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ABSTRACT

The Poços de Caldas massif, with area about 8CP km2 ,

represents the greatest complex of alkaline rocks exis~?nt in

the American continent.

Although values of U and Th are well known in the mi-

neralized areas, few has been registered with respect to the

distribution of those elements outside the ore deposits. The

rocks of the massif, in general, present high contents of U and

Th when confronted wi i the surrounding country rocks. The dis-

tribution of tha Ü and Th appoint a relevant additional data in

the discussion on the hypothesis of nepheline syenites bodies

formation in Poços de Caldas by crystal fractionation processes.

In this wo^k are provided results of the U, Th and K

distribution in the main petrographic facies occurring in the

several studied places of the massif, yielded by gamma-ray

spectrometrie analysis of the samples. Those analysis disclose

that khibinites present average values about 38 ppm U and 120

ppm Th; lujavrit.es, about m ppm U and more than 70 ppm Th; U-Th

depleted nepheline syenites, about 12 ppm U and 38 ppm Th. Th/U

ratios are close to 3,0 in the nepheline syenites, about 3,7 in

the phonolites, reaching values close to 4,0 in the khibinites.

These values are comparable with others Th/ü ratios of selected

series of alkaline .i'v.cks reported in the international literature.

Uranium and Th comparative data, attained by delayed neutron

counting activation analysis also are given.

The results obtained for the fluorimetric analysis

show that loss of U by leaching is greater in the fine-grained

rocks (phonolites) than coarse-grained ones (lujavrites, khibi-

nites).

The autoradiographic studies reveal that radioactive

elements are found concentrated in certain mineral phases.

A new assessment of the radiogenic heat production it

is also available.
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INTRODUÇÃO

Investigações de caráter científico e econômico, em

grande variedade, têm sido feitas no maciço alcalino de Poços

de Caldas. Iniciadas no final do século passado (Derby, 1887;

Machado, 1888), abordaram, num primeiro momento, os aspectos

geológicos e petrogrãficos do maciço.

Desde então, as áreas contendo mineralizaçÕes radioa-

tivas do maciço foram objeto de pesquisas que enfocaram os di-

versos tipos de ocorrências, tecendo considerações sobre sua g£

nese e sobre os controles estruturais e litológicos, condicio-

nantes das referidas mineralizaçÕes. Tais pesquisas contribuí-

ram decisivamente para a avaliação econômica dos depósitos de

urânio. Entretanto, pouca atenção foi dedicada ao conteúdo de

urânio e tõrio nas rochas e minerais fora dos depósitos.

Vários trabalhos publicados a partir da década de 40,

enfocaram aspectos relacionados I evolução magmática e aos me-

canismos de intrusão, apresentando opiniões divergentes sobre o

assunto. Enquanto Guimarães et ai. (1953) admitem uma única fa-

se intrusiva, Ellert (1959), com base em dados petrográficos e

estruturais, adota o modelo de erupção em caldeira com colapso,

e idealiza a existência de mais de uma fase intrusiva. Os estu

dos geocronológicos feitos a partir de determinações K/Ar (Ama-

ral et ai., 1967; Bushee, 1971) concordam, em linhas gerais, com

o modelo descritivo da história evolutiva do maciço adotado por

Ellert (op. cit.).

A discussão sobre a evolução magmática e o "emplace-
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merit" do maciço alcalino de Poços de Caldas é feita, nos dias

atuais, â luz dos traços geológicos comuns a colocação de mais

de uma centena de intrusões alcalinas mesozóicas conhecidas na

Plataforma Sul-Americana, em particular àquelas ocorrentes no

território brasileiro. As observações geológicas e geofísicas

regionais mostram um claro relacionamento entre as unidades es-

truturais maiores e o "emplacement" dos maciços alcalinos. £ no

tavel o controle tectônico na distribuição dos complexos alca-

linos brasileiros. Eles encontram-se preferencialmente limita-

dos às faixas marginais das áreas cratônicas que flanqueiam as

bacias do Paraná e Amazônica (Figura 1). No Brasil meridional,

as intrusões alcalinas alinham-se em geral segundo os "trends"

nordeste-sudoeste e nor-nordeste.

3 ."Bgmatismo alcalino associado ao evento Sul-Atlantiano

0 magmatismo alcalino, manifestado na porção meridio-

nal da Plataforma Sul-Americana do Jurássico Superior até o Eo-

ceno, é interpretado como reflexo, no interior da placa conti-

nental, dos grandes e importantes fenômenos diastróficos que re

sultaram na abertura do oceano Atlântico Sul e na formaçlo das

bacias da margem continental. No processo evolutivo, estes fenô

menos diastróficos representam um estádio de reativação da Pla-

taforma Sul-Americana, o qual foi referido por Almeida (1967,

1S69) como Reativação Wealdeniana e por Schobbenhaus & Campos

(1984), como evento Sul-Atlantiano.
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(ill*, farra do Bueno, SioGotanto, Pastados Boi», Salive II, Salitra I, Serra Nt-p-», Kc.':x das frcet, !>àr.:»rt, CormaritV.; 13-/6 (00),
c Talio I, Catalão II, Iporá, Rio doi Bois, Arenópolif, Papira, Sinto Antônio da Barra, Caiapó, Mcr.tes Claros d* Goiát, Santa ré, Horto «to
tnííT*», Peixe, Porto Nacional, Estmtura Circular - EC '-, J7-J1 (RS), Piratini, Cerre Jarau, Pl^wírí, ESÍÍV.I, lt«i 3J-|t (SC), /vi.itápclii,
^•t", Varccâoi 3S-M1 (fK), PbnU Crosta, Tunas, Cerro Azul. Kit o Freto, Bairro da Cruz, B. 7eMÍr*>/t*te díaèãs, íaríAíão; *J-S7 (5P), Ca-

íi», Jacuciranta, Barra do Itapinspuâ, ItapirapuS. Ju^uia, Itanhaám, Ilha KontÂo do Ti:£o, !ln« f«i.-. V.Msiíâo, "- • --
Vitória, Piedade,"T«uí, lptnmt,'Cmpo* áe Jordão, Pa»»ã Çuarro, Jaboticabal} iB-71 (U>,~K«ndanna, ItaÚna, Hmjrlos, Ilha de Ltc Trio,
u . . - . . _ . , - , . _̂ .—^.f^. . : .—. .w- . i - ̂ _i— w , de Sao João, Marro Redondo, Itaíiaiaj 7J-76 (•*), JM»
iwttin,

B Alem, Tínguá, Canta, GuU de Pacutalha, Tancut, Soarinho, *io Bonito, Mom .
i, ^rtirajuã, Itajú de Cclonia, Santa Cruz da Vitoria, Habunej 77 (PC), Cate Santo Afostirtc; 76 (PB), Ca.í;£ucxre*v 79-íl (Cl), . . .
t/Cartav, J a a n r i , Serrote Preto, 17-W (PI), It; 17-9* (M), ffi-, 95-107 (PA), fcea rtova, <ter«aordí, Heraconeí, A?uf*riu, neieuru,

t w i n , Cachorro, Alta flore»Ui 10} (PVOulam), «yfuft/IWreitau; VO* (AP), Kaparii )0i (W). Catriiurii; 10C (K0>, Teotónio» 107-11}
i*i), Ouarib*, Ouarilia, Süewidurí, Serra da Sueundurf, Sei» U*o»í UJ-Ui (MT), Aripuv», Car.iT», Fio de Açúcar, Teste do* Horrot» 1» •
11' (B) , 1UM de H«1i»l Vi, Ilha» de TVindadei 111 (W), Ilha» de femando de Noronha, 119 (WO, Rochedos ' " **- " •'SÂo Pedro e Sao Paulo.



J *t+ —

Acredita-se, então, que os eventos tectono-magmãticos

processados durante o Mesozõico-Cenozõico nas regiões meridio-

nais e margem continental brasileiras, coincidentes espacial e

cronologicamente, estejam relacionados aos processos que leva-

ram à ruptura da primitiva placa continental e ã abertura do o-

ceano Atlântico.

£ visível, portanto, no contexto da teoria da Tectôni

CA de Placas, a grande importância de que se revestem os estu-

dos das rochas alcalinas mesozóicas existentes nas duas margens

do oceano Atlântico Sul. São eles que servirão de subsídios pa-

ra a construção de modelos que permitam, entre outras coisas,

determinar a posição das fraturas a partir das quais os conti-

nentes se separam; correlacionar lineamentos de feições oceâni-

cas e os de feições continentais; reconhecer continuidade preté

rita em alinhamentos de centros intrusivos alcalinos na América

de Sul e na África; ou ainda, determinar a velocidade de deslo-

camento da placa Sul-Americana.

É dentro desse quadro que situamos os objetivos mais

gerais do presente trabalho, ressaltando o seu caráter de peque

na contribuição.

Objetivos específicos do presente trabalho

No Brasil, o maciço de Poços de Caldas figura como Cí-

nico exemplo conhecido de associação sienítica fortemente peral

calina, subsaturada, enriquecida em elementos incompatíveis ou
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•LILE" (large-ion litophile elements).

Os nefelina sienitos agpaíticos (Na2O + K,0 > A12O3)

apresentam teores incomuns de vários elementos, em geral raros

nas outras rochas» Zr, Th» U, TR, etc, e podem ser usados como

indicadores de importância petrogenética e evolutiva (M. Ulbrich,

1983).

Lm Poços de Caldas, inicialmente admitiu-se a predo-

minância de rochas e minerais da suíte agpaítica (H. Ulbrich &

Gomes, 1981) sobre os "miasquitos". Entretanto, em recente pu-

blicação, H. Ulbrich (198>») reconhece a predominância dos nefe-

lina sienitoe miasquíticos e intermediários, os quais represen-

tam para o referido autor, os magmas parentais dos nefelina sie

nitos agpaíticos.

Na literatura internacional, os maciços de Khibina e

Lovozero (Península de Kola, URSS), Pilanesberg (Africa do Sul)

e o de Ilímaussaq (Groenlândia oriental), aparecem como exem-

plos de um reduzido número de maciços alcalinos onde os nefeli-

na sienitos agpaíticos predominam.

No plano dos objetivos mais específicos do presente

trabalho, procuramos fornecer dados mais amplos sobre a distri-

ouição dos elementos radioativos, em particular do U e do Th,

nas rochas e minerais do distrito de Poços de Caldas. Estes va-

lores constituem-se em pontos de partida para a discussão do com

portamento evolutivo do U e do Th e do papel que possam ter de-

sempenhado no processo intrusivo das alcalinas de Poços de Cai-

1ãs. Permitem, de imediato, calcular a produção de calor radio-

gênico (parcela importante do fluxo térmico) devida aos vários

fácies litológicos ocorrentes no maciço.



Constituem-se também em objetivos específicos deste

trabalho, o estudo e desenvolvimento de diferentes técnicas de

análise usadas sistematicamente em pesquisas da área de GeofxsjL

ca Nuclear: análise por espectrometria gama, ativação neutrõni-

ca, fluorimetria e autorradiografia.
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CAPÍTULO I

0 maciço alcalino de Poços de Caldas

I.I. Dimensões e localização

0 maciço alcalino de Poços de Caldas ê uma intrusão

que se apresenta sob forma subcircular com diâmetros N-S e E-W

de 35 e 30 km, respectivamente. Possui área superior a 800 km

e altitude em torno de 1300 m.

Dentre os maciços do gênero, apenas o de Khibina

(URSS), com cerca de 1500 km2, supera em tamanho o de Poços de

Caldas.

Localiza-se nos limites dos Estados de São Paulo e M_i

nas Gerais, estendendo nesse último, cerca de 4/5 de sua área

total (Figura 1.1).
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Figura I.I - Esboço geológico da região 9W de Minas Gerais e E de São Paulo
mostrando a localização do maciço alcalino de Poços de Caldas.

1.2. Contexto geológico regional

0 Bloco de Pinhal aloja a intrusão alcalina de Poços

de Caldas. Limitado tectonicamente pelas falhas de Divinolândia

ao norte, e de Jacutinga ao sul, o Bloco de Pinhal caracteriza-

se pela predominância de dois conjuntos faciológicos: granitôi_

des (no sentido proposto por Streckeisen, 1967) do Grupo Pinhal

e granulitos do Complexo Varginha-Guaxupé.

Os granitõides do Grupo Pinhal se incluem entre aque-

les relacionados ao sistema dobrado Ribeira, desenvolvido no ei.

cio Brasiliano (Figura 1.2).
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Figura 1.2 - Parte central^da região de dobramentos Sudeste. Distribuição
corpos granitõides e unidades pré-cambrianas: 1, Complexo Cam
pos Gerais; 2, Complexo Vargiriha-Guaxupé"; 3, Complexo Silvia-
nópolis; U, Complexo Juiz de Fora; 5, Complexo Costeiro; 6,
Grupo Amparo; 7, Grupo Paraíba do Sul; 8, Grupo Sãojloque; 9,
Grupo Açungui; 10, Grupos Sao Joio del-Rei e Andrelândia. Mo-
dificado de Hasui et a i . (198U).

Em algumas areas da região de dobramentos Sudeste for

mou-se grande quantidade de grani tos de d i fe ren tes t i p o s , com

migmatização intensa das rochas p reex i s t en te s . Tais áreas chega

ram a ser separadas como unidades e s t r a t i g r ã f i c a s autônomas, t

o caso do Grupo Pinhal (Wernick & Penalva, 1980).

0 Complexo Varginha-Guaxupé", de idade Arqueana, com

retrabalhamentos nos c i c lo s Transamazônico, Uruaçuano e Brasi-

liano (Figura 1.3), e flanqueado ao norte pelo Complexo Campos

Gerais , a sul pelo Grupo Amparo e a sudeste pelo Complexo S i l -
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vianopolis (Figura 1.2). Inclui extensas áreas de rochas de fl-

cies granulito em meio a rochas de fâcies anfibolito, em parte

migraatizadas e retrometamorfizadas. Os núcleos granulíticos di-

minuem em dimensão para o sul, onde predominam migmatitos e gra

nitóides (Hasui et ai.» 198»»). 0 Complexo Varginha-Guaxupé in-

clui ÍÍ área tipo do Grupo Pinhal de Wernick & Penalva (op.cit.).

IDADE EVENTOS TEftMOTECTÔMCOS UMDAOES c RETRABALMAMENTOS

I
m

TMMIUIÍMW t | \

rn
MNUM

Í

Figura 1.3 - Unidades pré-silurianas encaixantes do maciço alcalino de Po-
ços dê Caldas e seu relacionamento com os diversos eventos ter
motectônicos que as afetaram.

0 maciço alcalino de Poços de Caldas ocorre, então,

na borda oeste da Bacia do Paraná, encaixado em rochas granít i-

cas e gnáissicas, estas últimas mostrando efeitos metassomáti-

cos de fenitização. Destaca-se topograficamente das encaixantes

pré-cambrianas por fortes desníveis nas suas bordas setentrio-

nal, ocidental e meridional.

Em contato com a porção sudeste do maciço alcalino de

Poços de Caldas, apresenta-se o corpo sienítico de Pedra Bran-

ca. Trata-se de uma ocorrência de rochas sienxticas subalcali-

nas a levemente alcalinas, aflorando como um corpo de forma a

proximadamente hemisférica, com dimensões em torno de 10 x 2 0
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km, rodeado em parte por algumas rochas granitóides.

0 planalto de Paços de Caldas constitui um sítio nor-

foestrutural individualizado no domínio do planalto Atlântico.

0 relevo em geral ê bastante suave» com colinas apresentando al̂

titudes em torno de 1300 m. Na porção centro-sul do planalto é

encontrado um relevo mais movimentado. £ nessa região que se en

contra o Morro do Ferro, com 1491 metros de altitude. Na região

do dique anelar que rodeia a intrusão, ocorrem altitudes que ul

trapassam 1600 m.

Geograficamente isolado e distinto petrográfica e mi-

neraiogicamente das províncias alcalinas Serra do Mar e Alto Pa

ranaíba, o complexo alcalino de Poços de Caldas, como menciona-

do anteriormente, situa-se na borda da Bacia do Paraná e, segun

do Almeida (1983), salvo este fato, são pouco evidentes outras

injunções tectõnicas em sua posição. Este autor destaca ainda

que pode ser significativo o fato de a Província de Poços de

Caldas situar-se na zona de virgação das estruturas antigas que

se dirigem para noroeste e sudoeste no soerguimento de Mogi-Gua

çu, definido por Hasui et ai. (1982).

1.3. Petrografia geral

Fonólitos, tinguaítos, nefelina sienitos e localmente

lujauritos e chibinitos, representam os tipos litolõgicos predo

minantes no maciço (Figura 1.4). Também rochas sedimentares are

no-argilosas remanescentes das Formações Botucatu e Tubarão

(Bjflrberg, 1959) são encontradas no interior do maciço, princi-
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Figura I.»» - Mapa geológico simplificado do maciço alcalino de Poços de
Caldas, de acordo com Ellert et ai. (1959).
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palmente na sua porção ocidental, na região de Águas da Prata.

Essas rochas sedimentares correspondem a restos do antigo teto

do maciço.

Lujauritos e chibinitos sio descritos por M. Ulbrich

(19S3) como vareidades de nefelina sienitos ricos em silicatos

de metais raros, notadamente eudialita. Os primeiros apresentar»

do aspecto gnaissóide.

Tinguaitos e fonólitos, correspondentes abissais e

efusivos dos nefelina sienitos, constituem um dique anelar qua-

se contínuo e representam os tipos faciológicos mais importan-

tes do maciço. As primeiras são rochas afaníticas, enquanto que

as últimas são porfiríticas com matriz afanítica.

0 material piroclãstico, concentrado principalmente

na borda norte-ocidental do maciço, é constituído de tuf itos fî

nos e tufitos de lapilli, além de brechas e aglomerados vulcâni

cos contendo clastos de lavas ankaratríticas. Ellert (1959) re-

gistra a existência de pequenos derrames de ankaratritos. De

acordo com esse autor, a seqüência magmltica teria início com o

vulcanismo ankaratrítico e fonolítico, após o qual ocorreria a

intrusão das rochas de natureza hipabissal. 0 levantamento de

blocos do embasamento teria precedido ã atividade vulcânica. Du

rante ou após o vulcanismo, teria ocorrido o colapso da parte

central, gerando as fendas radiais e circulares que permitiriam

a passagem do magma.



I.u. Idades dos tipos litológicos

As datações radiométricas das rochas alcalinas no Bra

sil meridional apontam, até o presente, para o reconhecimento

de um grupo majoritário de ocorrências com idades distribuídas

do Cretáceo Superior ao Eoceno (H. Ulbrich & Gomes, 1981), pe-

ríodo que representa a retomada da atividade alcalina após sua

diminuição no Cenomaniano. Oeste grupo destacam-se especialmen-

te os maciços e ocorrências da faixa de Minas Gerais-Goiás e da

faixa costeira São Paulo-Rio de Janeiro, que podem ainda ser s_

paradas em duas fases do magmatismo alcalino: uma do Con^aciano-

Santoniano e outra do Campaniano-Eoceno Inferior. 0 maciço de

Poços de Caldas possui representantes dessas duas fases, tendo

o seu "emplacement" se dado, segundo Bushee (1971), durante um

intervalo mínimo de 20 milhões de anos. Ainda de acordo com es-

se autor, as rochas mais antigas correspondem às vulcânicas an-

karatríticas, com pelo menos 87 Na; os tinguaítos do dique ane-

lar, derrames de fonólitos e alguns nefelina sienitos margi-

nais, possuem idades entre 81 e 80 Ma; a massa principal de tin

guaítos e fonõlitos apresenta idades entre 78 e 72 Ma; a maio-

ria das intrusões de nefelina sienitos, incluindo lujauritos,

deu-se entre 63 e 60 Ma; diques tardios de fonólitos foram data

dos de 53 Ma.

Investigações recentes apontam idades Rb/Sr mais antî

gas para alguns nefelina sienitcs do maciço, da ordem de 86-89

Ma (Kawashita et ai., 198"4>.

As idades K/Ar devem ser consideradas com uma certa

reserva pois registram apenas os últimos eventos térmicos e não
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is idades de colocação dos magmas.

A julgar pelos períodos de atividade conhecidos para

outros vulcões (era geral inferiores a 2 Ma), espera-se que o de

senvolvimento dos estudos geocronologicos revelem um período

muito menor para a colocação do maciço de Poços de Caldas que o

sugerido pelas datações K/Ar.
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CAPITULO II

Distribuição, petrografia e preparação das amostras

II.l. Distribuição geral das amostras nos corpos de nefelina sienitos do

maciço

A figura II.5, elaborada tomando como base o mapa de

Ellert et ai. (1959), mostra a localização dos principais cor-

pos ígneos do maciço de Poços de Caldas. Estes corpos foram reu

nidos por H. Ulbrich (198»») em sete zonas de acordo com a posi-

ção geográfica que ocupam no maciço: Região do Anel Ocidental

U,2 km 1), Região do Anel Norte (19,1 km 2), Região do Interior

do Maciço (88,0 km 2), Região do Morro do Taquari (7,0 km 2), Re-

gião da Borda Oriental (1,5 km 2), Região da Borda Meridional

(9,2 km2) e Região do Morro do Serrote (m,5 km 2).

Na figura II.6, estes corpos são retratados em escala

de maior detalhe. Nesta figura pode ser vista ainda, a localiza

ção geral das amostras estudadas no presente trabalho. Como po-

de ser observado, foram coletadas amostras em quase todos os

corpos de nefelina sienitos do maciço, excetuando-se apenas

aqueles pequenos corpos das bordas oriental e meridional.

A amostra F19, coletada em pequeno afloramento de chi

rínitos, foi incluída, dadas as suas características mineralogy
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Figura II.5 - Localização dos principais corpos de nefelina sienitos no ma-
ciço alcalino de Poços de Caldas, segundo nomenclatura uti l i -
zada por H. Ulbrich (198»»),



Figura H.6 - Uacalizaoão das amostras nos corpos ígnsos do naciçp alcalino de Poços de Caldas. 0 mapa central
de referencia é o de Ellert et ai. (19S9). Os mapas de detalhe das regiões são de H. 'Jlbrich

. \, refiião do Anel Ocidental; B, reg-lão do Anel Norte; C, região do Interior do Maciço; 3,
taro do T.ir-uari e Sord.1 Orient.il; E e F, região cia !fon!a MeridioiKií ; C, região <!o Morregiòo-

ro <io ;



- 19 -

co-texturais, no grupo de amostras do corpo de chibinitos de Bo

telhos.

A amostra F20 (nefelina sienito), encontrada no conta

to com os chibinitos de Botelhos, foi incluída no grupo dos ne-

felina sienitos manchados do Anel Norte.

A amostra F33, coletada no contato entre as regiões C

e 6 (Figura II.6), é descrita nos apêndices A e B como integran

te dos nefelina sienitos com eudialita do Serrote (região 6).

XI.1.1. Definição e nomenclatura dos fácies petrograficos e corpos ígneos

adotadas no presente trabalho

As variações texturais e as pequenas mudanças na mi-

neralogia, especialmente nas concentrações de minerais menores

e acessórios, são usadas para definir os diferentes tipos lito-

lógicos ou fácies petrograficos dos quais as amostras coletadas

são representativas.

A cristalização de uma massa magmática resulta na for

mação de um corpo ígneo. Esta massa magmática móvel, que pode

ser identificada como uma unidade reolõgica (ou de movimentação

magmática), uma vez cristalizada, pode estar representada por

um ou vários fácies petrograficos.

A nomenclatura, bem como os critérios usados na iden-

tificação dos vários fi s petrograficos e corpos ígneos pre-

sentemente reconhecidos, correspondem, salvo pequenas altera-

ções, aqueles utilizados por H. Ulbrich (1984) e M. Ulbrich
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(1983). Sendo assim, emprega-se amplamente neste trabalho o ter

mo nefelina sienito, para identificar o ficies correspondente a

uma rocha faneritica leuco a hololeucocratica do campo 11 da

classificação da União Internacional das Ciências Geológicas -

IGUS (Streckeisen, 1976). Empregam-se ainda os termos lujaurito

e chibinito; o primeiro identifica uma rocha leucocrática a me-

socratica, com forte foliação, e tendo eudialita como mineral

essencial; o segundo, refere-se a um nefelina sienito leucocrá-

tico, de granulação grossa, e textura foiaitica não orientada,

com eudialita como mineral essencial (Johannsen, 1931, Sórensen,

1971»), A estes, outros termos referidos ã textura, cor, ou pre-

sença de um dado mineral acessório, são agregados para melhor

definição dos fácies petrogrãficos.

II.2. Caracterização petrográfica das amostras

A descrição das características macroscópicas das

amostras pode ser encontrada no apêndice A enquanto que a des-

crição microscópica é dada no apêndice B.

A tabela II. 1 relaciona as »*7 amostras estudadas reu-

nidas nas regiões referidas no item II.1 e figura II.6.



Tabela II.1 - continuação.
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Região Amostra Tipo litológico

- D -
Morro

do
Taquari

- E -
Morro

do
Serrote

FH3

F46

F29
F30
F31
F33
F35
F36

Nefelina sienito cinza central
Nefelina sienito cinza
Nefelina sienito com eudialita
Nefelina sienito com eudialita
Nefelina sienito com eudialita

Nefelina sienito porfirítico
Nefelina sienito cinza
Nefelina sienito com eudialita
Nefelina sienito com eudialita
Nefelina sienito com biotita
Pseudóleucita fonõlito

II.3. Preparação das amostras

As amostras coletadas, pesando em geral de 1 a 2 kg,

foram inicialmente subdivididas. Uma das partes foi guardada pa

ra eventuais repetições ou ampliações das análises. As outras

partes foram preparadas para análise, atendendo às especificida

des de cada técnica que viria a ser empregada.

As diversas tarefas envolvidas na preparação das amos_

trás foram executadas utilizando-se os equipamentos e laborató-

rios do Departamento de Geofísica do Instituto Astronômico e

oeofísico (IAG-USP). As seções delgadas foram feitas no labora-

tório de laminaçao do Departamento de Mineralogia e Pet-ografia

do Instituto de Geociências (IG-USP).
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II. 3.1. Preparação das amostras para ativação neutrõnica

As amostras foram inicialmente fraturadas mecanicamen

te com o uso de martelo pesado. Cm seguida, os fragmentos foram

colocados num triturador mecânico para sua redução a partículas

de 0,5 a 1,0 cm de tamanho. Cada amostra foi então quarteada,

sendo uma parcela da quarteação reservada para a análise por es

pectrometria gama (após completada sua preparação). 0 restante

foi levado a um pulverizador de alta velocidade, com sistema de

moagem composto por anéis de carbeto de tungstênio capazes de

reduzir amostras de rocha, com granulação comparável ao tamanho

de ervilhas, a pó de 200 mesh, em um ou dois minutos. Apôs a

moagem, as amostras homogeneizadas e reduzidas a granulometria

estimada en. menos que 100 mesh (não peneiradas), foram novamen-

te quarteadas. Uma parcela da quarteação foi destinada â análi-

se fluorimétrica (após completada sua preparação), e a outra

já preparada, foi encaminhada para análise por ativação neutrÔ-

níca.

Os estágios de trituração e moagem apresentam o pro-

blema da contaminação advinda do equipamento utilizado. No pre-

sente trabalho, este problema náo é significativo, uma vez que

os elementos constituintes do aparato de trituração e moagem

(Fe e W, principalmente) não serão analisados. Porém, existe

ainda o sério problema do "efeito memória", relativo ã contami-

nação do equipamento pelas amostras por ele trabalhadas. A lim-

peza cuidadosa do equipamento, entre cada operação, tanto na

trituração como na moagem, contribuíram para diminuir esse pro-

blema de contaminação. Entretanto, várias operações de limpeza
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do equipamento com basalto seriam necessárias para assegurar a

redução desse problema a níveis desprezíveis.

II.3.2. Preparação das amostras para espectrome.ria gama

As amostras trituradas foram pesadas e acondicionadas

em caixas plásticas cilíndricas de 3 cm de raio e 2 cm de altu-

ra, apropriadas para uso neste tipo de analise. Estas caixas,

tampadas, seladas e rotuladas, foram guardadas por um mês para

que se restabelecesse o equilíbrio radioativo da amostra, uma

vez impedido o escape do 2 2 2Rn (sobre equilíbrio radioativo,

ver item III.1.2.).

11.3,3. Ataque ácido das amostras para fluorimetria

As amostras, previamente reduzidas ã granulometria in

ferior a 100 mesh (item II.3.1.), foram levadas para secagem em

estufa aquecida a 100 °C.

A extração do U lixiviável, isto é, que não faz parte

da estrutura cristalina dos minerais, foi realizada por um ata-

que diácido U,25 ml de HNO* e 0,75 ml de HC1 ) sobre 0,5 g
cc cc

de cada amostra. 0 ataque com a mistura ácida foi feito sob

aquecimento em banho maria (95 °C) durante uma hora. Para asse-

gurar maior homogeneidade do ataque, foram feitas agitações da
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mistura, intervaladas de 10 minutos. A digestão ácida foi feita

para que todo o urânio lixiviãvel entrasse em solução. Esta so-

lução foi diluída com HjO destilada até 20 ml e então agitada

por alguns segundos para homogeneização. Apôs decantação, foi

tomada, por pipetagem, uma alíquota de 2 ml a qual foi diluída

ate 10 ml com HNO} UN. A solução resultante foi usada diretamen

te na análise sem que tenha sido efetuada nenhuma separação quí

mica do urânio.

II.3.4. Preparação de seções polidas para autorradiografia

Primeiramente foi escolhida a direção em que deveria

ser feito o corte em cada amostra. Uma vez escolhida a seção a

ser estudada, foi feito o corte e a redução da amostra a dimen-

sões apropriadas ao tamanho da forma. As amostras foram então

lavadas com detergente e água e em seguida secadas. As formas

cilíndricas de PVC, com cerca de uma polegada de diâmetro e 1,5

cm de altura, juntamente com a superfície de uma placa de vidro

plano (sobre a qual as formas posteriormente seriam colocadas),

foram untadas com óleo de separação e postas para secar durante

algumas horas. Após a secagem, as formas for^m dispostas sobre

a placa de vidro e dentro delas foram colocadas as amostras e

os rótulos. No passo seguinte, as formas foram preenchidas com

* solução de Polilite T-208 (86%), Monômero de Estireno (131) e

Catâlizador Meck (1%), preparada segundo as proporções de cada

reagente indicadas entre parêntesis. Apôs cerca de 12 horas,
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tendo secado a resina, as amostras foram separadas das formas e

iniciado o seu polimento. 0 polimento das seções foi feito se-

qdencialmente com lixas d'água de grana 320, "*00 e 600; com car

borundum grosso e fino e, finalmente, com oxido de Terras Ra-

ras .

Esse polimento, ainda que insuficiente para utiliza-

ção das seções em estudos de microscopia de reflexão, já permi-

te a sua utilização na análise por autorradiografia.



CAPITULO III

Técnicas analíticas

Os dados sobre a distribuição dos elementos radioati-

vos, séries do U e Th, nas rochas e minerais do maciço alcalino

de Poços de Caldas, foram obtidos através do emprego de quatro

técnicas de análise:

a) a análise por ativação neutrônica, realizada na Divisão

de Radioquímica (Boletim de análises TFR n? 002/8M) do Institu-

to de Pesquisas Energéticas (IPEN-CNEN/SP), forneceu os valores

de U e Th contidos nas 17 amostras;

b) os teores de U, Th e K das amostras foram obtidos pela

análise por espectrometria gama;

c) a análise flúorimétrica permitiu a determinação da por-

centagem de U lixiviável das amostras;

d) a técnica da autorradiografia, além de ter dado indica-

ções sobre a distribuição dos elementos radioativos nos mine-

rais formadores da rocha, forneceu uma avaliação semi-quantita-

tiva dos teores de U nestes minerais.

As análises realizadas pelas técnicas b), c) e d), se

guíram a metodologia desenvolvida e utilizada, nos últimos anos,

nas pesquisas da área de Geofísica Nuclear do Departamento de

Geofísica do IAG-USP.



III.l. Espactrcmetria gama com detector de NaKTl)

III.1.1. Instrumentação

0 sistema de espectrometria gama, tal como se acha

montado no Laboratório de Geofísica Nuclear do Departamento de

Geofísica do IAG-USP, ê mostrado na figura III.7.

0 sistema é constituído por um cristal de iodeto de

sódio ativado com tálio, NaKTl), de 5" x S", tipo 20MB20/5A,

fabricado pela Harshaw Chemical Company. 0 cristal de cintila-

ção de NaKTl) caracteriza-se por possuir baixa resolução e al-

to rendimento na detecção de radiações gama. Acoplada ao cris-

tal detector existe uma fotomultiplicadora RCA, modelo 80SS, e

ligado a esta encontra-se um pré-amplificador ORTEC, modelo 276.

Uma blindagem cilíndrica de Fe, e outra mais interna de Hg, en-

volvem o conjunto cristal detector-fotomultiplicadora-prê-ampli

ficador. 0 sistema tem uma fonte de alta tensão ORTEC, modelo

456. As contagens obtidas são transmitidas a um amplificador

ORTEC, modelo «»72, que, por sua vez, envia os sinais amplifica-

dos ao analisador multicanal NORLAND IT-5300, de 102*» canais.

Os resultados da análise podem ser "acessados" ã memória do ana

lisador multicanal através do teletipo, Teletype 33, ou do gra-

ficador X-Y, Hewlett-Packard, 703MA.
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III.1.2. Fundamentos do método

0 cristal detector de Nal(Tl), excitado pelas radia-

ções gama, ao retornar ao seu estado fundamental, emite fôtons

cuja intensidade e energia são proporcionais ao espectro das ra

diações gana incidentes. A fotomultiplicadora gera sinais ele-

trônicos proporcionais à intensidade dos fôtons emitidos pelo

cristal de cintilação. Cada canal do analisador está calibrado

de modo a registrar os raios gana de determinado intervalo de

energia e as contagens em cada canal slo proporcionais ao núme-

ro de fôtons das radiações gama detectados pelo cristal. Tem-se

assim, no "display" do analisador multicanal, o registro acumu-

lado do espectro da radiação gama emitida pela amostra (Figura

III.8), no qual aparecem os picos (fotopicos) correspondentes

aos elementos radioativos. Com esse espectro, pode-se identifi-

car o isõtopo produtor de cada pico. A quantidade desses isõto-

pos na amostra pode ser determinada a partir da comparação com

padrões apropriados (item III.I.H.).

Os isôtopos naturais instáveis ou radioativos são

classificados como primários e secundários. Os radioisôtopos

primários são aqueles formados durante a nucleossíntese. Devido

ao fato de possuírem meias-vidas muito longas (da ordem de

gigaanos), ainda nos dias atuais são encontrados em quantidades

detectáveis. Incluem-se neste grupo o 2 I $U, 2SSU, 2í2Th, **K,

l7Rb, 12*Sn, 1$lLa, ^'Sm. Os radioisôtopos secundários são os

produtos do decaimento natural dos radioisôtopos primários. Po£

suem em geral, meias-vidas curtas (variando de frações de se-

gundo até 10* anos) e estão presentes atualmente na natureza de
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figura III.8 - Exemplo de espectro obtido no "display" do analisador multi-
canal, nostrando os fotopicos do *% 21*Bi e 2MT1.
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vido ao fato de serem continuamente formados por processos de

decaimento natural ou por reações nucleares naturais envolvendo

isótopos primários. Exemplos de radioisõtopos secundários podes

ser encontrados na figura III.9.

Da emissão gama total por radioisõtopos primários no

ambiente geológico, o **K é o maior contribuinte. 0 potássio,

presente em quase todas as rochas constituintes da crosta ter-

restre, compõe-se de três isótopos de massas 39, to e »»1. Des-

tes» o isótopo de massa 40 é radioativo e representa 0,0118% do

potássio natural (de acordo com ReuterswSrd, 1956; White et al.t

1956 e Kendall, 1960).

A mais alta contribuição para o campo de radiação ga-

ma terrestre é dada pelos radioisõtopos secundários gerados pe-

la seqüência de decaimentos de três radioisõtopos primários, pe

sados: 2í2Th, 2I$U, e 2 M U . Cada um desses radioisõtopos forma

uma cadeia de decaimento, ou série radioativa, que termina, nos

três casos, com um isótopo estável do Pb (Figura III.9): a sé-

rie do urânio (isõtopo pai 2 > * U ) , tipo **n * 2; a série do actí-

nio (isótopo pai 2 I 5 U ) , tipo »»n • 3; e a série do tõrio (isóto

po pai 2 3 2Th), tipo Un.

0 acumulo dos produtos de decaimento para um número

muito grande de átomos é descrito pelas equações diferenciais:

dn s -X n dt
i i i

(III.1)
dn * (X n - X n ) dt

1 I I 2 2

onde n e n são os números de átomos dos isõtopos pai e filho,

respectivamente, e X e X são suas constantes de decaimento ra

dioativo. A grandeza Xn, representa o número de átomos que de-

caem por unidade de tempo e é conhecida como a atividade. Fre-
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Figura III.9 - Classificação dos radxoisotopos naturais em grupos, com números atômicos, massas atômicas, meias-
vidas e modos de decaimento, conforme Rosholt (1959). I



qüentemente a estabilidade do isôtopo pai é muito mais alta que

a do isôtopo filho, i.e., A :

III.1 tem a seguinte solução:

a do isôtopo filho, i.e., X >> A . Em tais casos, se n° = 0,

A n° (1 - e
-A t

2 '

n = (III.2)

onde o índice 0 corresponde ao estado inicial.

Para um caso geral, a equação III.2 assume a forma:

n =

A n°
í í

A - A
2 1

-A t
(e » - e

-A t
2 )

(III.3)

As equações III.2 e III.3 estendidas para o caso de

vários decaimentos sucessivos, fornecem:

dn s -A n dt
1 í í

dn = (A.n - A n ) dt
2 1 1 2 2

dn = (A n - A n ) dt > (III.i»)
3 2 2 3 )

. - (Xi.in._j - A.n.) dt

0 número de átomos n. do i-ésimo membro da série ra-

dioativa, presente em um sistema fechado, inicialmente contendo

n° átomos do isôtopo precursor, após um tempo t, ê dado por:

- A t - A t
n, » nfl (C e l • C e 2 • ... • C e x )
i l l 2 n

-A.t
x

onde as constantes C. são funções adimensionais das constantes
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de decaimento X., e são dadas por:

A n * • • A

1 2 n-i

C =
1 (X - X ) ... (X_ - X )n

ou de uma forma geral por:

/K n • * • A

í 2 n-i

C =n (X - X ) ... (X - X )
i n n-i n

Se o sistema constituído pelos elementos da série ra-

dioativa for fechado e existir por um período muito longo de

tempo, ele torna-se estacionirio. Então para t •• », a expressão

X n° dn
III.2 tende para n = | •*•. Sendo assim, temos -gr2- = 0, i.e., o

número de átomos dos produtos permanecem inalterados. Assim, pa

ra o conjunto de equações diferenciais III.4 podemos escrever:

dn
i

dt

dn
2

dt

dn
i

dt

dn.

-X

(X

(X

n

n

n
2 2

- X
J

- X

n )
Í 2

n )

= 0

= 0

Então, em equilíbrio, as atividades dos isótopos são:

X n * X n s X n
1
1 1 2 2 % % (III.5)
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Da expressão III.5 depreende-se que o equilíbrio numa

série radioativa é atingido quando todos os isõtopos filhos de-

caem na mesma razão em que são produzidos pelos isótopos pais.

Dessa maneira, em condições de equilíbrio cada um dos isótopos

filhos deveriam estar presentes em proporções constantes em re-

lação a seus isótopos pais. Em outras palavras, num sistema

constituído por uma série radioativa em equilíbrio radioativo

secular, o número de átomos que decaem por unidade de tempo é

igual ao número de átomos formados no mesmo intervalo de tempo.

As condições normais de equilíbrio radioativo em mi-

nerais se estabelecem quando o sistema está fechado. Para o sis_

tema estar fechado é preciso que não haja interação com o meio

ambiente por períodos de tempo de no mínimo dez vezes o valor

da meia-vida do produto de decaimento de maior meia-vida da sé-

rie radioativa.

0 conceito de equilíbrio radioativo secular é de fun-

damental importância nos estudos da radioatividade no meio am-

biente e também na determinação das concentrações de U e Th por

espectrometria gama, uma vez que nesse tipo de análise o 2ííU e

o 2J2Th não são identificados diretamente, mas através dos fo-

topicos de seus isótopos filhos. Na série de decaimento do 23IU

o melhor fotopico é o do 21*Bi, com energia de 1,764 MeV; na sé

rie do 2J2Th, o fotopico utilizado é o do 20BTl, de 2,612 MeV.

Supondo condições de equilíbrio radioativo para as séries do

2ÍIU e 2J2Th, as quantidades de ai*Bi e 2»»T1 são tomadas aqui

como equivalentes dos seus respectivos elementos pai e referi-

das às massas correspondentes de U*0* e ThO?. Segundo cálculos

de Fujimori (197U), sob condições de equilíbrio, as quantidades

de 2>l*Bi e 2O*T1 relativas à quantidade de seus elementos pais
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(»JiU e a j íTh) slo de 8,31 x 1(T5 e 7,«*3 x 1C"1*, respectivamen

te.

0 %0K, sendo um gama emissor direto, pode ser deterraî

nado através de seu próprio fotopico característico.

III.1.3. Análise qualitativa

Para identificar os isótopos radioativos pelos seus

fotopicos, o espectrômetro deve ser calibrado com padrões de e£

pectro conhecido. No presente trabalho, foram utilizados pa-

drões com os seguintes isótopos: l l 7Cs, *°K, 2 í 8U (21*Bi) e

2saTn ( Í O « T 1 ) ; com energias 0,662 MeV, 1.H61 MeV, 1,76«* MeV e

2,614 MeV, respectivamente. A figura III.1C representa a curva

de calibração em energia, construída a partir da análise dos

quatro padrões referidos acima e ajustada pelo método dos míni-

mos quadrados;

III.1.4. Análise quantitativa

A relação de proporcionalidade existente entre os tec

res dos isótopos nos padrões e a intensidade das radiações que

eles emitem, permite a determinação, por comparação, dos teores

destes isótopos em quaisquer outras amostras, desde que suas in

tensidades sejam da ordem daquelas dos padrões.
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Figura 111,10 - Curva de calibração em energia
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Para a determinação quantitativa dos isótopos radioa-

tivos 2 í teU (= 2 l * B i ) , 2 1 2eTh (= 2 0 tTl) e "'K presentes nas a-

mostras, foram construídas curvas de calibração em intensidade

(Figuras III.11, III.12 e III.13), utilizando-se padrões (amos-

tras analisadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos -

USGS) de concentrações conhecidas desses isótopos (Tabela III.2).

Tabela III.2 - Iiitensidades de radiação para amostras analisadas pelo USGS.

Intensidade (cont./g x min) Concentração

Padrão IeU IeTh IK U
(ppm)

Th
(ppm)

K*

02-76-U03 0,14835 0,12649 0,40888 8,7

04MHS35-80 0,10485 0,07260 0,519H2 7,1

09-76A395 0,00683 0,01046 0,73521 1,3

35,6 1,59

22,3 3,02

4,0 5,09

* Por simples questão de uniformização com a apresentação dos
teores de U e Th, aqui, como em outras partes do texto, os va
lores são referidos a K e não a K 20, forma usual de apresenta
ção de dados geoquímicos para elementos maiores. ~

Nos fotopicos do 2 1*Bi, 2 í lTl e *°K foram seleciona

das regiões de interesse cujas contagens foram integradas atra-

vés do próprio analisador multicanal. Destas regiões de interes

se, foram subtraídas as contagens de funde (background). A in-

tensidade de radiação para cada pico foi determinada pela ex-

pressão;



I - A (III.6)

m x t

onde:

I = intensidade de radiação característica analítica (con-

tagens/g x min)

A = número de contagens na área integrada

m = massa da amostra (g)

t = tempo de contagem (min)

Os resultados obtidos com a aplicação da equação

III.6 para as amostras tomadas aqui como padrões encontram-se

na tabela III.2. 0 ajuste desses valores pelo método dos míni-

mos quadrados forneceu as equações:

CeU = 53,973 x IeU + 0,018932 (III.7)

CeTh = 273,59 x IeTh + 0,055686 (III.8)

CK = 10,636 x IK - 0,25051 (III.9)

onde CeU, CeTn e CK são as concentrações de eU, eTh e K, respec

tivamente.

As intensidades de radiação das amostras, determina-

das do mesmo modo que para os padrões, encontram-se relaciona-

das na tabela III.3.

Através da substituição dos valores das intensidades

de radiação contidas na tabela III.3 nas equações III.7, III.8

e III,9, foram determinadas as concentrações de eU, eTh e K das

t7 amostras coletadas (resultados expostos no item IV.l.). As

contagens, tanto dos padrões usados na calibração em intensida-
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de, quanto das amostras, foram realizadas em intervalos de 8000

segundos, com a fonte de a l ta tensão operando a 1200 V.

Tabela III.3 - Intensidades de radiação para as amostras estudadas.

Intensidade
(contagem/g x min)

Intensidade
(contagem/g x min)

Amostra

Fl
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FIO
F l l
F12
F13
F14
F15
F16
F16-A
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23

U
<2I*Bi)

0,322
0,334
0,621
0,545
0,150
0,070
0,539
0,587
0,160
0,304
0,152
0,947
1,493
0,063
0,079
0,396
0,246
0,170
0,151
0,175
0,220
0,274
0,235
0,406

Th
(20iTl)

0,282
0,259
0,378
0,316
0,101
0,059
0,506
0,377
0,101
0,257
0,291
0,875
0,620
0,037
0,078
0,315
0,197
0,108
0,102
0,130
0 , 1 ' í V
0,2t'í*
0,162
0,271

K

1,037
1,250
1,639
1,631
1,610
1,471
1,634
1,564
1,447
1,639
1,032
1,861
1,408
1,364
1,398
1,240
1,128
1 ,112
1,144
1,182
0,941
1,167
1,099
1,106

Amostra

F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46

U
<ll*Bi>

0,141
0,249
0,156
0,319
0,320
0,155
0,813
0,164
0,159
0,075
0,215
0,195
0,157
0,127
0,143
0,176
0,169
0,210
0,140
0,088
0,267
0,300
0,236

Th
(20iT 1 )

0,111
0,255
0,122
0,293
0,185
0,123
0,107
0,133
0,112
0,029
0,149
0,050
0,122
0,125
0,129
0,125
0,124
0,154
0,166
0,077
0,259
0,241
0,178

K

1,107
1,287
0,951
1,106
1,132
1,116
2,041
1,263
1,170
0,939
1,202
1,483
1,379
1,029
1,142
1,156
1,156
1,248
0,955
1,118
1,273
1,072
1,221

Os erros nas determinações das concentrações de U, Th

e K estão representados, no presente trabalho, pelos desvios pa

drões.
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Figura III.11 - Curva de calibraçlo em intensidade para urânio.
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Figura I I I . 12 - Curva de calibraçao em intensidade para tório.
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Figura III.13 - Curva de calibraçào em intensidade para potássio.
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Os desvios padrões das concentrações foram calculados

pela expressão:

oc = kOj (III.10)

onde:

k = constante (coeficiente angular da equação da curva de

calibração em intensidade)

°I = *°N* com N " c o n t aS e ns

Coroo o desvio padrão da contagem é dado por:

°N = /oS+B + °B

onde:

S = contagem da amostra

B = contagem de fundo (background)

Resulta para o desvio padrão da concentração:

kl /S • B

C S - B

Foram desprezados no calculo de o~, os erros nas de-

terminações do tempo de contagem (o.) e das massas das amostras

(o ), devido à sua pequena ordem de grandeza em relação a ou-

tras fontes de erro.

Quando o erro é expresso como desvio padrão, signifi-

ca que existe uma probabilidade de 68,3% do valor correto es-

tar dentro do intervalo x - a, x • a1, 2o aumenta tal probabili-

dade para 95,5% e 30 para 99,7%.



III.2» Ativação e contagem de neutrons retardados

A técnica de analise por ativação neutrônica, utiliza

da para determinação dos teores de U natural (0,72% 2 3 5U e

99,28% 23*U) e Th nas amostras, consiste na contagem dos r.êu-

trons emitidos por produtos de fissão beta-emissores, ricos em

neutrons. Estes produtos de fissão decaem por emissão 8~ para

núcleos filhos com níveis de energia acima das respectivas ener

gias de ligações neutrônicas. Altamente excitados, estes núcle-

os perdem seu excesso de energia pela emissão de neutrons, os

quais são referidos como retardados (delayed) para distingui-

los dos neutrons prontos (prompt neutrons), emitidos durante o

próprio processo de fissão.

A taxa de emissão dos neutrons retardados ê uma fun-

ção linear da quantidade de isõtopos fissionáveis presentes na

amostra irradiada. Portanto, a contagem desses neutrons e sua

comparação com as contagens efetuadas em padrões, após subtra-

ção do "background" de ambas, permite a determinação quantitatjl

va dos referidos isótopos.

Como a produção dos neutrons retardados é devida qua-

se que exclusivamente a nuclídeos que sofrem fissão, ?s interfe

rências da matriz são praticamente desprezíveis.

III.2.1. Detecção e contagem dos neutrons retardados

Os neutrons retardados podem ser detectados e conta-
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dos seletivamente por um conjunto de detectores de BF3, acopla-

dos a um sistema eletrônico apropriado (Figura III.14).

0 sistema de irradiação, detecção e contagem de neu-

trons é constituído pelos seguintes componentes:

a) fonte de neutrons incidentes, reator nuclear IEA-R1 do IPEN-

CNEN/SP;

b) recipientes de irradiação, cilindros de polipropileno com

70 mm de comprimento e 28 mm de diâmetro. As amostras são colo-

cadas nos recipientes de irradiação envoltas em envelopes de po

lietileno de 1 a 2 cm2 de área fixados a um suporte também de

polietileno para garantir sempre a mesma posição de irradiação.

Cápsulas de cádmio com paredes de aproximadamente 1 mm de espes_

sura são usadas como filtros de neutrons para variar o espectro

dos neutrons incidentes sobre as amostras (a esse respeito, ver

item III.2.2.);

c) sistema pneumatico de transporte dos recipientes de irradiação;

d) câmara de moderação de neutrons (Figura III. 14), constituí-

da por parafina circundada por um cilindro de alumínio. Borato

de sódio é colocado entre a parede externa da câmara e o cilin-

dro de alumínio para assegurar proteção para o operador uma vez

que o 10B possui alta seção de choque para reação (n, o). 0 po-

ço de contagem é revestido por uma blindagem de chumbo de 2,5

cm de espessura que filtra as radiações alfa e beta e atenua a

radiação gama proveniente da amostra;

e) detectores de neutrons, conjunto de 6 detectores de BFj mo

delo G-20-20 da N. Wood Counter Laboratory, INC, Chicago, enri-

quecidos com l0B e com o gãs BFj à pressão de 40 mm de Hg;
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Figura III.14 - Diagrama^de bloco do sistaia eletrônico de contagem e deta-
lhe da câmara noderadora de neutrons (a - seção vertical,
b - planta). Modificado de Armelin (1984).
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f ) sistema eletrônico de contagem, pré-amplif icador (Hewlett

Packard - HP, modelo 5S54A), amplificador e analisador de altu-

ra de pulsos (ORTEC, modelo 486), contador de pulsos CScaler",

ORTEC, modelo 48M), fonte de alta tensão positiva (IPEN, modelo

PM111) operada a 2 300 V, temporizador ("Timer", ORTEC, modelo

719).

II1.2.2. Irradiação das amostras com neutrons

0 fluxo de neutrons produzidos no núcleo áa maioria

dos reatores pode ser separado em três componentes: neutrons ter

micos, epitérmicos ou de ressonância, e rápidos (Figura III.15).

A probabilidade de um dado nuclídeo capturar neutrons

de uma dada região do espectro de energias é normalmente expres_

sa pela seção de choque, medida em unidades barn. Na figura

III.16 são indicadas as probabilidades de ocorrência da fissão

para o 2JI>U, 2 í 5U, 2 3 IU e 2 3 2Th através dos respectivos valores

das seções de choque desses nuclídeos. Observa-se nesta figura

que o 2 í íU e o 2í2Th são fissionados principalmente por neutrons

com energias acima de 0,5 MeV (epitirmícos e rápidos), enquanto

que o 2 í sU é fissionado pela ação de neutrons térmicos.

Na região térmica do espectro de neutrons a probabiH

dade de ocorrer fissão é muito maior (cerca de 2000 vezes) para

o 2 3 5U que para 2 3 8U. Para 2 í 2Th esta probabilidade é ainda me-

nor. Assim, a sensibilidade do método de contagem dos neutrons

retardados de fissão é muito pior para a determinação do tôrio
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Figura III.15 - Distribuiçlo qualitativa do fluxo de neutrons em um reator
nuclear.

que para a do urânio natural.

As seções de choque de fissão apresentadas pelos dife

rentes nuclídeos de acordo com a energia dos neutrons inciden-

tes, são usadas para discriminar estes nuclídeos. Para variar a

energia dos neutrons incidentes adota-se o seguinte procedimen-

to: divide-se a amostra em duas alíquotas; irradia-se uma das

alíquotas com fluxo misto de neutrons ( i . e . , neutrons rápidos e

lentos)*, a outra alíquota é irradiada apenas por um fluxo de

neutrons rápidos, removendo-se os neutrons lentos através do

uso de um f i l t ro de neutrons (material absorvedor de neutrons
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de energia mais baixa), no caso do presente trabalho, uma blin-

dagem de cãdntio.

10 -»

<
CD

0,001
0,01 Ql I 10

ENERGIA DOS NEUTRONS (MeV)

Figura III.16 - Seções de choque de fissões induzidas por
neutrons do 2Í"U, 235U,_2í8U e 2í2Th como
função da energia dos neutrons.

III .2.3. Determinação quantitativa de U e Th

As determinações f e i t a s pelo método de aná l i se por
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ativação e contagem de neutrons retardados sío muito rápidas,

uma vez que o método se baseia na contagem dos neutrons emiti-

dos após a ocorrência da fissão, os quais possuem meias-vidas

que vão de 0,2 a 56 segundos. 0 tempo de irradiação ê de 1 minu

to; o intervalo de tempo entre o fim da irradiação e o início

da contagem (tempo de resfriamento), 20 segundos; e o tempo de

contagem, 1 minuto. A rapidez no desenvolvimento das análises

torna o uso deste método particularmente interessante em pro-

gramas de prospecção geoquímica, onde muitas amostras são anali

sadas.

A contagem dos neutrons retardados, emitidos por um

elemento físsil após a reação de fissão provocada pela irradia-

ção da amostra com neutrons de um reator com tempos t., t e t

para irradiação, resfriamento e contagem, respectivamente, é da

da pela equação:

C = eNTS /"of(E)<J>(E) dE (III.11)

onde:

e = eficiência do sistema de detecção

Nm = número total de átomos do elemento físsil

Of(E) = seção de choque de fissão

= fluxo de neutrons do reator

A integral considera todo espectro de neutrons emiti-

dos.

S é uma função dada por:
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onde:

a = fator de rendimento absoluto (nêutrons/fissão) de cada

grupo de neutrons retardados (variável com a energia

do nêutron incidente)

q = grupos de neutrons retardados

"Ati(1-e ) = correção do decaimento que ocorre em t.
-At _ x

(e ) = correção do decaimento que ocorre em t
-At _ r

(1-e ) - correção do decaimento que ocorre em t

A = constante de decaimento do grupo de neutrons retarda-

dos

Para amostras que contenham mais de um nuclídeo fis-

sionável (M nuclídeos fissionáveis) a expressão III.11 pode ser

escrita, de acordo com Cavallari et ai. (1970), da seguinte for

ma:

C = e
M

k=l
of(E)*(E) dE (III.12)

ou:

M
C = e

=l x K

q
E

-A ^ i
)(

0

-A
e

•t

E)*(E )dE
A-(EH(E)dE



Chamando o parâmetro S, /°>o-(E)*(E) dE de A e substi

tuindo o número de átomos, (N T) k > pela massa do elemento k, m^

a expressão III. 12 fica da seguinte forma:

CCE-) = G(E.) I A..mi í k = 1 IK K

M
(III.13)

sendo E., a energia do nêutron incidente.

A dupla irradiação (com e sem filtro de neutrons) de

massas conhecidas de padrões de urânio natural e tõrio, permi-

te a obtenção dos parâmetros A-, da equação III.13 e a determi-

nação do número de átomos físseis, (N-,), , a partir do qual são

determinadas as massas desses elementos presentes na amostra.

A contagem dos neutrons retardados de fissão nas amo£

trás, comparada com as contagens obtidas para os padrões, perna

te a determinação quantitativa do urânio e do tório dessas amos

trás.

Ressalte-se que a contagem dos neutrons retardados

emitidos na fissão do 2 3 5U, provocada por um fluxo de neutrons

térmicos, permite a determinação do conteúdo de 2í8U da amos_

tra, desde que se admita haver constância na razão 2ÍSU/23BU.

Para diminuir o erro da estatística de contagem e me-

lhorar a sensibilidade do método, faz-se a irradiação das amos-

tras e padrões em dois ciclos. Cada ciclo corresponde a uma eta

pa de irradiação, resfriamento e contagem. As contagens em cada

ciclo são então acumuladas.

0 nível mínimo de detecção do método pode ser calcula

do, de acordo com Binney & Scherpelz (1978), pela expressão:

NMD = 2-J2
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onde:

B = contagem de "background" para um dado intervalo

C = número líquido (sem "background") de contagens por uni

dade de massa

Adotando os critérios dos autores acima, Armeiin (1984)

calculou os limites de detecção para amostras contendo somente

urânio natural e para outras contendo somente tôrio como elemen

tos fissionáveis. Estes cálculos apontaram para amostras com

massas de no máximo 1,5 g, irradiadas em 2 ciclos, os valores

de 0,2 ppm e 18,0 ppm para os limites de detecção de urânio na-

tural e tõrio, respectivamente.

Em estudos comparativos sobre diferentes técnicas de

análise de materiais radioativos, Vasconcellos et ai. (1980) en

contraram para a sensibilidade do método o valor de 1,1 ppm de

U em amostras de 500 mg. Ainda de acordo com esses estudos, os

erros totais foram inferiores a 25%, permitindo enquadrar o mé-

todo na categoria de excelente, segundo os critérios estatísti-

cos de McFarren (McFarren et ai., 1970).

III.3. Fluorimetria

0 método fluorimétrico fundamenta-se na medida da in-

tensidade de fluorescência do urânio em uma mistura fundida de

carbonato-fluoreto e na proporcionalidade existente entre esta

e o teor de U nas amostras.
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Após um ataque diácido das amostras (item II.3.3.), a

dosagem do U é efetuada por fluorimetria em fase sólida (fluxo

carbonático) utilizando-se um método direto, que não demanda

qualquer separação química, mas apenas a evaporação de uma alí-

quota (1 ml) da solução na qual a amostra está contida.

Trata-se de um método altamente sensível, que permite

a determinação de quantidades da ordem de microgramas de U natu

ral e seu uso é bastante difundido na prospecção de urânio por

geoquímica de superfície.

A principal limitação deste método é o efeito de ex-

tinção ("quenching") devido a certos íons, principalmente Fe e

Mn (Navarre et ai., 1982), incluindo Th (Athavale et ai., 1959),

na fluorescência da pastilha.

No presente trabalho utiliza-se a variante do método

fluorimétrico que fornece os teores de U lixiviãvel das amos-

tras segundo a metodologia que vem sendo empregada nas pesqui-

sas da área de Geofísica Nuclear do IAG (Sardela & Fujimori,

1980). Esta metodologia foi desenvolvida com base no trabalho

realizado por Barreto (1978) para publicação pela Agência Inter

nacional de Energia Atômica - IAEA.

As leituras das intensidades de fluorescência das a-

mostras e padrões são feitas no fluorímetro Galvanek-Morrison

Mark V, da Fisher Scientific Company, constituído pelos compo-

nentes básicos: porta-amostra (cavidade receptora dos discos

contendo as pastilhas fluorescentes), fonte excitadora-fíltro

(luz ultravioleta) e detector.

III.3.1. Preparo das soluções-padrão
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A partir de 210 mg de U02(NO3)i x 6HjO (nitrato de u-

ranila) dissolvidos em 100 ml de HNOi '4N, prepara-se uma solu-

ção contendo 1000 ug/ml de urânio. Desta solução, obtém-se por

diluições sucessivas, uma solução padrão contendo 0,1 ug/ml de

U (solução A ) . A tabela III."4 mostra as etapas desta diluição,

As soluções-padrão assim preparadas podem ser usadas durante du

as semanas, após o que ê necessário preparar novas soluções,

pois os sais de urânio tendem a precipitar, uma vez decorrido

esse tempo

Tabela III.4 -• Diluições da solução-padrão de urânio.

Padrão inicial Alíquota tomada Diluição* Padrão resultctnte
(Mg/ml) (ml) (ml) (yg/ml)

1000 10
100 10
10 10
1 10

100
100
100
100

100
10
1
0 , 1

* com HNO, 4N

II1.3.2. Construção da curva padrão

A solução A (item I I I . 3 . 1 . ) é usada para a coi.strução

da curva padrão ou curva de ca l ib ração . Para t a n t o , p ipe ta - se

cuidadosamente 0,0 (branco); 0 ,2; 0,H; 0,6-, 0,8 e 1,0 ml dessa
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solução padrão em pratos (discos) de platina de 1 1/2" de diãme

tro por 1/8" de profundidade.

Colocam-se estes discos sob luz forte para evaporação

da solução. Após secagem, sobre cada disco são adicionados 3 g

da mistura 9,0% de NaF • 15,5% de Na2C0j + 45,5% de K2C05 (car-

bonato- fluore to). Os discos são então levados a um forno pré-

aquecido a 650°C, onde permanecem por 10 minutos após ter se

iniciado a fusão do fluxo carbonãtico. Para que a fusão seja com

pleta e uniforme, realizam-se várias agitações do fundente, u-

sando-se um bastão de vidro com ponta de paládio. Removidos da

mufla e colocados sobre uma superfície plana, os discos esfriam

€ em poucos segundos o seu conteúdo solidifica-se, formando os

"pellets" de fluxo. Estas pastilhas são higroscopicas e devem

ser levadas rapidamente ao frasco dessecador. Após 30 minutos

no dessecador, as pastilhas, resfriadas completamente, estão pron

tas para a leitura da intensidade de fluorescencia.

Uma vez ajustado o zero da escala do fluorímetro, in-

sere-se o disco com padrão de 100 ug de U, no porta-amostra e

ajusta-se o instrumento para a leitura 100. Feito isto, o disco

é removido e em seu lugar é colocado um disco vazio para novo

ajuste da posição zero da escala. Com este procedimento, elimi-

na-se o efeito do "background" devido ao disco de platina.

A operação de ajuste das posições de leitura zero e

cem deve ser repetida quantas vezes se fizer necessário, inclu-

sive no decorrer das analises, para corrigir eventuais desvios

que possam ocorrer.

Procede-se então ã leitura das intensidades dos ou-

tros padrões, incluindo-se o branco. Os resultados são mostra-

dos na tabela III.5, e plotados num gráfico cuja ordenada repre
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senta a intensidade da fluorescencia, e a abscissa, o conteúdo

de urânio em micrcgramas (Figura III.17). Os pontos encontram-

se alinhados por uma reta calculada com uso do programa de re-

gressão linear implementado no microcomputador.

Tabela III.5 - Intensidade de fluorescencia dos padrões.

Padrão Intensidade Padrão Intensidade Padrão Intensidade
(uA) (uA) (yA)

p.

p.

p.

00

01

02

11

16

27

,0

,8

,0

P.

P.

OH

06

»»7

66

,0

,2

P.

P.

08

10

86

98

,0

,3

A curva de calibração é representada, portanto, pela

equação:

I = 915,991 C + 9,766 (III.14)

onde:

I = intensidade de fluorescencia (pA)

C = ug de U em uma alíquota de 1 ml da solução de cada

amostra

Com valores 5% acima e abaixo desta reta são traçadas

duas outras retas, representando os limites para rejeição dos

dados.
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O
CO
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CVI

0,0 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 cU

Figura III. 17 - Curva de calibração para analise fluorimétrica de urânio.

III.3.3. Determinação do U lixivilvel

No fluorimetro são executadas as leituras de intensi-

dade de fluorescência das amostras. Estas lei turas, levadas a
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equação da curva padrão (III.lt), fornecem valore- .ÍJ concen-

trações (em yg/ml) de urânio lixiviável das amostras. A trans-

formação destes valores em unidades de partes por milhão (ppm)

I feita pela seguinte expressão:

U (yg/ml) x 100
U (ppm) =

m

onde:

m = massa da amostra

100 s fator de diluição

Tanto para as amostras quanto para os padrões, são pre

paradas pastilhas em duplicata e em cada uma são realizadas 3

leituras de intensidade. 0 valor da intensidade de cada amostra

encontra-se na tabela I I I . 6 , e representa, portanto, a média de

seis le i turas .

Tabela III.6 - Intensidade de fluorescência das amostras.

Amostra Intensidade Amostra Intensidade Amostra Intensidade
(yA) (yA) (yA)

Fl

F2

F3

F4

continua

18,0

47,6

68,0

79,3

* • •

F16-A

F17

F18

F19

22,0

18,0

20,6

21,0

F32

F33

F34

F35

20

l'i

12

19

,5

,0

,o

,0
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Tabela III.6 - continuação.

Amostra

F5

F6

F7

F8

F9

F1C

Fll

F12

F13

F14

F15

F16

Intensidade
(yA)

24,1

15,0

50,6

63,1

25,0

30,6

16,3

77,1

57,0

15,6

17,8

54,5

Amostra

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

Intensidade
(yA)

17,0

31,0

22,1

«+7,6

17,6

22,1

23,3

24,1

38,0

18,0

12,6

24,8

Amostra

F36

F37

F38

F39

F40

F41

F4 2

F43

F44

F45

F46

Intensidade
(yA)

17,0

13,0

14,3

16,0

19,6

18,6

10,5

10,0

11,0

18,3

16,0

ill.4. Autorradiografia

Através da autorradiografia, Henry Becquerel (1869)

demonstrou, pela primeira vez, a existência da radioatividade,

e, até que fossem inventados o eletrômetro e o contador Geiger,

esta técnica constituiu-se no único meio de detecção das radio-

atividades.
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Apesar de muito antiga, a autorradiografia, ainda nos

dias atuais, possui amplas aplicações, particularmente nos cam-

pos da física, química, mineralogia, metalurgia e biologia.

Por meio da análise autorradiografica, é possível de-

terminar a localização, distribuição e teores dos elementos ra-

dioativos em amostras sólidas, mesmo que a^ concentrações des-

tes elementos sejam muito baixas.

A técnica consiste basicamente na preparação das amo£

trás em seções polidas (item II.3.4.) ou delgadas, e na sua co-

locação em contato com uma emulsão fotográfica apropriada. No

presente trabalho foi utilizado o filme. Kodak - Pathé LR 115,

tipo I para dosimetria dos neutrons e das partículas ionizantes.

As partículas emitidas pelos elementos radioativos con-

tidos nas amostras são registradas pela emulsão na forma de tra

ços. A correspondência entre os traços, observados microscopic£

mente, e as regiões das amostras onde estes foram gerados, per-

mite a localização dos elementos radioativos nas amostras.

No caso de amostras com baixos teores em elementos ra

dioativos, o tempo de exposição deve ser prolongado adequadamen

te.

A alta sensibilidade e o baixo custo, tornam a utili-

zação deste método bastante vantajosa para estudos dessa natu-

reza.

A configuração dos traços deixados pelas partículas a

em suas trajetórias no interior da emulsão "nuclear" pode ser

usada como indicadora do tipo de isótopo emissor, habilitando a

autorradiografia para uso em análises qualitativas.

Assim, os traços dos isôtopos emissores de meia vida

longa (e.g., grupos do 238U e 2í2Tn) apresentam-se na forma li-
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near, enquanto que os isôtopos de meia vida curta (e.g., grupo

do 222Rn) apresentam-se na forma concêntrica a partir do ponto

onde se localizam os átomos.

A autorradiografia em emulsão nuclear possui resolu-

ção de 50 v (Fujimori, 1974) e limites de determinação para uri

nio de 9,3 x 10~ g e para tôrio de 3,0 x 10~ g (Yogoda, 1946).

A determinação quantitativa dos elementos urânio e to

rio, admitindo existência de equilíbrio radioativo na amostra,

é feita através da equação:

Ta = (125,73 U + 7,80 Th) i|> (III.15)

onde:

T = atividade aa

U = concentração de urânio em g/g

Th = concentração de tõrio em g/g

\\> - permeabilidade do mineral

A atividade o é dada pela contagem dos traços/cm2 x s

na imagem ampliada da emulsão e a permeabilidade pela fórmula

de Yogoda (op. cit.):

(III. 16)

onde:

A, B, ...» N = átomos que constituem o meio (mineral)

Q., QQ, ..., Q» = quantidades dos átomos

MA, Mg, ..., MJJ = massas atômicas

Devido a natureza estatística das contagens dos tra-

ços, a precisão desta técnica não é alta, sítuando-se em torno
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de 20% na maioria dos casos.

III.4.1. Autorradiografia aplicada a rochas do planalto de Poços de

Caldas

Os estudos autorradiográficos em rochas do maciço de

Poços de Caldas foram realizados primeiramente por Fujimori

(op. cit.) e mais recentemente por Sardela e Fujimori (1980),

Sardela (1981). No primeiro foram analisadas amostras provenien

tes do Campo Agostinho, enquanto que nos últimos foram estuda-

das amostras dos Campos do Serrote, Taquari e T^gida.

Com o presente estudo, estende-se a aplicação da au-

torradiografia ao estudo da distribuição dos elementos radioati^

vos nos minerais das rochas representativas dos diversos fácies

petrogrlficos que ocorrem no planalto de Poços de Caldas.
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CAPÍTULO IV

Resultados e discussões

A seguir são apresentados os resultados das análises,

obtidos pela aplicação dos métodos cujos fundamentos foram de-

senvolvidos no capítulo III. Comentários breves, quer sobre as-

pectos metodológicos quer sobre aspectos interpretativos, acom-

panham estes resultados.

IV. 1. Resultados da análise por espectrometria gama

As concentrações de U, Th e K das amostras, obtidas

pelo emprego da técnica de espectrometria gama com detector de

Nal(Tl) são mostradas na tabela IV.7.

As intensidades das radiações gama de cada amostra fo

ram calculadas aplicando-se a equação III.6. Estas, uma vez le-

vadas ãs equações III. 7, III.8 e III.9, forneceram as concentra

ções de U (eU), Th (eTh) e K, respectivamente.

Dois fatores limitantes para a obtenção desses resul-

tados podem ser destacados. Observe-se em primeiro lugar que os

valores encontrados para as concentrações <=•!', Th e K nas amos

trás são em muitos casos superiores àqueles c/resentados pelas
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Tabela IV.7 - Concentrações (± o * ) de U, Th e K fornecidas pela análise

por espectrometria gama com detector de Nal(Tl).

Amostra U (ppm) Th (ppm) K (%)

Fl
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FIO
Fll
F12
F13
F1U
F15
F16
F16-A
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38

17,4
17,9
33,5
29,3
8,1
3,8
29,1
31,6
8,6
16,5
8,1
51,1
43,7
3,2
4,3
21,2
13,1
9,1
8,2
9,4
11,8
14,8
12,6
21,8
7,6
13,2
8,1
17,1
17,1
8,3
43,8
8,8
8,5
4,1
11,5
10,4
8,3
6,8
7,6

+
±
±
±
+

±
±
±

±
±
±
±
+
±
±

+

±
±
±
±
±

+

±
±
±
±

±
±

+
t
±
±
±
±
±
t

0,2
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2

75,8
69,0
101,
84,7
26,2
14,5
136,
101,
26,1
68,9
77,8
237,
167,
8,1
19,7
84,3
51,7
27,9
26,3
33,2
38,2
55,5
42,4
72,4
28,8
13,0
31,1
78,3
48,5
31,9
27,6
34,7
28,8
6,4
39,0
11,8
31,3
32,3
33,3

+

7~
±
±
±
8
5
±
±
±
7
9
±
1
±
t
t

±
±
±
+

±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
t

0,9
0,9

i 1,1
1,0
0,6
0,5

± 1,2
± 1,1
0,6
0,9
1,0

± 1,6
± 1,4
0,6
0,6
1,0
0,9
0,7
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8
1,0
0,7
0,6
0,8
1,0
0,9
0,7
0,6
0,7
0,7
0,5
0,8
0,5
0,7
0,7
0,7

8,03 ±
10,24 ±
14,41 ±
14,30 ±
14,10 t
12,63 t
14,36 ±
13,61 t
12,37 ±
14,44 ±
7,93 ±
16,76 ±
11,94 ±
11,43 ±
11,87 ±
10,14 ±
8,93 ±
8,79 ±
9,15 t
9,54 ±
6,99 ±
9,39 ±
8,64 ±
8,72 ±
8,74 ±
10,60 í
6,99 ±
8,71 t
8,96 ±
8,84 ±
18,69 ±
10,41 í
9,40 ±
6,97 ±
9,74 t
12,74 ±
11,59 ±
7,90 t
9,09 ±

0,07
0,08
0,08
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08

0,07
0,07
0,08
0,07
0,09
0,07
0,08
0,06
0,07
0,08
0,08
0,07
0,07

continua . . .



Tabela IV.7 - continuação.

Amostra U (ppm) Th (ppm) K (%)

F39
FH0
F41
FU2
FU3
F4U
FH5
FU6

9,U ±
9,2 ±
11,3
7,«í ±
U,7 ±
14,3
16,2
12,7

0,2
0,1

± 0,2
0,2
0,1

• 0,2
i 0,2
± 0,2

40.3 ± 0,8
43.4 ± 0,8
19,4 ± 0,6
69,1 ± 0,9
64,4 ± 0,9
47,0 ± 0,8

9,26 ± 0,0?
9,?0 t 0,07

8 10,2U t 0,08
7,11 ± 0,07
8,9? ± 0,07
10,50 t 0,08
8,38 ± 0,07
9,92 ± 0,07

* Desvio padrão da concentração (oc) calculado pela equação

III.10, item III.l.i».

amostras analisadas pelo US6S, as quais são tomadas aqui como

padrões e utilizadas para construção das curvas de calibraçio

cm intensidade para li, Th e K (Figuras III. 11, III. 12 e III.13).

Os trechos destas curvas para valores de concentração mais ele-

vados que os dos padrões representam portanto, extrapolações,

as quais foram feitas de forma a cobrir todo intervalo de varia

ção das concentrações daqueles elementos nas amostras.

0 segundo fator limitante das análises diz respeito ã

suposição que se faz na análise por espectrometria gama de que

os elementos analisados nas rochas estão em equilíbrio com seus

produtos filhos.

A verificação do grau de influência destes e de outros

fatores nos resultados das análises pode ser feita através da

comparação destes resultados com aqueles obtidos pela aplicação

de outro método de análise. No presente trabalho, esta compara-
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ção é feita com o método de análise por contagem de neutrons re_

tardados (cf. item IV.2.1.). Para assegurar maior margem de con

fiança nos resultados, é feita também (no item IV.2.1.) uma com

paração com os resultados obtidos para algumas amostras através

da aplicação de um terceiro método de analise: ativação com nêu

trons epitérmicos. Através dessas comparações é possível afimar

que o grau de influência dos fatores acima, nos resultados das

análises, é muito pequeno e portanto não comprometem estes re-

sultados.

Os valores médios para U, Th, K e Th/U nos diversos

tipos de rochas e nas diversas regiões do maciço alcalino de Po

ços de Caldas são apresentados na tabela IV.8. Os valores indi-

viduais de U e Th encontram-se plotados no gráfico da figura

IV.18. Os de K vs U e K vs Th, na figura IV.19.

Os valores médios de K assim como os valores indivi-

duais apresentam um intervalo de variação muito pequeno, não ul

trapassando um fator de enriquecimento 3. Os valores elevados do

conteúdo de K nas várias rochas do maciço permitem caracterizá-

lo como uma província perpotássica. Os conteúdos de U e Th tam-

bém não apresentam flutuações muito grandes. Para valores indi-

viduais a variação máxima do conteúdo de U é representada por

um fator 16 enquanto que para o Th esta variação não ultrapassa

um fator 40. Os valores médios aumentam claramente na evolução

do conjunto do sistema ígneo de Poços de Caldas de cerca de 12

ppm de U e 38 ppm de Th nos nefelina sienitos para valores supe

riores a 30 ppm de U e 120 ppm de Th nos chibinitos finais, pas_

sando pelos lujauritos, representando termos intermediários,con

cerca de 14 ppm de U e mais que 70 ppm de Th.
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Tabela IV.8 - Valores médios de U, Th e K (espectrometria gana) e Th/U para
os diferentes tipos litológicos e regiões.

0
!•<•H

0
" 0
• H

w

01

oü
M
»O

o
»-V
•H

tJ
•o

TJt,

e

Lujauritos

Nefelina sienitos

Chibinitos

Fonólitos

Anel Ocidental

Anel Norte

Interior do Maciço

Morro do Taquari

Morro do Serrote

N? de
amos_
trás

3

32

6

6

4

21

11

5

6

Ü
(ppm)

14,5

12,3

31,1

11,9

13,9

18,3

10,5

11,1

13,9

Th
(ppm)

74,2

38,6

124,9

44,5

42,7

70,8

39,0

48,7

23,9

K
(%

8,

10

12

9,

8,

11

9,

8,

11

)

73

,*?

,49

24

81

,45

26

96

,54

Th7Ü

5,1

3,1

4,0

3,7

3,1

3,9

3,7

4,4

1,7

0 diagrama log-log para Th versus U mostra um padrão

de distribuição linear (Figura IV.18). As razões Th/U encontram

se próximas de 3,0 nos nefelina sienitos, atingindo valores em

torno de 4,0 nos chibinitos relativamente enriquecidos em U e

Th. Os fonólitos também revelam uma tendência a um aumento da

razão Th/U (cerca de 3,7), refletindo um discreto enriquecimen-

to em Th e empobrecimento em U relativamente aos nefelina sieni

tos. 0 valor de 5,1 para a razão Th/U nos lujauritos deve ser

considerado com ressalvas, por se tratar de uma média de apenas

3 amostras, das quais 1 apresenta razão Th/U de 9,6, isto é, um



- 71 -

2-

U (ppm)

Figura IV. 18 - Th vs U para as rochas do maciço alcalino de Poços de Caldas
O lujauritos, # nefelina sienitos miasquíticos e agpaíti-
cos, O chibinitos, â fonõlitos.
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valor bastante discrepante daqueles apresentados pelo restante

das amostras. Observando-se os valores de U e Th das 3 amostras

de lujaurito pode-se admitir que o conteúdo de U da amostra Fll

representa um valor anômalo, podendo estar eventualmente rela-

cionado a um erro analítico na sua determinação (?) ou a um pro

cesso de remoção do U a que esta rocha poderia ter sido submeti_

da (?). De qualquer forma, os lujauritos mostram um claro enri-

quecimento de Th e discreto enriquecimento de U relativamente

aos nefelina sienitos.

Uma característica notável do sistema ígneo de Poços

de Caldas é a inexistência quase que total de rochas com razões

Th/U abaixo de 1,0.

Os diagramas cie variação da figura IV. 19 revelam que

os chibinitos enriquecidos em U e Th apresentam, em geral, teo-

res relativamente elevados de K. Os nefelina sienitos, por sua

vez, mostram uma extensa faixa de variação dos teores de K. Lu-

jauritos e fonólitos possuem teores moderados de K.

Na tabela IV.8 são mostrados também os valores médios

para U, Th, K e Th/U nas 5 regiões estudadas. Estes valores são

reflexos da distribuição dos diferentes tipos litológicos nes-

tas regiões. Assim, a região do Anel Norte, de onde provêm as

amostras de lujauritos e chibinitos enriquecidos em U e Th, a-

presenta valores médios mais elevados que as demais. As razões

Th/U nas diversas regiões, em geral não apresentam fortes varia

ções. Apenas a região do Morro do Serrote apresenta razão Th/U

relativamente baixa (1,7) em função do forte empobrecimento em

Th apresentado por algumas das rochas desta região.
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»© •e
U (ppm)

E

ItO tt»

Th (ppm)

Figura IV.19 - K vs (a) U e (b) Th para as rochas do maciço alcalino de Po-
ços de Caldas, o lujauritos, • nefelina sienitos, o chibiní-
tos, A fonolitos.
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IV. 2. Resultados da analise por contagem de neutrons retardados

As concentrações de U e Th das amostras, obt idas pela

a n á l i s e por a t ivação e contagem de neutrons retardados de f i s -

s ã o , encontram-se re lac ionadas na t a b e l a IV.9. A variação para

os valores i n d i v i d u a i s podem ser representadas por um fator 4 0

para U e 20 para Th, enquanto que para a razão Th/U esse f a t o r

ê de 250, o que r e v e l a o caráter a s s i s t e m á t i c o da variação dos

teores de U e Th.

Tabela IV.9 - Concentrações de U e Th fornecidas pela análise por ativação
e contagem de neutrons retardados.

Amosrra

Fl

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

ü
(ppm)

19

21

37

48

10

3 ,

32

38

9 ,

continua .

, 1 .

,8

,0

,7

,9

7

,3

,3

4

• *

Th
(ppm)

1 2 5 , 2

1 5 7 , 0

1 5 0 , 1

2 0 6 , 2

7 1 , 7

7 4 , 5

1 5 9 , 6

1 6 8 , 8

1 1 3 , 3

Th/U

6 , 5

7 ,2

4 , 0

"».2

6 ,6

2 0 , 1

4 ,9

U 4

1 2 , 0

Amostra

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F32

U
(ppm)

6 ,5

1 4 , k

8 , 1

17 ,7

2 2 , 5

7 , 3

7 2 , 1

8 ,2

7 ,4

Th
(ppm)

3 4 , 6

1 8 5 , 2

9 2 , 4

9 9 , 5

5 6 , 5

5 3 , 8

1 2 , 4

3 4 , 6

3 9 , 0

Th/U

5 ,3

1 2 , 9

II,1*

5,6

2 ,5

7 ,4

0 ,2

4 ,2

5 , 3
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Tabela IV.9 - continuação.

Amostra

FIO

F l l

F12

F13

F14

F15

F16

F16-A

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

U
(ppm)

15,U

5 , 3

57,2

39,2

1,8

2 ,9

20,3

11,5

7 ,9

6 ,8

8,7

8,8

12,5

11,2

19,5

Th
(ppm)

139,2

124,4

288,6

232,7

89,5

117,3

159,8

101,2

104,6

85,8

121,3

74,9

104,9

101,5

185,3

Th/U

9 , 0

23,5

5 ,0

5 ,9

49,7

40,4

7 , 9

8 ,8

13,2

12,6

13,9

8 ,5

8 , 3

9 , 7

9 , 5

Amostra

F33

F34

F35

F36

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46

U

4 , 4

10,4

9,4

7 ,6

5 , 1

6 ,8

8,2

8,6

10,3

4 ,8

3 ,0

11,8

18,5

12,2

Th
(ppm)

1 8 ,

5 5 ,

111

4 0 ,

8 3 ,

103

5 4 ,

4 5 ,

6 1 ,

5 7 ,

5 0 ,

8 1 ,

8 9 ,

132

9

6

,5

3

8

,6

6

2

1

5

0

3

1

,7

Th/U

4 , 3

5 ,3

11,9

5 ,3

16,4

l c , 2

6 ,6

5,2

6 ,0

12,0

16,7

6 ,9

4 , 8

10,9

IV.2.1. Comparação com os resultados da espectrometria gana

Na tabela IV.10 são apresentados os valores médios dos

conteúdos de lf, Th e da razão Th/U dos d i ferentes t ipos pet ro-
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gráficos do maciço. Ao lado desses valores aparecem os resulta-

dos da espectrometria gama juntamente com os respectivos des-

vios relativos (sempre referidos em modulo, no presente texto).

Observa-se que os desvios relativos para U não ultra-

passam 10% enquanto que para Th e para a razão Th/U atingem va-

lores próximos a 60%.

As razões Th/U calculadas a partir dos valores de U

obtidos pela análise por contagem de niutrons rerardados e de

Th obtidos pela análise por espectrometria gama também apresen-

tam desvios relativos às razoes Th/U (calculadas com os dados

da espectrometria gama) que não ultrapassam 10%.

Observa-se ainda, que os desvios relativos também não

ultrapassam 10% quando comparamos as razões Th/U da espectrome-

tria gama com as razões Th/U calculadas a partir dos valores de

U obtidos pela análise por contagem de niutrons retardados e de

Th obtidos pela análise por espectrometria gama.

Estas observações, aliadas â característica variação

assistemática das razões Th/U (Tabela IV. 9) a qual não ocorre

em outras intrusões alcalinas internacionalmente conhecidas

(ver item V.3.), indicam por si só que as determinações de Th

feitas ;-;'jo müLodo de ativação e contagem de neutrons retarda-

dos estão imbuídas de erros significativos.

Realmente, sabe-se que o 232Th ? o 238U possuem seção

de choque de fissão semelhantes, o que implica na interferência

do Th na determinação do U natural e vice-versa.

0 artifício da dupla irradiação da amostra, com e sem

filtre para neutrons térmicos (item III. 2.2.), a fim de propor-

cionar diferentes razões de fluxos térmicos para rápidos, jun-

tamente com outras medidas visando reduzir a níveis desprezí-



Tabela IV.10 - Valores médios de U e Th fornecidos pelas análises por ativação e contagem de neutrons retardados
e espectrometria gama com detector de NaKTl), para os diferentes tipos de rochas.

Ativação e contagem de
neutrons retardados

Espectrometria gama com detector de NaKTl)

Rochas U
(ppm)

Th
(ppm)

TE7Ü U DR* Th DR*
( p p m ) (%) ( p p m ) (%)

TH7X) DR*

Lujauritos

Chibinitos

Fonõlitos

15,4

Nefelina sienitos 13,4

32,5

10,9

135 ,

84,6

192,

9 6 , 8

5

7

8

6

5

8

, 8

, 3

,9

, 9

14,5 5,8

31,1 4,3

74,2 45,2 5,1 42,0

12,! 8,2 38,6 54,4 3,1 50,8

124,9 35,2 4,0 32,2

11,9 -9,2 44,5 54,0 3,7 58,4

* DR = desvio relativo ã determinação por ativação neutrõnica.
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is as interferências a que estão sujeitas a? determinações

(para maiores detalhes, ver Armelin, 1984), ainda nac perirâti-

ram a obtenção de dados confiáveis para tório em amostras de baî

xo teor pela análise por contagem de neutrons retardados, re-

querendo portanto, um aprofundamento das investigações neste cam

po. Um reforço a essa afirmação é dado pela análise dos resulta

Jos de U e Th em quatro amostras, fornecidos por um terceiro mi

todo de análise: ativação com neutrons epitirmicos, utilizando

espectrometria gama de alta resolução com detectores de Ge(Li).

Neste tipo de análise, é feita uma ativação das amostras cor. nêu

trons por várias horas e em seguida procede-se à contagem aa ra

diação gama característica emitida pelo 239Np (Ti, = 2,35 cias),

para determinação do U; e pelo 233Pa (Tj. =27 dias), para de-

terminação do Th. Estas análises foram feitas na Divisão de Ra-

dioquímica do IPEN-CNEN/SP, utilizando-se os padrões BCR-1 (po-

sições 1 e 7) e G-2 (posição '•) . Os resultados são mostrados na

tabela IV.11.

Os resultados contidos nesta tabela mostram uma boa

concordância entre as concentrações de U obtidas pelos três di-

ferentes métodos considerados, com desvios relativos quase sem-

pre inferiores a lü%, o mesmo ocorrendo com as concentrações de

Th obtidas pelas análises por ativação com neutrons epitérmicos

e espectrometria gama de baixa resolução. Entretanto, os resul-

tados mostram uma forte discordância entre os teores de Th obt̂ i

dos pela análise por contagem de neutrons retardados e os obti-

dos pela análise por ativação com neutrons epitérmicos, com des>

vios relativos superiores a 1CO%. Repete-se aqui, portanto, o

mesmo fato ocorrido quando da comparação entre os resultados de

Th obtidos pela espectrometria gama e os obtidos pela análise



Tabela ÍV.11 - Valores comparativos de concentrações JeU e Th rornecidoi; pelas amlises por ativação com neu-
trons epitérmicos, ativação e contagem de neutrons retardados e espectrometria gama de baixa reso
lução (detector de NaKTD).

Ativação com
neut rons e p i -
té rmicos

Ativação e contagem de neutrons
retardados de fissão

Espectrometria gama com detec
tor de NaKTD

Amostra U Th
(ppm) (ppm)

U DR*
( p p m ) (%)

Th DR*
( p p m ) (%)

U DR*
( p p m ) (%)

Th DR*
( p p m ) (%)

F15 4 , 5 2 1 , 5 2 , 9 3 5 , 0 1 1 7 , 3 - 4 4 5 , 6 4 , 3 4 , 4 19,7 8,4

F16 2 0 , 1 81 ,7 2 0 , 3 - 1 , 0 159 ,8 - 9 5 , 6 21,2 - 5 , 5 8 4 , 3 - 3 , 2

F18 8 , 4 2 8 , 9 6 , 8 1 9 , 1 8 5 , 8 - 1 9 6 , 9 8 , 2 2 , 4 2 6 , 3 9 , 0

F43 3 , 1 2 0 , 8 3 ,ü 3 ,0 5 0 , 0 -140 ,14 4 , 7 - 5 1 , 6 1 9 , 4 6 , 7

* DR = d e s v i o s r e l a t i v o s T?> c o n c e n t r a ç õ e s d e t errn i naci.i:; ; . o r it iv<içao coin n e u t r o n : ; e p i t e r m i c o s .
i
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por contagem de neutrons retardados.

Estas observações permitem concluir que as concentra-

ções de U e Th obtidas pelos três diferentes métodos são acei-

táveis, excetuando-se as concentrações de Th obtidas pelo méto-

do da ativação e contagem de neutrons retardados.

A tabela IV.1? relaciona dois conjuntos de resultados

de análises de K em rochas selecionadas das cinco regiões estu-

dadas. 0 primeiro foi obtido com a aplicação do método de anáH

se por espectrometria gama de baixa resolução (Tabela IV.7). 0

;egundo conjunto representa os resultados obtidos nas análises

realizadas nos laboratórios da Geosol Ltda., Belo Horizonte, MG,

com a aplicação do método de absorção atômica, publicados em H.

Jlbrich (1984).

Tabela IV.12 - Concentrações de K em rochas das cinco regiões pesquisadas,
fornecidas pelas análises por espectrometria gama e absorção
atômica.

Espectro
metria y

Absorção
atômica

*egiao Rocha Amostra K (%) K (%) DR*

Anel
Morte

Nefelina
sienito
cinza

F5, F6,
FIO, F14

13,1 11,8 9,9

continua ...
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Espectro
metria y

Absorção
atômica

Região Rocha Amostra K (%) K DR

Anel
Ocidental

Interior
do Maciço

Morro do
Taquari

Morro do
Serrote

Nefelina
sienito o
cidental c7
eudialita

Nefelina
sienito
da Pedreira

Nefelina
sienito
cinza

Nefelina
sienito c/
eudialita

F27, F28

F17, F32,
F34, F37,
F38, F39,
FHO, F41

FU2, F43

F31, F33

8,8

9 ,2

8,0

8,7

8,0

8,8

7,8

9,3 -6,9

!>; DR = desvio relativo â determinação por espectromotria gama,

Como pode ser observado, os resultados fornecidos pe-

los dois métodos de análise apresentam em todos os casos es-

treita concordância, com desvios que não ultrapassam 10%.

As análises das amostras F15, F16, F18 e F43 por

Tieio de ativação com neutrons epitérmicos forneceram para K, con

centração média em torno de 9,9%. Ou seja, ligeiramente mais e-
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Levada que aquela fornecida pela análise por espectrometria ga-

na, cujo valor situou-se próximo de 7,3%.

Face ao exposto nos parágrafos precedentes admite-se

que os valores das concentrações de U, Th e K, obtidos por meio

da espectrometria gama de baixa resolução revestem-se de confia

bilidade suficiente para uso no presente trabalho.

IV.3. Resultados da análise flúor imétrica

Na tabela IV.13 são apresentados os valores individuais

de urânio lixiviável para as amostras estudadas, obtidos pela

f luorimetria. Na tabela IV. 14 apresentam-se o: valore;-, né : :V

para os diferentes tipos petrográficos e para as diferentes re-

giões onde foram coletadas estas rochas.

Tabela IV.13 - Urânio lixiviável.

Amostra U.. . *
lix
(ppm)

U.. /U-"
lix

Amostra
lix
(ppm)

lix

11
:?.
F3
"U

1,3
4 , 1
1 2 , 7
1 5 , 1
3 , 1

1 0 , 3
2 2 , 9
3 7 , 9
5 1 , 5
3 8 , 3

F2U
F25
F26
F27
F28

1,7
2 ,7
2 ,9
3 ,1
6 , 1

2 2 , U
20 ,4
35 ,8
18 ,1
35,7

-•on ti nua
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Amostra lix
(ppm)

ulix/u« Amostra lix
(ppm)

ulix/u«

F6
Fl
F8
F3
FIO
Fll
F12
ri3
"14
F15
F16
F16-A
F17
F18
F19
F?0
F21
z27
F?3

1,1
8,9
11,6
3,3
4,5

14,7
10,3
1,2
1,7
9,7
2,7
1,8
2,4
2,'»
1,6
4,6
2,7
8,3

28,9
30,6
36,7
38,4
27,3
17,3
28,8
23,6
37,5
39,5
45,7
20,6
19,8
29,3
25,5
13,5
31,1
21,4
38,1

F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
FUI
F42
F43
F44
F45
F46

1,8
25,5
3,3
2,3
0,9
0,5
2,0
1,6
0,7
1,0
1,3
2,1
1,9
0,1
0,0
0,3
1,9
1,3

21,7
58,2
37,5
27,0
21,9
4,3
19,2
19,3
10,3
13,1
13,9
22,3
16,3
1,3
0,0
2,1
11,7
10,2

iV Urânio lixiviável.

í:í! Perda porcentual de urânio por lixiviaçào. U representa a
concentração de urânio fornecida pela '.;spectrometria gama
(Tabela IV. 7, item IV. 1.).

0 histograma da figura IV. 20, construído a partir dos

dados da tabela IV.13 mostra claramente que cerca de 85% das ro

-.'.nas estudadas perde de 10 a 40% do seu conteúdo de U por lixi-

viação.

A tabela IV. 14 revela, por outro lado, que a perda de

•.} por lixiviaçio nas rochas de granulação mais fina (fonólitos)

'<.' ligeiramente maior que nas rochas de granulaçao mais grossei-

ra (chibinitos e nefelina sienitos). Os lujauritos, por sua vez,
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Fabela IV.14 - Valores médios de U lixiviâvel para os diversos tipos litolô
gicos e regiões.

N9 de U U x *
amos-
tras (ppm) (%)

•si Lujauritos 3
o
ü
•* Nefelina sienitos 32

Chibini tos 6

Fonólitos 6

2 , 4

3 , 5

9 ,4

3,7

1 6 , 5

2 8 , 4

3 0 , 2

3 1 , 1

Anel Ocidental 4

Anel Norte 21

"o Interior do Maciço 11
o u
'.2 tr Morro do Taquari 5
oo ó
az % Morro do Serrote 6

3,7

5,6

2 , 4

0 ,7

5,8

2 6 , 5

3 0 , 5

2 2 , 3

6,3

4 1 , 7

" Urânio lixiviâvel.

"5>! Perda porcentual de urânio por lixiviação. U: teor de urânio
fornecido pela espectrometria gama (Tabela IV.7, item IV.1.).

c.ao os que apresentam menor porcentagem de perda de ü por lixi-

viação (cerca de metade da porcentagem de perda dos fonõlitos).

As perdas por regiões apresentam variações mais mar

:antes, com valores extremos para os Morros do Taquari e Serrote.

) primeiro apresenta as perdas de U por lixiviação mais baixas

(em torno de 6%) enquanto que no segundo as perdas são mais ele_

vadas (cerca de 4 0%).
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Figura IV.20 - Histograma da perda de U por lixiviação pelas rochas ào rraci
ço de Poços de Caldas.

As rochas da região do Morro do Taquari apresentar :o

mo acessórios vários silicatos de metais raros, notadamente eu-

dialita (ver descrições macro e microscópicas nos apêndices A e

B), aos quais o U pode estar associado cristalograficamente subs

tituindo Zr. Este fato poderia explicar a baixa porcentagem de

U perdido por lixiviação. No caso do Morro do Serrote, as ro-

chas em geral não apresentam eudialita e outros silicatos de me

tais raros como acessórios importantes (ver apêndices A e B).

Além disso estão incluídas neste conjunto de 6 amostras, 2 ro-

v.has de granulação fina (F36 e F33); fatos que poderiam ser re-

lacionados ã alta porcentagem de U perdido por lixiviação nesta

região.

t preciso ressaltar que as rochas utilizadas para aná

lise representam fácies quimicamente modificados, pois, embora

iriacroscopicarnente tenham sido consideradas frescas, quando obser

vadas ao microscópio de luz transmitida (Apêndice B) revelam,
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via de regra, a existência de graus variáveis de alteração, no-

tadamente a alteração deutérica. A presença de cancrinita, na-

trolita e analcima secundárias substituindo nefelina e menos

freqüentemente feldspato potássico, é indicadora desse tipo de

alteração.

0 reconhecimento da transformação de nefelina em ser_i

cita e mais raramente em calcita, evidencia que alguns fácies

foram afetados também por alteração hidrotermal.

Os dois tipos de alteração podem ter causado a lixi-

viação, ao menos parcial, do U das rochas originais (além de ou

tros elementos, tais como Na, Mg e Fe).

IV.u. Resultados da autorradiografia

A figura IV.21 mostra a distribuição espacial de 21

focos de partículas alfa revelados pela autorradiografia reali-

zac na amostra F39 (nefelina sienito da Pedreira). Os focos 14,

17, 13, 15, 16 e 19 são mostrados nas fotomicrografias IV.1,

IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 e IV.6, respectivamente.

Os focos possuem em média, cerca de 0,5 mm de diâme-

tro, refletindo a fina granulometria dos minerais portadores de

elementos radioativos. Este fato impediu que se fizesse uma i-

-jentificação segura, a olho nu, dos minerais da face polida da

iir.ostra, portadores de elementos radioativos. A resolução desse

proDlema requer a continuidade da pesquisa das seções polidas,
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a qual pode ser feita com a utilização de uma microssonda ele-

trônica.

o*

o*

o' o7

o i a »•<•

0"

o'4

0"

o1

0'

1 1

0*

-

/o'

1

Figura IV.21 - Localização dos 21 focos de partículas alfa
regií3trados na autorradiografia da amostra
F39.

As seções delgadas, além de permitirem um exame mi-

croscópico da mineralogia das rochas, também poderiam ser usa-

das para a autorradiografia. Porém nesse caso deveriam possuir

cerca de 60 y para permitir que todos os minerais portadores de

elementos radioativos que estivessem a distâncias inferiores a

SO u (resolução da autorradiografia) pudessem ser registrados

•-c-la emu leão. Assim, as seções delgadas utilizadas para exame
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microscópico (Apêndice B ) , com cerca de 30 u de espessura, não

são adequadas para análise por autorradiografia.

A ocorrência de agrupamentos (focos) de traços de par

tlculas alfa indicam a existência de minerais portadores de ele

mentos radioativos. Caso os elementos não estivessem contidos

em minerais, os traços apareceriam dispersos pela autorradiogra

fia.

IV.4.1. Autorradiografia semi-quantitativa

Os minerais chamados genericamente neste trabalho de

silicatos de metais raros, são admitido? como prováveis portado

res de elementos radioativos. Destes, o que ocorre em maior

quantidade nas rochas estudadas é a eudialita (ver apêndices A

e B).

0 cálculo da permeabilidade (i|<) da eudialita

(Na6ZrSi60i8Cl), pela aplicação da expressão III.16, fornece o

valor de 1,949.

Na tabela IV. 15 e'ncontram-se os valores das concentra

ções de U, calculados pela equação III.15, admitindo-se que os

focos de traços estejam relacionados a eudialitas. 0 tempo de

exposição foi de 193 dias e a área onde foram efetuadas as con-

tagens, de 0,216 mm2.
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Tabela IV. 15 - Autorradiograf ia semi-quantitativa da amostra F33.

Foco de
traços

Contagem4 Atividade alfa
(ct/cm2xs)xl0~5

Teor de U (ppm)
nas eudialitas

7

3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2(>

21

547

207

492

2S5

667

384

657

747

361

393

166

308

322

362

760

1655

827

1335

1201

291

531

1517

574

1364

707

1850

1C65

1822

2072

1001

1090

460

85'f

893

1004

2108

4590

2294

3703

3331

807

1473

302

114

272

141

369

212

363

413

200

217

92

170

178

200

420

915

457

738

664

161

294

- Excluído o "background",
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:AP*TULO v

Considerações finais

V.l. Produção de calor radiogênico

A energia liberada nos processos de decaimento radio-

ativo, dentre os quais se destacam os decaimentos a, B , 8 , Y,

captura de elétron e conversão interna de elétrons, aparece ini_

cialmente na forma de energia de recuo do núcleo, energia ciné-

tica das partículas e energia de radiações eletromagnéticas. Co

mo a penetração dessas partículas e radiações (exceto neutrinos

e antineutrinos) em materiais geológicos é pequena (de 10 a

IO2 cm), a energia liberada no decaimento é convertida em ener-

gia térmica nas proximidades dos elementos radioativos.

A energia de decaimento dos elementos radioativos na-

turais representa a maior fonte de calor no interior da Terra.

Na maioria das rochas da crosta a produção de calor radiogênico

é devida principalmente aos decaimentos do lt0K e das séries ra-

dioativas do U e do Th. 0 calor produzido é portanto proporcio-

nal às concentrações desses radioisótopos nas rochas, e é dado

por:

A(pWx m"3) = p(kg x m'3; {9,79 (̂ (ppm) + 2,64 (^(ppn) + 3,35 CK(%)} IO"
5
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Para a densidade p, adotou-se o valor médio dos ncfe-

iin.d sienitos, 2670 kg x m , dado por Christensen (1382).

Os valores de produção de calor radiogenico pelos ti-

pos petrogrãficos e pelas regiões estudadas são apresentados na

tabela V.16. Estes valores foram calculados usando-se as concen

trações médias de U, Th e K fornecidas pela análise das amos-

tras por espectrometria gama (ver resultados no item IV.l.).

Tabala V.16 - Produção de calor radiogenico pelos diferentes tipos litológi
cos e regiões.

Tipos litolõgicos Produção
de calor
(yW/m3)

Regiões amostradas Produção
de calor
(yW/m3)

Lujauritos 9,8 (3)*

Nefelina sienitos 6,9 (32)

Chibinitos 18,0 (6)

Fonólitos 7,1 (6)

Anel Ocidental 7,4 (4)

Anel Norte 10,8 (21)

Interior do Maciço 6,3 (11)

Morro do Taquari 7,1 (5)

Morro do Serrote 6,3 (6)

* Os números entre parêntesis representam a quantidade de amos-
tras consideradas.

Os resultados da tabela V.16 mostram que os chibini-

tos são os termos responsáveis pelos mais altos valores de pro-

dução de calor radiogenico seguidos dos lujauritos. Fonólitos e

nefelina sienitos são as rochas que apresentam semelhantemente

os mais baixos valores de produção de calor radiogenico. Em mé-
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dia, cerca de 10,5 yW/m3 representa o calor radiogênico produz^

do pelas rochas do maciço de Poços de Caldas.

A produção de calor radiogênico por regiões não apre-

senta fortes variações. Destaca-se apenas a região do Anel Nor

te, apresentando valores relativamente mais altos que as demais.

A média inter-regiões situa-se em torno de 7,6 yW/m3, a qual po

de ser tomada no momento, dada a extensão da amostragem, como

um valor representativo do complexo intrusivo como um todo.

Os valores de fluxo térmico e geração de calor em Po-

ços de Caldas são significativamente maiores que aqueles das ã-

reas do embasamento em torno do maciço. Ao lado deste fato, a

existência de fontes de águas termais e extensas áreas afetadas

por alteração hidrotermal caracterizam Poços de Caldas como re-

gião termicamente anômala.

V.l.l. Estudos geotérmicos precedentes

Investigações geotérmicas realizadas anteriormente na

região têm apresentado diferentes valores para a produção de ca

lor radiogênico no maciço de Poços de Caldas.

Araújo (1977, 1980) determinou para alguns tipos iito

lógicos do maciço o valor médio de 5,5 pW/m3, a partir do qual

considerou que a produção de calor radiogênico influi de forma

significativa para o fluxo térmico regional, cerca de duas a

três vezes maior que o valor apresentado pelas rochas do embasa

mento em torno do maciço. Acentua-se ainda mais esta diferença
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quando são considerados os valores de produção de calor radiog£

riico fornecidos pelo presente trabalho. As concentrações de U e

Th usadas pelo autor acima foram obtidas a partir- dos teores de

K medidos por Bushee (1971), com uso das razões geoquímicas en-

tre valores de concentrações: K/U = 0,58 x IO1* e Th/U = 2,2. Ou

trás poucas amostras provenientes de um furo de sondagem tive-

ram suas concentrações de U, Th e K determinadas por espectrom£

tria gama na Universidade de Western Ontario (Canadá) e também

foram consideradas para o cálculo de produção de calor radioge-

nico feito por este autor. Tais fatos conferem certa fragilida-

de aos resultados por ele obtidos.

Hamza (1982), apoiado nos resultados da análise por

espectrometria gama (feita no Departamento de Geofísica da Uni-

versidade de Western Ontario) de seis amostras do maciço, forne

ce o valor médio de 7,0 yW/m3 para a produção de calor radiogê-

nico. Este autor considera ainda em seu trabalho que o valor me

dio de 28,8 yW/m3 calculado por Vitorello (1978) precisaria ser

revisado, uma vez que foi obtido com base na análise de oito a-

mostras, várias delas apresentando valores excessivamente altos

de U e Th (provavelmente por serem provenientes de regiões pró-

ximas ã zonas mineralizadas). 0 valor médio encontrado por Hamza

(op. cit.), apesar de basear-se num número de amostras limitado

e pouco representativas, é comparável aos valores médios aponta

dos no presente estudo para os nefelina sienitos, fonólitos e

para a média inter-regiões.
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V.2. Comportamento do U e do Th diante do processo de cristalização fracio-

nada

Embora discussões sobre a petrogênese das rochas do

maciço de Poços de Caldas fujam ao escopo do presente trabalho

procura-se situar, ao menos em linhas gerais, 3 comportamento

do U e Th no processo evolutivo dessas mesmas rochas. Para tan-

to busca-se o apoio necessário nas correntes idéias acerca da

geração de rochas alcalinas, particularmente dos nefelina sien5_

tos. Nesse sentido assume importância destacada os aspectos pe-

trogenéticos discutidos em H. Ulbrich (1984), os quais incluem,

entre outros, a geração de magmas de nefelina sienitos por fu-

são de rochas crustais e de fenitos; a origem de magmas de nef£

lina sienitos por fusão direta de rochas do manto; a derivação

de magmas de nefelina sienitos por mecanismos de cristalização

fracionada.

Considerando-se a hipótese de derivação de nefelina

sienitos por cristalização fracionada, admite-se como um dos

possíveis mecanismos de fracionamento aquele que separa de um

magma ultrabásico alcalino Mg-olivina e Ca-piroxênio (fraciona

mento wehrlítico) aumentando os teoree de álcalis, silica e alu

mina e diminuindo a quantidade de MgO e CaO dos magmas residuais,

guiando estes líquidos residuais por um caminho químico de for-

mação de nefelina sienitos (para maiores detalhes, ver o traba-

lho acima referido).

En sistemas ígneos fechados, na medida em que se pro-

cessa a cristalização fracionada, Th e U são geralmente excluí-

dos das fases "cumulus" c atingem níveis cada vez mais elevados
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nos sucessivos magmas residuais. Em grande parte das seqüências

cumuláticas estes elementos são mantidos em líquidos trapeados.

Tanto nas seqüências cumuláticas como nos magmas diferenciados

a razão Th/U permanece praticamente inalterada em relação àque-

la do magma parental (do qual derivam os magmas mais diferencia

dos), a menos que ocorra um distúrbio dessa razão devido ã cris_

talizaçao de quantidades significativas de feses cumuláticas rji

cas em Th ou U (e.g. perovskita, eudialita). £ comum, entretan-

to, a cristalização fracionada ocorrer sob condições de sistema

aberto e neste caso o U e o Th serem redistribuídos por fluidos

moveis, concentrados em determinadas zonas ou adicionados a ro-

chas regionais. Fenômenos pós-magmãticos de metassomatismo es-

tão relacionados com a formação das jazidas de U, Zr e Mo do

distrito de Poços de Caldas, além de grandes áreas afetadas por

hidrotermalismo. Vários autores já identificaram a existência

de fortes controles estruturais condicionadores do posicionamen

to desses corpos mineralizados e áreas alteradas hidrotermalmen

te. Dentre estes destaca-se, pelo seu caráter de detalhe e rela,

tiva atualidade, o estudo de sensoriamento remoto com utiliza-

ção de imagens orbitais fornecidas pelo imageador multiespectral

do satélite LANDSAT-1, realizados por Almeida Filho & Paradella

(1976). Através deste estudo os autores localizaram sete estru-

turas circulares principais no interior do maciço de Poços de

Caldas, consideradas "estruturas de drenagem" dada a sua caracte

rização SGT feita por padrões da rede de drenagem (e.g. radiais

centrífugos). Estas estruturas circulares abrigam a maioria das

mineralizações radioativas e área de alteração hidrotermal do

distrito, t o caso, por exemplo, da estrutura circular subvulcâ

nica do centro-leste (cf. H. Ulbrich, 1984), no interior da qual
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encontram-se importantes áreas mineralizadas por processos hi-

drotermais tardios como o Morro do Ferro, Morro do Taquari, Cam

po do Cercado e Campo Agostinho.

Existem pois, evidências que no maciço de Poços de

Caldas a cristalização fracionada se processaria em condições

de sistema aberto quando não em condições mistas, isto é, de

sistema aberto e fechado nos diferentes estágios de sua evolu-

ção.

V.3. Comparação com outras rochas alcalinas

Na figura V.22 são apresentados os dados de U e Th re

ferentes a algumas séries selecionadas de rochas alcalinas en-

contradas na literatura internacional em contraste com os valo-

res encontrados para as rochas do maciço alcalino de Poços de

Caldas (sombreado).

Da série de rochas da intrusão alcalina de Ilímaussaq

foram excluídos os lujauritos finais aos quais associam-se depó

sitos de urânio de baixo grau. A comparação ê feita, portanto,

com as demais séries de rochas que apresentam faixas de concen-

tração de U e Th semelhantes. Com exceção de Ilímaussaq, razões

Th/U menores que 1,0 estão ausentes.

Observa-se que em termos da evolução U-Th, o maciço

de Poços de Caldas apresenta, em termos gerais, tendência compa

rável a dos demais.
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40 M W

U (ppro)

Figura V.22 - Th vs U para rochas alcalinas selecionadas e comparação com o
"t,-end" principal das rochas alcalinas de Poços de Caldas
(sombreado). Fonte dos dados: 1- Boina (Barbieri et ai.,
1975), 2- Latera (Locardi, 1967), 3- Ilímaussaq (Bailey et
ai., 1981), <+- fonõlitos da zona do rift Leste da Africa
(Polyakov^i Sobornov, 1971), 6- Khibina, 7- Vishnevogorsk, 8-
Sandyk (médias de Gerasimovsky, 197U), 9- lujaurito NIM-L de
Pilanesberg (Steele et ai., 1978).
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A figura V.23 apesar de mostrar uma tendência de enri

quecimento em U para os chibinitos não revela claramente a exis^

tincia de razões Th/U preferencialmente altas em qualquer dos

diferentes tipos petrográficos analisados.

V.4. Presença de U e Th nos grupos químicos de nefelina sienitos

Considerando os principais e.lementos químicos (K, Rb,

Sr, Ba e Pb) contidos nos minerais mais abundantes dos nefelina

sienitos (feldspatos potássicos e nefelinas), H. Ulbrich (1984)

estabelece err. primeira aproximação agrupamentos quimicamente se_

melhantes dessas rochas.

Os conteúdos de U e Th juntamente com as principais

características químicas desses- grupos são resumidas a seguir:

1) Grupo dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte e do

Serrote. Apresentam altos teores de K e Rb, muito baixos de Sr,

médios de U (em torno de 15 ppm) e moderadamente baixos de Th

(em torno de 30 ppm).

2) Grupo dos nefelina sienitos manchados do Anel Norte e

dos nefelina sienitos ocidentais com eudialita. Apresentam con_

teúdos moderados de K, Rb, Ba, Th (em torno de 50 ppm) e U (em

torno de 14 ppm) e teores baixos de Sr.

3) Grupo dos nefelina sienitos da Pedreira, nefelina sieni

tos com biotita e nefelina sienitos com eudialita do Serrote,

nefelina sienitos cinzas centrais e com eudialita do Taquari.
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t t T • t |O

U (ppm)

Figura V.23 - Th/u vs U para as rochas do maciço alcalino de Poços de Cal.
dasi D lujauritos, • nefelina sienitos, O chibinitos, A
fonólitos.



- 102 -

Mostram teores altos a muito altos de Sr, moderados de K, bai-

xos de Rb e U (em torno de 10 ppm) e moderadamente baixos de Th

(em torno de 35 ppm).

4) Grupo c*os nefelina sienitos porfiríticos do Serrote.

Possuem teores moderados de K e taixos de Sr, Rb, Ba, U (em tor

no de 8 ppm) e Th (em torno de 30 ppm).

5) Grupo dos corpos lujauríticos-chibiníticos, chibinitos

orientais e chibinitcs de Botelhos, do Anel Norte. Caracterizam

se por teores moderados a baixos de K, Sr, Rb e Ba, e altos de

Zr, Nb, Y, Mn, U (em torno de 25 ppm) e Th (em torno de 10 0 ppm).
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APÊNDICE A

Descrição macroscópica das amostras

A seguir, descrevem-se resumidamente os principais t_i

pos petrográficos presentes no distrito, do ponto de vista ma-

croscópico. Enfatizam-se as características estruturais, acompa

nhadas de breve descrição dos hábitos dos minerais mais impor-

tantes. A localização das amostras encontra-se lançada na figu-

ra II. 6; os vários corpos de nefelina sienitos estão representa

dos no mapa da figura II.5. A nomenclatura faciológica utiliza-

da é a de H. Ulbrich (1984) e M. Ulbrich (1983). Para facilitar

a localização, agrupam-se os tipos faciológicos em áreas geogrã

ficas (Anel Ocidental, Anel Norte, . . . ) .

REGIÃO DO ANEL OCIDENTAL

Nefelina sienitos ocidentais com fluorita - F25, F26.

Rochas hololeucocraticas com textura hipidiomórfica i_

nequigranular de granulação média a grossa.

Os feldspatos apresentam-se, em geral, com contornos

irregulares, variando de milimétricos a centimêtricos. Ocorrem

menos freqüentemente como cristais idiomórficos tabulares. São
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caracteristicamente branco-acinzentados. As nefelinas, geralmen

te menores que os feldspatos, são intersticiais e predominante-

mente xenomórficas. Como acessórios, aparecem opacos (pirita,

magnetita) e também biotita intersticial, alem de fluorita. Eu-

dialita e outros silicatos de metais raros estão ausentes.

A amostra F26 é proveniente de um dique de fonólito.

Nefelina sienitos ocidentais com eudialita - F27, F28.

0 fácies característico daste conjunto é representado

por rochas leucocráticas, inequigranulares de granulação média

a grossa, e tendências porfiríticas.

Os feldspatos são subidiomórficos a idiomórficos, mi-

limétricos, esbranquiçados. As nefelinas apresentam aspecto ví-

treo, e ocorrem na forma de grãos, em geral milimétricos, subi-

diomórf icos. Os piroxênios são prismáticos, em geral finos e a-

longados, ocorrendo como grãos isolados ou como agregados. Eu-

dialita aparece na forma de agregados intersticiais, distribuí-

dos heterogeneamente, em proporções que chegam a atingir 10%,

nos fácies mais ricos neste tipo de mineral. Outros silicatos

de metais raros são escassos.

REGIÃO DO ANEL NORTE

Corpos de lujauritos, ocidental e oriental.

Estes corpos são faciologicamente complexos, e estão
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constituídos por cinco tipos petrogrãficos, descritos brevemen-

te a seguir (para detalhes da estrutura destes corpos, ver H.

Ulbrich, 1984).

Lujauritos I (grosseiros) e II (médios) do corpo ocidental - Fl, F2.

Rochas mesocrãticas a melanocráticas inequigranulares,

com granulaçlo grossa-mêdia e aspecto gnãissico. Os feldspatos

apresentam-se predominantemente como cristais idiomórficos com

nábito placóide-laminar, de até 3 cm de tamanho.

As nefelinas ocorrem como grãos idiomórficos a subi-

diomórficos, intersticiais aos feldspatos potássicos, com 0,5 a

1 cm de tamanho.

Os piroxênios (egirinas) aparecem na forma de cristais

milimétricos a centimétricos, com hábito acicular e forte orien

tação planar.

Eudialita é o mineral acessório mais importante; em

parte representa 10% da rocha. Apresenta-se na forma de cristais

intersticiais, que se agrupam formando "manchas" centimétricas.

Lujauritos I do corpo oriental - Fll.

Estas variedades são lujauritos de borda. São rochas

leucocráticas, inequigranulares, de granulaçao média a fina. A-

presentam textura com aspecto gnáissico, semelhante aos lujaurí

tos I. A eudialita, mineral acessório mais importante, aparece

geralmente em quantidades mais limitadas.



- 106 -

Nefelina sienitos traquitóides I - F3.

Rochas leucocráticas, inequigranulares, de granulação

fina a média. Apresentam textura traquitóide.

Os feldspatos potássicos ocorrem como cristais milim£

tricôs, idiomórficos a subidiomõrficos, como grãos alongados o-

rientados planarmente. As nefelinas apresentam-se na forma de

grãos subidiomõrficos milimétricos. Os piroxênios (egirinas) o-

correm como grãos prismáticos a aciculares, também com forte o-

rientação planar. Eudialita, juntamente com outros silicatos de

metais raros, constituem os principais minerais acessórios. Re-

presentam cerca de 5% dos minerais formadores da rocha.

Nefelina sienitos traquitóides II - F4, F9.

Rochas hololeucocraticas, inequigranulares, de granu-

lação média a grossa, com textura traquitóide. São semelhantes

aos nefelina sienitos traquitóides I, dos quais se diferenciam

apenas pela granulação mais grosseira e pela pequena quantidade

de eudialita e outros acessórios.

Chibinitos - F7, F8.

Rochas leucocráticas, inequigranulares, com granula-

ção grossa-mêdia. Textura hipidiomórfica, em geral só levemente

foiaítica, e estrutura geralmente maciça.

Os feldspatos potãssicos apresentam-se como grãos su-

bidiomórficos a idiomórficos, com dimensões milimétricas a cen-
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timétricas. As nefelinas ocorrem conto cristais comuniente irregu_

lares, com dimensões da mesma ordem dos feldspatos. Os piroxê-

nios (egirinas), centimétricos, aparecem geralmente como gran-

des prismas e placas, às vezes de contornos irregulares, quase

sempre com muitas inclusões (hábito "chibinitico" dos piroxênios).

Eudialita ocorre como constituinte essencial, normalmente como

pequenos cristais intersticiais que se agrupam formando "man-

chas" mais ou menos arredondadas, com diâmetro, por vezes, su-

perior a 10 cm. Como acessórios, ocorrem abundantemente outros

silicatos de metais raros, geralmente intersticiais.

Mefelina sienitos cinzas do Anel Norte - F5, F6, FIO, Fl"+.

Compõem esse corpo alguns tipos faciolõgicos semelhari

tes entre si, distinguiveis uns dos outros principalmente pelo

tamanho das nefelinas e secundariamente pelo conteúdo em mine-

rais máficos. 0 fácies predominante caracteriza-se pelas fei-

ções descritas a seguir:

Rocha hololeucocratica a leucocrática com textura hi-

pidiomórfica inequigranular com granulaçlo grossa e estrutura

maciça.

Os feldspatos, em geral, possuem hábito placõide, mas

apresentam-se também como priscas alongados de contornos irregu

lares. As nefelinas apresentam-se na forma de grãos idiomõrfi-

cos, por vezes intersticiais nos feldspatos. Predominam os cris_

tais milimétricos. Outras variedades caracterizam-se por apre-

sentar nefelinas centimétricas Os piroxênios aparecem em quan-

tidades subordinadas, em geral não ultrapassando 5%. Distribuem
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se intersticial e homogeneamente pela rocha. A biotita e outro

mineral ferromagnesianc presente na rocha. Ocorre também inters_

ticialmente, às vezes formando pequenos agregados arredondados

de finas palhetas. Ocasionalmente, estão presentes eudialita, a£

trofilita, rinkita e outros silicatos de metais raros em porcen

tagens extremamente baixas, principalmente nas vizinhanças dos

contatos com os corpos lujauríticos.

Chibinitos de Botelhos - F12, F13, F19.

A descrição feita a seguir refere-se ao tipo facioló-

gico mais característico deste corpo. Trata-se de uma rocha ine_

quigranular de granulação grossa, leucocrãtica, com com textura

foiaítica, onde as placas idiomõrficas e subidiomórficas de cris

tais de feldspato centimétrico intercalam-se com nefelina idio-

môrfica e piroxênio subidiomórfico a placóide.

Em geral, os feldspatos apresentam-se com hábito pla-

cóide-laminar. As nefelinas dispõem-se intersticialmente. Os pî

roxênios apresentam-se como cristais placóides de contornos ir-

regulares ,poiquilíticos , freqüentemente com dimensões centimé-

tricas, configurando o hábito "chibinítico" típico dos chibini-

tos de Poços de Caldas. Eudialita e outros silicatos de metais

raros ocorrem como grânulos xenomórficos intersticiais, em quan

tidades por vezes superiores a 10%.

Chibinitos orientais - F23.

As rochas que compõem este corpo são tipos predominan
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temente leucocráticos (índice de coloração, M = 10), inequigra-

nuiares de granulação grossa com textura foiaítica e estrutura

maciça.

Os feldspatos apresentam-se com hábito placóide-lami-

nar e dimensões centimétricas. São subidicmórficos a idiomórfi-

cos, e possuem cor esbranquiçada. As nefelinas ocorrem corro

grãos de coloração cinzenta, intersticiais, subidiomórficos a

xenomórficos. Os piroxênios apresentam-se, predominantemente na

forma de prismas finos, centimétricos, em geral, formando agre-

gados que incluem intersticialmente eudialita e outros silica-

tos de metais raros. Os piroxênios apresentam-se ainda como grãos

placóides isolados. As eudialitas ocorrem em quantidades que va

riam de 5 a 10%.

Nefelina sienitos manchados do Anel Norte - F20, F21, F22, F24.

São rochas leucocrãticas inequigranulares de granula-

ção fina a média, com texturas variando de foiaítica a hipidio-

mórfica e estrutura maciça.

Os feldspatos, tabulares, esbranquiçados ou acinzenta

dos, idiomórficos a subidiomórficos, possuem dimensões milimé-

tricas a centimétricas. As nafelinas apresentam-se como cris-

tais de cor acinzentada, milimétricos, subidiomórficos. Os piro

xênios ocorrem em quantidades geralmente inferiores a 1C%. São

prismáticos, idiomórficos. Ocorrem ora como agregados intersti-

ciais milimétricos, ora como grãos isolados.

A amostra F22 é proveniente de um dique de fonólito.
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Fseudoleucita nefelina sienitos - F15.

Nestas rochas distinguem-se claramente dois elementos

texturais característicos. Uma matriz homogênea leucocrãtica a

hololeucocrática, inequigranular de granulação média, hipidio-

mcrfica, ãs vezes porfirítica e com estrutura maciça.

Os cristais de feldspato são em geral tabulares, com

dimensões variando de milimétricas a centimétricas. As nefeli-

nas dessa matriz são, em geral, milimétricas, subidiomõrficas.

Os minerais ferromagnesianos presentes são principalmente piro-

xênios e biotitas; estas últimas, ocorrem freqüentemente como a

gregados submilimétricos a milimétricos, homogeneamente distri-

buídas pela matriz.

0 outro componente estrutural característico é repre-

sentado pelas pseudoleucitas. Possuem, em geral, formas arredon

dadas apresentando-se algumas vezes com contornos cristalinos.

São em geral centimétricas (até 10-15 cm de diâmetro), mas tam-

bém ocorrem com dimensões milimétricas. São constituídas por in

tercrescirnentos de feldspato potássico e nefelina. Apresentam-

se comumente zonadas com agregados de feldspato potássico e ne-

felina de granulação média a grossa ocupando o núcleo, enquanto

que nas bordas apresentam granulação mais fina com os feldspa-

tos potássicos, de hábito tabular-placõidé, dispondo-se perpen-

dicularmente ã linha de contorno das pseudoleucitas. No núcleo

podem ocorrer também piroxênios egirínicos.

As quantidades relativas de matriz e pseudoleucitasão

amplamente variáveis. Em certos casos, apresenta-se em propor-

ção semelhante ou superior ã da matriz.
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SEGlAu DO INTERIOR DO MACIÇO

Nefelina sienitos da Pedreira - F16, F16-A, F17, F18, F32, F34, F37, F38,

F39, F40, F41.

Este é" o corpo mais extenso e mais importante do macî

ço. Ê representado por diferentes tipos faciológicos que se dis_

tinguem dos outros nefelina sienitos por apresentarem aspecto

"manchado". Nas proximidades do contato com os tinguaítos encaî

xantes, aparecem, com freqüência, xenólitos de tinguaítos englo

bados pelos nefelina sienitos. Os xenólitos, geralmente de for-

mas arredondadas, possuem textura afanítica e cor cinza escura.

A amostra F18 é representativa de um desses enclaves.

0 fãcies petrográfico característico está representa-

do por rochas leucocráticas, inequigranulares, de granulação me

dia a grossa, textura foiaítica e estrutura maciça.

Os feldspatos apresentam-se em tamanhos que variam de

milimétricos a'cerca de 1,5 cm. Possuem cor esbranquiçada, con-

trastando com as nefelinas, geralmente acinzentadas, por vezes

rosadas devido ã alteração incipiente ou ate completa. Dentre os

máficos, destacam-se os prismas de piroxênio idiomórficos, os

quais aparecem geralmente como pequenos agregados irregulares.

Silicatos de metais raros aparecem muito raramente, quando pre-

sentes, ocorrem na forma de grãos intersticiais submilimetricos

espalhados pela rocha.

As amostras F16 e F16-A são provenientes de um dique

de fonólito.
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REGlAO DO MORRO DO TAQUARI

Nefelina sienitos cinzas do Taquari - F43.

Rochas hololeucocraticas a leucocráticas, inequigranu

lares de granulação média a grossa, maciças.

Os feldspatos potãssicos apresentam-se como cristais

equidimensionais, levemente alongados, de ate 15 mm. As nefeli-

nas são cinzentas e intersticiais. Os piroxênios constituem

prismas alongados esparsos, de até 15 mm. Produtos de alteração

de nefelinas aparecem na forma de manchas irregulares intersti^

ciais milimétricas a centimétricas de cor marrom-avermelhado.

Nefelina sienitos com eudialita do Taquari - FW, Fi*5, FH6.

Rochas leucocráticas a mesocráticas de granulação mé-

dia a fina e textura foiaítica.

Os feldspatos aparecem na forma de grãos tabulares,

em geral, não ultrapassando 0,5 cm. As nefelinas são subidiomõr

ficas a xenomórficas intersticiais. Os piroxênios distribuem-se

homogeneamente pela rocha na forma de grãos submilimétricos ou

localmente agregados. Eudialita apresenta-se na forma de agrega

dos subarredondados, espalhados pela rocha.

Nefelina sienitos centrais do Taquari - FU2.

Rochas hololeucocriticas de textura predominantemente
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nipidiomõrfica granular de granulaçlo grosseira a mêdia-grossei^

ra, e cor cinza claro a cinza médio.

Os feldspatos são em geral esbranquiçados e as nefel^

nas são mais cinzentas. Destacam-se alguns feldspatos idiomórfi^

cos maiores. Os piroxênios ocorrem como cristais aciculares,

prismáticos ou como agregados. Eudialita e outros silicatos de

metais raros estão ausentes.

REGIÃO DO MORRO DO SERROTE

Mefelina sienitos com eudialita do Serrote - F31, F33.

Rochas leucocráticas inequigranulares de granulação

média e textura foiaítica, representam o fácies característico

deste corpo. Localmente ocorrem variedades mesocráticas com gra

nulação fina e cor cinza, com os prismas idiomórficos de pirox£

nio distribuídos homogeneamente pela rocha.

Nas rochas representativas do fácies característico,

os feldspatos possuem dimensões variáveis, milimétricas a centi.

métricas, estes últimos apresentando coloração cinzenta seme-

lhante aos grãos irregulares de nefelina que também ocorrem in-

tersticialmente. Os piroxênios são prismáticos e acicularefc e o

correm ora isolados, ora agregados. As eudialitas ocorrem como

grãos intersticiais de distribuição irregular, a exemplo de ou-

tros silicatos de metais raros e, em geral, não ultrapassam 3%

dos constituintes da rocha.
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Nefelina sienitos cinzas do Serrote - F30.

Rochas inequigranulares de granulação média a grossa,

textura hipidiomórfica, maciças, de cor cinza escuro.

Os feldspatos hipidiomórficos são cinzentos. As nefe-

linas ocorrem na forma de cristais idiomórficos milimétricos.

Os piroxênios ocorrem em pequena quantidade na forma de agrega-

dos. Identificam-se pequenas ocorrências de sulfetos como cons-

tituintes acessórios. Eudialita não foi observada.

Nefelina sienitos com biotita do Serrote - F35, F36.

Rochas leucocráticas a hololeucocraticas de cor acin-

zentada. Textura hipidiomórfica inequigranular de granulação me

dia a grossa.

Os feldspatos mostram hábito placóide com grãos de

contornos levemente irregulares. Nefelinas aparecem como grãos

subidiomórficos intersticiais de cor cinza claro. Piroxênios a-

presentam-se em geral sob a forma de agregados fibro-radiados.

Outro máfico presente é a biotita, em geral, distribuída homo-

geneamente. Podem-se distinguir dois fácies de acordo com a pre

sença predominante de um ou outro máfico (piroxênio e biotita).

CJomo acessórios, ocorrem em pequena proporção cristais submili-

métricos de sulfetos (pirita?, pirrotita?) e fluorita.

A amostra F36 representa um pseudoleucita fonólito.
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Nefelina sienitos porfirlticos do Serrote - F29.

Rochas leucocrâticas a hololeucocraticas porfiríticas

com fenocristais placóides e idiomõrficos de feldspatos potlssi^

cos centimétricos, brancos, em meio a matriz fina a média, de

coloração cinzenta avermelhada, composta essencialmente por ne-

felina de aspecto vítreo e natrolita secundária, além de peque-

nos cristais de feldspato potássico e de piroxenio. Estes últi-

mos ocorrem, geralmente, na forma de pequenos prismas. Os feno-

cristais representam em média 30% dos constituintes da rocha.

Eudialita ou outros silicatos de metais raros não foram observa

dos.
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APÊNDICE B

Descrição microscópica das amostras

As amostras da região de Poços de Caldas apresentam

uma certa monotonia petrográfica, por se tratar ora de nefelina

sienitos, ora dos equivalentes de granulação mais fina. üiferen

ciam-se basicamente nos aspectos texturais e no conteúdo de a-

cessórios. Ao microscópio, encontram-se principalmente feldspa-

'os potássicos, nefelinas e piroxinios como já manifestado pe-

las observações macroscópicas.

A seguir são apresentadas sucintamente as descrições

microscópicas efetuadas num conjunto de 40 seções delgadas re-

presentativas das 47 amostras estudadas. Para maiores detalhes,

ver M. Ulbrich (1983) e H. Ulbrich (1984).

REGIÃO DO ANEL OCIDENTAL

Hefelina sienitos ocidentais com fluorita - F25, F26.

A amostra F26 é proveniente de um dique de fonólito.

Apresenta textura tinguaítica de granulaçio fina, com feldspa-

tos potássicos e nefelinas formando um mosaico granular com fi-

bras e prismas de piroxinio se posicionando intersticialmente,
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de maneira não orientada. Os piroxênios apresentam-se como pe-

quenos cristais prismáticos, aciculares, idiomórficos a subidio

mórficos, homogeneamente distribuídos. Fases opacas ocorrem su-

bordinadamente.

A amostra F25 apresenta textura hipidiomórfica granu-

lar, de granulaçáo grosseira, com feldspatos e nefelinas de 0,5

a 1,5 cm. Os feldspatos potãssicos são placóides-tabulares. Os

piroxênios, escassos, apresentam-se como cristais prismáticos

de até 1,5 mm. Eudialita, rara, ocorre intersticialmente. Fases

opacas em cristais de até 1,5 mm estão presentes.

Nefelina sienitos ocidentais com eudialita - F27, F28.

Textura hipidiomórfica, inequigranular , grossa-média,

com feldspatos potássicos idiomorficos-placÕides, atingindo, em

certos casos, dimensões superiores a 15 mm.

Os feldspatos são, em geral, frescos ou ainda pouco

alterados. Apresentam geminação polissintética muito boa.

As nefelinas intersticiais ocorrem totalmente trans-

formadas em agregados de natrolita placóide laminar, sendo ape-

nas em alguns casos, reconhecíveis pelas formas externas preser

vadas. Os piroxênios apresentam-se como prismas idiomórficos nu

limétricos a centimétricos isolados. Vários grãos exibem zonea-

mento do tipo centro-borda e setorial, com núcleos de egirina-

augita e bordas regulares a levemente regulares de egirina mar-

rom-esverdeado, fresca. Eudialita, com pleocroísmo róseo a inco

lor e baixa birrefringência ocorrem intersticialmente, além de

vários silicatos de metais raros. 0 índice de coloração (M) da
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rocha situa-se entre 15 e 20.

REGIÃO DO ANEL NORTE

Lujauritos I (grosseiros) e II (médios) do corpo ocidental - Fl, F2.

A amostra Fl corresponde ao lujaurito I (grosseiro),

a amostra F2 ao lujaurito II (mais fino).

Apresentam textura inequigranular hipidiomórfica com

feldspatos placóides apresentando geminação em grade pouco de-

senvolvida. Alguns grãos de feldspato apresentam áreas de "mi-

croclínio" (geminados) alternadas com áreas de "ortoclásio" (sem

geminação). As nefelinas aparecem como cristais idiomôrficos a

subidiomórficos de até 4 mm de tamanho. Apresentam linhas de

olivagem e fraturas ressaltadas pela alteração incipiente para

natrolita. Os piroxênios egirinicos ocorrem como prismas e agu-

lhas idiomórficas agrupados em faixas subparalelas, geralmente

circundando os minerais félsicos. Ocorrem também incluídos nas

bordas dos feldspatos. Silicatos de metais raros e titanita o-

correm como acessórios.

Na amostra F2, de granu]ição mais fina, os piroxênios

ocorrem em menor quantidade, porém em faixas mais claramente sub-

paralelas. As nefelinas são predominantemente subidiomórficas e

-albita aparece comumente em placas alongadas, inclusa nos feld£

patos potãssicos, sem indícios de alteração e sem orientação par

ticular. Eudialita e outros silicatos de metais raros não foram

observados.
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Lujauritos I do corpo oriental - Fll.

Apresentam características semelhantes às descritas

para os Lujauritos I do corpo ocidental.

Anfibólio arfvedsonitico com grãos de até 0,8 cm, in-

cluindo prismas de piroxenio e minerais fêlsicos, foram observa

dos nessa lâmina.

Nefelina sienitos traquitóides II - F3, F4, F9.

As texturas do.ninantes da amostra FU (nefelina sieni-

to traquitóide II) são foiaíticas (traquitóides na amostra de

mio). Dominam os cristais placõides-tabulares-irregulares de

feldspato potássico. Estes apresentam-se geminados segundo as

leis de Baveno e Carlsbad. As nefelinas ocorrem comumente como

agregado de cristais subidiomõrficos a idiomõrficos, ocasional-

mente xenomórficos, alterados em grande parte para natrolita e

cancrinita. Os cristais de piroxênio egirínico sao intersticiais e

contêm, muitas vezes, pequenas inclusões de minerais félsicos,

particularmente nas bordas dos grãos. São comumente xenomórfi-

cos, poiquilíticos, com dimensões em torno de 3 mm. Apresentam

se também como prismas idiomõrficos agregados. Os minerais ace£

sõrios são representados basicamente pelos silicatos dos grupos

da eudialita-catapleíta e da rinkitar-astrofilita. Titanita tam-

bém ocorre como acessório.

A amostra F9 corresponde a um nefelina sienito traqujl

tóide, transicional a chibinito. A textura dominante é hipidio-

mórfica, e passa localmente a foiaitica.
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Os feldspatos potlssicos, milimétricos, estão levemen

te alterados e se apresentam placóides, xenomórficos e de con-

tornos irregulares; mais raramente são tabulares idiomórficos.

As nefelinas, intersticiais aos feldspatos, aparecem como agre-

gados de indivíduos subidiomorficos. As egirinas são xenomórfi-

cas e intersticiais, mais raramente subidiomorficas. Em partes,

observa-se zonalidade setorial. Aparecem grãos de vários silica

tos de metais raros, distribuídos irregularmente. Titanita é a-

cessório comum. A alteração incipiente de feldspatos potássicos

e nefelinas ê para cancrinita e natrolita.

A amostra F3 corresponde a um nefelina sienito traquî

tóide ", de granulação mais fina que o anterior, e mais rico em

eudialita e astrofilita (ver descrição em M. Ulbrich, 1983).

Chibinitos - F7, F8.

Textura hipidiomórfica granular, localmente foiaíti-

ca. Os cristais de feldspato potâssico, via de regra, são pla-

cóides-tabula^es, ocorrendo ocasionalmente como indivíduos subî

diomórficos. Além de geminação simples (Carlsbad e Baveno), os

feldspatos apresentam também geminação em grade. As nefelinas

íão idiomórficas a subidiomorficas com tamanhos variáveis. Os

piroxênios ocorrem principalmente como grãos subidiomorficos a

xenomórficos, intersticiais, poiquilíticos e com dimensões, em

geral, maiores que 5 mm. Observam-se mudanças na cor e no pleo-

croísmo em diferentes partes dos cristais, caracterizando um zo

neamento setorial. Eudialita, cerca de 8% modal, astrofilita,

rinkita, lamprofilita, titanita, além de uma pequena proporção
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de opacos, constituem a assembléia de minerais acessórios. A al̂

teração, principalmente de feldspatos potãssicos e nefelina, e

incipiente (cancrinita, pouca natrolita, argilo minerais).

Nefelina sienitos ciraas do Anel Norte - F5, F6, FIO, F1U.

Textura inequigranular, hipidiomõrfica com feldspatos

potássicos como grãos maiores (10-15 mm), idiomórficos a subi-

diomorf icos, apresentando alteração leve (caulínica?). Gemina-

ção inexistente ou pobre. As nefelinas são subidiomorficas a xe_

nomõrficas, intersticiais nos feldspatos potássicos, e de tama-

nho menor que estes. Estão agrupadas, formando pequenos mosai-

cos. Apresentam-se frescas, com leve alteração para natrolita.

Contêm ainda, inclusões varias e pequenas. Os piroxênios ocor-

rem como agregados de vários grãos subidiomorficos a xenomórfi-

cos e como indivíduos isolados, prismáticos, intersticiais ou

incluídos em nefelinas e feldspatos potássicos. Variam desde e-

girina-augitas a egirinas (bordas). Analcima (?) e natrolita,

intersticiais, representam fases tardias. Titanita e opacos

(magnetita?) aparecem como acessórios. Na amostra F6, observam-

se agregados de astrofilita, provavelmente adicionados ã rocha

por ação metassomãtica (a amostra foi colhida perto do corpo lu

jaurítico ocidental. Ver localização no mapa, figura II. 6).

Chibinitos de Botelhos - F12, F13, F19.

Textura predominantemente foiaítica, localmente hipí-

diomõrfica inequigranular. Os cristais de feldspato potássicos
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alongados e subidiomôrficos incluem as nefelinas e, em menor

proporção, também os piroxinios. Apresentam poucos cristais ge-

mi nados, normalmente segundo Carlsbad, e mostram sinais de alte

ração incipiente. Analcima aparece como produto de alteração da

nefelina. Os piroxênios são, em geral, poiquilíticos. Observa-

•>e eudialita como cristais intersticiais. A amostra F13 é, em

geral, semelhante às anteriores.

Chibinitos orientais - F23.

Textura hipidiomórfica, em parte foiaítica, com felds_

patos potlssicos irregulares a placõides-ripiformes, levemente

alterados. As nefelinas, idiomórf icas a subidiomôrf icas, são iri

tersticiais aos feldspatos potãssicos, e aparecem relativamente

frescas e com inclusões. Os piroxênios, egirinas a egirinas-au-

gitas, são placõides, xenomórficos, com bordas intersticiais ir

regulares, e, em parte, poiquilíticos; por vezes, aparecem como

agregados de cristais menores. Eudialita e outros silicatos de

metais raros aparecem intersticialmente, quase sempre com si-

nais de alteração.

Nefelina sienitos manchados do Anel Norte - F20, F21, F22, F2U.

Textura hipidiomórfica a foiaítica com feldspatos po-

tassicos e nefelinas subidiomôrficas. Albita fresca ocorre como

cristais tabulares, inclusos em feldspatos potássicos. Os piro-

xênios, em parte poiquilíticos, tendem a ser prismáticos e apre

sentam marcado zoneamento. Possuem, em geral, bordas de composi^
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egirínica e núcleos augiticos (incolor e amarelado). Os

cristais são milimétricos, podendo atingir até 1 cm. Agregados

fibrosos de piroxênios foram observados. Eudialita intersticial

HOS piroxinios, constitui o acessório mais importante.

Na lâmina F2U, a proporção de opacos é maior; as nefe

Unas são maiores, até centimétricas, mais frescas, e a eudiali^

ta está ausente. Alguns cristais de piroxênio mostram variação

^omposicional de agirina-augitas ate egirinas, com núcleos augl_

ticos ausentes. Grãos de um mineral incolor, com birrefringên-

cia baixa a média, ocorre em grãos subidiomórficos. Natrolita

intersticial aparece como produto de alteração de nefelina.

A amostra F22 é representativa de um dique de fonôli-

to. Apresenta textura tinguaítica fina, composta por grãos equi_

dimensionais de feldspatos potássicos tabulares-ripiformes e ne

felina subidiomórfica, em parte alterados (analcima?); os piro-

xênios apresentam-se como grãos de hábito prismático, homogênea

mente dispersos entre os minerais félsicos.

A amostra F21 corresponde ao corpo W de nefelina sie-

nitos manchados, a F24 ao corpo E (ver mapa da figura II.6 e H.

Ulbrich, 1984).

Pseudoleucita nefelina sienitos - F15.

Textura hipidiomõrfica inequigranular com feldspatos

potássicos tabulares, apresentando geminação em grade, pouco de

senvolvida. As nefelinas são subidiomórficas, de dimensões va-

riáveis (em geral, de 2 a 6 mm). Os piroxênios, escassos, poi-

quillticos, aparecem em grãos que, via de regra, não ultrapas-
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-im 2 ram. Biotita é o mineral rerromagnesiauo que ocorre cora

maior freqüência. Está presente na forma de palhetas intersti-

ciais de cor marrom-avermelhado, geralmente associadas à titani

v.a e fases opacas (cerca de 5% dos constituintes da rocha).

A descrição precedente corresponde à da matriz da ro-

~ha (ver descrição macroscópica no apêndice A).

REGIÃO DO INTERIOR DO MACIÇO

Mefelina sienitos da Pedreira - F16, F16-A, F17, F18, F32, F3U, F37, F38,

F39, FUO, FUI.

As rochas desse corpo representam tipos faciológicos

variados. Ocorrem texturas desde hipidiomõrficas até xenomorfi-

cas inequigranulares.

Nas rochas de granulação mais grossa (F38) as nefeli-

nas ocorrem como pequenos cristais idiomôrficos incluídos nos

grãos placóides-irregulares de feldspato p^tássico.

Na lâmina F32 as nefelinas ocorrem caracteristicamen-

te como agregados xenomórficos intersticiais.

Nas amostras F34 e FUI os feldspatos potássicos, pla-

róides-irregulares (cristais maiores, milimétricos) e irregula-

res-xenomórficos (cristais menores), formam mosaicos com nefe^i

nas intersticiais, granulares. Os feldspatos encontram-se leve-

mente alterados (caulim?) e sem geminação ou com geminaçio po-

Os piroxênios egirínicos ocorrem na lâmina FUI como

indivíduos isolados, prismáticos, submílimétricos, homogeneameri



- 125 -

te distribuídos, com alguns grãos maiores (de até 1,0 mm), poi-

quilíticos.

Na lâmina F34 os piroxênios egirínicos ocorrem fre-

qüentemente como aglomerados de vários cristais de contornos ir

regulares, invariavelmente associados a pequenos mosaicos poli-

cristalinos de biotita. As biotitas, no entanto, não parecem subs_

tituir os piroxênios.

Opacos aparecem em quantidades maiores (= 5%) nas lâ-

minas F17 e F37, freqüentemente associados a aglomerados de ti-

tanita e piroxênio. Estes últimos são subidiomórficos, levemen-

te poiquilíticos e freqüentemente formam agregados fibrosos in-

tersticiais.

A amostra F38 apresenta textura foiaítica com feldspa

tos potássicos tabulares e nefelinas subidiomórficas. Esta últ^

ma possui inclusões de um mineral não identificado, que ocorre

como aglomerados de pequenos grãos incòlores, prismáticos, com

contornos levemente arredondados. Nestas amostras, os piroxê-

nios apresentam-se comumente como cristais prismáticos e acicu-

lares que se dispõem orientados em torno dos minerais fllsicos.

Eudialita intersticial é acessório comum da F38. Cancrinita e

natrolita aparecem como fases de alteração.

A lâmina F18 I representativa de um enclave de fonõ^i

to (xenõlito?). Apresenta textura hipidiomórfica granular, fina,

com cristais maiores de piroxênios levemente poiquilíticos, des_

tacando-se dos demais constituintes da rocha. Biotita e opacos

são acessórios comuns.

As amostras F16 e F16-A são representativas de um di-

que de fonólito, que aflora na própria Pedreira da Prefeitura.

Trata-se de uma rocha de granulação muito fina, com textura tin
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guaítica, incipientemente alterada.

A continuação, identificam-se os vários tipos mapea-

dos, conforme nomenclatura discutida em H. Ulbrich (1984): nefe

iina sienitos típicos da Pedreira, amostras F17, F34, F39, FUO;

nefelina sienitos cinzas da Pedreira, F32; nefelina sienitos ver-

des da Pedreira, F38 e FUI.

P.EIGIÃO DO MORRO DO TAQUARI

Nefelina sienitos cinzas do Taquari - F43.

Textura inequigranular hipidiomõrfica com feldspatos

potassicos como grãos de até 10 mm, placõides-tabulares, e nefe_

linas subidiomórficas a idiomórficas, em parte poiquilíticas,

de 5 a 10 mm, ou mais. Os feldspatos potassicos apresentam um

^erto grau de alteração. Os piroxênios são zonados e acham-se

na forma de prismas curtos e alongados, com até 3 min de tamanho,

*Ís vezes pontilhados por inclusões de nefelina; as bordas, fre-

qüentemente, são irregulares. Apresentam-se também como cris-

tais fibrosos intersticiais. Titanita, além de rinkita e opacos,

apresentam-se como acessórios.

Nefelina sienitos com eudialita do Taquari - F44, F45, F46.

Textura hipidiomõrfica, inequigranular média. Os felds

patos potassicos, idiomórficos a subidiomórficos, apresentam um

certo grau de alteração (caulim?). As nefelinas subidiomórficas
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ã xenomórficas, dispõem-se intersticialmente e em certos casos

contim inclusões, sobretudo de piroxênio, ou ainda pigmentação

muito fina de opacos. Os piroxênios apresentam-se como cristais

suédricos a subédricos, geralmente formando aglomerados inters-

ticiais submilimétricos.

Na amostra FUS os piroxênios são quase todos tardios;

apresentam-se caracteristicamente como agregados fibrosos, em

parte esferuliticos, de até 2 mm de diâmetro.

Cristais subidiomórficos de anfibõlio arfvedsonítico

com pleocroísmo verde musgo estão presentes na amostra F46.

Eudialita intersticial e vários outros silicatos de

metais raros ocorrem como acessórios, além de rara biotita (a-

mostra FU5).

Nefelina sienitos cinzas centrais do Taquari - F42.

Textura hipidiomórfica a foiaítica, com feldspatos po

tássicos, idiomórficos a subidiomórficos, apresentando gemina-

ção Carlsbad. As nefelinas, alteradas em sericita, etc, inters-

ticiais aos feldspatos potássicos, ocorrem como grãos menores.

Piroxênios são raros, e estão quase totalmente alterados; ocor-

rem como grãos irregulares e isolados. Silicatos de metais ra-

ros não foram observados.

REGIÃO DO MORRO DO SERROTE

Nefelina sienitos com eudialita do Serrote - F31, F33.
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Textura hipidiomórfica granular. Os feldspatos potás-

sicos, tabulares, correspondem a microclínios e apresentam gend

nação boa. As nefelinas são subidiomorficas e incluem, às vezes,

em suas bordas, cristais de piroxênio. Os cristais de piroxênio

egirínico possuem hábito prismático, e aparecem freqüentemente

em agregados associados a titanita idiomórfica a subidiomorfi-

ca. Ê comum a presença de arfvedsonita no interior de alguns

cristais de piroxênio. Associado aos piroxênios, aparece um mi-

neral fibroso-esferulítico, marrom. Além de titanita, silicatos

de metais raros e opacos constituem a assembléia de acessórios.

Cancrinita e natrolita são os principais minerais de alteração.

Na amostra analisada, inexiste eudialita, que é um mineral que

aparece, tipicamente, como acessório neste tipo faciológico.

A amostra F33 é uma variedade de granulação fina de

nefelina sienito com eudialita, com textura foiaítica, feldspa-

to potássico subidiomorfico e nefelinas idiomórficas agrupadas.

0 piroxên:.o é idiomórf-'co, prismático, e intersticial aos mine-

rais félsicos. Apart"..jm ainda eudialita idiomórfica, e outros

àilicatos 6a. metais r*ros. A alteração principal é a cancrinita.

Nefelina sienitos cinzas do Serrote - F30.

Textura hipidiomórfica de granulação média a grossa

:om feldspatos potássicos placóides e nefelinas subidiomorficas

1 xenomórficas. Vários cristais de feldspato apresentam gemina-

,ao segundo Carlsbad. Os piroxênios ocorrem, em geral, como pe-

quenos prismas, formando agregados entre os grãos de nefelina e

feldspato potássico. Ocorrem também como prismas subidiomorfi-
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cos alongados de 0,3 a 0,6 mm. No interior dos cristais maiores

de piroxênio podem ser observados grãos de biotita. Titanita e

opacos representam os outros acessórios. 0 mineral de alteração

mais comum é" a cancrinita.

Nefelina sienitos com biotita do Serrote - F35, F36.

Textura hipidiomõrfica a foiaítica com cristais tabu-

lflres de feldspato potãssico representados principalmente por

ortoclãsio apresentando geminação pouco desenvolvida; as nefeli^

nas subidiomõrficas acham-se alteradas em natrolita. Os piroxê-

nios estão presentes como indivíduos intersticiais, de hábito

prismático, ou como agregados fibrosos de cristalização tardia.

Biotita (?) é muito rara e parece substituir o piroxênio; ocor-

re intersticialmente, e raras vezes apresenta contornos subidio

rf:órficos. As placas de biotita aparecem dispersas pela rocha ou

incluídas em grãos de piroxênio. Quando fresco, esse mineral pos-

ui cor amarelo a marrom avermelhado e forte pleocroísmo. Opa-

?os ocorrem como acessórios.

A amostra F36 corresponde a um dique de pseudoleucita

fonólito. A matriz apresenta textura tinguaítica de granulação

muito fina. Os piroxênios aparecem como grãos muito pequenos,

prismáticos, aciculares, caoticamente posicionados. 0 fenocris-

^al de pseudoleucita ocupa cerca da metade da área da seção dei

gada e possui contornos cristalinos. No interior da pseudoleuci

"a, os feldspatos potássicos apresentam disposição esferulíti-

:-i, intercrescidos com nefelina, com um grão opaco ou de mine-

ral incornum, não identificado, por vezes ocupando o centro da
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estrutura. No contorno do fenocristal, os feldspatos potássicos

dispõem-se como "bastões" menores, perpendicularmente "a face

cristalina que limita a pseudoleucita. Piroxênios maiores, pris_

máticos a irregulares, ocorrem como inclusões de 1,5 a 3,0 mm

junto com grãos idiomõrficos a subidiomorficos de titanica, a-

lém de grãos de minerais opacos.

Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote - F29.

Textura hipidiomôrfica granular a foiaítica, porfirói^

de. Os cristais tabulares de feldspato potássico, representados

principalmente por microclínios, apresentam também geminação se

gundo Carlsbad; os maiores destacam-se na matriz, constituída

principalmente por feldspato potãssico, nefelina e piroxênio.

As nefelinas idiomõrficas acham-se alteradas em natrolita. Os

piroxênios, zonados, apresentam-se freqüentemente como grãos me

nores, intersticiais, ou ainda, como agregados egirínicos fibro

•os, tardios è, mais raramente, como cristais prismáticos alon-

gados de até 2,5 mm. Apresentam, por vezes, zoneamento do tipo

:entro-borda, com os núcleos ocupados por egirina-augita fraca

mente pleocroica (verde pálido) e as bordas por egirina-augita

con forte pleocroísmo (verde intenso). Raros opacos aparecem co

mo acessórios.
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