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ABSTRACT

Magnetic, radionetric and gamaspectronetric surveys have been
carried out on the Janjão diatreme which outcrops near Images in
centereast Santa Catarina State, Brazil. The body i s deeply weathered
on the surface and their concentrates contain serpentinized olivine,
phlogopite, pyroxenes, ilmenites, garnet and zircon. The interpretation
of the macnetic anomaly revealed an iregular diatrcne whose main
dimensions are SO x 190 neters. A vertical to subvertical dike cut tSe
main diatreme. The radiometric anomaly as well as the potassium content
helped to delineate the contacts between the diatrene and i ts country
rocks (sandstones). Faults striking NNL controled the emplacement of
the Janjao diatreme as well as the intrusion of an alkaline dike
located near the diatreoe.

INTRODUÇÃO

Haralyi • Haralyi (1981) mostraram que d integração computacio-
nal <?e diversos tipos de i ntorraaçóes geológicas, geofísica» e geoquíoil-
cas «iodaria ser usada para precisar a delimitação de um conjunto de u-
nidades li tológicas. Posteriormente, Karalyi » Svisero (1984) aplicaram
essa metodologia â prospecção c à caracterização de kimberlitos. r:»ss«
caso, a maqnetome*: ri a nermit'e localizar a posição do corpo por meio da
respectiva anomalia. A radi-xactria, a gamaespectrometrta, a termometrla
e os métodos elétricos são 'iteiü na delinitação dos contatos e das re-
lações com as encai xanffs regionais. A «jraviuietri.i, por sua vez, forne-
cendo informações sn->bre g anomalia de massa das rochas, auxilia no co-
nheci mffntrt cjr» corpo em r>i o fund idade. Dependendo das características geo
lógica» da região e da disponibilidade de tempo, duas destas técnicas
se destacam por sua versatilidade c resolução informativa: a maonetome-
tria e a radiometria. Levantamentos baseados nessas duas técnicas são
relativamente rápidos e podem ser complementados posteriormente com in-
formações obtidas por outros métodos.

Por outro lado, a literatura geológica tem registrado nos ú l t i -
mos anos alqumas infornaçôe» sobre a ocorrência de kimberlitos em di -
versos pontos do território brasileiro. Apesar de pouco estudados, já
são conhecidos kimberlifos na região oeste de Minas Gerai», norte àe
Mato Grosso, leste de Rondônia e sul do Piauí (Svisero et ai . 1979;
1984). A>"> que todo indica, rochas desse tipo ocorrer, também na rcaião
do domo alcTilino de laqes, my rent ro-les».*» catari nense, onde Scheib*
(1980) descreveu n kii-ber)itu Janjõo (Pínur.i 1).

De um modo gorai, •':* !'. mlr-i'r I i teu s<}<> corpos cie dimensões reduzt-
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das ocorrendo sob • fora» d* diques e de diatremas. No caso das diatre-
M S as dimensões principais raramente ultrapassa* algumas centenas de
•tetros; nos diques essas dimensões são bea Menores com larguras osci-
lando em torno de alguns Metros (Bardet, 1973; Dawson, 198C). Outra ca-
racterística importante desses cotpos é que eles normalmente se apre-
sentam cobertos por um manto de intemperismo que dificulta não sõ a
localização como também o conhecimento das relações com as encaixan-
tes . Nessas condições, as técnicas geofísica» mencionadas acima consti-
tuam uma das alternativas mais recomendadas para a prospecção e o ma-
peamento geológico detalhado desses corpos.

Este trabalho apresenta os resultados obtidos durante o levanta-
mento geológico e geofisico executado na di at rama Janjâo que Scheibe
11980) interpretou como um corpo de natureza kimberlltica. Eles tiveram
por objetivo determinar os parâmetros geométricos do corpo e suas rela-
ções com as encaixantes locais. Encontram-se em andamento determina-
ções analíticas dos minerais constituintes de concentrados recolhidos
no local coa o objetivo de se conhecer melhor a natureza química e mi-
neralógica dessa diatreaa.

CONTEXTO GEOLÓGICO

O k i m b t r l i t o Janjão {Scheibe, 1980) a f l o r a nas imediações do p e -
rímetro urbano da c idade de Lages, SC, a algumas centenas de metros da
p i s t a do aeroporto l o c a l (Figura 1 ) . O corpo é i n t r u s i v o em rochas s e -
dimentares da borda s u d e s t e da Bacia do Paraná, apresentando-se cober-
t o por um s o l o de a l t e r a ç ã o escuro que mascara a presença da i n t r u s ã o .

As encaixantes locais são representadas por arenitos claros, de
coloração amarela clara a cinza clara, pertencentes ao Grupo Passa Dois.
Pouco mais de cem metros a SE existe um dique de fonolito com orienta-
ção aproximadamente EW, cujas relações com o kimberlito Janjão não es-
tão ainda bem conhecidas. Vários quilômetros ao norte, no local denond
nado Fazenda Varela, ocorre um carbonatito descrito por Scheibe (1979).
A sul da diatrema em apreço aparece» outras unidades da coluna represen
tadas por arenitos da Formação Botucatu e intrusive da Foxnação Serra
Geral (Scheibe, em preparação).

A Figura 2 mostra o mapa geológico da diatrema Janjão. Ele está
baseado nos contatos geológicos observados diretamente, e complementado
com interpretações das informações geofísica* obtidas nos levantamentos
magnetométrico, radiometricõ e gamaespectrométrico.

Não existe no local da diatrema Janjão nenhum acidente geográfi-
co digno de nota ou que denuncie a presença de um corpo intrusivo no Io
cal. A vegetação é pobre e rasteira; a topografia, por sua vez, leve-
mente ondulada, é quebrada pela presença do corpo alçalino a SE do kim-
berlito. Existe no centro da diatrema ura a pequena depressão que se de-
senvolve a partir da estrada que corta o canto NE em direção ao vale do
rio da Ponte Grande situado a sul da diatrema (Figura 2).

Há alguns anos fora» executados diversos trabalhos de prospec-
çâo com a finalidade de verificar se a diatrema Janjâo seria roineraliza
da em diamante. Alguns dos poços executados naquela ocasião ainda estão
preservados permitindo visualizar as relações texturais da rocha, e em
aloun* casos, o contato da Intruslva com os sedimentitos (Fotografia 1).
Alem dos poços, o contato pode ser observado também em dois pontos ao
longo da estrada que corta o corpo de NE para E, e que contorna a borda
sul e oeste do dique de fonolito (Figura 2). Nos demais locais os con-
tatos foram inferido* a partir da interpretação dos levantamentos geo-
fis icos.

O material recuperado dos poços de pesquisa mostrou que a dia-
trema Janjão é constituída por uma brecha de coloração verde amarela-
da, e que a alteração persiste, pelo menos até a profundidade de seis
metros alcançada pelo poço mais profundo executado no local durante a
pesquisa. A matriz é argilosa e contém inúmeros meoacomponente» inclu-
indo-se aqui fragmentos de minerais e de rochas. A natureza desses xe-
nólitos está Pendo objeto de estudos analíticos. Segundo Scheibe(1980),
cm concentrados obtidos pela lavagem dease material são constituídos por
oil vi na parcial ou totalmente serpentinizada, granada piropo, lljnenita,
piroxénlos, flogopita e zlrcào. A assembléia mineralógica observada na
di4tr«na Janjão é semelhante a de klnberlitos de outros locais reporta
<ío* no literatura (Nixon, 1973; Svlsero et ai. 1984). Entretanto, a ver
<S*4<>lra natureza dexue corpo só poderá ser devidamente esclarecida após
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IM conhecimento «tais pormenorizado do qulmismo desses minerais beai como
dos xenõlltos presentes na matriz do corpo.

MAGKBTOMETRXA

Foram executados oi to perfis laaanetométricos, COM medidas do can
po total , utilizando um maonetômetro de preces são de prôtons GR-816 di
fabricação GEOKETRICS, con leituras de 1 nT de precisão. As medidas fo-
ram corrioida» d» curva de variação diurna por subtração de leituras re
petidas em uma base principal (Breiner, 1973).

Ao lonoo do* perfis na direção NS maanético, espaçados de 40 me-
tros, as estações de medida foram dispostas em intervalos de 10 metros,
• as medidas executadas a uma altura 1,80 m acima do solo.

A Figura 3 mostra o mapa da anomalia maonêtica da diatrema Jan-
j i o contornado por técnica de interpelação ouadrãtica dos dados corrioi
dos. A equidistancia da» curvas de isovalores varia de 25, SO a 100 nTj
de acordo com a necessidade de sua representação aráfica. A intru3iva
de natureza alcalina situada a SE não apresenta anomalia detectâvel, o
que facilitou o estudo e a modelaaem da diatrema Janjão. A anomalia da
diatrema Janjão é do tipo complexo IHaralyi • Svisero, 1984). A amp l i tu
de máxima da anomalia é de 1.100 nT pico a pico, com polaridade reversa,
provavelmente correspondente a maonetizacão remanescente similar ao que
se verifica em alguns kimberlttos africanos taacnae, 1979).

A anomalia do corpo principal é complicada por uma anomalia bipo
lar aproximadamente linear, esta cora polaridade normal, e amplitude de
90 nT, e que foi interpretada como sendo produzida por ura dique.

A modelaçem da anomalia maonética por ajuste interativo, u t i l i -
zando o alnorltmo de calculo da anomalia teórica conforme proposto por
Talvani (1965), suoere que o corpo tenha una forma subretançular com
dimensões aproximadas de 50 x 190 netros, com eixo maior na direção
38°NE, e mergulho aproximado de 40°SE. A parte superior alterada, de
10 a 15 metros de espessura, não apresenta mais a maanetização remanes-
cente, e sim, maonetização normal induzida pelo campo mannético terres-
tre atual. Tal fato exolica o deslocamento de 13 metros aproximadamente
entre o contorno do topo interpretado para o corpo magnético e os con-
tatos verificados em superfície.

0 dique de direção 75°N£, e largura de cerca de 10 metros, trun-
ca, e aparentemente introduz ura rejeito destral da ordem de 10 metros
ao corpo principal. Embora a laroura do dique não possa ser orecisada
em função do espaçamento adotado nas medidas naanetométricas, a mode-
laoem da anomalia suoere que ela tenha susceptibiliiade marrnética da
mesma ordem de orandeza da diatrema exceto quanto à sua polaridade. Pe-
lo fato de possuírem polaridades opostas, os dois corpos devem necessa-
riamente ser de idades dist intas, o que não invalida a hipótese de que
ambos tenha» a mesma natureza nineralónica. Corroboram tal hipótese
os dados gamaespect romét ri cos que são similares nos dois corpos e, ain-
da, os respectivos solos de alteração que não são diferenciávels ma-
croscopicamente entre s i . Observa-se ainda que o pólo positivo da ano-
malia maonética apresenta um alongamento a SW com a correspondente d i s -
torção dó pólo negativo (Figura 3). (Ia parte NE da anomalia verifica-
se também uma distorção das curvas magnéticas. Tais anomalias que se
sobrepõem a do corpo principal podem estar relacionadas a um dique s i -
tuado na falha P (Fioura 2 ) , que provavelmente funcionou como condu-
to para a colocação da d 4 at rena. Modelo semelhante tam sido usado por
outros autores para explicar o necanismo de ascenção de kinberlitosIGbld,
1973; Dawson, 1980).

RADIOMETRIA

A rnd (í»met ri a fot enrnrenada como método auxi l iar n.-i de l imitação
dos contatos dtat reina/sedimentos . Essa técn ica mostrou-se reso lut lva
um trabalhos anteriores real izados na reni no oente de Minas Gerais lios
levantamentos dos Mmberlítos Umelrv, ÍH.ir.iiyi ei d l .1980) , Sucuri (Svi-
sero e t a i . 1982) e Indaiã (Svisero * liaratyi , 1981), e por essa razão
foi u t i l i z a d a no estudo da diatrema .Janiõo.

As medidas foram efetuadas com um c i n t i lõmetro G-310 fabricado
pela GEOMSTTRICS, e a9 lei turn» real izadas con tempo de Integração de
100 fteoundo* para <iue o erro eMUit-ttitico fosae inferior a 0,6 c p s ( l , 7 l )
|>ara a maior anomalia. Bn funçnu do bai xa contagiem comparada com oa klm
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berlitos da reoião oeste de Minas Gerais, tornou-se necessário usar . um
.contorno de 2 cps para o traçado das curvas isorads. Essas curvas são
altamente confiáveis tendo em vista que a equidistância empregada é 3,3
vezes superior ao erro máximo das medidas individuais.

Foram realizados perfis nas direções NS, EW e NE-SW. o espaça-
mento variou de 10 a 20 metxo3 entre as estações, dependendo das carac-
terísticas locais. Una fonte de Ba1" permitiu a correção das variações
instrumentais referentes ã temperatura e ã variação da tensão de a l i -
mentação do sistema detector.

A Fiçura 4 mostra o mapa radiométrioo obtido por interpelaçãooua
drãtica dos valores cor ri oi dos. No referido mapa se destacam duas zonas"
anômalas com valores acima de 30 a 32 cps sobre um valor regional de
24 a 28 cps. A zona alongada seoundo a direção NE correspond* aos aflo-
ramentos da intrusiva Janjão. A secunda anomalia oue se esboça a sul
corresponde aos colúvlos provenientes da intrusão alça l i na (fonolito).

Cabe lembrar que as infoimações radiométricas provém da superfí-
cie exposta e de camadas imediatamente subjacentes, com profundidades
máximas de algumas dezenas de centímetros. Deste modo, a radiometria
permite mapear única e exclusivamente afloramentos de rocha sã ou alte-
rada, contanto que a mesma não esteja coberta por sedimentos.

GAMAESPECTROMETRIA

Conforme Haralyi » S v i s e r o (1984) mostraram recent ementa, a con-
centrav^o s u p e r f i c i a l de t ó r i o , o b t i d a pot çtamaespect romet r i a é um dado
importante na d e l i m i t a ç ã o de J t imber l i tos . O fundamento d e s s e f a t o é que
os kimberlitos apresentam uma concentração de tório relativamente alta
guando comparada com outras rochas ultramãficas (Mu ram at su, 1977; Wede-
pohl t Muramatsu, 1977). o potássio por sua vez apresenta valores apro-
ximadamente constantes, enquanto aue o urânio, por ser altamente solú-
vel , apresenta valores erráticos nos solos de alteração (Haralyi » Svi-
sero, 1984).

Em função dessas características, a oamaespectrometria foi uti-
lizada no levantamento da di at rema Janjão conjuntamente com as medidas
radiomét ri cas. A metodologia de campo empregada é idêntica àquela des-
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crita no itrtn da radiometria. As medidas foram efetuadas nos fotopicos
1,46 MeV para o K40, 1,76 MeV para o Bi2 3 4 da sér ie de desintegração do
urânio, e 2,62 MeV para o TI da sér ie de desintegrarão do tór io . Esses
valores corrigidos da radiação de fundo (Hansen, 1975), permitiram cal-
cular os valores equivalentes de K, U e Th, empregando-se fórmulas de
conversão e constantes de calibracáo do instrumento util izado (Geo-
metries Operating Manual, 1977).

Tanto o tório como o urânio metraram-se erráticos e nâo puderam
ser uti l izados na delimitação da diatretna. Tal fato, ao que tudo indi-
ca, está relacionado ao halo de dispersão proveniente do corpo alcalino
situado nas proximidades. Nessas condições, e tendo em vis ta que a en-
caixa nte é um arenito pobre em K, o mapa de concentração superficial
de K (rioura 5) mostrou-se extremamente adequado na caracterização da
diatrena. Observa-se na Figura 5 que os afloramentos, correspondentes ã
diatrema Janjão tên teores superficiais de K superiores a 0,5 a 1,0%. No
extremo SC do corpo esses valore» ultrapassam 1,25* K. A sul da diatre-
ma aparece uma anomalia da mesma ordera de grandeza, porém relacionada
ao oolúvio proveniente da alcalina próxima. Tal como se observa na ra-
diometria, aparecem duas zonas com valores baixos corres-pondentes a a-
floramentos de arenitos. Tudo indica que o e fe i to desse» blocos é su-
perf ic ia l pois a maonetometrla sugere a continuação da diatrena ea pro-
fundidade. Tal fato sugere que os blocos de arenito nesse caso tenham
dimensões reduzidas.

DISCUSSÃO

AS técnicas cienffsicas discutidas auxi liaram a caracterização
oeomêr ri ca da di/itrotn-i Janjâo, esclarecendo suas relações com as encai-
xantes. O corpo apresenta forma 1 rrenular seoundo ura padrão bem d i s t i n -
to doauele observado nos kimberlitos Limeira (Svisero et a i . 1980), Su-
curi (Svir.ero et a i . 19B2) o Jndaiá (Svisero t Haralyi, 1984). Outra
diference é a presença <iô um dique que corta e diatrema em duas partes
d i s t i n t a s . O dique apresenta canessura de cerca de 10 metros e continua
a leste onde o map* inannéticu suoere A presença de uma outra diatrena
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de característica» magnéticas similares às do corpo principal. O mesmo
se observa na porção MM da área estudada onde foi verificado o pólo po-
s i t ivo de «na outra provável diatrena.

O sistema de falhas P e F* controlou a colocação da diatrema e o
limite W do dique. Esse sistema aparece originalmente- controlando ou-
ttos corpos intruslvos alongados ban ressaltados na fotografia aérea d*
região. O dique que corta a diatrema, está relacionado t w outro s l s t e
«a de falhas q«»e t e* destacada expressão regional, e ao qual se asso^
dam diversos elementos geomorfológicos observados na fotografia aérea
da região, inclusive diques de rochas alcalinas. UM terceira direção
estrutural 1MB, aparentemente não esta relacionada cem o corpo intrusi-
vo. te escala regional existe «ma estrutura profunda WKM esboçada no
mapa çravimêtrioo do Brasil, ainda em fase de preparação. A essa estru-
tura associam-*», aparentemente, outras diatremas alinhadas com a dia-
trema Janjão. Trata-se de uma direção estrutural importante, especial-
mente s e levarmos w conta que tal direção estrutural condiciona tstbk»
os kimberlltos da região oeste de Hi nas Gerais.

De um modo geral, a diatrema Janjão apresenta características
magnéticas semelhantes aos Mmberlitos estudados CD Minas Gerais (Ka-
ra lyi • Sviseio, 19M). Os valores das anomalias radiométricas, entre-
tanto, são bem inferiores sugerindo una composição guimica diference
para o corpo Janjão. Além dos valores de Th e I) medidos na di at rema Jan
jáo serem relativamente baixos, as razões Th/U são tarabám menores tíõ
que aquelas medidas nos kimberlitos do oeste ninei 10. Por outro lado
merecem destaque os valores baixos da conta?** total (raãiometiia) ne-
didos nos arenitos encaixantes da diatxema Janjão cujos valores médio»
oscilam cm torno de 26 cps; esse núraero contrasta com os valores medi-
dos nas encaixantes do kimberlito Lineira ISvisero et ai. 1980), cons-
tituídas por aranitos e micaxistos, onde foram observadas anomalias
radiométrica-. de 65/85 cps (Haralyi et ai . I960). (tos eiicaxistos encai-
xantes do fcimberlito Sucuri (Svisero et ai . 1982), a anomalia corres-
pondente varia em torno de 40/50 cps; nos oranitos encaixantes do fcira-
berlito Irdaiá (Svisero • Karalyi , 1584), esse valor é da ordem de
60/70 cps.

A Figura 6 mostra a integração das informações geofísica» medi-
das ao longo do perfil AB (Figura 2) . No perfil 6A, a anomalia aaonéti-
ca da diatrema está superposta por duas anomalias menores: ã esouerda
una anomalia correspondente ao dique que corta a diatrema em superfí-
c ie , de polaridade normal; ã direi ta , a distorção do corpo principal
causada pelo dique que alimentou a diatrema. Nota-se que o corpo alcali_
no não apresenta anomalia detectável. A Fioura 6B mostra um perfil ra~
diométrico onde se destaca a anoaalia devida â diatrema COR valores de
até 40 cp«, juntamente con a anomalia relacionada aoi colúvios do corpo
alcalino com valores oscilantes, aeralmente superiores aos da diatrama.
Mibas estão separadas no perfil por um baixo radiométrico relacionado
com a exposição do arenito. Merece destaque o valor relativamente baixo
da anomalia radiomét ri ca, já que a diatrema, corto foi mencionado ante-
riormente, ê pobre em Th e U. Tal fato não é estranho tendo sido veri-
ficado anteriormente em vários kinberlitos africanos, como por exenplo,
nos de Angola (K«ts, 1966). Na realidade, boa parte da contagem tocai
medida é devida ao X, cujo valor na diatrema é acentuado (Fioura 6O.A0
que tudo indica, a fonte do potássio é flooopita presente em grande quan
tidade no material constituinte da diatrenà.

A Figura 6D mostra o modelo tridimensional da diatrema Janjão in
terpretado â partir das informações geofísica». A diatrema é limitada
a oeste pelo dique que ea superfície corta a referida diatrema em duas
porções distintas (Fioura 2). A diatrema mergulha 40°SE até o conduto
da alça li na á direita do perfil . 6 provável que a ascenção da diatrema
tenha ocorrido posteriormente â intrusão da alcalina aproveitando a zc-
na de fraqueza gerada durante a ascenção da me*ma.
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