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RESUMO

Urn xen6lito de pencatito encontrado em urn dique de diabasio ocorrente nas
proximidades de Itapeva, Estado de Sao Paulo, proporciona siqntftcattvo exemplo
de metamorfismo exoqenetico terrnico. 0 carbonato de maqnesio do dolomito ori
qinal dissociou-se, provocando a formacao de perlclas'o 0 qual, posteriormente, pas
sou a brucita por h.dratacao.

Diversas analises mostram 23-24% MgO, 35-36% CaO, 39-40% de perda ao
fogo. 0 conteudo de H20+ e de ordem de 10%.

ABSTRACT

The ocurrence of a xenolith of pencatite in a diabase dyke near the town of
Itapeva offers an interesting example of exogenetic thermalmetamorphism. MgC03 of
former dolomite had probably undergone dissociation originating periclase which
was later hydrated into brucite, Several analyses showed 23-24% MgO, 35-36%
CaO, and 29-40% loss on ignition, where H;O+ was as high as 10%.

INTRODU(:A.O

Itapeva, sede de municipio e comarca, esta situada a SW da
capital do Estado de Sao Paulo, da qual dista 340 km por estrada
-d e ferro (E. F. Sorocabana). Em largos traces acham-se presentes
a Serle Tubarao (Forma~ao Itu ) (2), Serie Parana (Grupo Faxina
Furnas) (1), Serle Sao Roque, granito e eruptivas basicas e calcarios
da Serre Sao Roque, cortados pelos representantes dos magmas grani~

tico e gabrico. as Hlitos sao os membros mais generalizados e apre
sentam-se, geralmente, muito alterados na superficie do solo. Embora
menos Irequentes que os Hlitos, os quartzitos nao sao raros e consti-
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tuem as lombadas da Serra de Itapirapua, Serrinha e das elevacoes
pr6ximas ao c6rrego do Forno. as calcarios sao relativamente abun
dances. Os dolomitos sao mais Irequentes que os calcarios puros e
sao materias primas para as indtistrias de cal e cimento do municipio.
Fernando de Almeida estudou estruturas organicas, presentes nos
dolornitos, classificando-as como C~Uenia itepeuensis sp. n., de idade
algonquiana (3).

XEN6LITO DE PENCATITO

Nas proxlmidades da sede do distrito de Campina do Veado, no
bairro do Quirino, sitio Aleixo Vieira, ocorre uma Iente de dolomito
de cor cinza, granulac;ao fina e composicao quimica seguinte:

P.F .
R.I. .
Fe203

Al203

CaO

MgO

46.0%

2.5%

0,2%

0,1·%

30,6%

20.8%

Estende-se na direcao 60 Q NE com forte merqulho para norte.

Cortando a Iente dolomitica, segundo a direcao 30 Q NW, aflora
um dique de diabasio. A sua composicao mineral6gica (4) consta de
labradorita, auqita titanifera. magnetita e escassa materia vitrea. Pos
sui textura ofitica bern nitida.

Urn magma quando atravessa sedimentos (5) pode assimilar ma
terial estranho ou influenciar e transformar 0 sedimento com ou sem
adicao de certos componentes do magma. Podemos ter portanto meta
morfismo endoqenetico ou metamorfismo exoqenetico [metassomatico
ou termico}, No caso geral dos nossos diques e derrames basicos, 0

metamorfismo endoqenetico e muito limitado e somente as vezes visivel.
o metamorfismo exoqenetico e comum, porem suas influencias termicas
limitam-se as zonas vizinhas ao magma atravessante e se reduzem a
pequenas espessuras. Somente a influencia metassornatica dos diaba
sios e observada em larga escala, considerando-se que a silicificacfio
secundaria dos sedimentos. no suI do Brasil, provem da acfio (6) de
solucoes residuals das erupcoes e intrus6es do diabasio triassico.

Nesta ocorrencia encontra-se urn dos mais interessantes exernplos
de metamorfismo exoqenetico termico conhecido no SuI do Brasil. 0



GUIMARAES PENCATITO EM ITAPEVA 25

clique com 50 metros de espessura aproximadamente, engloba urn
xenolito de dolomito metamorflzado de cor branca. No contacto
(amostra A) ha dimin uic;;ao da qranulacao do diabasio, que adquire
{4) textura feltrosa, muito Iina, com tendencia porfirica. Esta aparen
cia suqere aurnento da velocidade de resfriamento do magma. nil. zona
de contacto.

CROQUIS GEOLOGICO 00 LOCAL DE
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Uma lingua de drabasio que penetra no xen6lito mostra micr61itos
de labradorrta e cristais diminutos de auqita, envolvidos por massa
vitrea (4). A augita, as vezes, apresenta idiomorfismo e seus cristais
geralmente estao agrupados na massa vitrea. Amostras coletadas, no
xenolito, em diferentes ocasi6es e analisadas no Laborat6rio de Qui
mica do I.O.G.. PelOS Engenheiros Benedicto Alves Ferreira e Henri
que H. Faber. mostraram os seguintes teores (em %):
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-
rt III IV

R. 1... .•.. (\,3 1.0 1.0 1.3

AI20J •.••• • tracos 0 .1 O.H 0.3

Fe~O.l · · ' " 0 .2 0.1 0 .2 0 .1

CaO. . . . . .. 35.6 31i.6 36.0 36.0

MgO. .. ... . i 23.8 23.8 23.1 23.4

IH2O (-) .... C.6 -

~~:..(~~:: : I 40 .0 39.5 10.0 9.9

I 29.0 29.0
I

I
II

III

IV

Analise 5735
Analise 6424

Analise 7000
Analise 7246

coletor F. A. Lacerda
J. E . P . Guimaraes

A. B. Mota
J. E . P. Guimaraes

-0 teor em MgO. mais elevado que a teorico da dolomita (21 ,7%).
nos levou a suspeitar a presenca de brucita e a porrnenorizar as
analises. Os resultados mostram a seguinte composicao provavel:

CO:lCa .
MgO.H20 .
COaMg .
Ri + R:lOa + H 20 (- ) .
densidade picnometro .
densidade Bal. West. .

64.25 %
32.41 %

1,44 %
2.1 %
2.59
2.55

o eng9 Plinio de Lima (4) executou as seguintes tests para a corn
provacao da presenca de brucita na rocha:

I ) Seperectio pot liquido pesedo: baseando-se nas densidades
teoricas da doIomita, calcita e brucita .respectivamente 2.85, 2.72 e
2.38, tentou a separacao dos carbonates, do hidroxido de magnesia.
Usou uma solucao de br.omoformio e benzol. com densidade 2.6, na
qual foi mergulhada a rocha maida a -200 mesh. Os resultados
-obtidos [analises 7246 a 7248) forma os seguintes (em % ) :
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IORIGINAL
DE~SlDADES

Menor que 2.6 1 Maior Que 2.6

Si 02 • • • • • • • 1.3 J 3 1.3

Fe~03 " ' " . 0.1 0,1 0.1

AI~03 " '" . 0 .3 0.3 0.3

enO.. ... . . 36.0 33.4 41.5

MgO . . . . . 23.4 26.8 17.0

CO2 ...... . 29.0 27.4 32.8

H20 t+ ). 9.9 11.2 7. 0
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As analises a tes tam 'a presenca de bru cita na rocha, pois na porcao
de densidade menor que 2.6 os teores de M gO e H:!O (+) sao rnais
altos e os teores de CaO e CO. rnais baixos: enquanto que na porcfio de
densidade maior que 2,6. 0 CaO e CO. sao bern mais altos e 0 MgO e
Hc.() (+ ) bern menores , A separacao dos minerals. como e de se es
perar. nao foi nitida pela dlft culdade em liberar os cristais cornponen
tes da rocha e pela acao dos efeitos de Ilocu lacao sobre as particulas
ma is Iinas.

2) Determineciio de densidede teorica:

Der.sidade Pesos em 100 g. Volumes

CnCOJ . • • • • 2.72 64.25 23.62

MgC03 • • • • • 3.00 1.44 0.48

Mg (OI-l)~ . . 2.40 32.41 13.50

R. I. .. .... 2.60 1.00 0.38

AI20 3 . .... • • 4 .00 0.30 0.08

Fe~03" . . .. 5.10 0.20 0.04

H20 t+) ., 1.0 0.60 0.60

VOLUME DE 100 9 38.7 cm3

Sste valor corresponde a uma densidade de 2.58. que confere dentro
dos limites de erro com aquelas determinadas experimentalmente.
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3) T est colotimettico (7 ) U ma lamina de 2 mm de espessura
com a sup erficie pol id a, foi aquecida e colocada sabre um papelao
embebido cornsolucao de nitra to de prata. U rn peso, tambern aqueci
do, calcando 0 papelao sob a lamina, manteve a migra\;ao do nitrato
de prata. Retirado 0 papelao, apes 10 minutos, verificou-se que a
superficle poli da apresentava manchas de tonalrdades marron , Indi
cando presence de brucita ou hidromagnesita.

4) P etrografia -- As laminas (5018 e 5019) examinadas reve
lam a predominancia de carbonates, com brucita como acess6rio. E sta
tern extincao reta e alonqacao negativa.

A rochacom calcita e brucita e denominada pencatito. Harker
(8) mostra que 0 comportamento da dolomita no metamorfismo ter
mico e bastante variav el, Na maioria dos casos ha simplesmente
um a recristalizacao (marmore dolomitico} . Sabre condicoes diversas,
pOI' exemplo com menor pressao, 'a dolomita dissocia-se, mas somente
com relacao a sua parte magnesiana, 0 que implica numa desdolomiti
za\;ao.

Ca. Mg (COah __ CaCOa + MgO + CO2

Arocha resultantee urn perlclasio-marmore, composta de pericla
sio e calcita. Geralmente I) periclasio hidrata-se dando origem a
cristais pseudomorficos de brucita (Mg (OH) .) . As ex posicoes tipi
cas sao encontradas no Tyrol e na Escossia (Skye e Assynt, condado
de Sutherland) . Arocha toma 0 nome de pe ncatito quando e derl
vada de dolomito puro, tendo calcita e brucita em pr op orcoes mole
cula res iguais. Nos locais citados apresenta-se como uma rocha de
car branca e com densidade igual a 2.57. Quando a rocha e derivada
de um calcario parcialmente do lomitizado, toma 0 nome de ptedezzito
e con tern uma maior proporcao de calcita. •

*
o xen6lito de dolomito metamorfizado, aflorante no sltio Aleixo

Vieira. pode ser classificado como pencatito, A a\;ao termica do
magma basaltico se refletiu na descoloracao e desdolomitizacao do
dolomito. Constitue a (mica exposicao, ate agora conhecida, no Es
tado de Sao Paulo e possivelmente no Brasil.
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