundo uma
rocha branca ou branco-acinzentada, holocristalina, com granulação mó-
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dia, equigranular, constituída essencialmente de carbonato e, em menor
quantidade, de opacos (Melcher, 1965; Melcher e Coutinho. 1966, entre
outros).

No trabalho qui realizado a leitura das lâminas petrogrófícas per-
mitiu evidenciar que a amostra JA-1, oriunda de Jacupiranga, é consti-
tuída essencialmente de carbonato, possivelmente calcita; os cristais
são anaedrajs e fraturados, devido a cliavagem e maclamentos defor-
mados; perfazem mfcis de 98% da rocha; preenchendo fraturas na rocha,
encontram-se zeólitas com menos de 2%; como traços, ocorrem opacos.
A amostra AP-3, cletada em Alto Pinheiros, é constituída de carbonato,
possivelmente calcita, com cristais anaedrais, compondo, aproximada-
mente, 75 a 85% da rocha; também a apatita está presente, com cristais
anaedrais e euedrais, com volume em torno de 10 a 20%; a serpentina
aparece com coloração amarelo-pália a amarelo-castanha; a biotita
(flogopita) ocorre segundo cristais anaedrais a subedrais, pleocroísmo.
onde z=y=marrom-alaranjado e x-amarelo-pálido, ocorrendo mais fre-
qüentemente envolta nos minerais de serpentina ou, às vezes, formando
agregados ou cristais individuais dispersos na rocha; a serpentina e a
biotita estão presentes com menos de 3%, juntas, na rocha; com me-
nos de V/o estão os opacos, segundo cristais anaedruis a subedrais; os
anfibólios apresentam cristais subedrais, hábito fibroso e aclcular,
incolores. com ângulo de extinção z1c — 17°. sugerindo tratar-se de
tremolita, e constituem menos de 1% na rocha.

A análise d5fratométricn de raios-X permitiu evidenciar a predo-
minância de calcita nas amostras JA-1 e AP-3, sendo também o teor ck:
fluorapatita nesta última algo considerável; detectou-se, ainda, nu
amostra AP-3 que a mica predominante é a flogopita c a presença óa
magnetíta segundo linhas de intensidade muito fraca, revelando baixos
teores. A Tabela 1 apresenta valores observados para as distâncias
Interplanares, calculadas com base nos registros dos difratogramas de
raios-X para as amostras em estudo (JCPDS, 1970).

Os resultados de análise química são apresentados na Tabela 2.
O elevado teor de CaO bem revela a predominância de cnlcita n.»
amostra JA-1, enquanto que os porcentuais de CaO e PJO*. combinados
entre si, se mostram compatíveis com a distribuição cie calcita 'cera
de 71,6% em peso) e apatita (13,7% em peso) na dmostra AP-3. !'•
evidente que os teores de perda dizem respeito, predominantemente as
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TABELA 1 — Valores de distância interplanar calculados a partir de difratogramas
de raios-X. Amostras da carbonatitos de Alto Pinheiros l AP-3) a Ja-
cupiranga(JA-i).

Calcita
cl (A°)

3,860

3.035

2.845

2.-1Ü5

i,285

2.095

1,927

1.913

1,875

1.626

1.604

1,587

l/lo

12
100

3
14
18
18
5

17
17
4
8
2

Fluorapatita
d (A3)

8.123
4,050
3.870
3.442
3.167
3,067
2.800
2,772
2.702
2,624
2,250
1.937
1.R34
1,837
1,797
1.771
1,748
1,722

l / l .

8
8

40
40
14
18

100
55
60
30
20
25
14
3G
16
14
14
16

Flogopita
d(A°)

10.130

5,056

3.810

3,540

3.362

3,283

3,156

3.040

2,926

2,818

2,624

2,522

2,439

2,180

2,039

"/"o

100
20
20
20

100
40
10
40
10
20

100
30
AQ
45
20

respectivas massas de CO2 eliminadas por calcinação. Os baixos teo-
res de SiO2, Na2O e K2O se encontram em conformidade com o quadro
geral do baixo porccntual de siüc&tos nas amostras; todavia, teores algo
interessants de MgO e SiO2 são compatíveis com a presença de flogo-
pita e outros minerais contendo Mg (serpentina, anfibólios) na amostra
AP-3, embora em baixas concentrações. Ressalte-se, ainda, que os
porcentuais de 5,23 para Fe2O3 Q 2,21 para FeO na amostra AP-3 são
indicatives de Fs associado preferencialmente à magnetita e minerais
de silicato contendo Fe (micas ? anfibólios ?). Verifica-se, pois, que os
resultados de análise química se mostram perfeitamente compatíveis
com ft interpretação mineralógica previamente procedida. Aspecto in-
leiossíiiite foi ressaltado pela análise química do Sr, revelando que
esse elemento se encontra associado tanto à calcita quanto è apatita.
pois um porcentual de 0,31 foi detectado no resíduo inoslúvel resultante
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2.14
0.17

traços
5.23
2,21
0.14
2.85

47.66
0,43
0,52
0.12
0,08
5,77

32,68
100,00

0,56
0.02

traços
0.19
n.d.
0,10
0,85

54,44
0,35
0,50
0,0'J

Ü.Oil

u.O*'

1Ü0.5U

TABELA 2 — Resultados de análise química Amostras de carbonatitos de Alto Pi-
nheiros (AP-3) e Jacuplranga(JA-i).

COMPONENTE AMOSTRAS
DETERMINADO (%) AP-3 JA-1

SiO2

TiO2

AI2O,
Fe2O3

FeO
MnO
MgO
CaO
SrO
Na2O
Kfi
H2O-
P2O5

Perda
TOTAL

do ataque do HCI diluído, a quente, na amostra AP-3; neste cnso. o teor
de SrO associado à apatita de Alto Pinheiros (0.31%) é bem mais ele-
vado do que o porcentual de SrO (0,12) relacionado com a calcita (ad-
miti ndo-se o fato de que o Sr esteja muito pouco associado aos minerais
de silicato cujos teores, aliás, são baixos em ambas us amostras, con-
forme já se destacou).

Cabe, aqui, salientar que Melcher (1965) obteve amostras de
Jacupiranga contendo 42,2% de PJOS e 55,3 de CaO, o que revela a pre-
dominância de apatita.

As Figuras 2, 3 e 4 representam registros gráficos de espectros
de absorção na região do infravermelho para as amostreis em estudo
A não ocorrência pronunciada de bandas de absorção características H.J
grupos OH livres, na região de 3700 — 3500 cm'1, revelam que o teor
de hidroxi-apatita, acaso existente na amostra, é relativamente baixo ou
desprezível; .neste caso, poderia predominar na mistura tie apatita na-
tural, a fluorapatíta e a cloroapatita, sendo difícil decidir mediante eapec-
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troscopia no infravermelho; todavia, o estudo difratométrlco de raíos-X
revelou tratar-se de fluorapatita (lamentavelmente não se procedeu
análise química para o F) .

A Fig. 2 revela claramente a presença predominante de carbona-
to; embora haja superposição de bandas de absorção do Nujol com a
intensa e larga banda relativa ao modo de vibração vi do carbonato, os
modos v2 e v4 se apresentam registrados pelo aparecimento das bandas
às proximidades de 880 cm1 e 715 cm1 .

A Fig. 3 evidencia a ocorrência de carbonato e fosfato. Desta-
que-se a presença de fosfato revelada pelo aparecimento da banda
característica às proximidades de 1100 — 1000 cm1, relativa ao modo
de vibração v3 do grupamento POi3*.

A Fig. 4 é um registro gráfico do espectro de absorção do
resíduo insolúvel resultante do ataque químico pelo HCI diluido, a quen-
te, na amostra AP-3 (HCI ataca o calcário e deixa a apatita algo dis-
ponível fazendo crescer sua concentração consideravelmente} nesso
resíduo). Como se pede observar, há aumento considúrávt;i na ár>u)
de registro da banda de absorção relativa ao motlo v3 do PÓ/', iui
registro da banda média relativa ao modo de vibração v, do qruuo
P(V" e uma ligeira indicação do modo de vibração v(, respectivamente
localizadas na região de 1200 — 1000 cm1, 980 — 920 cm' e í;i5
cm"1. O ataque químico ao carbonato foi evidenciado pela modificação
das bandas superpostas de Nujol e carbonato que, na Fig. 4 uperuis MJ
gistra ligeira ou nenhuma influência de carbonato, mas apenas de Nujo!,
na região de 1500 — 1300 cm'1, ressalte-se que a banda do carbonato,
bem características, registrada em 680 cm"' desaparece completamente
Tais considerações estão de acordo com Nakamoto (1970).

Depreende-se, portanto, que o estudo espectroscópico na região
éo infravermelho se mostra perfeitamente compatível com os estudos
químico e difratométrico.

Interpretando os resultados de observações de campo com o es-
tudo químico mineralógico aqui procedido, pode-se ratificar algumas o'>-
servações emanadas anteriormente, notadamente quando se verifica ÍH)
o caráter alcalino das amostras estudadas; (b) a associação do corfi.s
minerais como a calcita, a apatita e a magnetíta, sevelancb
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esperadas para certos tipos de carbonatitos (Tuttle e Gittins, 1966; Le
Bas, 1977); (c) o modo de ocorrência de calcita, apatita, magnetita, cer-
tos minerais de sificcío (micas, anfibólios, e tc . . . ) , bem como o fato
carbonatilo encontrar-se encaixado nos piroxenito sem Alto Pinheiros
sugere uma hipótese de constituir-se resíduo final de cristalização de
rochas básicas, não parecendo ter havido condições de enriquecimento
residual de apatita a partir de calcário; (d) também o fato de que o rio
Pinheiros promove erosão no carbonatito exclui a possibilidade de exis-
tir uma jazida de apatita residual, formada de processos de Intemperis-
niQ (Meicher e Coutinho, 1966); (e) ao contrário, em Jacupiranga, a
jazida de apatita residual é resultante de processos de intemperismo
(Meicher, 1965; Meicher e Coutinho, 1966); (f) em ambos os casos,
Meicher (1965, para o caso de Jacupiranga) e Meicher e Coutinho (1966,
para o caso de Alto Pinheiros» sugerem que tais carbonatitos são origi-
nários da cristalização de resíduos magmáticos; (g) a geoquímica do
Sr, mais uma vez se mostra compatível com os resultados alcançados
(Tuttle e Gittins, 1966; Kapustln, 1977, entre outros).

CONCLUSÕES

Pelo exposto, depreende-se que o estudo químico-mineralógico
at|ui desenvolvido e as interpretações geoquímicas pertinentes mostrann
um quadro bastante comum na caracterização de carbonatitos em geral.
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