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ABSTRACT

This paper comprises the petrographic description of a new type of rock, from the
Pecos de Caldas massif alkaline suite, and encountered along the road connecting Var
gem Grande, S.P. to Fartura, S.P.

The rock is macrogranular, sometimes porphyroid, and shows large feldspath crys
tals with beautiful schiller effect due to the albite intergrowing lamella.

The modal composition is listed in the Table II. The mineralogical composition is
the same as that of the original Akerite, with a slight excess of biotite, which causes
the high K:P content in the chemical analyses. The rock is a quartz-soda-syenite which
trends to a quartz-monzonite, as it is the Aker type.

If we compare the metallic atoms composition and the molecular composition of
this rock with others alkaline suite rocks, we can see that they are the same, the diffe
rences being due only to textural and mineralogical variations, as it is pointed out in the
V and VI tables.

RESUMO

Este artigo compreende a descricfio de urn novo tipo de rocha da sequencia alca
lina, pela primeira vez descrito no Brasil, encontrado ao longo da estrada que liga Var
gem Grande a Sao Roque da Fartura, Estado de Sao Paulo, na serra do Mirante.

Arocha macroscopicamente e macrogranular, algumas vezes porfiroide, mostrando
grandes cristais de feldspato (ortoclasio micropertitico e ollgoglasio) com belo efeito de
schilerizacao devido ao intercrescimento de lamelas micropertiticas de albita, com as
pecto de cordfio fusiforme.

A cornposicao modal e dada no quadro II. A cornposicao mineralogica e a mesma
do Akerito original, com urn ligeiro excesso de biotita que ocasiona urn aumento do
teor de K20 na analise quimioa. Arocha e urn quartzo-soda-sienito que tende para urn
quartzo-monzonito, como no tipo de Aker.

Comparando-se as percentagens em atornos metalicos e as percentagens da cornpo
si«ao molecular desta rocha com as de outros tipos da sequencia alcalina verifica-se que
sao quimicamente identicas, sendo as variacoes devidas a modificacdes texturais e rni
neralogicas, como demonstram os quadros V e VI.
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I - INTRODU(:AO

Durante lima excurs jio geo log ica visando a co leta de ma terial pa ra as
colecoes d rocha s da Cad ira de Min era logiu e Geologia da E cola de En
genharia de Sao Carlos, U.S.P . realizadu na pr imeira sern ana de Junh o de
1955, tivemos a oportunidade de percorrer uma estrada recern-retificada que
liga Vargem Gra nde, .P. a ao Roqu e da Fart ura, S. P. na orla do macico
alcal ino de Pocos rle Calda s.

Gra <;m, ao cortes recen te purlemos observar e coletar vnr ias amo stras
de uma ro cha de cor esve rdeada, I ucocratica , om pouco material [emi co,
ocorrendo em toda 11 extensao dessa ro dov ia, enca ixada em um gnais com
feldspat o ro seo. Arocha chamou -nos a atencao pela sua coloracfio esver
deada e pel a predominiincia dos minerais claros, apresentando urn ar de fa
milia com a linhagem das rochas alcalinas de Pecos de Caldas, M.G. e da
Hha de ao ehas tifio, .P.

Tomando em cons ide rac iio estes fat os ma cr oscopicos resolvemos estudnr
pctrogra f'icam cn te 0 mat erial colctado e, se m surpres a, vcrificum os trata r-se
de uma rocha da estirpe ulcalina , mui to co ni um em jaziment os alca linos da
Feno scandia e dn Afri ca do ul, porem ainda niio re fer ida 11 0 Brasil : - 0

Akerito de Brogger.
o present e trabalho cons is te na descriciio petrogr;fica da r ocha em ter 

mos quantitativos, no. analise da composicao quimica recalculada da moda,
usando-se em Iinha s ze rais 0 met odo seg uido pelo autor no s seus trabalhos
sa bre as ro chas alcalinas da Ilha de S. Seba sti iio e Cananeia,

o autor exprime seus agradeciment os ao Prof. Dr. Theodoreto de Ar
ruda Souto, DD. Diretor da Escola de Engenharia de Sao Carlos da Uni
versidade de Sao Paulo e ao Dr. Alceu F abi o Barbosa, Professor da Cad eira
de Mineralogia e Geologia da Escol a de Enge nhar ia de Sao Carlos, U.S.P. e
da Cad eira de Jazida s Minerais e Legislacao de Minas da Escola P olitecnica ,
U.S.P. pel as faeil idades oferec idas 11 realizacao do presente trabalho.

Il - PETROGRAFIA

1 - Caracteres macroscopicos

1\ roeha possui lllll asp ecto singu lar ca rac terizado pela sua p ohreza em
componentes malicos. Ao contrurio, os elemen tos claros par cern forma l'
toda a rocha , adquirind o uma coloraqao cinza- esve rdeada. no visiveis oris
tnis d felclspaLo e verdeado , co m taman ho var iavel de 0.5 nun a 2 em, im 
primind o ;i ro ·ha uma textura eucr istalina reta ngu lar hem grosseira, longe
cia granular . 0 qu artzo upresen ta-se gra nular, cor cinzenta, com Lamanh os
mcnores, ma is O il menos em torno de 2 mill sendo, depois do Ieldspato, 0 com
ponente claro mais fr eqiiente ao exame ma cro scop ico. 0 feldspato exibe urn
brilho perlaceo, carae teris tieo da "schillerizacjio " de K. von Ramer.

Os esp ecim es estavam bern frescos. Os lementos escuros ocorrem sem
pre grupados acentuando a cor leucocratica da rocha.

2 - Caract eres microscopicos

A cornposicao mineral6gica va i di sp osta no quadro I.



FREITAS - AKERITO DO MIRANTE

QUADRO I

COMPONENTES ESSENCIAIS

1 ORTOCLASIO MICROPERTITICO
2 OLIGOCLASIO
3 QUARTZO
4 - BIOTITA (PARTE LEPIDOMELANA)

5 DIOPSIDIO (LEUCO-AUGlTA)
6 - BARKEVICITA

COMPONENTES ACCESS6RIOS

1 APATITA
2 MAGNETITA
3 ZIRCONITA
4 MONAZITA
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o principal componente min eral6gico da rocha consiste em urn ortoclasio
intercrescido com albita na forma de uma micropertita pelo tamanho nos
nodulos de albita. A alb ita forma cor does alinhados segundo (010) , com as
peeto fusiforrne. Este tip o de intercrescimento identifica-se com a tipo de
cordel (str ing type) de WAHLSTROM (8, p. 80) , onde os bulbos de albita
sao alongad os, form ando cordoes continuos ou estrangulados. 0 que chama
a aten cao e 0 intercrescimcnto elit ico, fusiforme, e a orientacao dos fios de
mane ira continua ou descontinua. Alguns cristais do hospedeir o ortoclasio
exibem micropert ita com albita retangular e, neste caso, a orientacfio torn a-se
grosse ira e os retangulos deseontinuos.

o ortoclasio apresenta, tambern , textura micrografiea. Existem cri stais
de quartzo inclus os 110 ort oclasio rnicr opertitieo, porern nfio ocorre intercres
cimento micrognifico nos elementos micropertiticos.

o intere reseimento micr opertitico de alb ita no ort oclasio explica 0 fe
nomeno da "schillerizacfio" observa do macroscopicam ente nos indi vidu os
grandes, via de regra geminados segundo Carl sbad.

o segundo compo ncnte em imp ortan cia consiste em lim plagioclasio aci
do, da classe do oligoclasio, exibindo um angulo de extinciio simetrica com
a geminacfio segun du a lei da alb ita variavel de 4 a 9 graus. 0 plagioclasio
em questao, ern alguns cristais, exibe textura microanifica e, mais rnramente,
form a uma antipertita com inclusfies de or toclas io micropertitico por sua vez,
Conquanto 0 ortocias io micro pertitico seja comumente retangular , 0 oligo
clasio alem de apresenta r individuos mcnores tambern mos tra xenornorfismo
ab solute, 0 tam anh o medio desses cristais oscila em torn o de 1 mm.

Em ordem decrescent e na quantidade ocorre 0 quartz o, fr eqiientem ente
com not avel extin cao ondulante e cataclase, xenomorfico, granular, com tao
manho inferior a 1 mm, sendo 0 valor rnais fr eqiiente em torno de 0,4 mm,
Alem de se apresentar individualizado 0 qua rtzo intercresce gnHicamente com
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o ortoclasio e, raramente, alia-se ao oligoclasio. A cataclase generalizada da
rocha fala a favor de movimento tectonicos post-formacionais, indicando uma
zona de distrofismo nessa faixa de correncia, A textura microgritfica tende
a se localizar formando fitas irrezulares em torno dos cristais de ortoclasio,
indicando uma gradual passagem do ortoclasio para 0 quartzo na ordem de
segregacao.

Dentre os componentes coloridos encontramos em proporcoes pequenas
a biotita, urn piroxenio da serie augita-diopsidio, de cornposicao mais pro
xima ao diopsidio e urn anfibolio da clas-e da barkevicita,

o piroxenio tern urn iingulo de extincao Z com c = - 40° c birrefrin
gencia medida na secfio paralela a (010), com macIa polissintetica, igual a
0.024. Possui cor verde suave, xenomorfico, com tamanho variavel entre
3 mm e 0,2 mm, sern pleocroismo. Notam-se alnms cristais com geminal<ao
polissintetica. A maioria dos individuos acha-se alterada em urn mineral oti
camente equivalente it antigorita, com birrefringencia izual a 0.009'. Os '
cristais aIterados tern cor de interferencia anormal. Os elementos nao alte
rados exibem cores de interferencia entre 0 verde e 0 amarelo de II ordcm.
Pelos seus caracteres oticos este piroxenio se aproxima da cornposicfio de
urn diopsidio, isto e, urn elo da cadeia angita-diopsidio com pouco ferro e
muito rnagnesio segundo os dados de WINCHELL (9, p. 413). Para este
autor urn piroxenio deste tipo equipara-sc a Leucaugita de WINCHELL (9,
p. 413) como se segue:

a)

b)
c)

d)

LEDCADGITA (WINCHELL, 9, p. 413)
DIOPSfDIO (leucaugita ) FREITAS

ADGITA (WINCHELL, 9, p. 413)
ADGITA (WINCHELL, 9, p. 413)

Bir. 0.025
Bir. 0.024

Bir. 0.026
Bir. 0.025

Zic
Z/e
Zic
Zic

-400

-40°
_41°

- 41°50'

Obervando-se 0 conceito dos tratadistas e admitindo grande difieuldade
em distinguir por via 0~iC3 exclusiva 0 diopsidio da augita na sua exata com
posicfio quimica na cadeia isomorfica, parece-nos melhor encarar este piroxe
nio como sendo urn elo mais diopsidico da serie, ou seja uma leucaugita. A
riqueza em magnesio na composicfio quimica deste piroxenio confirrna-se ple
namente no seu produto de alteracfio quimica, da natureza de uma antigorita
(hidrosilicato de magnesio ] e mineralogicarnente classificavel como uma clo
rita magnesiana.

o eomponente mafico mais importante e uma biotita xenornorfica, for
temente pleoeroica: - Z= marrom esverdeado e X = verde pardo. Muitas
vezes forma eoroas em torno da magnetite e outras vezes com a cornposirfio
de uma lepidomelana pelo seu eomportamento otico. Os individuos possuem
tamanho superior ao do piroxenio e do anfibolio, variando de 4, mm a 0,3 mm.

Dos elementos Iemicos 0 men os abundante e a barkevieita, xenomorfica,
fortemente pleocroica: - Z= pardo, qua'Oe opaco, e X= pardo amarelado
ou esverdeado. A hirrefringencia e da ordem de 0.012 e 0 an,'5ulo de ex
tinciio Zic = 10°.

Como accessories encontram-se a apatita, a zireonita, a magnetite e a
monazita. A apatita e, via de regra, idiom6rfica, geralmente incIusa nos fe-
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Fig. 1 - Barkevicita, biotita e magnetita. Note-se que a magnetita e
sempre xenomorfica. Nicoes paralelos, 28 X.

Fif. 2 - OrtoclBsio microperfitico, mostrando 0 intercrescimento albiti ..
co do tipo cordel (string type), com bulbos de albita eliticos,
fusiformes, alinhados segundo (010) . Nicoes cruzados. 80 X.

81
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micos. A zirconita , sempre idiomorfica, e no entanto menos abundsnte. A
magnetita, xenomorfica, e 0 accessorio mais abundante; repete-se aqui esta
curiosa associacao ja notada com respeito a apatita, ou seja sua ocorrencia
sempre associ ada aos elementos Iemicos, notadamente a biotita onde, em
muitos cristais, forma 0 nucleo, A monazita e rara. Como material secun
dario ocorre a antigorita e a calcita.

3 - Com pasicdo modal

o modo referente a duas laminas abrangendo os extremos da coloracao
da rocha e 0 seguinte:

QlTADRO II

COMPOSI<;AO MODAL

1 Ortoelasio micropertita (1) 40,00% (3) 60,00'!cJ
2 Oligoglasio 27,48% 17,00%
3 Quartzo 13,00% 10,00%
4 - Biotita 11,40% 6,00%
5 - Diopsidi o (Ieucaugita ) 4,00 0/<> 2,50%
6 - Bark evicita 2,00% 1,00%
7 Micropegmatito 0,70% 1,50%
8 Mirmekita 0,20%
!J Magnetita 1,25% 1,25%

10 Apatita 0,50% 0,50%
11 Zircon ita x 0,05%
12 Monazita x x

1 - Lamina 1 t' 3 - Lamina 3

Os minerais que men os flutuam na composicfio modal sao 0 quartzo, a
barkevicita, a magnetita e a apatita. 0 ortoclasio micropertitico varia 20%
e 0 oligocla sio 10%. Os cornponentes color idos variam menos.

Cumpre notar que, quando aumenta 0 teor de oligoclasio paralelamente
sobe 0 de quartzo e diminue concomitantemente 0 de ortoclasio micropertita.
Isto indica um excesso de Na20 que prejudicou a formaciio do ortoclasio e
consequentemente deixou maior quantidade de Si02 livre para vir a formar
o quartzo (lamina 1). Boa parte do K20 entra na composicao da biotita de
sorteque urn aumento do teor de biotita acarreta fatalmente uma carencia de
potassa e assim conseqiiente diminuicao do teor de ortoclasio, Iato observavel
a lamina 1. Alia s a composicao quimica ilustra melhor este cornportamento
mineral6gico como res posta a combinacoes quimicas do magma.

Verifica-se que ha uma perfeita correspondencia entre 0 modo e a com
posicso quimica dos minerais envolvidos. Assim, quando se eleva 0 teor de
ortoclasio, que consome muito Si02 , K20, abaixam os teores de oligloclasio,
biotita, diopsidio e quartzo e, vice-versa.
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III - COMPOSI(:AO QUfMICA

83

A composieao quimica destas rochas foi obtida a partir da moda, en
volvendo as restricoes naturais a este processo de recalculo. Entretanto, apre
cia-se uma estreita semelhanea com rochas da mesma linhagem, de outras pro
cedencias tanto nacionais como estrangeiras, portadoras de analise quimica
centesimal, como mostra 0 quadro III.

Verifica-se que os teores de Si02 e Al203 sao equiparaveis nas laminas
(1) e (3), embora na composicao mineral6gica modal os componentes sia
licos tenham grande variacao percentual. No que tange aos oxidos de Ca,
Mg, e Fe a variacao e maior, Como os minerais ferro-magnesianos, porta
dores destes oxidos, segregam-se em primeiro lugar, urn aumento sensivel da
proporcao de CaO, MgO e FeO provoca uma diferenciacao mineral6gica mais
basica da rocha, enriquecendo-a em biotita, diopsidio, barkevicita e plagio
clasio, e empobrecendo-a em ortoclasio; tal fato causa uma combinacao dife
rente dos 6xidos de silicio e aluminio apesar dos seus teores identicos pra
ticamente. Explicam-se as discrepancias mineral6gicas dos componentes sia
Iicos das laminas (1) e (3), embora quimicamente os teores de Si0203 sejam
praticamente os mesmos,

Fig. 3 - Diopsidio, apatite e magnetltn, em parte biotita. 0 ptroxento P
ubsolutamente xenomorfico, parecendo ter se segregado em ul
timo lugnr nu sequencia dos femicos. A apatita e sempre idio
morfica, em contrasts com a magnetita xenomorfica. 0 diopsfdio
nao tern bordas de Dutra composicao, como acontece com outras
rochas alcalinas de Cabo Frio e da Ilha de Silo Seba stifio. Nicoes
paralelos. 28 X.



84 BOL. SOC. BRAS. GEOL. V. 5, N. 2, 1956

QUADRO III

COMPONENTES MEDIA LAMINA 1 LAMINA 3

Si02 66,22% 65,56% 66,87%

A1203 16,96% 16,84% 17,06%

Fe203 1,11% 1,19% 1,03%

FeO 2,38% 3,01% 1,75%

MgO 0,73% 0,91% 0,56%

CaO 1,91% 2,27% 1,55%

Na20 5,15% 4,47% 5,84%

K20 5,11% 5,32% 4,90%

H2O 0,20% 0,26% 0,14%

P205 0,23% 0,17% 0,30%

ANALISE QUfMICA - Recalculada a partir da moda

QUADROIV

COMPONENTES (1 ) (2) .. (3) ..(4)

Si02 61,96% 58,48% 65,66% 66,87%

TiO:! 0,99% 0,96%

Ab03 17,07% 19,24% 16,84% 17,06%

Fe203 2,35% 5,75% 1,19% 1,03%
FeO 3,37% 3,01% 1,75%
MgO 1,38% 0,99% 0,91% 0,56%
MnO 0,09% x

CaO 3,41% 5,02% 2,27% 1,55%
Na20 4,65% 5,52% 4,47% 5,84%

K:!O 3,80% 3,06% 5,52% 4,90%
H2O 0,93% 0,47% 0,26% 0,14%
P205 0,17% 0,30%

COMPARA(:XO DE ANALISES

LEGENDA: - 1 - AKERITO - DALY (1, p. 12) media de 8 ana
lises, 2 - AKERITO - REINISCH (6, p. 86) Ramnas, Noruega, 3 - AKE·
RITO - FREITAS ( If) Serra do Mirante, Brasil, 4 - AKERITO - FREI·
TAS (*) Serra do Mirante, Brasil.

( .. ) Recalculadc da moda.

o quadro IV exprime uma comparacao qumuca entre urn akerito no
ruegues, akeritos de var ias procedencias em media , e akeritos em exarne (ser
ra do Mirante).
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Pelo exame do quadro IV aprecia-se urn aumento de mais ou menos 5%
nos teores de SiO~ nos akeritos da serra do Mirante em relaciio aos seus con
generes estrangeiros ali tabulados. Explica-se 0 acontecimento pela presenga
da biotita em maior quantidade nos akeritos em consideracao, enquanto os
estrangeiros tern a augita como principal componente femico. 0 eIevado teor
de biotita significa em termos quirnicos maior quantidade de Si02 e K~O e
maior pobreza em CaO, que se aloja nas moleculas de augita. A augits como
principal eIemento rnafico tarnbem enriquece a analise quimica em Fe, 0 que
realmente se veri fica comparando os teores em Fe202 dos akeritos estran
zeiros com os da Serra do Mirante. Apes estes comentarios parece-nos digno
de mengao 0 equilibrio havido entre as analises quimicas recalculadas da mo
da dos akeritos da Serra do Mirante e as analises quimicas centesimais dos
akeritos de pr ocedencia estrangeira. Alias os sienitos supersaturados da se
rie alcalina brasileira tern a tendencia da biotita aparecer como principal
componente femico c, na sua diminuicao ou mesmo ausencia, correspondente
acrescimo do teor de anfib6lio, como nas leis de paragenese. Tal e 0 caso
dos nordmarkitos e biotita-pulaskitos da ilha de Sao Sebastiao descritos por
este autor (FREITAS, 2, pp. 117-111).

o quadro V refere-se a percentagem da composicfio molecular entre va
rias rochas alcalinas brasileiras estudadas por WRIGHT (10,) e FREITAS
(2) , ao lado de outras estrangeiras.

De todas as rochas alcalinas tabuladas no quadro V, os akeritos da ser
ra do Mirante sao Of, mais acidos membros, ric os em Si02 na contribuiciio
em peso molecular. Entretanto tais rochas sao equiparaveis a n.? 1, corres
pondente a media de 8 analises quimicas de akeritos diversos dada por DALY
(1, p. 12). Apenas duas coisas: a) - os akeritos da Serra do Mirante sao
pobres em CaO, porque a augita njio constitue 0 seu principal cornponente
colorido como acontece nos demais akeritos e, b) - os akeritos dados pOl'
DALY (1, p. 12) sao pobres em potassa porque a biotita ocupa urn lugar se
cundario no equipamento mafico. Em segundo luaar observamos que os ake
ritos da Serra do Mirante sao equiparaveis aos Nordmarkitos, com excecao
da silica que possue maior teor, porque maior e a quantidade de quartzo na
queles akeritos . 0 peso molecular total (ZAHL) e uniforme para todas as
rochas arroladas, indicando tratar-se de urn mesmo magma gerador destes
varies tipos, cabendo a diferenciacao a responsabilidade pelas flutuacfies mi
neral6gicas apreciadas.

QUADRO V

COMPON. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

s.o, 70,50 67,08 69,00 68,00 68,10 68,20 72,92 74,32 ss.ss
AI2O:l 11,25 12,07 12,70 14,10 11,13 11,70 11,02 11,15 13,23
Fe20 3 0,98 0,80 0,90 2,80 1,10 0,50 0,43 2,51
FeO 3,14 2,00 1,80 3,70 2,50 2,40 2,78 1,61
MgO 2,31 3,50 2,70 0,60 1,10 1,80 1,50 0,92 1,10
CaO 4,08 2,80 2,30 3,50 3,20 3,10 2,70 1,83 c,27
Na"O 5,03 6,20 6,90 6,70 7,00 7,50 4,80 6,27 6,23
K20 2,71 4,20 3,70 3,40 4,00 4,20 3,78 3,47 2,27

PESO MOL. 148..89 148,95 148,78 148,35 146,90 148,40 150,50 150,68 145,42
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PERCENT:\GEM DA CO!VIPOSICAO MOLECULAR

LEGENDA: - I - AKERITO, Media de 8 analises, DALY (I, p. 12);
2 - PULASKITO, n.? 13, IIha de S. Sebastiso, FREITAS (2); 3 - FOIAI·
TO, n.? 10, IIha de S. Sehastiao, FREITAS (2); 4 - BIOTITA·PULASKlTO,
n.? 28, IIha de S. Sebastiao, FREITAS (2); 5 - NORDMARKITO, Cabo
Frio, WRIGHT (10); 6 - UMPTEKITO, Cabo Frio, WRIGHT (10); 7 
AKERITO, Serra do Mirante (lamina 1); 8 - AKERI'fO, Serra do Mirante
(lamina 3); 9 - AKERITO, Ramnas Noruega, REINISCH (6 ),

°quadro VI ja se refere a percentagem dos atornos metali co: constituin
tes dos mesmos tip os petrognificos listados no Quadro V.

QUADRO V I

METAlS 1 2 3 4 5 6 7 S q

Si 52,23 53,40 53,80 54,40 54,70 58,27 59,90 52,24 55,96
Al 19,20 19,35 22,00 18,01 18,90 16,96 17,3 1 19,48 17.20
Fe'" 5,70 5,77 5,70 6,50 3,60 1,57 1,37 7,69 3,1Z
Fe" 4.43 2,59 4,98
Mg 2,42 1,72 0,5'0 0,90 1,40 1,02 0,63 1.12 1,56
Ca 3,15 2,60 3,60 2,60 2,50 3,07 2,10 6,84 4,62
Na 7,98 9,07 8,40 11,20 12,10 6,29 8, 29 7,80 1).56

K 9,25 8,09 6,00 6,30 6.80 8,39 7,79 4,8 3 6,00

A.Z. 474,69 477 ,01 475 ,40 469,00 472 ,5'0 47<;,64 480 ,35 471,3<; 468,84

M .t\.Z. 184,80 185,17 184,67 182,50 184,90 180,7 3 182,81 180.70 178.62

PERCENTAGEM EM ATOM OS l'vIETALICOS

LEGENDA: -- I - PULASKITO, IIha de Suo Sehastifio , FREITAS (2);
2 - FOIAITO, IIha de Sao Sebastiao, FREITAS ( 2); 3 - BIOTITA-PU·
LASKITO, IIha de Sao Sebastiao, FREITAS (2); 4 - NORDMARKITO, Ca·
bo Frio, WRIGHT (10) ; 5 - UMPTEKITO, Cabo Frio, WRIGHT (10) ;
6 - AKERITO, Serra do Mirante (lamina 1) ; 7 - AKERITO, Serra do Mi
rante (lamina 3) ; 8 - AKERITO, Ramnas, Noruega, REINISCH (6); 9 
AKERITO, Media de 8 analises, DALY (1) .

Verifica-se que 0 magma gerador destes akeritos da Serra do Mirante era
particularmente ri co em Si em cornparacao com as demais rochas arroladas
no quadro VI, fato explicavel pela percentagem de quartzo na rocha, 10,00 ~1, 1

e 13,00 % respectivamente.

Entretanto, na soma de atomo s metalicos (M.A.Z.) apura-se quI' toda s
esta s rochas possuern praticamente a mesma proporcao de elementos meta
licos no ma<sma, 0 que lhes indica uma linhagem petrografica comum. Apa
rece uma discrepancia na soma dos atornos de metal com os de oxigenio, pois
as terrnos ric os em Si necessariamente tragem um aumento em oxigenio res
peitavel devido a saturacao da valencia do Si exigir 2 atornos de oxigenio.
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o exarne da cornposicfio modal atribue a esta roeha da serra do Mirnnte
a designacao generica de urn soda -sienito supersaturado leueoeratieo com rai
zes monzoniticas ou seja um sienodiorito supersaturado leueocratico.

a lamina (1) os elementos mafi cos repre entam 17,40%, enquan to
na n.? (3) perfazem 9,50% . A natureza 6el ica reside na presen«a de Ulll or 
toclasio mi ropertitico ao lado de um oligoclas lo, totalizando 0 feldspato a
percentagem de 67,48 % na lamina (L) e 77,00 ljc na liimin a (3) . Tao tendo
o oliglocIasio excedido a fr onleira eonvenciona l de 1/3 do total de feldspato
na lamina (3) a roeha deve ser cons iderada urn sienito, enquanto na lamina
(1) a quantidade de plagiocIasio representa mais de 1/ 3 do total de feldspato
e, neste easo, deve ser referida a urn siencdiorito.

Estamos em face de uma roeha com variacfio entre urn quartzo monzo
nit o e urn quartzo-soda-sienito. Rochas com tal composicfio min eral6gica, com
textura hipidiom6rfica a retangular do feldspato, sao classifi cadas como ake
rito. Para SHAND (7, p. 394 ) os akeritos sao monzonitos leucocraticos, en
quanta HATCH & WELLS (4, p. 174) os definem com quartzo-augita -soda
-sienitos com orto clasio micropertitico e plagiocIasio, intimamente relaciona
dos com a famili a dos monzonitos (The Aker type, AKERITE, descr ibed by
Bragger from Aker in the Oslo distri ct, is a quartz-bearing augite-soda-syenit e
which besides alkali-feldspar (a perthitic feldspar ) contains much plagioclase,
and is therefore closely allied lo the monzonite famil y. The au gite of th is
rock is an idiornorphie green diopside) .

Com esas consideracfies ressalta 0 traco fundamental do akerito, isto e,
sua posicao peculiar na fronteira mineral6gica dos soda sienitos com os quart
zo-monzonitos leucocraticos, exatamente 0 que oeorre nas rochas da serra do
Mirante.

Alem deste fato, de natureza modal, ainda ha outros earaeteres petrogra
ficas que enquadram Lais roehas na categoria dos akeritos: (1) Textura hi
pidiom6rfica com feldspato retan gular; (2) Proporcao alta dos feldspatos;
(3) Presenca de ortocIasio rnieropertitieo; (4) Femicos nfio exeedem a 20%
do total da comp osiciio modal ; (5 ) presen«a de quartzo. Apenas conv ern co
mentar que os femicos rnais imp ortantes dos akeritos ori ginais, ou seja uma
augita diopsidiea, nestes aker itos oeorre em proporcao menor, eedend o lugar
a botita, :f:ste acontecimento pode ser explicavel pela maior pereentagem de
quartzo aearretando por leis fisico-quimieas do magma uma segregacao major
da biotita em detrimento do piroxenio.

Temos ainda dua descri cfies sumaria dos akeritos orig inais. A pri
meira fornecida par REINI CH (6, p. 84 ) que el iz: " Akerito e um alcali
-sienito augitieo COI11 textura granitica a traquitica, eomposto de mieropertita,
pla gioclasio (as vezes com micleo de feldspalo potassico) di opsidio, titanau
gita, biotita, freqii entemente poueo quartzo, as vezes hiperstenio ou anfib6lio
alcal ino castanho ou verde ; como accessories magnetita com coroas de hio
tita e apatita ", Tomando a descrieao de JOHANNSEN (5, p. 62 ) temos
identica descricjio : " Brogger deu 0 nome especial de aker ito , da paroquia de
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Aker, junto a Oslo, onde se desenvolvem bern, a certos augita-sienitos con
tendo ao lado de ortoclasio, mais ou menos oligoclasio, muitas vezes abundan
te biotita, urn piroxenio verde da serie diopsidio ou diopsidio-aegirita e, usual
mente, urn pouco de quartzo".

o fato da biotita tornar-se 0 principal componente colorido destas ro
chas da Serra do Mirante a nosso ver em nada afeta sua classificacao como
akerito, uma vez que no akerito original, segundo JOHANNSEN (5, p. 62)
a biotita pode tornar-se abundante. Aumentando 0 teor de quartzo, aumenta
proporcionalmente 0 de biotita. Alias HARKER (3, p. 63) da enfase it pre
senca de biotita no akerito original da Nomega dizendo: "Parmi les syenites
a augite et quartz, il convient de citer le type d'Aker, de Bragger, provenant
du district de Christiana, qui renlerme beaucoup de plagioclase aussi bien que
d'orthose et qui a une certine ressemblance avec les roches de Monzoni. En
plus d'une augite vert pale il ya de la biotite".

Quanto it composicao quimica podemos dispor de uma comparacao en
tre duas analises centesimais de akeritos originais, sendo uma analise prove
niente de Ramnas, Noruega, e outra uma media de 8 analises, ao lado de
duas outras dos akeritos da Serra do Mirante, porem oriundas de recalculacao
a partir da moda. Neste recalculo geralmente os teo res dos oxides de ferro,
calcic e magnesio sentem seus valores prejudicados porque a serie augita
-diopsidio tern uma cornposicao variavel em grande intervalo; ademais 0 in
tercrescimento micropertitico afeta os valores reais das proporcoes K20INa~O.

Apesar destas restricoes a comparacao nao foi heterogenea, mas frutifera,
pois aprecia-se uma alta concordiincia entre as quarto analises submetidas no
quadro IV. No recalculo da composicao quimica do ortoclasio micropertita
baseamo-nos na tabela de SPENCER, citada por WAHLSTROM (8, p. 30)
que atribue cerca de 40% de feldspato sodico quando ocorre ortoclasio mi
cropertitico, e uma temperatura de 9500 a 7500 de cristalizacao. De urn
modo geral 0 akerito da Serra do Mirante e rnais supersaturado do que seus
congeneres, possuindo urn eleva do teor em quartzo. A dominancia da Bio
tita como principal componente colorido acentua a pobreza do ferro, calcic
e magnesio necessariamente. A augita, sendo do tipo diopsidico, tarnhem
diminue a possibilidade de urn alto tero de ferro e calcic, para vir favorecer
o magnesio.

E possivel que 0 excesso de silica tenha feito 0 sodio e 0 potassic desloca
rem-se para entrar em combinaciio na molecula dos feldspatos, abandonando
a possibilidade da sua integracao na molecula dos anfiholios e piroxenios so
dicos e da biotita.

De urn modo geral os akeritos em consideracao, sendo rochas leucocrati
cas, possuem menos atomos metalicos (M.A.Z.) do que outras rochas alca
linas saturadas e insaturadas, onde ha abundiincia de anfiholios e piroxenios
alcalinos. A diferenca, em si, nfio e tao extremada mas, pelo contrario, mos
tra-se as estreitas relacfies de parentesco perfilhadas por estas rochas e suas
congeneres alcalinas tais como pulaskito, nordmarkito, umptekito e foiaito,
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1 - Na Serra do Mirante, contraforte oeste do macico alcalino de Pecos
de Caldas, M.G. foi encontrada uma rocha leucocratica, de cor es
verdeada a cinzenta, com grandes cristais de feldspato retangular,
geminados segundo Carlsbad, com notavel efeito de "schillerizacao "
ao exame macroscopico,

2 - PetrognHicamente a rocha foi identificada como sendo urn akerito
semelhante ao tipo original de Aker, distrito de Cristiana, proximo
a Oslo, Noruega.

3 - A composicao modal de duas laminas, (1) e (3) e a seguinte: 
a) ortoclasio micropertita, 40,00% e 60,00%; b) oligoclasio,
27,48% e 17,00; c) quartzo, 13,00% e 10,00%; d) biotita, 11,40%
e 6,00%; e) diopsidio, (Ieucaugita}, 4,00% e 2,50%; f) barkevi
cita, 2,00% e 1,00%; g) micropegmatito, 0,70% e 1,50; h) mir
mekita, 0% e 0,20%; i) magnetita, 1,25% e 1,25%; j) apatita,
0,50 e 0,50%. (Zirconita e Monazita, em quantidade menor).

4 - Este akerito tern como componente femico principal a biotita, en
quanta 0 originall de Aker tern uma augita diopsidica. Tambem
esta rocha e ligeiramente mais supersaturada do que 0 seu tipo ori
ginal.

5 - Quanto it composicao quimica, quadro III, verifica-se que ~ao to
das rochas da mesma linhagem das alcalinas e equiparaveis ao tipo
original de Aker, apesar da sua analise quimica ter sido realizada
por recalculo da moda. Apenas os teores de Si02 e K20 sao mais
elevados porque 0 akerito da Serra do Mirante e mais supersatura
do e possue abundante biotita como elemento colorido mais impor
tante. Hi tambem pequenas flutuacoes nos teores de ferro, cal
cio e magnesio, surgidas evidentemente da presen<;a de uma augita
diopsidica no tipo original e da biotita no tipo da Serra do Mi
rante. Ademais e mister computar que estas rochas obtiveram sua
composicao quimica uma notavel homogeneidade na comparacfio,

6 - Na percentagem da composiqao molecular, quadro V, 0 peso mo
lecular total (ZAHL) e praticamente 0 mesmo para todas as ro
chas comparadas, indicando seu parentesco, cabendo it diferen
ciacao as flutuacces mineralogicas apreciadas em cada tipo petro
grafico arrolado no mencion ado quadro.

7 - Na percentagem da composicjio em atornos metalicos reaparece a
mesma familiaridade entre tcdas as rochas do quadro VI, pois a
soma dos Momos metalicos (M.A.Z.) e singularmente proxima em
bora a soma dos atomos de metal e de oxigenio (A.Z.) ja mostre
uma certa discrepancia nos akeritos da Serra do Mirante, prove
niente indiscutivelmente da sua riqueza em Si02 , onde ha dois
atomos de oxigenio para urn de metal (Si}.
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Trata-se de uma rocha com variacao mineralogiea entre urn' quart
zo monzonite Ieucocratico e urn quartzo-soda-sienito, com feldspato
micropertitico retangular como principal componente, seguido pelo
oligoclasio. Tais rochas, segundo SHAND (7, p. 384), HATCH
& WELLS (4, p. 174), REINISCH (6, p. 84), JOHANNSEN (5,
p. 62) e HARKER (3, p. 63), sao classificaveis como akeritos.
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