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ABSTRACT

It is the purpose of this paper to present the results of a morphologic study of the
relations between mesolite and natrolite. The material comes from Valle Eden, Tacua
remb6, Uruguay, and is found inside basalt cavities.

RESUMO

A presente nota diz respeito a urn estudo morfologico das relacces genencas entre
os minerais do grupo das ze6litas: mes6lita e natr6lita. 0 material submetido a exame foi
encontrado em Vale Eden, Tacuarembo, Uruguay, no interior de amigdalas basalticas.

INTRODU(AO

Desde 1947 (Franco, 1952, 1953, 1955) vimos nos preocupando com os
minerais que preenchem, total ou parcialmente, as cavidades dos basaltos que
cobrem extensas areas do Brasil meridional, Uruguay e Argentina. Em nosso
primeiro trabalho (1952) abordamos 0 problema geral dos basaltos amigda
loidais, a mineralogia dos minerais de preenchimento das vesiculas e fendas,
sua genese e a sequencia de deposicao. No trabalho publicado em. 1953 tive
mos a oportunidade de estudar uma variedade de zeolita, a escolecita, nao
identificada por ocasijio do primeiro trabalho.

A presente nota resultou do estudo que procedemos em material que nos
foi cedido pelo prof. dr. Jorge Chebatarof, do Instituto Geologico del Uru
guay.

MORFOLOGIA

o material referido, procedente de Tacuarernbo, apresenta-se sob forma
globoide, estando os cristais de mes61ita e natrolita intimamente unidos e dis
tribuidos radialmente, Fig. 1. Urn corte transversal passando pela parte central
do conjunto mesolita-natrolita mostra que os cr istais desses dois minerais se
a!ternam irregularmente, Fig. 2. Outra particularidade e a existencia, para
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cada cristal, seja rnesolita, seja natrolita, de urn manto de microcristais de
natrolita que os envolve. A distincao dos cristais se faz facilmente, em lamina
del gada, ao microscopic, porque esses minerais apresentam relevos bern dis
tintos.

Os indices de refracao, obtidos por meio de metodo de imersao, sao:

Mesolita = 1,505 (em laminas delgadas os cristais sao praticamente
isotropos ) .

Natroli .a = ne = 1,479, nf3 = 1,482, e ny = 1,49l.

Os cristais de natrolita exihem estriacao vertical e habito pseudotetragonal.
primento, exibem a classica geminacao em setores triangulares. 0 plano dos
eixcs opticos jaz perpendicularmente ao alongamen to, ficando a bissetriz po
sitiva no angulo obtuso do prisma.

Os cristais de natrolita exibem estriaciio vertical e habito pseudotetragonal.
Na fig. 3 sao vistas, aesquerda, em secede longitudinal, corte de urn cristal de
mesolita (M ) lirnitado por dois cristais de natr6lita (N ). Na mesma figura, a
direita, ve-se um cristaI de mesolita atravessado e circundado por microcristais
de natrolita,
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