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APRESENTAÇÃO

O Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, por meio da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, tem a 
satisfação de disponibilizar à comunidade geocientífica, empresários do setor mineral 
e à sociedade em geral, os resultados obtidos no projeto Rochas Alcalinas da Porção 
Meridional do Cinturão Ribeira nos estados de São Paulo e Paraná, como parte do 
Projeto Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil. Este é um empreendimento 
ligado ao PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PACII) do governo federal, 
denominado Avaliação do Potencial dos Minerais Estratégicos do Brasil, integrante 
da ação Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil e inserido no programa GESTÃO 
ESTRATÉGICA DA GEOLOGIA, DA MINERAÇÃO E DA TRANSFORMAÇÃO MINERAL.
O projeto Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil estabeleceu como meta 
geral contribuir para o entendimento do potencial e vocação metalogenética das 
diferentes províncias geológicas que abrangem o território nacional, fomentando, 
assim, a exploração mineral. Envolve estudos temáticos de geologia básica e geologia 
econômica com uso de técnicas avançadas. Sua execução e gerenciamento, na 
CPRM – Serviço Geológico do Brasil, foi de responsabilidade das unidades regionais 
(Superintendências e Residências), com supervisão nacional da Divisão de Geologia 
Econômica – DIGECO e coordenação geral do Departamento de Geologia e Recursos 
Minerais – DEREM.
A área do Projeto Rochas Alcalinas da Porção Meridional do Cinturão Ribeira foi 
selecionada com base na área de ocorrência de corpos alcalinos na região, alguns 
deles atualmente explotados. Parte considerável dos trabalhos anteriores executados 
nestas suítes apresenta aspectos petrogenéticos e geocronológicos, no entanto, 
alguns dos corpos não dispõem de cartografia geológica atualizada e georreferenciada 
e poucos estudos abordam a potencialidade metalogenética destas rochas, proposta 
deste informe.
O produto aqui disponibilizado compreende um DVD contendo (i) texto em pdf do 
Informe Mineral, (ii) carta geológica e de recursos minerais da área em detalhe.
Com mais este lançamento, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil cumpre seu papel 
de induzir o desenvolvimento socioeconômico regional e setorial por meio da 
atualização do conhecimento geológico e dos recursos minerais do Brasil.
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MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO
Diretor - Presidente

ROBERTO VENTURA SANTOS
Diretor de Geologia e Recursos Minerais





RESUMO

Depósitos minerais associados a suítes alcalinas apresentam substâncias de elevado interesse 
estratégico, fundamentais, por exemplo, na fabricação de ligas e corretivos para solo. Em geral, 
os corpos apresentam volumes pouco expressivos e são compostos por associações de rochas 
enriquecidas em elementos que normalmente ocorrem em fases minerais menos comuns na 
crosta, como terras-raras, fósforo, flúor, nióbio, tório, titânio, urânio e tântalo, entre outros. 
O Brasil destaca-se no cenário mundial como detentor de expressivas reservas de alguns dos 
elementos relacionados, com destaque para nióbio (98% das reservas mundiais), explotado 
especialmente em corpos carbonatíticos.
As suítes alcalino-carbonatíticas que ocorrem na porção meridional do Cinturão Ribeira, 
estudadas neste projeto, estão situadas na porção sudeste e sul do estado de São Paulo e 
leste do estado do Paraná, inseridas nas cartas geológicas (escala 1:100.000) de Registro 
(Suíte Alcalina de Juquiá), Iguape (Sienito Pariquera-Açu, Anomalia Magnética de Registro) 
e Cerro Azul (Suíte Alcalina Banhadão, Nefelina Sienito Itapirapuã, Carbonatito Barra do 
Itapirapuã, Suíte Alcalina Mato Preto e Suíte Alcalina Tunas). A região apresenta reconhecida 
importância quanto ao potencial em recursos minerais, sendo que algumas intrusões são 
exploradas e explotadas para fosfato há mais de 50 anos (Vale Fertilizantes S/A; Juquiá, Socal 
S/A). A exploração de fluorita relacionada às suítes alcalinas (e.g., Mato Preto) e às zonas de 
cisalhamento do sistema Lancinha-Cubatão também apresentam importância no mercado 
interno brasileiro. Algumas intrusões possuem reconhecido potencial para mineralizações de 
óxidos de terra-raras, evidenciado na aprovação recente de uma reserva lavrável pelo DNPM 
na região de Barra do Itapirapuã. 
Estas suítes têm sido investigadas por diversos pesquisadores em estudos que enfatizam, 
principalmente, aspectos petrogenéticos e geocronológicos. São constituídas, em geral, 
por sienito, carbonatito, melteigito, ijolito, urtito, fonolito, diorito, gabro, piroxenito, brecha 
vulcânica e fenito. Idades obtidas, principalmente pelos métodos K-Ar e Rb-Sr, posicionam 
estas rochas entre 65 e 150 Ma, no entanto, alguns dados geocronológicos necessitam 
de atualização e confirmação por meio de técnicas analíticas mais robustas. Apesar do 
conhecimento petrológico considerável, a cartografia geológica de algumas intrusões carecia 
de atualização e de bases georreferenciadas, além de estudos adicionais voltados para o 
potencial em recursos minerais. Neste contexto, o presente projeto abrangeu levantamentos 
geológicos de campo em escala 1:25.000, petrografia, geoquímica prospectiva em sedimento 
de corrente e solo, interpretação de levantamentos aerogeofísicos, geofísica terrestre por 
sondagem elétrica vertical e análises espectroradiométricas.
Resultados obtidos no projeto por meio da geoquímica prospectiva de sedimento de corrente 
e solo indicaram maiores concentrações de elementos de interesse, como elementos terras-
raras, bário, fósforo e nióbio, associados aos corpos carbonatíticos, com concentrações 
significativas de cério na Suíte Alcalina de Juquiá e Carbonatito Barra do Itapirapuã (1,5 e 0,5%, 
respectivamente). Bário, nióbio, níquel e alguns elementos terras-raras mostram evidente 
variação geoquímica entre as litofácies, sendo que as variedades máficas, tais como melteigitos 
e clinopiroxenitos contêm concentrações anômalas de nióbio. 
A espectroscopia de reflectância se mostrou uma ferramenta relevante na investigação das 
rochas carbonatíticas da Suíte Alcalina de Juquiá e produtos de alteração supérgena. A técnica 
auxiliou na análise qualitativa da composição do carbonato predominante (Fe-dolomita), 
na identificação de minerais neoformados, tais como hidroxiapatita em isalterita, e na 
caracterização de argilominerais resultantes da alteração do carbonatito e olivina piroxenito. 
A técnica também se mostrou uma alternativa rápida e de baixo custo para a identificação 
de elementos terras raras. Os dados poderão auxiliar na descoberta e delimitação de novos 
corpos carbonatíticos por meio de sensores remotos ópticos multiespectrais.
Durante os trabalhos de campo foram identificadas ocorrências de barita, apatita e fluorita. 
Apesar da necessidade de estudos mais aprofundados sobre a concentração de barita nas 
suítes alcalinas, quando considerada a baixa produção brasileira nos últimos anos e a demanda 
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do mercado interno, este mineral pode ser potencialmente explorável na região. Algumas suítes 
também apresentam lavras com extração para uso como rocha ornamental (e.g., Suíte Alcalina 
Tunas). As litofácies foram caracterizadas petrograficamente e delimitadas em mapa, visando 
facilitar uma futura avaliação dos corpos alcalinos com potencial para serem explorados com 
esta finalidade, já que litotipos exóticos possuem alto valor no mercado atual.
As interpretações de levantamentos aerogeofísicos e perfis de geofísica terrestre contribuíram 
para melhor caracterização da Anomalia Magnética de Registro, cuja assinatura magnetométrica 
é semelhante às observadas nos corpos alcalinos aflorantes e pode representar uma intrusão 
alcalina potencialmente mineralizada. O mapa de amplitude do sinal analítico da região da 
anomalia sugere a existência de dois corpos intrusivos, um de maior dimensão a sul, e outro 
menor, a norte. Com base no levantamento de geofísica terrestre por sondagem elétrica 
vertical, estimou-se o topo da intrusão ígnea variando de 33 a 91 metros de profundidade, 
recoberta por sedimentos aluvionares arenosos a argilosos. 
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ABSTRACT

Mineral deposits related to alkaline suites present substances with high economic value, used, 
for example, in the manufacture of alloy steel and production of soil amendments. In general, 
the alkaline rocks occur in small-volume bodies enriched in elements that are less common 
in the crust, such as rare earth elements, phosphorus, fluorine, niobium, thorium, titanium, 
uranium, tantalum and others. Brazil has important reserves of some of these elements, 
especially Nb (98% of world reserves), mainly exploited in carbonatite rocks.
The alkaline carbonatite suites studied in this project occur in the southern portion of the Ribeira 
Belt and are located at the southeastern -southern regions of the São Paulo state and in the 
eastern region of the Paraná state. The area comprises the geological maps (at 1:100.000 scale) 
of Registro (Juquiá Alkaline Suite), Iguape (Pariquera-Açu Syenite, Registro Magnetic Anomaly) 
and Cerro Azul (Banhadão Alkaline Suite, Itapirapuã Nepheline Syenite, Barra do Itapirapuã 
Carbonatite, Mato Preto Alkaline Suite and Tunas Alkaline Suite). The region presents a great 
potential for the study of mineral resources, as some of the alkaline intrusions have been 
exploited for phosphate for more than 50 years (Vale Fertilizantes S/A, Socal S/A). Exploration 
of fluorite in the alkaline suites (e.g., Mato Preto) and in the Lancinha-Cubatão shear zones, are 
also important for the total brazillian production. Recently, a calculated reserve of rare earth 
oxides was approved by the DNPM in the region of Barra do Itapirapuã, showing the great 
potential of this type of mineralization in the area.
The scientific research on the alkaline suites focused on petrogenetic and geochronological 
aspects. Overall, the intrusions are composed of syenite, carbonatite, melteigite, ijolite, urtite, 
phonolite, diorite, gabbro, pyroxenite, volcanic breccia and fenite, dated especially by the 
K-Ar and Rb-Sr methods between 65 to 150 Ma. However, some of the geochronological data 
still need to be updated and confirmed by more robust methods. Despite of the considerable 
petrological knowledge that have been obtained about the alkaline intrusions, some geological 
maps still need to be updated and georeferenced and more studies relative to their economic 
potential are also necessary. In this context, the present project focused on the detailed 
geological mapping of the alkaline suites at 1:25.000 scale, petrography, geochemistry of 
stream sediment and soil, interpretation of aerogeophysical data, ground geophysical survey 
by vertical electrical sounding and spectroradiometric measurements.
The stream sediment and soil geochemical results indicate high concentration of rare earth 
elements, barium, phosphorus and niobium in carbonatite rocks, with significant concentration 
of cerium in the Juquiá Alkaline Suite and Barra do Itapirapuã Carbonatite (1,5 and 0,5%, 
respectively). The concentration of barium, niobium, nickel and some rare earth elements 
are variable depending on the lithofacies, as the more mafic rocks, such as melteigite and 
clinopyroxenite, show anomalous concentration of niobium. 
The reflectance spectroscopy has proved to be a relevant tool to the investigation of the 
Juquiá Alkaline Suite, including the carbonatite rocks and the products of weathering. It was 
possible to obtain through the technique, the qualitative composition of the main carbonate 
phase (Fe-dolomite), the identification of neoformed minerals, such as hydroxyapatite in 
isalterite and the characterization of clay minerals related to the weathering of carbonatite and 
olivine pyroxenite. The technique has also proved to be a fast and low cost alternative to the 
identification of rare earth elements. The new data can help the discovery and delimitation of 
new carbonatite occurrences through multispectral optical remote sensing.
Occurrences of barite, apatite and fluorite were identified during fieldwork. Studies about the 
concentration of barite in the alkaline rocks still need to be performed. However, this mineral 
can be potentially explored in the region considering the low Brazilian production of barite in 
recent years together with the domestic demand. Some alkaline rocks have been exploited 
for ornamental use (e.g., Suíte Alcalina Tunas). Exotic lithotypes were petrographically 
characterized and delimited in the geological maps in order to help future studies about the 
potential ornamental use of these rocks.



The interpretation of aerogeophysical data and ground geophysical profiles improved the 
characterization of the Registro Magnetic Anomaly, whose magnetometric signature is similar 
to that observed in outcropping alkaline intrusions and can represent a mineralized intrusion. 
The amplitude of the analytical signal of the anomaly suggests the existence of two bodies, 
the largest one located at the south of the anomaly and the smallest one, located at the north 
of the anomaly. The interpretation of the ground geophysical profiles indicates that the top 
of the expected igneous intrusion occurs at 33 to 91 meters and is covered by sands and clay 
sediments.
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1 — INTRODUÇÃO

As rochas alcalinas são reconhecidas por con-
terem minerais e substâncias de elevado interesse 
econômico, tais como: fósforo, flúor, nióbio, urânio, 
tório, tântalo e elementos terras-raras (ETR). O Bra-
sil é detentor de expressivas reservas de algumas 
dessas substâncias, com destaque para as de nióbio, 
tântalo e ETR que representam 98%, 33% e 17% das 
reservas mundiais, respectivamente (DNPM, 2016). 
A exploração de fosfato e nióbio se concentra princi-
palmente em corpos carbonatíticos, como os da Pro-
víncia Alcalina do Alto Paranaíba (MG-GO) (e.g., Ta-
pira, Araxá, Catalão), onde são atualmente extraídos 
82% da produção nacional de fosfato (DNPM, 2016). 

As intrusões alcalino-carbonatíticas localiza-
das no Vale do Ribeira (SP-PR) têm sido exploradas 
para fosfato há mais de 50 anos e apresentam im-
portância no cenário nacional, sendo as principais 
empresas produtoras do estado de São Paulo a Vale 
Fertilizantes S/A, em Cajati, e a Socal S/A Minera-
ção e Intercâmbio Comercial e Industria, em Juquiá 
(DNPM, 2016). Na região, também são conhecidos 
depósitos de fluorita associada às intrusões alcalinas 
(Mato Preto) e às zonas de cisalhamento do sistema 
Lancinha-Cubatão (Biondi, 2003), que representam 
32,2% das reservas lavráveis brasileiras (DNPM, 
2016). Alguns corpos alcalinos apresentam reconhe-
cido potencial para ETR, caso de Barra de Itapirapuã 
(Loureiro, 1988; Mello et al., 1994), onde em 2012 

foi aprovada uma reserva lavrável de óxidos de ter-
ras raras contidos de 97,96 mil toneladas com titu-
laridade para a Vale Fertilizantes S/A (DNPM, 2016). 

Diversos estudos vêm sendo realizados nos 
corpos alcalinos da região desde a década de 1960 
(CORDANI E HASUI, 1968; RUBERTI, 1984; SONOKI 
E GARDA, 1988; VASCONCELLOS, 1995; MACHA-
DO JR., 2000; COUTINHO et al., 2004; SPINELLI E 
GOMES, 2008; GOMES et al., 2011; AZZONE et al., 
2013; RUBERTI et al., 2012), dos quais parte consi-
derável dos trabalhos efetuados são focados em as-
pectos petrogenéticos e geocronológicos. No entan-
to, algumas ocorrências não dispõem de cartografia 
geológica atualizada e georreferenciada e poucos 
estudos abordam a potencialidade metalogenética 
de algumas intrusões.

Neste contexto está inserido o Subprojeto Ro-
chas Alcalinas de Registro, Iguape e Cerro Azul que 
teve como objetivos principais o detalhamento geo-
lógico e a avaliação do potencial mineral de intru-
sões alcalinas que ocorrem nas porções sudeste e 
sul do estado de São Paulo e leste do Paraná, em 
três folhas na escala 1:100.000 (Registro - SG.23-V-
-A-I, Iguape - SG.23-V-A-IV e Cerro Azul - SG.22-X-B-
-IV) (Figura 1.1). Executado durante o ano de 2014 
pela Gerência de Geologia e Recursos Minerais da 
Superintendência Regional de São Paulo – GEREMI/

Figura 1.1 Localização e principais acessos rodoviários às áreas investigadas.
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SUREG-SP, este subprojeto foi inserido no âmbito 
do Projeto Metalogenia das Províncias Minerais do 
Brasil, vinculado ao Departamento de Recursos Mi-
nerais (DEREM) da Diretoria de Geologia e Recursos 
Minerais (DGM), integrando o Empreendimento 
Avaliação do Potencial de Recursos Minerais Estra-
tégicos do Brasil.

Sete corpos alcalinos foram detalhados no 
projeto, além do estudo geofísico de uma anomalia 
magnética: Suíte Alcalina Juquiá, na Folha Registro; 
Sienito Pariquera-Açu e Anomalia Magnética de Re-

gistro, na Folha Iguape; Suítes alcalinas Banhadão, 
Mato Preto e Tunas, Nefelina Sienito Itapirapuã e 
Carbonatito Barra do Itapirapuã, na Folha Cerro 
Azul. O acesso aos corpos alcalinos que ocorrem nas 
folhas de Registro e Iguape pode ser feito a partir 
de São Paulo, pela rodovia BR-116, a partir da qual 
estradas secundárias conduzem às intrusões (Figura 
1.1). Para acesso às suítes situadas na Folha Cerro 
Azul, o principal trajeto é realizado a partir de Curi-
tiba, pela PR-092, onde estradas secundárias permi-
tem alcançar os locais de interesse.
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Os trabalhos desenvolvidos na execução des-
te projeto envolveram levantamentos geológicos de 
campo (em escala 1:25.000) e petrografia, visando a 
identificação de ocorrências minerais e atualização 
cartográfica dos corpos alcalinos; levantamento de 
geoquímica prospectiva em sedimento de corrente 
e solo, a fim de identificar áreas com concentrações 
anômalas de elementos de interesse econômico e in-
terpretação de levantamentos aerogeofísicos, visan-
do reconhecimento das assinaturas magnetométrica 
e gamaespectrométrica dos corpos. Adicionalmente, 
foi realizado levantamento geofísico terrestre por 
sondagem elétrica vertical, para a Anomalia Magné-
tica de Registro e análises espectroradiométricas de 
amostras provenientes da Suíte Alcalina de Juquiá.

Todas as etapas do trabalho foram realizadas 
com base em levantamentos bibliográficos visando 
uma maior consistência da sistemática apresentada e 
a pertinência dos métodos propostos para a investiga-
ção das rochas alcalinas da porção meridional do Cin-
turão Ribeira. O conjunto dos dados integrados e os 
mapas gerados encontram-se sistematizados em base 
de dados georreferenciada no banco de dados corpo-
rativo do Serviço Geológico do Brasil - GEOBANK.

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO E ANÁLI-
SES DE BASES GEOFÍSICAS E DE SENSORIAMEN-
TO REMOTO

A etapa inicial do levantamento bibliográfico 
consistiu de consulta a relevantes trabalhos executa-
dos na área. Teve início com a compilação e análise 
de produtos cartográficos, levantamentos geofísi-
cos, imagens de satélite, dados estruturais, pontos 
de descrição de afloramentos, amostras de rochas, 
lâminas petrográficas e análises químicas de proje-
tos anteriores, na CPRM e em outras instituições. 
Constantes buscas em referências sobre os diferen-
tes temas abordados foram mantidas durante todo o 
projeto, a fim de embasar em artigos, teses e livros, a 
melhor maneira de conduzir este trabalho, partindo 
de experiências bem sucedidas em pesquisas seme-
lhantes.

Reinterpretações geofísicas e análises por 
meio de sensoriamento foram essenciais na prepara-
ção para o trabalho de campo e reinterpretação car-
tográfica dos corpos alcalinos, além de contribuírem 
para o entendimento geotectônico regional. Com o 
objetivo de complementar o trabalho cartográfico 
foram interpretadas imagens do sensor OLI a bordo 
do satélite LANDSAT-8 e imagens aerogeofísicas. As 
imagens de satélite Landsat foram processadas no 
software ENVI@ pelo Laboratório de Sensoriamento 
Remoto e Espectroscopia Óptica da Divisão de Sen-

soriamento Remoto e Geofísica (DISEGE). Foram utli-
zadas as cenas de órbita 226 pontos 73, 74, 75 e 76 
e órbita 227 pontos 73, 74 e 75, obtidas no site do 
United States Geological Survey Eath Resources Ob-
servation and Science (EROS) Center. 

As imagens aerogeofísicas foram processadas 
no software Oasis Montaj pela Divisão de Sensoria-
mento Remoto e Geofísica (DISEGE), a partir de da-
dos magnetométricos, obtidos nos projetos (i) São 
Paulo – Rio de Janeiro (1978), com altura de voo de 
150m e espaçamento de linhas de 1.000m e (ii) Pa-
raná – Santa Catarina (2011), com espaçamento de 
linhas de vôo de 500m e altura de voo de 100m. As 
feições magnéticas permitiram traçar os principais 
lineamentos magnetométricos e possíveis anoma-
lias magnéticas, diferenciadas em dipolos ou corpos 
magnéticos na primeira etapa da interpretação geo-
física. Procedeu-se então a delimitação de domínios 
gamaespectrométricos e uma nova avaliação dos 
produtos magnéticos foi realizada a fim de identifi-
car possíveis anomalias magnéticas anteriormente 
não identificadas. 

2.2 TRABALHOS DE CAMPO E PETROGRÁFICO

Os trabalhos de campo tiveram o intuito de ca-
racterizar as litofácies, as estruturas dos corpos alca-
linos e suas relações com as encaixantes, e investigar 
o potencial metalogenético das intrusões. Amostras 
representativas das diferentes litofácies e de porções 
mineralizadas foram coletadas para estudos petro-
gráficos, além de coletas específicas para estudos de 
geoquímica prospectiva, geofísica terrestre e espec-
troscopia de reflectância. 

As etapas de campo para cartografia e coletas 
para caracterização petrográfica das rochas alcalinas 
seguiram as técnicas e metodologias já padronizadas 
pelo DEGEO e DEREM. As descrições petrográficas de  
lâminas delgadas auxiliaram no detalhamento dos 
minerais, sucessão mineral, separação de litofácies e 
análise microestrutural dos corpos alcalinos. Foram 
descritas rochas sãs para caracterização dos corpos 
alcalinos e rochas alteradas para entendimento de 
processos hidrotermais provocados nas encaixantes.

2.3 GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

As amostras de sedimentos de corrente foram 
coletadas em cursos d’água cujas bacias recobrem 
as áreas dos corpos de interesse e seu entorno. Fo-
ram analisados 54 elementos por ICP-OES/MS da 
fração menor que 80 mesh solubilizados por diges-
tão parcial com água régia. Após uma avaliação de 

2 — MATERIAIS E MÉTODOS
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qualidade, que considerou materiais de referência, 
replicatas analíticas e brancos, alguns resultados 
classificados como insatisfatórios foram excluídos da 
análise. 

Amostras de solo (horizonte B) foram cole-
tadas em malha regular, com espaçamento entre 
os pontos variável em função da dimensão de cada 
corpo. Foram analisados 60 elementos por diges-
tão total por ataque ácido e fusão em ICP-OES/MS 
e os resultados foram submetidos a uma avaliação 
de qualidade similar à das análises de sedimentos de 
corrente. Os dados de cada corpo foram interpola-
dos utilizando-se os métodos de krigagem e inver-
so do quadrado das distâncias, a depender de qual 
fornecia a superfície que melhor representasse a 
distribuição das concentrações. As superfícies inter-
poladas foram recortadas para a área representativa 
de acordo com a distribuição espacial dos dados. Os 
elementos foram selecionados a partir do seu signifi-
cado geológico-geoquímico e reunidos em grupos de 
mesma variação composicional, buscando relacioná-
-la aos litotipos caracterizados no mapa geológico 
dos corpos.

2.4 GEOFÍSICA TERRESTRE

O levantamento geofísico terrestre foi realiza-
do por sondagem elétrica vertical (SEV) em doze pon-
tos para estudo da Anomalia Magnética de Registro, 
os quais foram distribuídos conforme acessibilidade 
do terreno. Os valores de resistividade do corpo em 
subsuperfície foram estimados a partir de valores ob-
tidos na literatura (1.000 a 10.000 Ω.m para rochas 
ígneas sãs) e de trabalhos realizados em corpos al-
calinos da região. Loureiro et al. (2011), por meio de 
um perfil de caminhamento elétrico dipolo-dipolo 
realizado no Sienito Pariquera-Açu, obteve o valor de 
1.000 Ω.m para a resistividade elétrica, considerado 
neste trabalho como um valor fixo esperado para a 
modelagem dos perfis geoelétricos de SEV. Os dados 
foram adquiridos com o equipamento Siscal-Pro, Iris 
Instruments, e modelados no programa IPI2win, sof-
tware livre da Moscow State University.

2.5. ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA

Análises espectrorradiométricas foram reali-
zadas no Laboratório de Sensoriamento Remoto Ge-
ológico (LABSERGEO), da Divisão de Sensoriamento 
Remoto e Geofísica (DISEGE-SUREG/SP), por meio do 
espectrorradiômetro ASD-FieldSpec-3 Hi-Resolution, 
que tem alcance espectral do visível ao infraverme-
lho de ondas curtas, no intervalo de 350 a 2.500 nm, 
e resolução espectral de 3 nm (em 700 nm), 8,5 nm 
(em 1.400 nm) e 6,5 nm (em 2.500 nm), num total de 
2.151 bandas. As medidas são registradas em valores 
de reflectância proporcional, relativa a uma referên-
cia padrão branca de máxima reflectância difusa (do 
tipo Spectralon).

A partir destas análises são geradas as assina-
turas espectrais sob a forma de curvas da variação da 
intensidade da reflectância, conforme o comprimen-
to de onda na faixa do espectro refletido do espectro 
eletromagnético. Estas curvas, ou assinaturas espec-
trais, desenham feições resultantes de absorção da 
luz em comprimentos de onda específicos por causa 
de processos eletrônicos e vibracionais no nível atô-
mico ou molecular dentro da estrutura mineral, que 
são diagnósticas de determinadas fases minerais. Por 
meio deste método são passíveis de identificação al-
guns compostos minerais tais como óxidos de ferro, 
silicatos hidroxilados com ferro, sulfatos e carbona-
tos de ferro, óxidos e carbonatos de cobre, carbo-
natos e silicatos de manganês, filossilicatos, silicatos 
hidroxilados, sulfatos e carbonatos. 

Foram analisadas 28 amostras de rocha, entre 
exemplares sãos e alterados, e 11 amostras de solo 
coletadas na Suíte Alcalina Juquiá, principalmente 
em pontos situados na mina a céu aberto de fosfato 
carbonatítico da Socal S/A Mineração e Intercâmbio 
Comercial e Industrial. Estas análises tiveram como 
objetivo a obtenção de informações mineralógicas 
qualitativas adicionais, principalmente no que diz 
respeito ao conteúdo mineral dos litotipos associa-
dos ao minério de fosfato e suas encaixantes, bem 
como das associações minerais desenvolvidas como 
resposta aos processos de alteração supérgena, que 
são essenciais para a concentração do minério. O 
conjunto de amostras contem exemplares de carbo-
natito em diferentes estágios de alteração, piroxeni-
to e saprólito correspondente, rochas encaixantes e 
alíquotas de solo oriundo de carbonatito. Procura-se 
medir uma assinatura espectral para cada diferente 
categoria de face conforme a variação do tipo (ex-
posta, quebra natural ou serrada), grau de intempe-
rismo, cor, relação angular com a foliação ou ban-
damento principal em relação matriz-megacristais, 
quando for o caso. As medidas são tomadas em nú-
mero suficiente para contemplar toda a variação, uti-
lizando-se como instrumento uma sonda de contato 
com luz artificial própria acoplada a uma fibra óptica. 
Para análise das amostras de solo, estas são dispos-
tas em placa de Petri e a fibra óptica é conectada a 
uma plataforma giratória com luz artificial.

Os espectros obtidos em laboratório foram ana-
lisados em função dos litotipos identificados em cam-
po. A classificação mineralógica foi feita nos software 
ENVI® 5.2 e TSG (The Spectral Geologist). Utilizou-se 
tanto os espectros de reflectância como os espectros 
com o contínuo removido, que é calculado a partir do 
quociente entre o valor de reflectância medido em 
cada ponto do espectro pelo valor correspondente em 
uma linha envoltória que tangencia os máximos de re-
flectância da curva espectral. A remoção do contínuo 
permite realçar as feições de absorção (MEER, 2000). 
As bibliotecas espectrais de referência utilizadas na 
identificação mineral foram as do United States Geo-
logical Survey (USGS) (CLARK et al., 1993), do GMEX 
Spectral Library Handbook (PONTUAL et al., 2008) e 
do Jet Propulsion Laboratory (JPL).
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3 — CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOTECTÔNICO

Os corpos alcalinos investigados nas folhas Re-
gistro, Iguape e Cerro Azul, escala 1:100.000, estão 
inseridos na porção meridional do Cinturão Ribeira, 
integrante da Província Mantiqueira (ALMEIDA et al., 
1981). Como os limites das províncias são, por vezes, 
arbitrários, foram utilizados neste trabalho apenas 
para fins descritivos. Uma característica marcante 
desta Província é a divisão em faixas alongadas, anas-
tomosadas, limitadas por zonas de cisalhamento 
transcorrentes de direção NE-SW e movimentações 
predominantemente destrais, atuantes durante o 
Pré-Cambriano, intersectadas por lineamentos NW-
-SE, com intenso adensamento próximo ao Arco de 
Ponta Grossa (PR). No entanto, a configuração atual 
da geologia não permite o entendimento da evolu-
ção geotectônica do Cinturão de forma simples. A so-
breposição de eventos no Pré-Cambriano e a geração 
e reativação de estruturas no Fanerozoico oblitera-
ram registros, tornando a evolução geológica da área 
complexa e controversa. A complexidade dos mode-
los geotectônicos tem repercussão direta nas mine-
ralizações, pois modelos metalogenéticos dificilmen-
te são elaborados com embasamento unicamente 
descritivo, estando implícito conteúdo interpretativo 
proveniente da própria complexidade geotectônica. 

3.1 PRÉ-CAMBRIANO

A maior parte dos modelos geotectônicos 
atuais propostos para o Cinturão Ribeira baseia-se 
nas prováveis interações entre microplacas tectôni-
cas, que se amalgamaram culminando na formação 
do Gondwana (e.g. CAMPANHA E SADOWSKI, 1999; 
HEILBRON E MACHADO, 2003; HEILBRON et al., 
2008; HEILBRON et al., 2000; 2004; FALEIROS, 2008; 
BASEI et al., 2010; FALEIROS et al., 2011; CAMPANHA 
et al., 2015). Os batólitos Três Córregos (650-620 Ma) 
e/ou Cunhaporanga (620-590 Ma) (PRAZERES FILHO, 
2000; 2005) correspondem, neste contexto, a arcos 
magmáticos, onde as hipóteses de subducção são 
atribuídas, a depender do autor, em diferentes mar-
gens destas suítes graníticas (CAMPANHA E SADO-
WSKI, 1999; BASEI et al., 2000). Após as sucessivas 
colisões entre as microplacas, são descritos proces-
sos de transcorrência (ou simplesmente, transpres-
sões), onde os dobramentos também não possuem 
colocação unânime na hierarquia da sucessão de 
eventos tectono-deformacionais.

As divergências na evolução tectono-meta-
mórfica de diferentes porções da província Manti-
queira conduziram alguns pesquisadores à divisão 
em conjuntos (HASUI e SADOWSKI, 1976), depois 
em domínios (CAMPANHA E SADOWSKI, 1999; BASEI 
et al. 2000; HEILBRON et al., 2008) e posteriormen-

te em terrenos (DELGADO et al. 2003; HEILBRON et 
al., 2004; CURY, 2009; FALEIROS, 2008; BASEI et al., 
2010; CAMPANHA et al., 2015). Os terrenos foram ca-
racterizados com base na proposta de Sengor (1990) 
e correspondem a fragmentos litosféricos com geo-
logia diferenciada da placa tectônica em que estão 
inseridos. Por constituir a divisão considerada mais 
coerente e sustentada por vários trabalhos na área, 
as rochas alcalinas investigadas serão situadas neste 
contexto, seguindo a divisão dos terrenos, os quais 
são denominados Apiaí, Embú, Curitiba, Paranaguá e 
Costeiro (FALEIROS, 2008; CURY, 2009). A Suite Alcali-
na Banhadão, o Nefelina Sienito Itapirapuã, o Carbo-
natito Barra do Itapirapuã, a Suíte Alcalina Mato Pre-
to e a Suíte Alcalina Tunas estão inseridos no Terreno 
Apiaí; a Suíte Alcalina Juquiá, o Sienito Pariquera-Açu 
e a anomalia Magnética de Registro estão situados 
no Terreno Curitiba (Figura 3.1). 

As rochas encaixantes dos corpos alcalinos no 
Terreno Curitiba compreendem ortognaisses migma-
títicos de idade riaciana (ca. 2100-2200 Ma) (SATO 
et al., 2001, 2003, 2009; SIGA JÚNIOR, 1995; SIGA 
JÚNIOR et al., 1995, 2007) do Complexo Atuba, in-
terpretado como uma faixa móvel paleoproterozoica 
retrabalhada no Neoproterozoico (com anatexia em 
556 Ma); e duas unidades supracrustais de idades 
máximas de sedimentação no Criogeniano - Toniano 
(ca. 635-900 Ma), sendo uma de baixo grau meta-
mórfico (Formação Capiru) e outra de médio a alto 
grau (Formação Turvo-Cajati) (FALEIROS, 2008). 

No Terreno Apiaí, as encaixantes dos corpos 
alcalinos correspondem a sequências supracrustais, 
de baixo a médio grau metamórfico, originalmente 
designadas Grupo Açungui (BIGARELLA E SALAMU-
NI, 1958; FIORI, 1993), e posteriormente elevadas à 
categoria de supergrupo (CAMPANHA, 1991; CAM-
PANHA E SADOWSKI, 1999). Contudo, dados geo-
cronológicos recentemente publicados (BASEI et al., 
2003; CAMPANHA et al., 2008; HACKSPACHER et al., 
2000; SIGA JÚNIOR et al., 2003, 2009) e novas inter-
pretações indicam que essa unidade compreende 
uma associação de terrenos distintos, de idades ca-
limiana (ca. 1450-1500Ma: Grupo Votuverava, Sequ-
ência Serra das Andorinhas e Formação Água Clara), 
esteniano-toniana (ca. 910-1200 Ma: parte do Grupo 
Itaiacoca e Grupo Lajeado) e ediacarana (ca. 630-580 
Ma: Formação Iporanga, parte do Grupo Itaiacoca), 
acrescidos durante a Orogenia Brasiliano-Pan-Africa-
na (CAMPANHA E FALEIROS, 2005; FALEIROS, 2008; 
FALEIROS et al., 2011). Rochas de embasamento con-
sistem em granitoides miloníticos estaterianos (ca. 
1750-1800 Ma) (CURY et al., 2002; PRAZERES FILHO 
et al., 2005; RIBEIRO, 2006), aflorantes, principal-
mente, no núcleo de algumas estruturas antiformais 
restritas.
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As rochas alcalinas intersectam ainda granitoi-
des neoproterozoicos (Figura 3.1), sobretudo edia-
caranos, nos quais predomina magmati smo calcial-
calino, associado principalmente a arco magmáti co 
(PRAZERES FILHO, 2000; 2005; PRAZERES FILHO et al. 
2003), e granitoides subalcalinos a alcalinos de ti po-
logia “A” (PRAZERES FILHO, 2005; CURY, et al. 2008; 
DRESSEL, 2013), comumente relacionados a ambien-
tes pós-orogênicos a anorogênicos, sendo que estes 
ocorrem de forma subordinada. 

3.2 MAGMATISMO MESOZOICO TOLEÍTICO E AL-
CALINO

O conti nente sul-americano foi submeti do a 
diversas manifestações tectono-magmáti cas relacio-
nadas à formação da Província Magmáti ca Paraná-
-Etendeka, uma das maiores províncias basálti cas 
preservadas do planeta. Na Plataforma Sul-Ameri-
cana esta província é representada por derrames de 
lava que cobrem uma área com cerca de 1.200.000 

km2, abrangendo a porção central e sul do Brasil, 
além de porções no Paraguai, Argenti na e Uruguai 
(PICCIRILLO E MELFI, 1988). O magmati smo culminou 
na ruptura do paleoconti nente Gondwana Ocidental, 
no Cretáceo Inferior, e na consequente abertura do 
Oceano Atlânti co-Sul. Associado aos derrames basál-
ti cos ocorre vulcanismo ácido subordinado e mag-
mati smo toleíti co intrusivo representado por diques 
e sills (MARQUES E ERNESTO, 2004; MACHADO et al., 
2007).  Dados Ar-Ar step heati ng mostram resulta-
dos confi áveis (RENNE et al., 1992; ERNESTO et al., 
1999; THIEDE E VASCONCELOS, 2010) que indicam 
um magmati smo de curta duração (<1 Ma) para a 
formação da pilha de lavas com idade de 134.7±1 
Ma (THIEDE E VASCONCELOS, 2010). Dados U-Pb por 
TIMS e SHRIMP em zircões e badeleítas de rochas 
vulcânicas ácidas e básicas são consistentes com essa 
idade (JANASI et al., 2011; PINTO et al., 2011). 

Na região do Vale do Ribeira, Arco de Ponta 
Grosa, o magmati smo mesozoico toleíti co é repre-
sentado pelo enxame de diques do Arco de Ponta 

Figura 3.1. Contextualização das rochas alcalinas no mapa geotectônico simplifi cado da área do projeto, que mostra as 
principais feições pré-cambrianas na região. 
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Grossa, considerados alimentadores de lavas de alto-
-TiO2 no norte da Bacia do Paraná (e.g., PICCIRILLO et 
al., 1990). O enxame tem interferência marcante no 
contexto geotectônico do Cinturão Ribeira, eviden-
ciada por alinhamentos magnéticos com orientação 
NW-SE nos mapas magnetométricos (Figura 3.2). Os 
diques de diabásio apresentam idades Ar-Ar step he-
ating no intervalo entre 133-131 Ma (RENNE et al., 
1996). Na região também ocorrem suítes intrusivas, 
diques e plugs alcalinos, compostos por rochas máfi-
cas-ultramáficas, sienitos, carbonatitos e fenitos, em 
geral com afinidade potássica, concentrados entre 
os alinhamentos Guapiara e São Jerônimo-Curiúva 
(Figura 3.3) (CORDANI E HASUI, 1968; ALMEIDA, 
1983; RUBERTI, 1984; SONOKI E GARDA, 1988; VAS-
CONCELLOS, 1995; MACHADO JR., 2000; COUTINHO 
et al., 2004; SPINELLI E GOMES, 2008; GOMES et al., 
2011; AZZONE et al., 2013; RUBERTI et al., 2012). 

Os corpos alcalinos foram datados principal-
mente pelos métodos K-Ar e Rb-Sr, sendo que parte 
das idades necessita de atualização e confirmação 
por técnicas analíticas mais robustas devido à difícil 
compreensão de seu significado geológico. A Suíte 
Intrusiva Jacupiranga (130-148 Ma, por K-Ar em car-
bonatito, rocha total; SONOKI E GARDA, 1988; RODEN 
et al., 1985), a Suíte Alcalina Juquiá (132-152 Ma, por 
K-Ar em biotita e em rocha total;  SONOKI e GARDA, 
1988), o Sienito Pariquera-Açu (130-148 Ma, por K-Ar 
e Rb-Sr em rocha total;  MACHADO Jr., 2000) e a Suíte 
Alcalina Banhadão (100±7 Ma, por K-Ar em flogopita; 
RUBERTI, 1984) são os corpos com idades referentes 
ao Cretáceo Inferior. As Suítes Alcalinas de Tunas (82 
Ma, por U-Pb em zircão; SIGA Jr. et al., 2007), Cana-
néia (83,6±0,9 Ma, por Ar-Ar; SPINELLI E GOMES, 
2008) e Mato Preto (66±3 Ma, por K-Ar em rocha to-

tal; CORDANI E HASUI, 1968) são representantes de 
magmatismo do Cretáceo Superior, associado, segun-
do Almeida (1986), à tectônica da Serra do Mar. 

Apesar de vários trabalhos relacionarem o 
magmatismo toleítico e alcalino à atuação da pluma 
de Tristão da Cunha (e.g. MANTOVANI et al., 1985; 
FODOR 1987; HUANG et al., 1995), o seu real papel 
na geração do magmatismo é um tema controverso, 
devido às diferenças geoquímicas e isotópicas com 
o magmatismo Paraná-Etendeka (O´CONNOR e DU-
CAN, 1990; PEATE, 1997; PEATE et al., 1999; RUBERTI 
et al., 2005; ERNESTO et al., 2002; ROCHA Jr. et al., 
2012). As principais questões estão relacionadas ao 
papel passivo da pluma como fornecedora de calor 
necessário para a fusão do manto litosférico (e.g., 
PICCIRILLO E MELFI, 1988), que constitui a principal 
fonte para o magmatismo alcalino (RUBERTI et al., 
2005), ou como geradora do magmatismo basálti-
co por fusão do manto astenosférico (e.g., WHITE E 
MCKENZIE, 1989). Dados isotópicos Re-Os indicam 
apenas participação de manto sublitosférico na gera-
ção dos basaltos (ROCHA Jr. et al., 2012).

3.3 EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DO ARCO DE 
PONTA GROSSA

O Arco de Ponta Grossa (FERREIRA et al., 1981; 
PORTELA FILHO E FERREIRA, 2003) é uma estrutura 
de arqueamento (com eixo NW-SE) muito expressiva 
na porção sul da América do Sul (Figura 3.3). Os epi-
sódios de soerguimento deste arco são predominan-
temente associados à abertura do Oceano Atlântico 
Sul e separação da América do Sul da África, por meio 
de pulsos ascensionais que teriam ocorrido entre o 

Figura 3.2. Mapa do sinal analítico do campo magnético anômalo da porção sul do Cinturão Ribeira com a localização 
das rochas alcalinas, evidenciando a densidade de lineamentos NW-SE no contexto destas rochas.
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Cretáceo Inferior e o Neógeno (ZALÁN et al., 1990). 
Riccomini (1995) e Machado Jr. (2000) apresentam 
como hipótese para a geração dos diques na região 
do Arco de Ponta Grossa, que ocorrem predominan-
temente verti calizados, com forma tabular e dispo-
sição regular, um regime de cisalhamento puro, com 
σ 2 e 3 na horizontal e σ 1 na verti cal. O σ 2 estaria 
posicionado longitudinalmente à direção dos diques 
(NW-SE), ao passo que o σ 3 estaria posicionado or-
togonalmente a esta direção (N30-40E), propiciando 
a intrusão dos diques básicos e das rochas alcalinas. 

Segundo Strugale (2002), os diques de direção 
NW-SE foram intrudidos em evento distensional as-
sociado à rotação destral das zonas de falha envolvi-
das. Esta possibilidade é refutada por Trzaskos et al. 
(2007), que sugere a geração de falhas normais e mo-
vimentação transtensional destral dos planos NW-SE, 
associado a intenso fraturamento nesta direção. Ros-
ti rolla et al. (2005) sugerem movimentação dos line-
amentos NW-SE no Mesozoico, associadas à rotação 
horária da placa sul-americana no Cretáceo Inferior, 
que, segundo Zalán et al. (1990), movimentou ape-
nas o sistema de diques NW-SE. Devido ao campo de 
tensões dominante, as rochas intrusivas se instala-
ram, principalmente, ao longo de estruturas disten-
sivas de direção N60W. Secundariamente, ocorrem 
diques de direção E-W e NE-SW (PORTELA FILHO E 
FERREIRA, 2003), o que pode indicar que a pressão 
de fl uidos (do magma) superou a pressão confi nante 
na área na época do magmati smo eocretáceo, intru-

dindo inclusive nestas estruturas. Bueno (2004) su-
gere que os diques de direções E-W e NE-SW podem 
estar associados a mudanças no campo de tensão na 
rotação do conti nente sul-americano, sendo que as 
duas possibilidades parecem perti nentes. 

Segundo Machado Jr. (2000), as rochas alcalinas 
do Cinturão Ribeira ocorrem posicionadas na inter-
secção de zonas de cisalhamento pré-cambrianas de 
direção NE-SW com as fraturas NW-SE. Esta hipótese 
é coerente com os corpos alcalinos investi gados nes-
te projeto. Na fi gura 3.3 observa-se a localização dos 
corpos no cruzamento (ou próximo) destas estruturas. 

Segundo Ferreira (1982), a evolução do Arco de 
Ponta Grossa está associada à reati vação de estrutu-
ras profundas, responsáveis pela individualização de 
blocos autônomos que, no momento da ruptura do 
Gondwana Sul-Ocidental, condicionaram a tectônica 
distensional. Davison (1999) e Meisling et al. (2001) 
corroboram a hipótese de controle do embasamento 
na estruturação dos blocos durante o rift eamento e 
abertura do Oceano Atlânti co. Para Ferreira (1982), 
estes grandes alinhamentos consti tuem estruturas 
profundas que proporcionaram a ascensão do mag-
ma básico e alcalino para níveis superiores da crosta. 
Os principais lineamentos referidos pelo autor são o 
Guapiara, Rio Alonzo e São Jerônimo-Curiúva, sendo 
a charneira do Arco de Ponta Grossa inferida entre os 
dois últi mos (Figura 3.3). O autor ainda identi fi cou e 
denominou o alinhamento do Rio Piquiri e dividiu o 
arco em três grandes regiões.

Figura 3.3. Mapa de interpretação magnetométrica dos aerolevantamentos da porção sul do Cinturão Ribeira com os 
principais lineamentos e localização do eixo do Arco de Ponta Grossa segundo Trzaskos et al. (2007).
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A direção do eixo do Arco de Ponta Grossa 
é compatí vel com a direção do eixo da Sinclinal de 
Torres e Arco Rio Grande (RS), ao sul, e com o Arco 
do Alto Paranaíba (GO), ao norte, o que sugere uma 
ondulação da Placa Sul-Americana, consequente de 
compressão máxima a NE, durante o Paleozoico, con-
comitante à deposição de parte dos sedimentos que 
compõem a bacia do Paraná (ZALÁN et al., 1990). 
Um fato que corrobora esta hipótese é a presença do 
Arco de Assunção, de direção aproximada norte-sul, 
que limita a Bacia do Paraná na parte oeste, sendo 
seu soerguimento associado a respostas fl exurais 
da compressão andina no Cenozoico (MILANI E ZA-
LÁN 1999). Segundo Soares (1991), estes arcos não 
foram gerados durante o magmati smo da Formação 
Serra Geral, pois não há adelgaçamento da crosta as-
sociado. Alguns autores (FÚLFARO, 1971, ALMEIDA 
1980) sugerem fases pretéritas de soerguimento do 
Arco de Ponta Grossa no Paleozoico, com base em 
registros em unidades da bacia do Paraná. Segundo 
Rosti rolla et al. (2006), a presença dos arqueamen-
tos na bacia do Paraná exerceu papel fundamental 
na sua comparti mentação estrutural, formando três 
grandes domínios com esti los estruturais disti ntos: 
a norte do Arco de Ponta Grossa, entre os arcos de 
Ponta Grossa e Rio Grande e a sul do Arco de Rio 
Grande, sendo este últi mo coincidente com o limi-
te da Bacia do Chaco-Paraná. A instalação da bacia 
do Paraná, que teve início no Ordoviciano Superior, 
está relacionada, segundo Milani (1997) e Milani e 
Ramos (1988), a um extensivo cinturão fanerozoico 
(Gondwanides) associado aos ciclos orogênicos, que 
incluem as orogenias Oclóyica e Precordilheirana 
(Famati niano) e as orogenias Chanica e Sanrafaéli-

ca (Gondwânico), responsáveis pela deformação da 
plataforma sul-americana no Paleozoico e instalação 
dos referidos arcos.

Franco-Magalhães (2009) relaciona a evolução 
do Arco de Ponta Grossa exclusivamente a eventos de 
reati vação da plataforma sul-americana, com início no 
Cretáceo Inferior. Com base em idades de traços de 
fi ssão em zircão e apati ta, a autora propõe a atuação 
de processos tectônicos, magmáti cos e de exumação 
do evento de ruptura do Gondwana Sul-Ocidental en-
tre 138±51 e 107±22 Ma; alçamento do embasamento 
cristalino como refl exo à anomalia térmica provocada 
pela passagem da Pluma Trindade sob o sudeste bra-
sileiro entre 90±14 e 66±2 Ma; soerguimento regional 
que propiciou o alçamento e a erosão das bacias da 
Plataforma Sul-Americana, e formação das bacias do 
Rift e Conti nental do Sudeste do Brasil, associado ao 
Cretáceo Superior ao Paleoceno Inferior; registro mais 
recente de reati vação das zonas de cisalhamento NW-
-SE, principalmente a Zona de falha São Jerônimo-Cu-
riúva (Figuras 2.3 e 2.4), entre 26±3 e 14±2 Ma, onde 
ocorre um reajuste das tensões. O escalonamento do 
relevo e os processos de peneplanação são atribuídos 
a esta história térmica.

Segundo Romer (2008), o escalonamento do 
relevo em planaltos e formação de escarpas é resul-
tado da tectônica cenozoica e da erosão química e fí -
sica dos blocos previamente comparti mentados, que 
foram divididos em Primeiro, Segundo e Terceiro Pla-
nalto Paranense (MELO, 2002). A Escarpa Devoniana 
(Figura 3.4) (assim denominada por se situar na área 
de afl oramento de rochas da Formação Furnas, de 
idade devoniana) corresponde ao desnível topográ-

Figura 3.4. Mosaico de imagens Landsat 8 OLI da área da porção sul do Cinturão Ribeira com a localização das rochas 
alcalinas, arcos e lineamentos possivelmente associados. Observar o relevo escarpado na transição das rochas do Pré-

Cambriano para as rochas da Bacia do Paraná, principalmente próximo ao arco de Ponta Grossa.
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fico com cerca de 300 m que, segundo o autor, foi 
gerado pelos diversos pulsos de soerguimento e pela 
ação de mudanças climáticas. Para Azevedo Jr. et al. 
(1994), a formação de escarpas na região do Arco de 
Ponta Grossa é atribuída a movimentos isostáticos 
pós-rifte, onde processos erosivos decorrentes de 
eventos tectônicos anteriores, atuaram na delinea-
ção do relevo. Portanto, a formação da Escarpa De-

voniana, que incide no eixo do Arco de Ponta Gros-
sa, é posterior ao rifteamento e abertura do Oceano 
Atlântico Sul. Apesar de ter sido gerada, provavel-
mente em consequência de estruturação prévia, está 
desvinculada dos processos ocorridos no Mesozoico, 
os quais foram responsáveis pela geração do mag-
matismo básico e alcalino.
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4 — CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 
DAS SUÍTES ALCALINAS

As suítes alcalinas da Porção Meridional do 
Cinturão Ribeira foram caracterizadas com base 
na integração de informações da literatura, infor-
mações geológicas coletadas em campo, análises 
petrográficas das diferentes litofácies, análises de 
geoquímica prospectiva e, em corpos específicos, 
amparada em estudos de espectroscopia de reflec-
tância e estudos de geofísica terrestre. Esta carac-
terização dos diferentes litotipos que compõem as 
suítes alcalinas visa contribuir tanto para a atuali-
zação do conhecimento científico, como para a dis-
ponibilização de dados que permitam a avaliação 
de possibilidades de prospecção de substâncias de 
interesse econômico e/ou aplicação destas rochas 
no mercado de rochas ornamentais.

4.1 SUÍTE ALCALINA BANHADÃO

A Suíte Alcalina Banhadão ocorre próxima ao 
Lineamento São Jerônimo-Curiúva (de direção NW), 
na intersecção com uma zona de cisalhamento NE 
(Figura 3.3), intrusiva no Granito Cerro Azul. Pos-
sui formato aproximadamente elipsoidal com área 
aflorante de cerca de 11 km2. Datações pelo método 
K-Ar (HAMA et al., 1977; Ruberti, 1984) sugerem a 
formação da suíte por diversas manifestações mag-
máticas, com idades médias de 127 Ma (determina-
da em rocha total) para os nefelina sienitos, 107±7 
Ma (determinada em flogopita) para o melteigito e 
o intervalo de 95 a 102 Ma (determinada em rocha 
total) para os diques de fonolito.

A intrusão foi primeiramente descrita por Al-
garte (1972), que identificou nefelina sienitos com 
variedades máficas (malignitos), de granulação fina 
e portadoras de sodalita (fonolito). Ruberti (1984) 
e Ruberti et al. (2012) subdividiram o corpo em 
quatro unidades litológicas: nefelina sienito cinza, 
flogopita melteigito, nefelina sienito rosa e me-
lanita-pseudoleucita-nefelina sienito. Os autores 
também descrevem diques de nefelinito e fonoli-
to. Neste projeto foram individualizadas cinco lito-
fácies mapeáveis (Figura 4.1), sendo quatro delas 
compatíveis com as unidades propostas por Ruberti 
et al. (2012).

• Nefelina sienito cinza (Kλbansc) - rocha 
cinza clara a escura, leucocrática, com textura 
fanerítica inequigranular a porfirítica e granulação 

fina a grossa. É constituída principalmente por 
feldspato alcalino, nefelina e aegirina-augita (Figura 
4.2A), por vez contendo biotita e melanita. Foram 
verificados ainda traços de flogopita, titanita, 
apatita e monazita. 

• Nefelina sienito rosa (Kλbansr) - rocha 
cinza rosada a rosa, leucocrática, com textura 
fanerítica inequigranular a porfirítica, granulação 
média a grossa e estrutura maciça. É composta 
principalmente por feldspato alcalino, nefelina e 
aegirina-augita (Figura 4.2B). Ocorrem traços de 
sodalita, carbonato e minerais opacos.

• Melanita-pseudoleucita-nefelina sienito 
(Kλbamns) - rocha cinza clara a escura, com 
variedades esverdeadas e rosadas, leucocrática, com 
textura fanerítica equigranular a inequigranular, 
por vezes porfirítica, granulação fina a média 
(raramente grossa), composta principalmente por 
pseudoleucita (intercrescimento entre feldspato 
alcalino e nefelina), melanita, diopsídio, nefelina e 
feldspato alcalino (Figuras 4.2C). Foram verificados 
ainda traços de apatita, flogopita, titanita, 
biotita, sodalita e minerais opacos. A estrutura 
é predominantemente maciça, porém foram 
verificadas porções bandadas, com leitos com 
maior concentração de nefelina e feldspato alcalino, 
alternados a leitos com maior concentração de 
aegerina-augita e melanina.

• Flogopita melteigito (Kλbam) - rocha de cor 
cinza escura a preta, meso- a melanocrática, com 
textura inequigranular porfirítica e granulação 
fina a média, composta por diopsídio, flogopita, 
melanita, nefelina e feldspato alcalino (Figuras 
4.3A). Contém traços de apatita, sodalita e 
minerais opacos.

Além das quatro litofácies anteriormente 
definidas na literatura e caracterizadas petrografi-
camente, neste projeto foi definida uma unidade 
adicional: 

• Sodalita sienito (Kλbass) - rocha de cor 
cinza a cinza-azulada, leucocrática, com textura 
inequigranular porfirítica e granulação grossa, 
composta principalmente por sodalita (20 a 65%), 
por vezes na forma de fenocristais, e feldspato 
alcalino (Figuras 4.3B), podendo conter nefelina. 
Piroxênio (aegirina-augita e diopsídio) é o principal 
mineral máfico. Traços de minerais opacos, 
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Figura 4.1. Mapa geológico da Suíte Alcalina Banhadão, modifi cado de Ruberti  et al. (2012).
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Franco-Magalhães (2009), possuem registros de mo-
vimentação recente de até 14±2 Ma, no Lineamento 
São Jerônimo-Curiúva, situado próximo ao corpo al-
calino (Figura 3.3).

Brumatti   et al. (2014) relataram a ocorrência 
de crosta lateríti ca com elevado teor de Al2O3 no cor-
po. Atualmente, o sienito é extraído para uso como 
rocha ornamental pela Marmoraria Água Verde Ltda. 
(DNPM, 2014) (Figura 4.1).  

A interpretação dos dados de geoquímica 
prospecti va permiti u a visualização de contraste bem 
marcado no limite entre as litofácies do fl ogopita mel-

Figura 4.2. Aspectos petrográfi cos das litofácies da Suíte Alcalina Banhadão (da esquerda para direita: aspecto macroscó-
pico da rocha, fotomicrografi a com luz plano polarizada e fotomicrografi a com polarizadores cruzados). A) Nefelina Sienito 

Cinza. B) Nefelina Senito Rosa. C) Melanita-pseudoleucita-nefelina sienito. Abreviações: Ne-nefelina; Op-mineral opaco; 
Fsp-feldspato; Ttn-ti tanita; Agt-aegerina-augita; Cb-carbonato; Di-diopsídio; Fspa-feldspato alcalino; Mel-melanita; Flo-

-fl ogopita; Sdl-sodalita.

carbonato, ti tanita, apati ta e bioti ta também foram 
observados.

O Granito Cerro Azul foi submeti do a um pro-
cesso de alcalinização no contato com a Suíte Alcali-
na Banhadão, onde ocorre feniti zado (Figuras 4.3C). 
É comum a ocorrência de fraturamento nas rochas 
alcalinas e encaixantes, com duas direções princi-
pais NE-SW e NNW-SSE, compatí veis com o posicio-
namento do corpo alcalino, próximo ao cruzamento 
de lineamentos nestas direções. São fraturas prova-
velmente decorrentes das reati vações fanerozoicas 
descritas no capítulo 3 que, conforme sugerido por 
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com valores mais baixos na área a nordeste. Apesar 
dos dados obti dos permiti rem esta caracterização, o 
intervalo de variação entre os valores mais baixos e 
mais altos na área é pequeno, com exceção para o 
fósforo.

teigito (Kλbam) e do nefelina sienito rosa (Kλbansr) 
em relação ao restante do corpo (por exemplo, nos 
elementos terras raras) (Figura 4.4). O contato da Su-
íte Alcalina Banhadão com a rocha encaixante está 
registrado nas análises de sedimentos de corrente, 
onde a distribuição para os cinco elementos ocorre 

Figura 4.3. Aspectos petrográfi cos das litofácies da Suíte Alcalina Banhadão e granito encaixante feniti zado (da esquerda 
para direita: aspecto macroscópico da rocha, fotomicrografi a com luz plano polarizada e fotomicrografi a com polarizadores 

cruzados). A) Flogopita melteigito. B) Sodalita sienito. C) Granito feniti zado. Abreviações: Ne-nefelina; Op-mineral opaco; 
Fsp-feldspato; Agt-aegerina-augita; Di-diopsídio; Fspa-feldspato alcalino; Sdl-sodalita.
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4.2 CARBONATITO BARRA DO ITAPIRAPUÃ E 
NEFELINA SIENITO ITAPIRAPUÃ

O Carbonatito Barra do Itapirapuã (Kλbi), intru-
sivo no Granito Cerro Azul, tem formato circular e área 
aflorante de cerca de 2 km2 (Figura 4.5). Ocorre ao 
longo do Lineamento São Jerônimo-Curiúva (direção 
NW-SE) e próximo à Zona de Cisalhamento Itapirapuã 
(direção NE-SW), alinhado juntamente com as suítes 
alcalinas Banhadão e Mato Preto e com o Nefelina Sie-
nito Itapirapuã. Ruberti et al. (2002) obtiveram uma 
isócrona Rb-Sr em rocha total de 129±19 Ma, interpre-
tada como idade de cristalização do carbonatito.

O corpo foi descrito por Loureiro e Tavares 
(1983), após os levantamentos aerogeofísicos da 

Nuclebrás (1977; apud Loureiro e Tavares, 1983) re-
velarem a existência do plug. Os autores relatam a 
escassez de afloramentos e descrevem o predomínio 
de carbonatito calcítico com interdigitações silico-
sas e brechas feldspático-carbonatíticas. Durante os 
trabalhos de campo do projeto, constatou-se a di-
ficuldade de obtenção de amostras preservadas da 
intensa alteração, o que impossibilitou a caracteriza-
ção petrográfica de litofácies. No entanto, em alguns 
locais verificaram-se ocorrências de carbonatito com 
textura fanerítica equigranular e granulação muito 
fina a média. A Figura 4.6 mostra cristais de flogo-
pita subédricos em meio a carbonatos e anfibólios 
no Carbonatito Itapirapuã, entretanto, devido à alte-
ração e pouca representatividade das amostras, esta 
paragênese pode não ser representativa do corpo.

Figura 4.4. Geoquímica de solo e sedimento de corrente da Suíte Alcalina Banhadão.
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Figura 4.5. Mapa geológico do Carbonati to Barra do Itapirapuã e do Nefelina Sienito Itapirapuã.
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A leste do corpo principal, na margem direi-
ta do rio Ribeira, ocorrem chaminés laterais que 
foram detalhadas petrográfi ca e geoquimicamente 
por Ruberti  (1998) e Ruberti  et al. (2002), a parti r de 
amostras de testemunhos de sondagens executadas 
pela MINEROPAR. São compostas por fi lões e diques 
carbonatí ti cos, brechas silicocarbonatí ti cas, sienitos 
e fenitos. Andrade et al. (1999) descreveram as alte-
rações hidrotermais sin- e pós-magmáti cas que origi-
naram as mineralizações de elementos terras-raras, 
apati ta, fl uorita e barita no Carbonati to Itapirapuã, 
atualmente com autorizações de pesquisa para ele-
mentos terras-raras e fosfato (DNPM, 2014). Foram 
observadas ainda lateritas compostas por óxidos e 
hidróxidos de ferro e quartzo (Figura 4.5).

O Nefelina Sienito Itapirapuã, também intru-
sivo no Granito Cerro Azul, possui forma irregular 
alongada na direção NW-SE e área afl orante de cer-
ca de 4 km2 (Figura 4.5). Gomes (1970) realizou um 
estudo mineralógico e petrogenéti co neste corpo 
alcalino que, segundo o autor, é composto predomi-
nantemente por nefelina sienito, portadores ou não 
de melanita, com termos máfi cos e básicos subor-
dinados (malignito e melteigito), além de diques de 
ti nguaíto e veios carbonati tí cos

• Nefelina sienito (Kλit) - como característi cas 
gerais, esta litofácies contém rocha cinza, leucocráti -
ca, com textura faneríti ca inequigranular a porfi ríti ca 
e granulação média a grossa. É composta principal-
mente por feldspato alcalino, nefelina e aegirina-
-augita, sendo que cristais de melanita ocorrem de 
forma subordinada. Foram verifi cadas variações 
composicionais dentro desta litofácies que, apesar 
de não terem sido individualizadas em mapa, foram 
caracterizadas na petrografi a. Ocorrem riebeckita-
-nefelina sienito (Figura 4.7A), aegerina-augita ne-
felina sienito e aegerina-augita nefelina monzonito 

(Figura 4.7B), consti tuídos por porcentagens varia-
das de nefelina, feldspato alcalino, aegerina-augita, 
riebeckita, plagiocásio, melanita, ti tanita, apati ta, 
fl ogopita, bioti ta, zircão, minerais opacos, epidoto, 
calcita, sericita e cancrinita. As texturas variam de 
alotriomórfi ca a hipidiomórfi ca, inequigranular, se-
riada a porfi ríti ca e poiquilíti ca, com fenocristais de 
feldspato alcalino. 

A rocha encaixante é representada por um 
granito ou quartzo-monzonito aparentemente fe-
niti zado (Figura 4.7C), formado por plagioclásio, 
feldspato alcalino, quartzo, muscovita, epidoto, mi-
nerais opacos, bioti ta, apati ta, zircão, ortoanfi bólio 
e mineral marrom amorfo. Texturalmente, corres-
ponde a uma rocha granular hipidiomórfi ca, inequi-
granular e porfi ríti ca, com cristais de plagioclásio 
fortemente alterados para argilomineral e sericita. 
A rocha está bastante fraturada e alterada, onde os 
minerais máfi cos foram totalmente substi tuídos por 
uma massa amorfa. 

Não há descrições na literatura sobre o po-
tencial econômico do corpo, porém, nele localiza-
-se uma mina de ferro (magneti ta), que se encontra 
atualmente em lavra pela Maringá Ferro Liga S.A e 
autorizações de pesquisa para elementos terras-
-raras e fosfato (DNPM, 2014).

A variação composicional do Nefelina Sieni-
to Itapirapuã verifi cada pela petrografi a também é 
evidenciada pelas análises geoquímicas, tanto da 
malha de solos quanto nos sedimentos de corren-
te, como pode ser observado pelo comportamen-
to do Nb (Figura 4.8). Estes dados, em conjunto 
com a caracterização petrográfi ca, podem sugerir a 
existência de outras litofácies, além das que foram 
individualizadas na cartografi a geológica, já que a 
escassez de afl oramentos na área não permiti u um 
maior detalhamento do corpo. Na porção norte 

Figura 4.6. Aspecto geral do carbonati to Itapirapuã (da esquerda para direita: fotomicrografi a com luz plano polarizada e 
fotomicrografi a com polarizadores cruzados). Abreviações: Phl-fl ogopita; Cb-carbonato; Anf-anfi bólio.



Informe de Recursos Minerais

32

sultados de sedimento de corrente somente uma 
das bacias analisadas apresentou valores altos em 
todos os elementos de interesse. Adicionalmente, 
uma amostra de sedimento de corrente apresentou 
valor anômalo em ouro, provavelmente relacionado 
ao granito encaixante.

do nefelina sienito foram detectados valores mais 
altos de fósforo nos resultados de sedimentos de 
corrente e, mais suti lmente, na malha de solos. No 
Carbonati to Barra do Itapirapuã nota-se o contraste 
dado pela composição de fósforo e enriquecimen-
to em ETR nas análises de solo; entretanto, nos re-

Figura 4.7. Aspecto geral dos litoti pos que consti tuem a litofácies nefelina sienito Itapirapuã e da rocha encaixante feniti za-
da (da esquerda para direita: fotomicrografi a com luz plano polarizada e fotomicrografi a com polarizadores cruzados). A) 

Riebeckita-nefelina sienito. B) Aegerina-augita nefelina monzonito. C) Quartzo monzonito feniti zado. Abreviações: Ne-nefeli-
na; Agt-aegerina-augita; Fspa-feldspato alcalino; Rbk-riebeckita; Cpx-clinopiroxênio; Phl-fl ogopita; Bt-bioti ta; Pl-plagioclásio.
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ticas descobertas pela Nuclebras, após levantamen-
tos aerogeofísicos realizados em 1967 (1977; apud 
LOUREIRO E TAVARES, 1983). Santos (1988) e Santos 
e Dardenne (1988) distinguiram carbonatitos calcíti-
cos, fonolitos, sienitos, brechas vulcânicas de matriz 
carbonatítica e uma auréola de granito fenitizado, 
além de rochas alcalinas indiferenciadas. 

Neste projeto foram individualizadas quatro 
litofácies mapeáveis, parcialmente compatíveis com 
as litofácies definidas por Santos (1988) e Santos e 
Dardenne (1988), além de uma extensa auréola de 
fenitização que afeta o Granito Cerro Azul. Diques de 
fonolito ocorrem intersectando as rochas alcalinas e 
as rochas encaixantes (Figura 4.9).

• Sienito e fonolito (Kλmpsf) - o sienito (malig-
nito) é constituído por aegirina-augita, nefelina e fel-
dspato alcalino. Possui cor marrom-esverdeada, índi-
ce de cor mesocrático e textura fanerítica. O fonolito 
é cinza-escuro, contém texturas microporfirítica com 
matriz afanítica a fanerítica muito fina e traquítica. É 
composto por nefelina, feldspato alcalino e biotita, 

4.3 SUÍTE ALCALINA MATO PRETO

A Suíte Alcalina Mato Preto está situada no cru-
zamento do Lineamento São Jerônimo-Curiúva com 
uma expressiva zona de cisalhamento de direção NE-
-SW (Figura 3.3). Ocorre intrusiva no Granito Cerro 
Azul e em xistos da Formação Água Clara, ocupando 
uma área de cerca de 12 km2 (Figura 4.9). Cordani e 
Hasui (1968) obtiveram idade de 66 Ma pelo método 
K-Ar em rocha total para amostras de fonolito, inter-
pretadas como idade de cristalização da suíte. Santos 
et al. (1990), por meio de estudos de isótopos de car-
bono e oxigênio, concluem que os carbonatitos são 
de natureza vulcânica/subvulcânica. 

Os primeiros trabalhos sobre ocorrências de 
rochas alcalinas na região da Suíte Alcalina Mato Pre-
to se referem a pequenos stocks de fonolito (TREIN et 
al., 1967). Posteriormente, Algarte et al. (1972) des-
creveram também tinguaíto e malignito na região. 
Loureiro e Tavares (1983) elaboraram o primeiro 
mapa geológico da suíte, incluindo rochas carbonatí-

Figura 4.8. Geoquímica de solo e sedimento de corrente do Nefelina Sienito Itapirapuã e Carbonatito Barra do Itapirapuã.
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Figura 4.9. Mapa geológico da Suíte Mato Preto, modifi cado de Santos (1988) e Santos e Dardenne (1988).
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sendo que os dois primeiros ocorrem também como 
microfenocristais. 

• Carbonati to (Kλmpc) - rocha branca a cinza-
clara, localmente rósea, com textura faneríti ca 
equigranular a inequigranular e granulação que 
varia de fi na a grossa. É composta principalmente 
por calcita e, subordinadamente, por dolomita 
e ankerita. Neste projeto não foi possível a 
caracterização do ti po de carbonato presente 
(Figura 4.10A), aqui  estabelecida com base na 
caracterização de Santos e Dardenne (1988). 
Ocorrem traços de apati ta, nefelina e minerais 
opacos (sulfetos e óxidos). Xenólitos do granito 
encaixante e xenocristais de feldspato alcalino 

com contatos regulares e interpenetrati vos foram 
visualizados no interior do corpo alcalino. Cristais 
de fl uorita ocorrem disseminados e em cavidades.

• Fonolito (Kλmpf) - ocorre na forma de pe-
quenos plugs e diques, que variam de cinza-escuro 
a verde-escuro, com textura microporfi ríti ca e matriz 
afaníti ca a faneríti ca. Contém microfenocristais de 
feldspato alcalino, nefelina (Figura 4.10B) e diopsí-
dio. Ocorrem traços de zeólita, epidoto, sodalita e 
minerais opacos.

• Brechas vulcânicas (Kλmpb) - correspondem 
a brechas sustentadas por matriz de carbonati to cal-
cíti co de granulação muito fi na, com clastos de ne-
felina, leucita, feldspato alcalino, bioti ta e fragmen-

Figura 4.10. Aspectos petrográfi cos de litofácies da Suíte Mato Preto (da esquerda para direita: aspecto macroscópico da 
rocha, fotomicrografi a com luz plano polarizada e fotomicrografi a com polarizadores cruzados). A) Carbonati to. B) Fonolito 

microporfi ríti co. C) Brecha carbonáti ca. Abreviações: Ne-nefelina; Fspa-feldspato alcalino; Cb-carbonato.
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tos de rocha (granito, carbonati to, sienito e fonolito) 
(Figura 4.10C). Santos (1988) descreve brechas de 
colapso com matriz de carbonati to calcíti co e clastos 
de sienito e/ou fonolito, dependendo da rocha en-
caixante.

• Rochas alcalinas indiferenciadas (Kλmpi) 
- ocorrem associadas a uma estrutura circular a 
leste da Suíte Alcalina Mato Preto, com assinatura 
geofísica distinta das demais litofácies (SANTOS, 
1988). Porém, em campo, na área da estrutura fo-
ram identificadas apenas lateritas.

Os corpos alcalinos propiciaram a fenitiza-
ção do granito Cerro Azul (Kλmpgf), que ocorre 
predominantemente com textura porfirítica, com 
fenocristais de feldspato alcalino, metassomati-
zado por processos de feldspatização e carbona-
tação, além de aegirina-augita. A feldspatização 
ocorre principalmente na porção sul e caracteriza-
-se pela recristalização de feldspato alcalino que 
substituiu outras fases minerais. A carbonatação, 
que ocorre principalmente próxima aos contatos 
com o carbonatito, é marcada pela substituição de 
feldspato por carbonato e pela presença de car-
bonatos em fraturas. Concentrações de minerais 
opacos são comuns nestas zonas.

O corpo alcalino ocorre fraturado, o que su-
gere a interferência da tectônica rúptil, que pode 
estar associada a estágios finais do magmatismo 
ou às reativações das grandes estruturas NE-SW 
e do Lineamento São Jerônimo-Curiúva (direção 
NW-SE) que, conforme Franco-Magalhães (2009), 
contêm registros da última reativação em 14 Ma 
(obtido por meio de traço de fissão em apatita e 
zircão).

Nesta suíte foram descritas duas ocorrências 
de laterita, uma na litofácies composta por rochas 

alcalinas indiferenciadas e outra na litofácies Car-
bonatitos (Figura 4.9). Apresentam cor laranja a 
marrom, estrutura porosa e granulação fina. São 
compostas, principalmente, por óxidos e hidróxi-
dos de ferro, calcedônia e quartzo. Na ocorrência 
associada ao carbonatito também foi observada 
fluorita.

Além de mineralização de fluorita, lavrada 
atualmente pela Mineração Nossa Senhora do Car-
mo Ltda. (DNPM, 2104) (Figura 4.11), Silva et al. 
(1981) descrevem ocorrências de barita e sulfetos. 
A área mineralizada com fluorita ocorre na porção 
norte da suíte, na localidade denominada depósi-
to Clugger, porém foram observadas ocorrências 
por toda a litofácies Carbonatitos. A fluorita ocor-
re nas variedades roxa e incolor-amarelada e está 
presente em veios, nos quais corresponde a cerca 
de 80% da composição mineralógica, em cavida-
des e disseminada na rocha.

Nas análises de solos da geoquímica pros-
pectiva não foi verificado contraste composicional 
entre a litofácies de rochas alcalinas indiferencia-
das (Kλmpi), onde afloram somente lateritas, e a 
encaixante (Figura 4.12). Porém, duas amostras 
de sedimentos de corrente possuem valores mais 
altos de La, Lu e Ba, o que sugere uma composi-
ção similar à fácies carbonatito (Kλmpc). A fácies 
carbonatito apresenta maior concentração de ETR, 
tanto em amostras de solo, como em sedimentos 
de corrente. Maior concentração de ETR também 
é observada na região de ocorrência do granito fe-
nitizado (Kλmpgf), o que pode estar relacionado à 
presença de pequenos corpos de brecha vulcânica 
(Kλmpb) que possuem matriz de carbonatito.

Figura 4.11. Mineração Nossa Senhora do Carmo Ltda. A) Frente de lavra principal da mina de fl uorita. B) Cristais de fl uorita 
amarela associados à calcita. C) Detalhe dos cristais de fl uorita mostrados na foto B.
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4.4 SUÍTE ALCALINA TUNAS

A Suíte Alcalina Tunas possui forma alongada 
segundo a direção dos diques mesozoicos (NW-SE) 
e área aflorante de cerca de 22 km2. Ocorre intrusiva 
em rochas metassedimentares da unidade granada 
micaxisto do Grupo Votuverava e das unidades 
de xisto e quartzito da Formação Perau (Figura 
4.13). A suíte foi descrita por Trein et al. (1967) 
como composta predominantemente por sienito, 
com brecha vulcânica associada. Fuck (1972), por 
meio de petrografia e geoquímica em detalhe, 
individualizou mais dois litotipos mapeáveis, diorito 
e gabro, além de diques alcalinos (microssienito, 
traquito e bostonito), veios pegmatoides, cataclasito 
e agmatito. Vasconcellos (1991) e Vasconcellos e 
Gomes (1992) caracterizaram sete corpos de brechas 
vulcânicas distintas, classificadas como de conduto 
do tipo intrusivas e tufísticas. Siga Júnior et al. (2007) 

determinaram idades U-Pb em zircão de sienito de 
82,7±0,7 Ma (ID-TIMS) e 84,7±1,2 Ma (SHRIMP), 
interpretadas como idades de cristalização da suíte.

Adotando-se a subdivisão de Vasconcellos 
(1991), foram descritas quatro litofácies, além de di-
ques de composições variadas (microssienito, traqui-
to e bostonito; Fuck, 1972) (Figura 4.13):

• Sienito e sienito alcalino (Kλtns) - constitui 
a litofácies mais representativa em área, a qual 
inclui duas variedades que não puderam ser 
individualizadas no presente projeto: (i) rocha branca 
a cinza-clara, holo a leucocrática (IC<5-15%), com 
textura fanerítica inequigranular e granulação média 
a grossa, composta principalmente por feldspato 
alcalino e piroxênio; (ii) rocha cinza-esverdeada 
a verde, leucocrática (IC=7-15%), com textura 
fanerítica equigranular e granulação média a grossa, 
composta principalmente por feldspato alcalino 
e piroxênio (Figura 4.14A), sendo que a nefelina 
ocorre entre cristais de ortoclásio. Essa litofácies 

Figura 4.12. Geoquímica de solo e sedimento de corrente da Suíte Mato Preto.
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Figura 4.13. Mapa geológico da Suíte Alcalina Tunas, modifi cado de Fuck (1972).
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apresenta cumulatos que ocorrem na forma de 
bolsões irregulares em contato difuso com o sienito. 
São compostos essencialmente por cristais tabulares 
de feldspato alcalino, frequentemente pertí ti cos, 
que contêm vazios intergranulares preenchidos por 
minerais diversos, dentre os quais, quartzo, apati ta e 
sulfetos.

• Monzodiorito e diorito (Kλtnd) - rocha cin-
za, leucocráti cas (IC=20-30%), com textura faneríti ca 
equigranular e granulação média a grossa, compos-
tas principalmente por plagioclásio, feldspato alcali-
no, piroxênio, anfi bólio e bioti ta (Figura 4.14B).

• Monzogabro e gabro (Kλtng) - rocha cinza 
escura, leuco a mesocráti ca, de granulação grossa, 
composta principalmente por ripas de plagioclásio, 
piroxênio e bioti ta (Figura 4.15A), além de anfi bólio e 
olivina.

• Brecha vulcânica (Kλtnb) - brecha polimíti ca 
de conduto do ti po intrusiva e tufí sti ca (VASCON-
CELLOS e GOMES, 1992) com texturas e composições 
variadas. Em sua maioria são sustentadas por matriz 
cinza-escura, afaníti ca a faneríti ca muito fi na, com 
clastos de cristais de feldspato alcalino (Figura 4.15B), 
piroxênio e bioti ta e de rochas diversas (metassedi-
mentares, sienito, traquito e brecha). Amostra de ro-

cha vulcânica associada a esta fácies, coletada duran-
te etapa de campo, foi classifi cada como traquito ou 
quartzo-traquito (STRECKEISEN, 1967), com textura 
microporfi ríti ca e estrutura compacta (Figuras 4.16A 
e B). A cor é cinza, com matriz afaníti ca a muito fi na, 
formada predominantemente por feldspato alcalino 
e cristais subordinados de quartzo. Ocorrem feno-
cristais de feldspato alcalino (até 5mm), subordina-
damente plagioclásio e pseudomorfos de piroxênio 
substi tuído por calcita e bioti ta. Adicionalmente foi 
descrito quartzo na forma de agregados semelhantes 
a amígdalas.

Atualmente existem minas ati vas e abandona-
das nos sienitos e nas brechas, com exploração para 
rocha ornamental, das empresas Marmoraria Água 
Verde Ltda. (Figura 4.17), Paraná Granitos Ltda. e Aco 
Mineração Ltda., além de uma autorização de pes-
quisa para bauxita (DNPM, 2014).

Os dados de geoquímica de solos e sedimentos 
de corrente na área da Suíte Alcalina Tunas eviden-
ciam o contraste dos valores entre a suíte alcalina e 
rocha encaixante, bem como a variação decrescente 
da concentração de ETR no senti do noroeste-sudes-
te. A estreita faixa de variação da concentração dos 
elementos de interesse, apesar de indicar variação 

Figura 4.14. Aspectos petrográfi cos das litofácies da Suíte Alcalina Tunas (da esquerda para direita: aspecto macroscópico 
da rocha, fotomicrografi a com luz plano polarizada e fotomicrografi a com polarizadores cruzados). A) Sienito com ortoclásio 

pertí ti co. B) Diorito com piroxênio desestabilizado, com alteração para anfi bólio e bioti ta. Abreviações: Or-ortoclásio; Cpx-
-clinopiroxênio; Anf-anfi bólio; Bt-bioti ta; Pl-plagioclásio.
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por minerais diversos, dentre os quais a apati ta, nas 
duas variedades do sienito e sienito alcalino (Kλtns) 
(Figura 4.18).

composicional, não corresponde à delimitação das li-
tofácies mapeadas em campo. É possível que esta va-
riação represente a presença de bolsões preenchidos 

Figura 4.15. Aspectos petrográfi cos das litofácies da Suíte Alcalina Tunas (da esquerda para direita: aspecto macroscópico 
da rocha, fotomicrografi a com luz plano polarizada e fotomicrografi a com polarizadores cruzados). A) Gabro parcialmente 
alterado. B) Traquito com textura microporfi ríti ca. Abreviações: Cpx-clinopiroxênio; Anf-anfi bólio; Bt-bioti ta; Pl-plagioclásio; 

Fdsa-feldspato alcalino; Qz:quartzo.

Figura 4.16. A) Frente de lavra abandonada de rocha ornamental situada na fácies brecha vulcânica, inserida na Suíte 
Alcalina Tunas. Predomina brecha polimíti ca com clastos de tamanhos variados, que ultrapassa 1 metro de comprimento. B) 

Contato da brecha polimíti ca com rocha vulcânica microporfi ríti ca de composição traquíti ca.
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Figura 4.17. A) Frente de lavra de rocha ornamental da Marmoraria Água Verde Ltda. B) Aspecto textural da litofácies sieni-
to, lavrada na mina.

Figura 4.18: Geoquímica de solo e sedimento de corrente da Suíte Alcalina Tunas.
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4.5 SUÍTE ALCALINA JUQUIÁ

A Suíte Alcalina Juquiá está localizada ao sul 
da Zona de cisalhamento Lancinha e ao norte do Li-
neamento Guapiara (Figura 3.3), com área afloran-
te de cerca de 14 km2 e formato circular. Original-
mente descrita por Born (1971) e, posteriormente, 
por Macciotta et al. (1988), Beccaluva et al. (1992) 
e Azzone et al. (2013), é intrusiva em gnaisse da 
Unidade de gnaisse bandado do Complexo Atuba, 
de idade paleoproterozoica. É composta por olivina 
piroxenito, piroxenito, nefelina sienito, ijolito, mel-
teigito, urtito e carbonatito (beforsito), além de di-
ques alcalinos. Sonoki e Garda (1988) apresentaram 
idades recalculadas de K-Ar em biotita de nefelina 
sienito de 132,6±4,2 Ma. 

Durante os trabalhos de campo executados 
nesse projeto foram encontradas diversas ocorrên-
cias de blocos e matacões de crosta laterítica, porém 
escassos afloramentos da rocha alcalina, incluindo 
somente alguns pontos de afloramento de clinopi-
roxenito e gabro alcalino, o que prejudicou a atuali-
zação cartográfica do corpo. O mapa geológico aqui 
apresentado (Figura 4.19), adaptado de Beccaluva et 
al. (1992), corresponde a um mapa modificado de 
Born (1971) que dividiu as fácies litológicas com base 
em diferenças nas cores e mineralogia dos solos e 
por meio da interpretação de dados geofísicos (mag-
netometria e cintilometria). Beccaluva et al. (1992) 
descrevem além das litofácies mapeáveis, diques de 
basanito e fonolito e uma auréola de fenitização na 
rocha encaixante.

• Olivina clinopiroxenito (Kλjuoc) - rocha cinza 
escura com granulação média e textura adcumulá-
tica a mesocumulática. Nos tipos mesocumuláticos 
as fases intercúmulus consistem em plagioclásio, 
magnetita, ilmenita, flogopita, anfibólio e feldspato 
alcalino. A apatita está presente como mineral aces-
sório. 

• Olivina gabro alcalino (Kλjuog) - rocha com 
textura ortocumulática composta por olivina e cli-
nopiroxênio como fases cumuláticas e plagioclásio, 
feldspato alcalino, ilmenita, magnetita e flogopita 
como fases intercúmulus (50 a 60% em volume). 
Apatita é o principal mineral acessório. No projeto 
foi descrito gabro com olivina, contendo ainda au-
gita, plagioclásio, apatita, minerais opacos, flogo-
pita e epidoto. A textura é granular hipidiomórfica 
a alotriomórfica, com granulação fina a média, no 
qual o piroxênio ocorre zonado (Figura 4.20A).

• Nefelina sienito (Kλjuns) - rocha com ampla 
variação textural e química, com termos máficos a 
félsicos. São divididos em três grupos: (i) Grupo I 
corresponde às variedades menos diferenciadas e 

com maior proporção de minerais máficos. Feldspa-
to alcalino é a principal fase félsica e nefelina ocorre 
em proporções variadas; (ii) Grupo II, petrografica-
mente semelhante ao Grupo I, é caracterizado por 
textura hipidiomórfica e granulação fina a média. 
Ocorre menor proporção de minerais máficos em 
relação ao Grupo I; (iii) Grupo III é caracterizado por 
rochas com maiores proporções de feldspato alca-
lino cumulático. Clinopiroxênio, biotita e nefelina 
são em geral fases intercúmulus. A apatita é mineral 
acessório nos três grupos.

• Ijolito, melteigito e urtito (Kλjuimu) - rocha 
meso- a ortocumulática, composta principalmente 
por nefelina como fase intercúmulus e clinopiroxê-
nio, magnetita e biotita como fases cumuláticas. A 
razão nefelina/clinopiroxênio aumenta na ordem 
melteigito → ijolito → urtito. Ocorrem abundantes 
cristais de apatita euédrica como fase precoce.

• Sienodiorito (Kλjusd) - rocha com textura 
mesocumulática, composta por clinopiroxênio, pla-
gioclásio, feldspato alcalino, magnetita, biotita e an-
fibólio. Ocorrem também apatita, epidoto, titanita e 
minerais opacos. Texturalmente corresponde à rocha 
granular hipidiomórfica a alotriomórfica, equigranu-
lar. Os cristais de piroxênio estão desestabilizados, 
com alterações para uralita e minerais opacos (Figura 
4.20B).

• Carbonatito (Kλjuc) - predominantemen-
te magnesiano (beforsito), composto por dolomita, 
calcita e, subordinadamente, ankerita. Ocorrem dois 
tipos: (i) com granulação grossa e textura equigra-
nular e (ii) com granulação fina e composição mais 
magnesiana. Contém apatita concentrada na borda 
do corpo na forma de bolsões policristalinos, sendo 
que a barita é mais abundante no centro do corpo. 
Também são descritos cristais de pirocloro. 

• Fenito ( Kλjufe) - gnaisse bandado com felds-
pato alcalino, biotita e raro anfibólio sódico.

Alcover Neto e Toledo (1993) estudaram a evo-
lução do manto de alteração proveniente do carbo-
natito, o qual concentra apatita primária, secundária 
e fosfatos de alumínio. O perfil de alteração apresen-
ta teor médio de 16% de P

2O5, sendo considerado 
como a concentração residual de apatita com maior 
teor de P2O5 do Brasil (RODRIGUES E LIMA, 1984). O 
perfil é atualmente lavrado pela Socal S/A  (fosfato e 
ferro) (DNPM, 2014). Existem ainda autorizações de 
pesquisa para fosfato no restante do corpo. A mina 
de fosfato está localizada na borda do carbonatito e 
trata-se da extração de apatita em isalterita (rocha 
alterada com manutenção do volume original; ALCO-
VER NETO E TOLEDO, 1993) (Figura 4.21A). A isalteri-
ta apresenta bandamento, com camadas e cavidades 
preenchidas por apatita primária e secundária e ca-
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Figura 4.19. Mapa geológico da Suíte Alcalina Juquiá, modifi cado Beccaluva et al. (1992). 



Informe de Recursos Minerais

44

do restante do corpo pelas concentrações mais ele-
vadas de Ni e Fe.

4.6 SIENITO PARIQUERA-AÇU

O Sienito Pariquera-Açu está situado ao sul do 
Lineamento Guapiara (Figura 3.3), com área afl oran-
te de aproximadamente 6 km2. O corpo está encai-
xado na Unidade de fi lito da Formação Turvo-Cajati  
(Figura 4.23), cuja idade máxima de sedimentação é 
neoproterozoica. Machado Jr. (2000) apresenta ida-
de de 142,1±7,3 Ma (método Rb-Sr isocrônico em 
sienitos máfi cos), interpretada como idade de crista-
lização do corpo. 

O sienito foi identi fi cado por Ferreira e Algarte 
(1979) por meio de interpretação de levantamentos 
aeromagnéti cos e originalmente descrito por The-
odorovicz (1984). Ferreira et al. (1987), Morbidelli 
et al. (2000), Couti nho et al. (2004) e Loureiro et al. 

madas contendo produtos ferruginosos supergêni-
cos (Figuras 4.21B e C).

As lateritas ocorrem por toda a suíte e consis-
tem em uma crosta com cores variadas, como laran-
ja, marrom e cinza. São repletas de cavidades e vê-
nulas que lhes conferem uma estrutura em boxwork, 
sendo estas preenchidas em geral por material silico-
so (Figura 4.21D).

A análise dos dados de geoquímica das amos-
tras de sedimentos de corrente e de solos apresen-
taram concentrações altas de P, Ba e ETR na área do 
carbonati to (Kλjuc), onde se localiza a mina de fosfa-
to, condizente com a mineralogia descrita na caracte-
rização petrográfi ca (Figura 4.22). Algumas amostras 
de sedimento de corrente na porção norte do corpo 
de carbonati to apresentaram valores mais altos para 
ETR, o que indica a ocorrência de outro litoti po além 
do nefelina-sienito (Kλjuns). A litofácies de olivina cli-
nopiroxenito (Kλjuoc) se diferencia de forma níti da 

Figura 4.20. Aspectos petrográfi cos de litofácies da Suíte Alcalina Juquiá (da esquerda para direita: fotomicrografi a com luz 
plano polarizada e fotomicrografi a com polarizadores cruzados). A) Aspecto microscópico do gabro com olivina, inserido 

na litofácies Olivina gabro alcalino. Notar o zoneamento do cristal de clinopiroxênio e a alteração para epidoto na borda do 
cristal. B) Sienodiorito com piroxênio desestabilizado. Abreviações: Cpx-clinopiroxênioBt-bioti ta; Pl-plagioclásio; Op-minerais 

opacos; Apa-apati ta; Ol-olivina.



Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil: Rochas Alcalinas da Porção Meridional do Cinturão Ribeira, 
Estados de São Paulo e Paraná

45

(2011) apresentam aspectos geofísicos, geológicos, 
petrográficos e geoquímicos dos litotipos que com-
põem a suíte, na qual são descritos, predominante-
mente, sienito máfico, nefelina sienito, piroxenito al-
calino e diques alcalinos. Os afloramentos consistem 
em blocos e matacões, pouco a moderadamente in-
temperizados e com até 2 m de comprimento (Figura 
4.24A). A rocha é classificada como nefelina sienito 
máfico (shonkinito e malignito) mesocrático (Kλpqs), 
segundo o diagrama modal proposto por Le Bas 
(1977), com granulação média a grossa e textura ine-
quigranular. Ocorrem porções cinza escuras esverde-
adas, com concentração de cristais de clinopiroxênio 
e, subordinadamente, olivina, envoltos por porções 
cinza, com concentração de feldspato alcalino e ne-
felina (Figuras 4.24B e 4.25A). Cristais de magnetita 
estão presentes em proporções variáveis chegando 
até a 15% em volume. Cristais de flogopita, kaesurti-
ta e, por vezes, hornblenda ocorrem de forma subor-
dinada. A apatita está presente como mineral aces-
sório localizado em interstícios. Localmente ocorrem 
enclaves félsicos (Figura 4.25B) e porções de clinopi-
roxenito melanocrático com granulação grossa (Figu-

ra 4.24C). A estrutura é predominantemente maciça, 
no entanto, em alguns afloramentos, foi verificada 
foliação de fluxo magmático, com cristais orientados 
de clinopiroxênio que atingem 7 cm de comprimento 
(Figura 4.24D).

Diques alcalinos com espessura centimétrica a 
decimétrica ocorrem de forma localizada e, por ve-
zes, contêm xenocristais e xenólitos do sienito. Lo-
calmente ocorrem tetos pendentes e xenólitos da 
rocha encaixante (Formação Turvo-Cajati). A análise 
petrográfica dos xenólitos indicou a presença de silli-
manita e, possivelmente, andalusita. Crostas lateríti-
cas com óxidos-hidróxidos de ferro são observadas 
em alguns locais. Na área de afloramento da brecha 
de contato (Kλpqb), localizada a leste do corpo, e in-
dicada no mapa de Coutinho et al. (2004), ocorrem 
blocos e matacões compostos por rocha intemperi-
zada, com estrutura brechada e matriz com granula-
ção fina, cortada por vênulas com concentração de 
minerais máficos. A brecha é interpretada pelo autor 
como resultante de fricção entre a intrusão alcalina e 
a rocha encaixante.

Figura 4.21. A) Bancadas em mina de fosfato da Socal S/A localizada na borda do carbonatito. B) Paredão na mina de fosfa-
to com indicação de isalterita com cavidades e descontinuidades preenchidas principalmente por apatita e barita (porções 

mais claras). C) Amostra de isalterita com cavidades preenchidas por apatita e barita. D) Bloco de crosta laterítica com 
óxidos-hidróxidos de ferro e vênulas preenchidas por sílica microcristalina.
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geoquímicos nota-se uma persistência de valores 
mais altos de ETR em direção à rocha encaixante no 
limite sul do corpo. Embora exista na região reque-
rimentos de pesquisa para fosfato (DNPM, 2014), 
de maneira geral, o intervalo de valores obtidos 
para os cinco elementos de interesse é baixo, em 
ambas as matrizes.

Nos mapas geoquímicos elaborados a partir 
de análises de solos (Figura 4.26), os depósitos alu-
vionares cenozoicos mostram baixa concentração 
dos elementos de interesse quando comparados às 
áreas de ocorrência do solo de alteração do sienito 
máfico. Esse contraste é menos marcado no mapa 
de sedimentos de corrente. Em ambos os mapas 

Figura 4.22. Geoquímica de sedimento de corrente e solo da Suíte Alcalina Juquiá.
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Figura 4.23. Mapa geológico do Sienito Pariquera-Açu, modifi cado de Couti nho et al. (2004).



Informe de Recursos Minerais

48

Figura 4.24. Sienito Pariquera-Açu. A) Blocos e matacões em propriedade rural. B) Detalhe da rocha cinza escura com cristais 
de clinopiroxênio, envoltos por regiões cinza, com concentração de nefelina e feldspato alcalino. C) Porção melanocráti ca 

com concentração de clinopiroxênio. D) Matacão do Sienito Pariquera-Açu com cristais centi métricos de clinopiroxênio orien-
tados segundo foliação de fl uxo magmáti co.

Figura 4.25. Suíte alcalina Pariquera-Açu (da esquerda para direita: fotomicrografi a com luz plano polarizada e fotomicro-
grafi a com luz polarizada). A) Aspecto petrográfi co da litofácies sienito máfi co. B) Enclave félsico no sienito máfi co, no qual 
nota-se clinopiroxênio em desequilíbrio, com alterações para mineral opaco e bioti ta. Abreviações: Cpx-clinopiroxênio; Bt-

-bioti ta; Fdsa-feldspato alcalino; Op-minerais opacos.
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Figura 4.26. Geoquímica de sedimento de corrente e solo da Suíte alcalina Pariquera-Açu.
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5 — ANOMALIA MAGNÉTICA DE REGISTRO

A região da Anomalia Magnética de Registro 
está localizada a aproximadamente 35 km a leste da 
cidade de Registro. O acesso à área é feito a partir de 
Registro, por uma estrada vicinal de terra, paralela 
à margem direita do rio Ribeira do Iguape. Normal-
mente, nos meses de junho, julho e agosto a área 
permanece alagada devido à cheia do rio, podendo 
registrar alagamentos pontuais em outros períodos.

A Anomalia Magnética de Registro foi reco-
nhecida por Machado Jr. (2000) e estudada por Man-
tovani et al. (2005), inicialmente com base na análi-
se de levantamentos aerogeofísicos realizados pela 
CPRM. Esses últimos autores utilizaram métodos 
geofísicos terrestres (sísmica, gravimetria e magne-
tometria) para o detalhamento da anomalia e mode-
lagem do corpo, estimando-o com um topo irregular 

a cerca de 40 m de profundidade, extensão lateral 
de 4 km e profundidade máxima de 1 km. Não há 
informações diretas sobre as rochas que compõem 
esta ocorrência, uma vez que se encontram recober-
tas por depósitos aluvionares, porém as informações 
geofísicas permitem inferir uma variação litológica, 
ainda que com litotipos incertos. 

Dados aerogeofísicos do Projeto São Paulo – 
Rio de Janeiro realizado no final da década de 1970, 
com altura de voo de 150 m, direção das linhas de 
voo N-S e espaçamento de 1000 m, forneceram in-
formações de magnetometria e gamaespectrometria 
da área. A interpretação dos dados de magnetome-
tria indicou na região da anomalia uma amplitude de 
cerca de 1.000 nT com polarização normal e diâme-
tro aproximado de 3 km (Figura 5.1). 

Figura 5.1. Campo magnético anômalo da Anomalia Magnética de Registro.
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Os lineamentos magnéticos da região foram 
inferidos a partir do mapa de primeira derivada do 
campo magnético anômalo (Figura 5.2). A interpre-
tação do mapa de sinal analítico sugere a existência 
de dois corpos intrusivos, um de maior dimensão, a 
sul, e outro menor, a norte (Figura 5.3). Para a esti-
mativa da profundidade da fonte magnética optou-
-se por utilizar a metodologia de convolução de Eu-
ler, aplicando-se índice estrutural igual a 1 (Figura 
5.3). Nota-se a existência de áreas em que a estima-
tiva da fonte magnética foi menor que 100 m, com 
valores variando de 40 a 60 m de profundidade. Es-
tes valores são muito próximos aos obtidos através 
das sondagens sísmicas realizadas por Mantovani et 
al. (2005), que estimaram uma profundidade apro-
ximada de 40 m para o topo do corpo.

No escopo deste projeto foi realizado levan-
tamento geofísico terrestre por sondagem elétrica 
vertical (SEV) em doze pontos, distribuídos confor-
me acessibilidade do terreno, visando um melhor 

recobrimento da área. Os valores de resistividade 
do corpo em subsuperfície foram estimados a par-
tir de valores obtidos na literatura (1.000 a 10.000 
Ω.m para rochas ígneas sãs) e de trabalhos realiza-
dos em corpos alcalinos da região. Loureiro et. al. 
(2011), por meio de um perfil de caminhamento 
elétrico dipolo-dipolo realizado no Sienito Parique-
ra-Açu, obteve o valor de 1.000 Ω.m para a resisti-
vidade elétrica, aqui considerado como sendo um 
valor fixo esperado para a modelagem dos perfis 
geoelétricos de SEV. Com base nessa modelagem 
estimou-se o topo da intrusão ígnea em cada SEV 
e foi traçado um perfil A-A’ (Figura 5.4), que cor-
ta a anomalia magnética na direção NW-SE (Figura 
5.5). Os resultados mostram o topo do corpo que 
varia de 33 a 91,5 m de profundidade, recoberto 
por sedimentos arenosos a argilosos, sendo que os 
maiores valores de profundidade encontram-se nos 
extremos do perfil.

Figura 5.2. Primeira derivada vertical da Anomalia Magnética de Registro e os lineamentos magnéticos interpretados.
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Figura 5.3. Sinal analítico do campo magnético anômalo com deconvolução de Euler.

Figura 5.4. Mapa do sinal analítico com distribuição das sondagens elétricas verticais e respectivos registro de profundidade 
do topo da intrusão ígnea.
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Figura 5.5. Perfil A-A’ mostrando o modelo com o topo da intrusão ígnea recoberto por sedimentos.
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A análise por espectroscopia de refl ectância 
foi realizada em rochas da Suíte Alcalina Juquiá en-
globando carbonati tos em diferentes estágios de al-
teração, piroxenitos, rochas encaixantes e amostras 
de solo que recobrem os carbonati tos. 

As rochas desta suíte se apresentam intensa-
mente alteradas, sendo que o manto de intempe-
rismo sobre o Morro do Serrote, principal local de 
coleta e onde se localiza a mina de fosfato carbonatí -
ti co Socal S/A Mineração e Intercâmbio Comercial e 
Indústria, possui cerca de 50 m de espessura. Alcover 
Neto e Toledo (1993) identi fi caram quatro fácies no 
perfi l de alteração do carbonati to: carbonati to em 
início de alteração, isalterita inicial, isalterita evolu-
ída e zonas alteradas de transição entre o carbonati -
to e as rochas silicáti cas alcalinas encaixantes, além 
de materiais aloteríti cos e veios de barita. Segundo 
estes autores, o estágio inicial de alteração do car-

6 — ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA 
DE ROCHAS DA SUÍTE ALCALINA JUQUIÁ

bonati to é registrado pela dissolução parcial dos cris-
tais de dolomita ao longo de desconti nuidades dos 
minerais, onde se precipitam óxidos e hidróxidos de 
Fe ou Mn. Os cristais de apati ta são conservados e 
aparecem associados aos carbonatos no primeiro 
horizonte (FERRARI, 2000).

Nas amostras de carbonati to analisadas (Figu-
ra 6.1), carbonatos foram observados nas faces onde 
a mineralogia original está mais bem preservada. 
Estes, com a evolução da alteração supérgena, são 
substi tuídos progressivamente por apati ta. Na fi gura 
6.2 os espectros medidos nas amostras foram organi-
zados conforme a intensifi cação da alteração de for-
ma que Fe-carbonato é identi fi cado pelas feições de 
absorção em aproximadamente 2,319 µm e 1,99 µm, 
tí picas das moléculas de CO3 e em aproximadamente 
1,06 µm e 1,27 µm, característi cas do Fe ferroso. A 
posição e forma da feição em 2,319 µm e a presença 

Figura 6.1. Amostras de carbonati to analisadas. A e B) Amostras semi-alteradas com faces mais e menos preservadas da 
alteração supérgena. C) Amostra muito intemperizada. D) Solo proveniente de carbonati to.
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das feições secundárias em 1,865 µm e 2,141 µm, e 
do par de feições em 1,938 µm e 1,990 µm indicam 
composição dolomíti ca do carbonato. Estas feições 
suavizam-se com a intensifi cação da alteração das 
mesmas amostras (fi guras 6.1A e B), dando lugar, nos 
espectros das faces mais alteradas e em amostras al-
teradas e de solo (fi guras 6.1C e D), a uma feição as-
simétrica em 1,925 µm que indica a presença de apa-
ti tas secundárias de assinatura espectral semelhante 
à hidroxiapati ta (Figura 6.2). Note-se na fi gura 6.2 o 
espectro JUQ.039, medido na amostra VV-R-0081-II, 
misto de Fe-carbonato e hidroxiapati ta.

Segundo Alcover Neto e Toledo (1993), as isal-
teritas apresentam aspecto bandado pela alternân-
cia de faixas claras ricas em apati ta, e escuras, ricas 
em carbonatos ferruginizados e seu contato com o 
carbonati to é marcado por material friável pobre em 
apati ta. Nelas as apati tas apresentam estrutura fl ui-
dal que preenchem os espaços deixados pelos carbo-

natos dissolvidos e fi ssuras, além de se depositar em 
veios de barita. Essas cavidades são ocupadas ainda 
por óxidos e hidróxidos de Fe ou Mn, que se estrutu-
ram de forma descontí nua. Como efeito da intensifi -
cação da alteração supérgena a magneti ta é altera-
da parcialmente para goethita, há reprecipitação de 
apati ta, surgem óxidos mistos de Nb e Ta e fosfatos 
de elementos Terras Raras (ETR) e da família da cran-
dallita, podendo ou não ocorrer minerais da família 
do pirocloro conservados em meio à porosidade da 
apati ta primária. Na fi gura 6.3 podem ser observa-
das as amostras de isalteritas analisadas e a fi gura 
6.4 apresenta os espectros medidos nas faces menos 
afetadas pelos óxidos e hidróxidos de ferro e pela pre-
cipitação de apati ta. Os espectros foram organizados 
segundo padrões de assinaturas espectrais que se re-
petem nas diversas amostras e evidenciam ausência 
total de feições associadas à presença de moléculas 
de carbonato e íons de ferro ferroso. As feições de 

Figura 6.2. Assinaturas espectrais de amostras de carbonati tos (Fotografi as das amostras nas fi guras 6.1A a F). A) Espectros 
de refl ectância. B) Espectros com contí nuo removido. Em tonalidades de azul, espectros tomados nas faces mais preserva-
das das amostras VV-R-0081-I (Figura 6.1A) e VV-R-0081-II (Figura 6.1B), com feições de absorção tí picas de Fe-carbonato, 

suavizadas nos espectros de cor azul clara. Em tonalidades de roxo, espectros medidos nas faces mais alteradas da amostra 
VV-R-0081-II, e rosa espectros das amostras VV-R-0080-VI (Figura 6.1C) e VV-L-0083-III (Figura 6.1D) onde se identi fi ca fei-

ção de hidroxiapati ta. Curvas descontí nuas em cor preta e cinza representam espectros extraídos das bibliotecas de referên-
cia do GMEX (Fe-carbonato) e USGS (hidroxiapati ta) respecti vamente.
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Figura 6.3. Amostras de isalteritas analisadas. A, B e C) Amostras saproliti zadas com bandamento dado por camadas claras 
de apati ta e escuras de óxidos de ferro. D) Amostra com face de precipitação de apati ta. E) Isalterita em estágio evoluído de 

alteração. F e G) Amostras muito intemperizadas, onde é possível ver as cavidades deixadas pelos minerais lixiviados.
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absorção mais importantes são relati vas à presença 
de moléculas de hidroxila e de água. Feições asso-
ciadas ao ferro férrico são suaves, mas presentes em 
vários espectros, e a inclinação das curvas, associada 
à posição e forma da feição associada às moléculas 
de água sugere mistura com hidroxiapati ta. No geral, 
os espectros apresentam comportamento bastante 
homogêneo na região dos comprimentos de onda 
do infravermelho de ondas curtas (SWIR), enquan-
to variações no visível (VIS) são devidas a diferenças 
de cor nas amostras, dadas principalmente por alte-
rações no conteúdo de óxidos de ferro. A amostra 
VV-R-0083-II (Fgura 6.3F), descrita em campo como 
aloterita, mostrou assinaturas espectrais muito simi-
lares às das isalteritas, passando a ser considerada 
como desta fácies de alteração. 

Cinco das sete amostras de isalteritas analisa-
das apresentam faces com precipitação de apati ta 
(amostras das fi guras 6.3A, B, D, E e G) cujos espec-
tros são concordantes com o da hidroxiapati ta (Fi-

gura 6.5), mas sempre com feições que demostram 
presença de ferro.

Conforme Alcover Neto e Toledo (1993), as-
sociados às isalteritas mais evoluídas, aonde ocorre 
dissolução da matriz apatí ti ca primária, são encon-
trados materiais em início de aloterização, onde 
não existem carbonatos e há intensa ferruginização. 
Além de deslocar fragmentos de apati tas, a ferrugini-
zação promove alteração das apati tas sem modifi car 
sua forma cristalográfi ca, tornando as bandas mais 
claras avermelhadas e desestruturadas. Entretanto, 
as aloteritas envolvem processos de alteração rela-
ti vos a outras rochas além dos carbonati tos, produ-
zindo fácies argilosas pouco porosas consti tuídas por 
caulinitas, fosfatos da família da crandallita e goe-
thita, com apati ta localizada. Assinaturas espectrais 
das duas amostras de aloterita analisadas (Figura 
6.6) podem ser observadas na fi gura 6.7. Note-se a 
diferença entre estes espectros e os das isalteritas 
da fi gura 6.4. Neles observam-se claramente feições 

Figura 6.4. Assinaturas espectrais medidas em amostras de isalteritas. A) Espectros de refl ectância. B) Espectros com 
contí nuo removido. As tonalidades de azul escuro, azul claro, verde escuro, lilás e roxo referem-se a padrões similares de 

assinaturas espectrais que se repetem em faces diferentes das diversas amostras, conforme variações nas feições ligadas às 
moléculas de hidroxila, água e íons de ferro férrico. Em verde, no topo do gráfi co, assinaturas espectrais da amostra VV-R-
0083-II, inicialmente classifi cada como aloterita, mas com padrão espectral semelhante ao das isalteritas. Fotografi as das 

amostras nas fi guras 6.3A a G.
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característi cas da presença de óxidos de ferro e ar-
gilominerais como caulinita ou esmecti ta, além de 
feição associada à ligação Fe-OH no caso da amostra 

VV-R-0080-V (Figura 6.6A), que pode estar associada 
à presença de fragmentos de mica.

Figura 6.5. Assinaturas espectrais de faces de amostras de isalteritas com precipitação de hidroxiapati ta (espectros de 
refl ectância). Fotografi as das amostras nas fi guras 6.3A, B, D, E e G. Curva descontí nua em cor cinza representa espectro de 

hidroxiapati ta extraído da biblioteca de referência do USGS.

Figura 6.6. Amostras analisadas de aloteritas. São caracterizadas pela ausência de estruturas e de minerais preservados.
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Foram coletadas amostras descritas como alo-
teritas (Figura 6.8) em cinco níveis de profundidade 
diferentes de um furo de sondagem executado pela 
mineradora Socal S/A Mineração e Intercâmbio Co-
mercial e Industria, no topo do morro do Serrote. Os 
gráfi cos da fi gura 6.9A mostram que nas três amos-
tras dos níveis mais profundos do furo as assinaturas 
espectrais apresentam feições no visível e infraver-
melho próximo (VNIR) semelhantes à da amostra VV-
R-0081-II (Figura 6.1B) de carbonati to semi-alterado 
coletado na frente de lavra, onde ocorre feição de 
absorção do Fe+2 em aproximadamente 1,00 µm. Em 
direção ao topo, as feições são substi tuídas pelo Fe+3, 
com absorções em 0,68 µm e 0,92 µm. Na região do 
SWIR (gráfi co da fi gura 6.9B) as feições de absorção 
de hidroxila e água vão se aprofundando com a pro-
ximidade das porções mais superfi ciais do furo, onde 
se desenvolvem  argilominerais, como demonstram 
as feições tí picas das misturas entre caulinita e es-
mecti ta em 1,414 µm e 2,208 µm.

Segundo Alcover Neto e Toledo (1993) os veios 
de barita mostram diferentes estágios de alteração 
sendo que nas porções mais sãs os cristais são vítre-
os e incolores. A alteração promove dissolução inter-
na e externa nos planos de clivagem e na superfí cie 
dos cristais que podem adquirir tonalidades de verde 
com eventual ferruginização. Com a evolução da al-
teração os minerais são totalmente dissolvidos e po-
dem ocorrer pseudomorfoses dos seus cristais pela 
formação de apati ta supérgena. A fi gura 6.10 mostra 
fotografi as das amostras de barita analisadas, extra-
ídas de veios. A cor do mineral é incolor ou branca 
(fi gura 6.10A) levemente esverdeada com feições de 
dissolução (Figura 6.10B) ou verde (Figura 6.10C). 
Na fi gura 6.11 encontram-se assinaturas espectrais 
medidas, que, apesar de não muito ricas em feições 
diagnósti cas, guardam semelhança com os espectros 
de referência do mineral nas bibliotecas do JPL e do 
USGS. Em todos os espectros observa-se feição de 
absorção em 1,93 µm e em alguns, inclusive no do 

Figura 6.7. Assinaturas espectrais de amostras de aloteritas. A) Espectros de refl ectância. B) Espectros com contí nuo remo-
vido. As curvas com tons verde escuro se referem à amostra VV-R-0080-V (fi gura 6A), com feição associada à ligação Fe-OH. 
As curvas em tons de verde claro, relati vos à amostra VV-R-0082-II (fi gura 6B), apresentam feições característi cas da mistura 

entre caulinita e esmecti ta.
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pode ser notada uma feição de absorção em 2,209 
µm, evidenciando a presença de argilominerais.

As amostras de olivina piroxenito analisadas 
(Figura 6.12) foram coletadas na periferia da intru-
são carbonatí ti ca, no contato com o embasamento 
gnáissico. As assinaturas espectrais obti das nas faces 
mais preservadas de alteração das amostras VV-R-
0077, VV-R-0078 e VV-R-0091 (Figuras 6.12A, 6.12B e 
6.12C), observadas nos espectros JUQ.072, JUQ.005, 
JUQ.003, JUQ.002 e JUQ.004 no gráfi co da fi gura 13, 
permitem a identi fi cação de feição diagnósti ca de cli-

JPL, uma feição tênue em 1,443 µm, ambas provavel-
mente associadas à presença de água em possíveis 
inclusões fl uidas. Na barita de cor verde clara (amos-
tra VV-R-0084-II, Figura 6.10C) as curvas espectrais 
(JUQ.058, JUQ.059 e JUQ.062) mostram picos de 
refl ectância entre 0,543 µm e 0,563 µm, região do 
espectro eletromagnéti co que refl ete a cor verde, e, 
adicionalmente, observa-se o desenvolvimento de 
uma feição de absorção em aproximadamente 2,244 
µm, associada à ligação Fe-OH. Em alguns espectros, 
tomados nas faces mais alteradas das amostras, 

Figura 6.8. Amostras de solo proveniente do furo de sondagem. As amostras estão organizadas do topo para a base, e foram 
coletadas nas seguintes profundidades: A) 0 m, B) 1 m, C) 5,5 m, D) 10 m, E) 70 m e F) 91 m.
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Figura 6.9. Assinaturas espectrais de amostras desagregadas de aloterita do furo de sondagem. A) Espectros com contí nuo 
removido, intervalo de comprimentos de onda entre 0,4 µm e 1,2 µm (VNIR). Com a evolução da alteração (das curvas infe-

riores para as superiores) as feições do Fe ferroso desaparecem dando lugar ao Fe férrico. B) Espectros com contí nuo removi-
do, intervalo de comprimentos de onda entre 1,2 µm e 2,5 µm (SWIR). Ocorre aumento de argilominerais com o surgimento 

de mistura de caulinita e esmecti ta nas porções superiores do furo. Fotografi as das amostras nas fi guras 6.8A a F.

Figura 6.10. Amostras dos veios de barita analisadas. A) Barita fresca, de coloração branca a transparente. B) Barita apre-
senta leve tom de verde, com óxidos de ferro preenchendo cavidades. C) Barita verde clara.
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Figura 6.11. Assinaturas espectrais de amostras coletadas nos veios de barita (espectros com contí nuo removido). Fotogra-
fi as das amostras nas fi guras 6.10A a C. Curvas descontí nuas em cor preta e cinza representam espectros de barita extraídos 

das bibliotecas de referência do USGS e JPL respecti vamente.

Figura 6.12. Amostras de olivina piroxenito analisadas. A) olivina clinopiroxenito semi-alterado com faces preservadas da 
alteração. B e C) olivina clinopiroxenito fresco. D) saprólito desagregado de piroxenito.
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nopiroxênio da série da augita/pigeonita e também 
de olivina em aproximadamente 1,062 µm. Uma fei-
ção em 2,326 µm em quase todos estes espectros 
pode estar ligada à presença de fl ogopita. Em super-
fí cies alteradas das amostras VV-R-0078 e VV-R-0091 
foram obti das assinaturas muito semelhantes entre 
si na região do SWIR (espectros JUQ.007, JUQ.073, 
JUQ.074 na fi gura 6.13), mas que não contém cor-
respondentes nas bibliotecas de referência. Parece 
se tratar de uma mistura mineral ainda não contem-
plada nas bibliotecas disponíveis, mas a feição de 
absorção em 2,295 µm é comum nos espectros de 
vermiculita.  A amostra VV-L-0096 (Figura 6.12D), de 
saprólito de piroxenito, tem assinatura espectral (es-
pectro JUQ.116 na fi gura 6.13) compatí vel com non-

tronita, um membro de ferro da série da montmori-
lonita, argilomineral comum na alteração de rochas 
ultramáfi cas.

Segundo Alcover Neto e Toledo (1993) os car-
bonati tos são formados por dolomita rica em ferro e 
apati ta, sendo que os minerais acessórios mais co-
muns são a fl ogopita, magneti ta e barita. A alteração 
supérgena causa lateriti zação e aloteriti zação e os 
minerais secundários ferruginosos mais comuns são 
goethita e hemati ta. Também podem ocorrer outros 
óxidos de ferro, tais como a lepidocrocita, mais co-
mum, ferrihidrita, e maghemita. A formação dos di-
ferentes óxidos vai depender das condições durante 
o intemperismo, tais como pH, quanti dade de água, 
entre outros fatores.

Figura 6.13. Assinaturas espectrais de olivina clinopiroxenito. As amostras VV-R-0091, VV-R-0078 e VV-R-0077 apresentam 
espectros compatí veis com assinaturas de clinopiroxênio e/ou olivina e fl ogopita. A amostra VV-R-0096 tem assinatura 

espectral de nontronita e as amostras VV-R-0078 e VV-R-0091 nas suas faces mais alteradas resultaram em espectros com 
feições no SWIR que indicam provável presença de vermiculita.
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Muitos minerais formadores de rochas pos-
suem bandas de absorção entre 0,4 µm e 1,1 µm cau-
sadas por processos eletrônicos que ocorrem entre 
os metais de transição, mas essas feições são mais 
comuns entre o Fe+2 e Fe+3 (HUNT E SALISBURY, 1970). 
Esses minerais refl etem entre o laranja e o vermelho 
(0,59 µm a 0,74 µm), em função da presença de Fe 
férrico. As variações nas feições espectrais de minerais 
de ferro comuns na alteração supérgena são bastan-
te suti s. A ferrihidrita e a maghemita possuem picos 
de refl ectância em aproximadamente 0,76 µm e 0,77 
µm e feições de absorção em 1,018 µm e 0,988 µm, 
respecti vamente. A goethita e a lepidocrocita são po-
limorfos, e suas feições de absorção ocorrem similar-
mente em 0,67 µm, e depois entre 0,910 µm e 0,950 
µm; picos de refl ectância ocorrem respecti vamente 
em aproximadamente 0,76 µm e 0,77 µm. A hemati ta 
é polimorfa da maghemita, mas possui feições de ab-
sorção em 0,653 µm, que não ocorre na maghemita, e 
depois em 0,894 µm. Seu pico de refl ectância ocorre 
em aproximadamente 0,75 µm.

Além das lateritas amostradas (Figuras 6.14A, 
B, C, D e E), onde os óxidos de ferro são francamen-
te predominantes, todos os litoti pos analisados pos-

suem, em algum grau, alteração para estes minerais. 
Para facilitar as comparações, daquelas amostras ou 
faces de amostras cujas assinaturas espectrais me-
didas mostraram predominância das feições diag-
nósti cas dos óxidos de ferro (aloterita: fi guras 6A e 
6B; isalterita: fi guras 6.3A, D, F e 6.14F;  carbonati to: 
fi gura 6.14G; piroxenito: fi guras 6.14H e I), os espec-
tros foram agrupados no mesmo gráfi co apresenta-
do da fi gura 6.15, onde faixas coloridas delimitam o 
intervalo de variação da posição das principais fei-
ções diagnósti cas.

As curvas da fi gura 6.15 mostram as variações 
nas feições ligadas ao ferro férrico e, portanto, no 
ti po de óxido de ferro desenvolvido com a atuação 
da alteração supérgena nos diferentes grupos de li-
toti pos analisados. As curvas em tons de vermelho, 
laranja e marrom correspondem a espectros medi-
dos em lateritas onde predomina goethita, possivel-
mente em misturas com lepidocrocita, mas hemati ta 
é o principal óxido de ferro identi fi cado na amostra 
VV-R-0101-A. Nas amostras de aloterita, represen-
tadas pelas curvas em tons de verde na fi gura 6.15, 
novamente predominam as possíveis misturas entre 
goethita e lepdocrocita. Nas amostras de isalterita, 

Figura 6.14. Amostras de rochas de diferentes litoti pos com alteração para óxidos de ferro. A, B, C, D, E) Lateritas. F) Isalteri-
ta. G) Solo de alteração de carbonati to. H) Solo de alteração de piroxenito. I) Piroxenito alterado.
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representadas pelas curvas em tonalidades de azul 
escuro, os óxidos de ferro ocorrem quase sempre 
como misturas entre os polimorfos goethita/lepdo-
crocita e hemati ta, mas ferrihidrita foi identi fi cada na 
amostra VV-R-0083-II. A assinatura espectral obti da 
no solo de carbonati to, representada na fi gura 6.15 
em azul claro, permiti u identi fi car o mineral lepido-
crocita como o óxido de ferro predominante. Final-
mente, nas amostras de piroxenito, representados 
pelos espectros em tons de rosa, predominam as 
misturas entre goethita e lepidocrocita. 

Ferrari (2000) relata que ocorrem materiais ar-
gilosos ricos em caulinita e goethita e, localmente, em 

apati ta e crandallita. Os minerais da série da crandalli-
ta são os principais fosfatos supérgenos não apatí ti co 
dos mantos de alteração. São encontrados em ínfi mas 
quanti dades na alterita do carbonati to e geralmente es-
tão relacionados à pseudomorfoses de fl ogopita. Não 
foi possível verifi car a existência de crandallita, pois não 
há espectros deste mineral nas bibliotecas espectrais 
uti lizadas, contudo, na fi gura 6.15 é possível observar 
a relação entre caulinita e goethita. Em todas as amos-
tras que apresentam espectros com feições tí picas do 
argilomineral caulinita quase sempre em mistura com 
esmecti tas (JUQ.087, JUQ.044, JUQ.041 e JUQ.107) a 
goethita é o óxido de ferro presente.

Figura 6.15. Assinaturas espectrais de amostras com predomínio de óxidos de ferro. A) Espectros de refl ectância. B) Espec-
tros com contí nuo removido. As faixas rosa, lilás e bege indicam as faixas de variação das posições de feições de absorção e 
a faixa laranja indica a região do espectro visível de maior refl ectância destes minerais. Curvas em tons de vermelho, laranja 
e marrom representam assinaturas espectrais de lateritas, em tons de verde de aloterita, em tons de azul escuro de isalteri-

ta, em azul claro de solo de carbonati to e as em tonalidades de violeta se referem às amostras de piroxenito.
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Walter (1991) e Toledo (1999) tratam do 
comportamento dos ETR nas apati tas de Juquiá e 
Catalão, respecti vamente, e observam que elas são 
submeti das a perda desses elementos durante os 
processos de intemperismo. Apati tas supérgenas 
são, em geral, mais pobres em Sr, Na e ETR do que 
as apati tas primárias; ou seja, são mais pobres em 
substi tuintes do Ca. Ferrari (2000) observou que as 
apati tas primárias de Juquiá, quando ati ngidas pelo 
intemperismo, apresentaram essas alterações com-
posicionais e ganho de CO3 e F. O estudo dos óxidos 
de terras raras trivalentes indica que o espectro de 
refl ectância para Eu, Nd, Sm e Pr mostra intensas e 
restritas bandas de absorção causadas por transição 
eletrônica nesses elementos e são comuns em mui-
tos minerais portadores de terras raras, por exemplo, 
apati tas e monazitas. Os processos de transição ele-
trônica formam absorções agudas incomuns, predo-

minantemente no VNIR (HUNT et al., 1972; ROWAN 
et al., 1986). Normalmente, as hidroxiapati tas não 
mostram, ou mascaram absorções relati vas aos ETR 
(TURNER, 2015).

Feições diagnósti cas de ETR foram detectadas 
em amostras de carbonati tos (VV-R-0081-I e VV-R-
0081-II, Figuras 6.1A e B); isalterita (VV-R-0083-I, VV-
R-0083-II e VV-R-0084-I; Figuras 6.3E, F e G); barita 
(VV-R-0084-II, Figura 6.10C); e em uma amostra clas-
sifi cada em campo como de rocha encaixante altera-
da de provável composição sieníti ca (VV-R-0089-A). 
Curvas espectrais destas amostras no intervalo de 
comprimentos de onda entre 0,550 µm e 0,900 µm 
podem ser observadas na fi gura 6.16, com destaque 
para as feições de absorção em 0,579 µm, 0,587 µm, 
0,737 µm, 0,748 µm, 0,802 µm e 0,873 µm, atribuí-
das na literatura ao Nd3+.

Figura 6.16. Assinaturas espectrais de amostras com feições diagnósti cas de ETR. Espectros com contí nuo removido. Curvas 
em tons de azul claro representam amostras de carbonati to, em tonalidades de azul escuro amostras de isalterita, em rosa 

de amostra de barita, e em laranja de amostra de rocha encaixante alterada, provável sienito.
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7 — DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A integração de dados provenientes de estu-
dos anteriores, análises de imagens de sensoriamen-
to remoto, interpretações de dados aeromagnéticos, 
trabalhos de campo na escala 1:25.000, petrografia, 
análises de geoquímica prospectiva de solos e sedi-
mentos de corrente e espectroscopia de reflectância 
permitiram reunir neste volume informações rele-
vantes sobre a geologia e o potencial econômico dos 
corpos alcalinos da porção meridional do Cinturão 
Ribeira.

Mapas geológicos com distinção das litofácies 
que constituem os corpos alcalinos são apresenta-
dos em base georreferenciada. Variedades de sie-
nito, carbonatito, melteigito, ijolito, urtito, fonolito, 
diorito, gabro, piroxenito, brecha vulcânica e fenito 
foram caracterizadas petrograficamente. Em algu-
mas suítes (e.g., Juquiá), a escassez de afloramentos 
não permitiu a análise petrográfica completa das li-
tofácies. Nesses casos, as classificações sugeridas em 
trabalhos anteriores foram mantidas, respeitando 
nomes consagrados na literatura. No entanto, em al-
gumas situações, foram necessários ajustes na sepa-
ração de litotipos e delimitação dos corpos alcalinos. 

As investigações em campo e as análises pe-
trográficas contribuíram para a caracterização das 
suítes e constituem uma base consistente para ava-
liações da viabilidade do emprego destas rochas no 
setor de rochas ornamentais. Os litotipos exóticos, 
com alto valor no mercado atual, podem representar 
um potencial produtivo a ser desenvolvido na região. 
Da mesma forma, a frequente ocorrência de fluorita 
e de barita identificadas em algumas suítes alcalinas 
pode também representar um potencial explorável 
em alguns corpos. No entanto, maiores estudos re-
lativos à concentração e forma de ocorrência destes 
minerais são necessários. 

Os dados geoquímicos de sedimentos de cor-
rente e solo mostraram relação entre a ocorrência 
de corpos carbonatíticos e a maior concentração dos 
elementos de interesse (ETR, Ba, P, Nb), com desta-
que para anomalias (outliers) de ETR na Suíte Alca-
lina Juquiá (1,5% de Ce) e no Carbonatito Barra do 
Itapirapuã (0,5% de Ce). Ba, Ni, Nb e ETR (represen-
tado pelo La) são elementos que mostram de forma 
evidente a variação geoquímica entre os corpos al-
calinos e suas litofácies. A figura 7.1 apresenta gráfi-
cos box-plot para esses elementos com os dados da 
malha de solos log-normalizados, individualizados 
por corpo. As amostras da Suíte Alcalina Juquiá apre-
sentam distinta distribuição de Ni, com concentra-

ções uma ordem de grandeza maior (Figura 7.1, Ni), 
relacionadas com a litofácies olivina clinopiroxenito 
(Figura 4.22). Na Suíte Alcalina Mato Preto, a presen-
ça do carbonatito se reflete no longo whisker supe-
rior do box-plot. Nos mapas interpolados fica claro 
o agrupamento desses valores altos em áreas espe-
cíficas, que são correlacionáveis à geologia, com um 
evidente contraste entre as intrusões alcalinas e suas 
rochas encaixantes.

Na Suíte Alcalina Banhadão e no Nefelina 
Sienito Itapirapuã, as variedades mais máficas das 
rochas alcalinas silicatadas, tais como melteigitos 
e clinopiroxenitos, revelaram anomalias de Nb nas 
análises de solo e de sedimento de corrente. Nas ro-
chas alcalinas silicatadas félsicas (tais como sienitos e 
nefelina sienitos), os elementos analisados não mos-
traram concentrações expressivas. 

Dentro das limitações inerentes ao método, 
insensível a alguns grupos minerais, as análises es-
pectrorradiométricas permitiram a obtenção de in-
formações mineralógicas qualitativas no que diz res-
peito ao conteúdo mineral dos litotipos associados 
ao minério de fosfato e suas encaixantes, bem como 
das associações minerais desenvolvidas como res-
posta aos processos de alteração supérgena. 

As curvas espectrais obtidas nas amostras de 
carbonatito evidenciaram a Fe-dolomita como prin-
cipal mineral de carbonato presente, que, com a 
evolução da alteração é parcialmente substituído por 
hidroxiapatita secundária, gerando espectros mistos 
que indicam também a oxidação do ferro ferroso. As 
amostras de isalterita apresentam espectros cujas 
feições de absorção mais importantes têm relação 
com a presença de moléculas de hidroxila e de água. 
Ocorrem ainda feições associadas ao ferro férrico, 
mas, a ausência total de feições diagnósticas do car-
bonato evidencia que neste material de alteração a 
Fe-dolomita já foi totalmente lixiviada. Foi também 
no conjunto de amostras de isalterita que mais se 
identificou a presença de hidroxiapatita. 

O desenvolvimento de aloterita envolve pro-
cessos de alteração relativos a outras rochas além de 
carbonatito, e as assinaturas espectrais obtidas apre-
sentam feições características de óxidos de ferro e, 
mais uma vez, ausência de feições de carbonato. A 
presença de argilominerais como caulinita e esmec-
tita a distingue dos termos isalteríticos. Amostras 
classificadas como aloterita coletadas em diferen-
tes níveis de profundidade de um furo de sondagem 
executado pela mineradora Socal S/A apresentaram 
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assinaturas espectrais com feições de absorção de 
Fe+2 no VNIR semelhantes às amostras dos carbona-
titos nos níveis mais profundos. Na região espectral 
do SWIR se observa que há 91 m de profundidade 
as feições associadas à agua e hidroxila são insipien-
tes e se intensificam com a proximidade das porções 
mais superficiais do furo. A partir da profundidade 
de 5,5 m observaram-se feições de absorção típicas 
das misturas entre caulinita e esmectita acompanha-
das pela oxidação do ferro, evidenciada por feições 
características da presença do Fe+3 na região do VNIR.

As análises de amostras de barita mostraram 
que a coloração verde, descrita na literatura como 
evidência de alteração deste mineral, está associada 
à presença da ligação Fe-OH na sua estrutura, ausen-
te nos exemplares brancos ou incolores. As amostras 
de olivina piroxenito analisadas permitiram a iden-
tificação de feição diagnóstica de clinopiroxênio da 
série da augita/pigeonita e também de olivina, com 
provável presença de flogopita. Em superfícies alte-
radas dessas rochas foram obtidas assinaturas que 
não contém correspondentes nas bibliotecas de refe-

rência, mas parece se tratar de uma mistura mineral 
que contem vermiculita na sua composição. A amos-
tra de saprólito de piroxenito mostrou assinatura es-
pectral compatível com nontronita, argilomineral do 
grupo das esmectitas comum no intemperismo de 
rochas ultramáficas. Este achado é importante pelo 
fato deste argilomineral possuir assinatura espectral 
distinta de caulinita e de outros minerais do grupo 
das esmectitas, com potencial para discriminação 
dos termos piroxeníticos mesmo em dados de sen-
soriamento óptico multiespectral, tais como os dos 
sensores orbitais TERRA/ASTER e LANDSAT-8/OLI.

No geral, em todos os conjuntos litológicos e 
pedológicos analisados, a alteração supérgena de-
senvolveu como minerais secundários ferruginosos 
mais comuns goethita e hematita, quase sempre em 
misturas entre eles e também com seus polimorfos. 
A lepidocrocita, polimorfo da goethita, foi diagnos-
ticada em amostras de laterita, aloterita e isalterita. 
Apenas em amostras de laterita e isalterita foram 
identificadas assinaturas espectrais de hematita qua-
se pura e, em uma amostra de isalterita foi identifica-

Figura 7.1. Box-plot dos dados log-normalizados separados por corpo alcalino. A) Sienito Pariquera-Açu, B) Suíte Alcalina 
Juquiá, C) Suíte Alcalina Banhadão, D) Carbonatito Barra do Itapirapuã e Nefelina Sienito Itapirapuã, E) Suíte Alcalina Mato 

Preto, F) Suíte Alcalina Tunas.
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da ferrihidrita, um polimorfo da hematita. Quando a 
alteração supérgena envolve a formação da mistura 
dos argilominerais caulinita e esmectita, a goethita é 
o óxido de ferro presente.

Feições diagnósticas de elementos terras ra-
ras foram detectadas em assinaturas espectrais de 
amostras de carbonatito, isalterita, barita e de rocha 
encaixante alterada de provável composição sieníti-
ca. As assinaturas espectrais identificadas no interva-
lo de comprimentos de onda entre 0,550 µm e 0,900 
µm são atribuídas na literatura ao íon Nd+3.

A reinterpretação de dados aerogeofísicos 
permitiu uma análise da relação das suítes alcalinas 
com as zonas de cisalhamento e lineamentos magné-
ticos, o que indica a colocação dos corpos alcalinos 
próximos aos cruzamentos das zonas de cisalhamen-
to NE com os lineamentos NW, conforme sugerido 

por outros autores (e.g., MACHADO JR., 2000). As 
rochas causadoras da anomalia magnética de Re-
gisto não afloram, estando totalmente recobertas 
por sedimentos aluvionares arenosos e argilosos. O 
mapa de sinal analítico aponta a possível existência 
de dois corpos intrusivos, um de maior dimensão, a 
sul, e outro menor, a norte. Levantamentos de geo-
física terrestre com sondagem elétrica vertical foram 
executados na investigação da forma e profundidade 
do corpo. Os dados obtidos são consistentes com tra-
balhos anteriores (e.g., MANTOVANI et al., 2005) e 
indicam que o topo da intrusão está localizado entre 
33 e 91 metros de profundidade. Dados conclusivos 
da composição das rochas responsáveis pela anoma-
lia somente poderão ser obtidos com a realização de 
furos sondagem. 
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