
BOLETIM ·
I DA -

Sociedade Brasileira
de

Geologia

----e----

VOLUME

5

MARCO DE 1956

NUMERO
1

----e----

SAO PAULO -BRASIL



e quolidode do rocha, por

son d c q e m a d t c rno n t e

ondo e
aDeGMonte

r

Determinocoo do pro!un

didode do roche firme.

usondo metodo stsmlco.

PetquisM
Geo&ieot

Deterrnlnocco do pro!undidade do roche !irme para planejamenta de ustncs Hldro- Eletricas

(borragens, f(meis, conots) e pesquisas geologicas de depositos minerais.

IB ELEKTR'SK MAlMLETNING •
Fabricantes de instrumentos
para Geofisico - Controros

para pesquisas . , .

ABE M . Sueda

SYENSKI O'IIMlINTBERGBORRNJIIGS liB
Fobricontes de equlpamentos
e !erramentas para sondagens

de prospeccco,
CRAEliUS - Suecia

CIA.
REPRESENIANIES EXCLUSIVOS PARA 0

T. JANER
BRASil

COMERCIO

E INDUSTRIA
PO'Que Anhon90bou . 96 • 11u ondor Fane 31.1511 • Sao Paulo

Rio de Janeiro · Belo Horizonte Porto Alegre. Lond,ino· Recife· Santos Selent-



VOLUME 5

BOLETIM
DA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA

MARCO DE 1956

[NDICE

NUMERO 1

Nova an alise quimica do Meteorito Casimiro de Abreu
POI' C ANDIDO SIMOES FERREIRA .•.•.......•••••••••

Orthotetacea e Dalmanellacea do Carbonifero superior do rio

Tapaj6s (serie Itaituba l
POI' Jos ue C AMARGO MENDES .. •• .• ...... • •... .••••

Migmatitos de textura gnaissica dos arredores de Sao Paulo
POR RUI RIBEIRO FRANCO • •.. . • .. •.. . . .. . .. . •. • ••.

5

11

39

Novas ocorrencias de camadas
Estado de Sao Paulo

POI' S ERGIO MEZZALIRA

marinhas permocarboniferas no

61

Sohre urn pr ocesso de medidas an gulares em grandes cristais
POI' JOAO ERi\'ESTO DE SO UZA CAMPOS ... .....•....•

Artr6podos da Iormacao Santa Maria (Triassico Superior ) do
Rio Grande do Sui, com noticias sobre alguns restos vegetais

POR IRAJA DAMIANI PINTO . •.....•.......•...•.•••

Nova Contribuica o ao estudo de Parataxopitys brasiliana
POl' JORDANO lYIANI ERO ••••. •••••. •..••••• •••• •..••

Este boletim foi impresso com auxilio do CONSELHO
NACIONAL DE PESQUISAS

71

75

97





NOVA ANALISE QUfMICA DO METEORITO
CASIMIRO DE ABREU

POR

CANDIDO SIMOES FERREIRA

Mu seu Nacional

A nota preliminar sobre 0 Meteorito Casimiro de Abreu, publicada por
Curvello (1950), apresenta uma analise quimica executada tambem em carater

preliminar, decorrendo dai a necessidade de uma nova analise, 0 que nos
foi solicitado pelo autor da referida nota.

o Meteorito em questfio foi classificado como um Octaedrito medio (Om)

com carater metabolitico, que estudos posteriores a serem publicados reve
laram ser apenas superficial, isto e, restringindo-se a zona mais proxima

da capa de fusao atmosferica da massa metalica,

A presenga da Lawrencita (FeCh ) evidenciada pelas analises qurrmcas

e metalografica, exigiu de nos 0 maximo cuidado na separacao de amostragem
para a analise, visto que este constituinte tem uma grande facilidade de se
oxidar passando a Cloreto Ierrico (FeCbl que por seu turno se transforma
em oxide hidratado de ferro (Limonita}, ocasionado assim uma alteracao na

composicao quimica e, 0 que e pior, a desintegraeao do meteorito. E com
justa razao que Stuart H. Perry (1944) considera a Lawrencita como urn

tormento (" bane" ) para os colecionadores e curadores, e aconselha que
meteoritos contendo tal mineral sejam preservados imersos em oleo.

ANALISE QUfMICA

Usamos na analise quimica, fragmentos cuidadosamente escolhidos que
foram rigorosamente isentados de camada de oxidacao por lixamento e

esmerilizacjio. Uma amostra pesando 3,577 g depois de seca a 1l0°C foi
atacada peIa Agua regia em presenga de agua de Bromo a fim de que todos
os elementos fossem oxidados, evitando assim a perda de S e P principalmente,
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A amostra foi totalmente dissolvida, e em seguida levada a completa secura

para a eliminacao total do NO-3. Redissolvemos com uma solucfio I : 3 de

Hel e 0 volume foi completado para 250 ml, e dele retiramos partes

aliquotas para as determinacoes dos constituintes do meteorito.

o Fe foi dosado volumetricamente pelo KMno., segundo 0 metodo de

Zimmermann-Reinhardt.

o Ni gravimetricamente pelo classico processo da Dimetilglioxima em

urn mew levemente amoniacal, tendo-se previamente adi cionado 0 acido

Tartarico para evitar a precipitacfio do ferro na ocasiiio da adi~ao da

amenia,

Para a dosagem do Co, adotamos 0 metodo segundo a "The American

Society for Testing Materials", ou seja, precipitar 0 Co pelo Alfa-nitroso-beta

naftol em solucao acetica, tendo-se primeiro eliminado Fe pela suspensao de

oxido de zinco (ZnO) . Tres reprecipitacfies foram suficientes para que

tivessemos 0 CO:l04 puro, depois de calcinado 0 precipitado em fomo eletrico

a 800°C.

Dosamos 0 S e 0 P tarnbem por gravimetria, sendo 0 primeiro na

forma de BaS04 e 0 segundo como (NH4)~P04 (MoOs) 12. Para maior controle

do teor de Fosforo, fizemos ainda uma dosagem volurnetrica deste elemento,

dissolvendo 0 pp. fosfomolibdato numa soluciio 0,1 n de NaOH com volume

conhecido, sendo 0 excesso titulado pelo HNOs 0,1 n. Os resultados foram

bastante concordantes, sendo que pela gravimetria um teor de P de 0,270 %
e volumetricamente 0,250 %.

o Cloro foi determinado em fragmentos diferentes da mesma amostragem

inicial, por gravimetria na forma de AgCl. Os fragmentos foram atacados

por soluciio de HNOs 1 : 3. A precipitacao do AgCl pelo AgNOs foi feita
a frio e no escuro, a fim de evitar a reductio do AgCl a prata 'metal ica
pelos sais ferrosos em presen~a do HNO: I , caso a solucfio fosse aquecida
e sob a agao da luz.

Achamos desnecessaria uma dosagem do Carbono, em vista do acurado

exame de superficie polida feito por Curvello ao microscopic metalografico,

na esperanca de deter a presenqa da Cohenita (FesC ) ou a Grafita, 0 que

nao foi conseguido, fato este que deixa em duvida em seu trabalho (1950)
o teor de Carbono encontrado na analise preliminar. De acordo com 0

teor de 0,032 % de Carbono encontrado naquela analise, 0 meteorito Casimiro

de Abreu deveria conter como acessorio 0,48 70 de Cohenita, ou seja:
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0,032 X (3 X 56 + 12) = 04801.
12 ' /0,

7

percentagem esta suficiente para que a amostra revelasse a presenga de

pequenas inclusfies da Cohenita em superficie polida, justificando-se por conse
guinte, a diivida daquele autor.

No quadro I apresentamos a nova analise (2) em confronto com a analise
preliminar (1).

QUADRO I

1 2

P.F . I 1,07 I -

Fe 89,00 90,48

Ni 8,27 8,57

Co 0,52 0,63

l' 0,20 0,26 §,

S 0,024 0,03

C §§ 0 ,032 !lId

CI trac.;os 0,1 1

To tal 99. 116 100,08

R. Mol. Fe
Ni+Co

10,577

1) Analista: Antonieta 1. Canticao, do I. N. T., M. T. I. C.
2) " : Candido Simoes Ferreira, do M. N., da U. B., M. E. C.
§ Media de determinacao gravimetries e volumetrica.
§§ Determinado por Maria Carolina da Silva, do I. N. T., M. T. I. C.

COMPOSI(:AO NORMATIVA

No quadro II que se segue, damos a-composicao normativa do meteorito,
cujos dados encontrados nos permitiram calcular a sua composiciio minera
logica, 0 que apresentarnos no quadro III.
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QUADRO II

I % IPeso M IProp. M I Fe I N i I Co I (Fe) 3.P I F eB IFe CI 2

Fe 90,48 56 1,616 1,5902 0,024 0,001 o.oois- - ---
Ni 8,57 58,7 0,146 0,146

-- - --
Co 0,63 lill 0,0107 0,010?-- ---
P 0,26 31 0,008 0,008

- -
S 0,03 32 0,001 0,001

- -

C 12 0.11 71 0,0015 0,0015

Para encontrarmos a composicao mineralogica, multiplicamos a pro porcao
molecu lar pelo peso molecu lar de cada constituinte:

QUADRO III

Constituinte Prop. 1\'101. Peso :Mol. U

Fe 1,5902 56 89 ,COO

Ni 0,1460 58 ,7 8,570

Co 0,0107 59 0,630

Schreibersita 0 ,0080 199 1,,592

Troilita 0 ,0010 88 0,038

Lawrencita 0 ,00 15 127 0,190

TOTAL 100 ,070

DENSIDADE

Fizemos 5 deterrninacfies de densi dade com fragmentos dife rentes e,
previamente examinados ao microscopic, (inclusive com os que serviram para
a analise}, sendo que uma destas determinacfies Ioi feita com Picnometro e
as restantes pelo metodo Hidrostatico.

Pelo Picnometro encont ramos a densidade 7,848 e pelo metodo Hidros

tatico as seguintes densidades : 7,844 - 7,791 - 7,786 e 7,768 . A media
dessas deterrninacoes nos dara uma densidade 7,807.
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CONTROLE DA ANALISE

9

% total dos constituintes- - - - - - - --

Para 0 controle de nossa analise quimica adotamos a formula de
Sharwood, (Henderson & Perry, 1954) utilizada por aquele autor nas analises
de roehas e minerios, Esta formula que nos permite calcular a densidade do

material analisado, consiste na divisfio da pereentagem total dos constituintes
pela soma das divisoes parciais de cada constituinte peIa sua densidade conhe
cida, ou seja;

Densidade

%deA + %deB+ %d~£+__ + __
Dens. de A Dens. de B Dens. de C

Abaixo, apresentamos 0 quadro IV com os resultados por nos ealculados,
com referencia aos denominadores parciais da expressfio acima, (eoluna P/ D) .

QUADRO IV

Constit, % (P) Dens. CD) FID

Fe 89,000 7,86 1l,82:{

N i 8,570 8.85 0.968

Co 0,630 8,85 0,072

Schreib. 1,592 7,44 0,214

Troilita 0,OS8 4,70 0.0l8

Lawrencita 0,190 :~, 16 0,050

TOTAL 100,070 12,6.55

Aplieando a formula de Sharwood, teremos a densidade ealculada do

meteorito Casimiro de Abreu igual a 7,828, ou seja :

Dens. calc, = 100,070/12,655 = 7,828.

Com este resultado, podemos verifiear que a diferenca entre as densi
dades calculada e a detcrminada ede 0,021, observando-se assim uma excelente

concordancia, tendo-se em vista, que esta diferenca nao deve ultrapassar mais

que 0,05 da densidade do material analisado,
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