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ABSTRACT

In the course of field works aiming to the construction of a Sao Paula

Light dam in the region of Igarapava, SP (Rio Grande valley), a great extent

of diabase was seen laying between parts of the Botucatu sandstone formation,

both below lava flows.
The existence of such a rock as a sill in the Botucatu sandstone is con

troverted.

Geologic and petrographic studies were carried out which led to the con

clusion that the diabase body is a sill.

RESUMO

Durante estudos efetliados para a construcao de uma barragem para a Sao

Paulo Light, em Igarapava, no vale do Rio Grande, notou-se a ocorrencia, em

grande: extensao, de diabasio jazendo entre arenitos da formacao Botucatu, abaixo

de derrames de basaltos .

E" cont~overdda a existencica de tal rocha como sill no arenito Botucatu,

de modo que a ocorrencia pareceu merecer investigacao mais acurada.

Foram elaborados estudos geologicos e petrograficos que permitiram chegar

a conclusao de que se trata de urn corpo de diabasio sob a forma de sill .

1 - INTRODU<;AO

A finalidade do presente trabalho foi determinar a ocorrencia,
composicao mineralogica, variacao da mineralogia com a profun
didade e a composicao quimica do sill em questao ,

o material, amostras de superficie e de sondagem, foi coletado
no vale do rio Grande, no Municipio de Igarapava. As amostras
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de sondagem foram obtidas a partir de quatro furos, e fomecem da
dos sabre a parte inferior do sill (de 40 a 90 metros). Testemu
nhos de sondagem foram coletados com intervalos de profundidade
variaveis, porem constantes nos diferentes furos.

Por nao haver variacoes laterais, verificadas em analises petro
graficas e quimicas, serao feitas referencias as amostras de urn mes
mo nivel, nos quatro furos, como urn so, que representa sua media.

Em decorrencia de intemperismo as amostras superfieiais sao
escassas e os poucos afloramentos forneceram dados que permiti
ram agrupa-las em apenas tres niveis de profundidade.

o estudo do sill constou de observacoes de campo, que possi
bilitaram a elaboracao de perfis geologicos; exames macroscopicos e
microscopicos das roehas, alem de analises quimicas .

Quercmos expressar nossa gratidao a Sao Paulo Ligth, na pes
soa do dr. John George Cabrera, que cedeu os testemunhos de son
dagem utilizados; ao prof. dr. Ruy Ribeiro Franco, Catedratico da
Cadeira de Petrografia as Universidade de Sao Paulo, que gentil
mente eoloeou a disposicao dos autores as faeilidades do Departa
mento de Mineralogia e Petrografia e pelas criticas sugeridas. Dese
jamos tambem manifestar especial agradeeimento ao prof. dr. Jose
Moacyr Vianna Coutinho, assistente da Cadeira de Petrografia pelo
estimulo e orientacao a nos dispensados.

2 - GEOLOGIA

2. 1 - Geologia local

As rochas estudadas no presente trabalho pertencem a serie
Sao Bento.

A geologia local e simples . Alern do diabasio que e a rocha
predominante na regiao e sabre a qual nos deteremos mais adiante,
ocorrem ainda arenitos e basaltos (fig. 1) .

o arenito c a rocha encaixante do diabasio (fig. 2). Apresenta
boa selecao, estratificacao cruz ada, granulacao variando de fina a
media e e geralmente friavel, salvo os contactos com as roehas ba
sieas, quando se torna silieifieado. A silicificacao e quase sempre
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restrita a alguns poueos centimetros, podendo porem, loealmente,
apresentar varies metros de espessura.
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Fig . 2 - Seccao geologica segundo A A' (V. fig. 1).

A coloracao dos sedimentos varia de amarelo avermelhado a
vermclho . Em determinados pontos, junto ao eontaeto inferior do
diabasio, sao esbranquicados .
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Acima dos arenitos, constituindo OS altos dos morros da regiao ,
.apareee 0 basal to. Esta roeha e afanitica, densa e melanocratica .
Proximo ao eontaeto inferior encontram-se poueas amigdalas, que
nao ehegam a dar a rocha carater amigdal6ide. Tais cavidades apre
sentarn-se preenehidas por ealced6nea, ealcita, cloritas e zeolites.

Como ja foi dito anteriormente , entre as eamadas de arenito
j az 0 diabasio .

Na regiao, 0 rio Grande 0 entaIha de modo a permitir aflora
mento em ambas as vertentes e no proprio leito do rio .

Durante visita feita ao local, em abril de 1960 , os auto res ti
veram a oportunidade de ver 0 rio eompletamente seco, ocasiao em
-q ue toda a agua fora represada na Usina de Peixotos que dista
aproximadamente 90 km a nordeste de Igarapava. 0 leito do rio
se apresenta rochoso, com arestas e desniveis que provocam a for
macae de inumeras corredeiras, torn ando seu eurso medio pratica
mente inavegavel .

o diabasio apresenta-se extremamente diaclasado. As diacla
-ses possuem atitudes muito variadas , sendo as predominantes :

N-S merg.
E-W "

N 30° W "

90°
90°
55°SW

N 70° W merg. 80° NE
N 30° E " 80° NW
N 30° E " 80° SE

As evidencias de campo que permitiram atribuir ao eorpo for
ma de sill foram:

a) a rocha jaz concordantemente com os arenitos eneaixan
-tes . Fez-se a determinacao do mergulho pelo metodo dos tres pon
tos, utilizando fUfOS de sondagem . 0 corpo de diabasio e pratica
mente horizontal, possuindo mergulho maximo de 2,5° NE (este
pode ser local) .

b ) nao foram encontradas amigdalas, nem proximas ao con
tacto inferior, nem ao superi or , 0 que prova resfriamento lento .

c ) tanto 0 arenite inferior como 0 superior apresentam-se
silicificados nas proximidades dos contactos.

d ) a textura observada nas amostras coletadas e ofitica e a
granulacao e relativamente grosseira, salvo nos ultimos 15 em junto
-do eontaeto inferior, onde a rocha e afanitica . 0 eontaeto superior
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nao e visivel, encontrando-se arenito silicificado junto a terra roxa,
que e produto de alteracao do diabasio . Devido ao intemperismo, 0

primeiro afloramento de diabasio foi encontrado 1,80 m abaixo do
sedimento silicificado.

Existem divergencias sobre a possibilidade de ocorrencia de sill
de diabasio dentro do arenito Botucatu. Os que defendem a nao
existencia desses corpos nesses sedimentos, admitem que a pequena
espessura do Botucatu seria inca paz de resistir a pressao exercida
pela intrusao e se romperia, deixando 0 magma escorrer livremen
te, originando-se um derrame.

Almeida e Barbosa (1) afirmam: "diques e pequenos sills sao
localmente encontrados, porem grandes intrusoes como as que exis
tem nas series permianas da regiao, nao se mostram nesses arenitos,
porque possivelmente 0 pouco espesso teto de arenitos facilitava an
tes as extrusoes".

No local estudado pelos autores, entretanto, as intercalacoes
basalticas aumentam a espessura e a resistencia do teto, formando
uma capa que cremos suficientemente resistente para suportar a
pres sao exercida pelo magma que originou a intrusao .

3 - DESCRI<;AO MACROSC6PICA

As amostras estudadas sao de coloracao cinza escura, salvo
as do contacto inferior e as superficiais, que apresentam forte colo
racao verrnelha dada a grande quantidade de oxide de ferro liberado.

Macroscopicamente podem-se notar feldspatos ripiformes entre
cruzados. Observa-se aumento de granularidade das bordas para a
centro do sill, 0 que seria de esperar.

o diabasio e muito diaclasado. As diaclases sao cimentadas e
oxidadas. As ultimas ocorrem proximas da superficie, sendo reco
bertas por limonita. As cimentadas sao muito freqiientes, sendo que
o cimento, em geral preto, foi identificado como sendo clorofeita .
Junto deste encontra-se pirita, por vezes com sua forma cubica ti
pica, ou mais comumente formando peliculas . Raramente as dia
clases sao preenchidas por calcita.
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4 .- MINERALOGIA

A composicao mineral6gica do sill em questao e rclativamente
simples. Os principais minerais sao plagioclasios e piroxenios . Alem
deles ocorrem magnetita, ilmenita, apatita, limonita, clorofeita, se
ricita, clorita, quartzo e feldspato potassico ,

4 . 1 - Metodos de estudo

Os indices de refracao foram determinados pela trituracao dus
minerais e usando-se 0 metodo de imersao , Angulos axiais e de
extincao foram medidos por meio de uma platina universal. A ami
lise modal foi feita em uma platina integradora Wentworth.

4.2 - Descriciio dos minerais

Plagiocldsios - Aparecern geralmente sob a forma de ripas ,

de comprimento variando de 0,31 a 0,82 mm, sendo mais frequen

tes as dimens6es 0,58-0,62 mm . Existem tambem fenocristais que

podem atingir ate 2 mm de cornprimento , Sao comumente gemina

dos segundo as leis de Albita, Periclinio e Carlsbad e mais raramen

te segundo as de Manebach e Baveno.

A composicao mais comum e An~5-An65' resultado obtido pe

los metodos usuais. Comumente porem, ha zonas , sendo a varia

~ao em media de Anao a Anso; estando em' regra os termos mais cal

cicos no centro e os mais sodicos nas bordas. Tais medidas foram

feitas em crista is zonados usando-se a platina universal . Localizados

os veto res de elasticidade 6ptica e as divagens para cada capa dos

cristais e projetados com auxilio dos estereogramas I e II (Troger )

foram determinadas as composicces das varias zonas (13).

Piroxenios - A granulacao dos piroxenios varia de 0,41 a 1,23

mm, sendo mais comuns os tamanhos entre 0,78-0,87 mm. Sao

freqiientemente geminados segundo 0 plano (100). Ocorrem dois

tipos de piroxenios, ambos do grupo dos clinopiroxenios .
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Augita :-: lncolor a amarelo palido

61

ZAC
Ny-Na

Ny

2V (+)

44°
0,028 a 0,030
1,724
46 a 50°

Pigeonita - lncolor a amarelo palido , Geralmente possui
idiomorfismo bern mais pronunciado do que 0 da augita, maior fra
turamento, cristais menores e rnais alongados.

ZAC
Ny-Na

Ny

2V (+)

38°
0,023 a 0,025
1,710

°a 10°

A fim de calcular as quantidades relativas dos dois piroxemos
foram examinados 30 graos de cad a lamina, chegando-se a conclu
sao de que 25 a 30 % dos piroxenios sao pigeonitas, sendo 0 res
tante augita .

opacos -- as principais minerais opacos encontrados foram:
magnetita, facilmente determinada por ser atraida pelo irna; ilme
nita, determinada quimicamente (teste para titanic em cristais nao
atraidos pelo Ima) , e magnetita associ ada a ilmenita, deterrninacao
feita qulmicamente em minerais atraidos peIo Irna .

Aparecem subidiomorfos e xenomorfos. Junto aos contactos
sao esqueletiformes ou arborescentes, formas estas atribuidas a rapi
dez do resfriamento. Nestes, principalmente no inferior, encontra
se limonita .

Apatita - Ocorre sob formas de finas agulhas incolores dis
postas irregularmente e associadas a mesostasis (foto 1).

Quartzo e Feldspato Potdssico - Aparecem em pequena quan
tidade, intersticialmente.

Clorojeita - Verde a verde amarelado, Indice de refracao =
1,522 (-t- 0,004). E' is6tropa, mostrando par vezes estrutura la
minada . Aparece pseudomorficamente sabre olivina e em manchas
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irregulares intersticiais fazendo parte da mes6stasis. Parece ser de
origem hidrotermal, pois aparece em amostras completamente fres
cas, nas quais nenhum dos minerais prescntes apresenta sinais de
intemperismo.

A caracterizacao deste mineral e muito discutida, nao se saben
do ao certo a que grupo pertence, sendo que varies livros textos
de mineralogia e petrologia nao the fazem referencia ,

Porern, a bibliografia consultada, Campbell e Lunn (5), Pea
cock e Fuller (11), Moorhouse (10), Williams, Turner e Gilbert
( 18), e mais recentemente Wilshire (19). permitiu identificar 0 mi
neral descrito como clorofeita .

Wilshire usando raio X e analise terrno-diferencial chegou a
seguinte conclusao quanta a estrutura do mineral: "variedades opti
camente is6tropas clorofeita ) estao fortemente ligadas a minerais
smectita-clorita e as vezes tern uma estrutura de clorita (?) pobre
mente desenvoIvida".

Sericita - Ocorre sob a forma de finas placas, principalmente
junto aos contactos. E' produto de alteracao dos feldspatos.

Clorita - E' verde, plac6ide. Aparece junto ao contacto m
ferior da intrusao ,

5 - PETROGRAFIA E PETROLOGIA

5.1 - Textura

Forma dos cristais - A clorofeita proveniente de olivina e
idiomorfa. Plagioclasios e pigeonitas geralmente tarnbem 0 sao, em
bora possam aparecer subidiom6rficos. Augita e opacos sao subi
diomorfos e xenomorfos.

Relaciio entre os cristais - 0 diametro dos piroxenios, em re
gra, excede 0 comprimento das ripas de plagioclasio que se encon
tram incluidas naqueles. A textura e ofitica, predominando nltida
mente sabre a subofitica que surge em algumas partes das lami
nas onde os comprimcntos dos plagioclasios superam os diametros
dos piroxenios .
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Nos contactos nota-se textura afanitica porfiritica com feno
cristais de ·clorofeita pseudornorfica sabre olivina, piroxenio e pla
gioclasio sobressaindo numa massa finissima (foto 2).

Sendo 0 resfriamento rapido nessa regiao, deduz-se que tais
cristais se formaram intrateluricamente .

5.2 - Ordem de cristaiizaciio

o primeiro mineral a se formar foi a olivina, agora pseudo
morfizada em elorofeita (foto I).

Seguiram-se os plagioclasios, sendo que os termos rnais calc i
cos cristalizaram-se antes dos mais sodicos, fato facilmente verifi
cavel observando-se os cristais zonados nos quais os micleos sao
mais calcicos (9).

Em epoca aproximadamente conternporanea a cristalizacao dos
plagiocla: ios formou-se a pigeonita, e posteriormente a augita. Esta
sequencia e evidenciada pelo fato da pigeonita apresentar maior idio
morfismo do que a augita e tambem por se ter observado, freqiien
temente, ripas de plagioclasio incluidas em cristais de augita.

Posteriormente houve formacao de magnetita e ilmenita, cujas
cristalizacoes posteriores sao evidenciadas pelo fato destes minerais

ineluirem e contornarem piroxenios e plagioclasios , Isto e c1ara
mente visivel nas fotos 3 e 4.

A apatita forma agregados de finas agulhas dispostas irregular
mente entre outros minerais. Essa posicao sugere deposicao pos
terior aos plagioclasios, piroxenios e opacos.

o aparecimento do quartzo e feldspato potassico pertence as
ultimas fases de cristalizacao magmatica, apos a qual se deu tam bern
a formacao de clorofeita, sericita e clorita deutericas .

5 . 3 - Variacao da mineralogia com a projundidade

Embora se pudesse, dada as condicoes de formacao do sill, es
perar concentracao dos minerais densos no fundo do corpo e dos
mais Ieves nas partes superiores, tal nao se verificou. Examinemos
separadamente 0 comportamento de cada mineral.

Cloroieita - Em amostras entre os niveis 40 a.90 m a varia
cao na porcentagem deste mineral foi de 2 a 4,3 %. Nos niveis entre
o a 40 m a variacao oscilou de 4,9 a 6, I % .
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Como ja foi citado, nas laminas estudadas a clorofeita apresen
ta-se de duas maneiras: a) pseudomorfica sabre olivina, b) em man
chas completamente informes, pertencentes a mesostasis , Ambas 3"

formas foram computadas conjuntamente, dada a dificuldade, em
varies casos, de separar uma da outra (5). Porem, de maneira ge
ral, pode-se dizer que 65% a 85% da clorofeita observada compoe
a mesostasis ,

Sendo a clorofeita proveniente de olivina, que e urn mineral
pesado, formado nos estagios iniciais de cristalizacao, seria de espe
rar concentracao desta nas partes inferiores do sill. Acredita-se pa
rem, que 0 diminuto tamanho de seus cristais e sua pequena quan
tidade constituiram fatores importantes, impedindo que tal suce
desse . Alem disso, nao se observou fenomenos de reomorfismo,
caracterfsticos de magmas basalticos fluidos . E' de crer, portanto,
que 0 magma deve ter sido relativamente viscoso ao tempo da in
trusao , Essa circunstancia teria impedido nao so 0 afundamento da
olivina, mas tarnbem 0 dos outros minerais (16).

Plagiocldsios e Piroxenios - Como pode ser observado na fig.
3a, as valores porcentuais maximos e minimos dos plagioclasios des
tacam-se da porcentagem media, porem de modo insuficiente para

ProP
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plagioclcisio3

% P/ogiocloslos
( ....O l.)

S6 60

FIg. 3
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qualquer afirmacao quanta a existencia de diferenciacao gravitacio
nal. 0 mesmo oeorre em relacao aos piroxenios (fig. 3b), onde a
curva mostra pontos de maior e menor concentracao que se afas
tam muito poueo da poreentagem media .

Plagioclasios e piroxenios cristalizaram-se quase sirnultanea
mente, formando textura ofitica e subofitica. Provavelmente houve
interferencia de urn mineral no crescimento do outro, constituindo 0

principal fator para que nao oeorresse diferenciacao gravitacional
(16) .

Opacos - A cristalizacao tardia desses minerais, provavelmen
te quando todos os plagioclasios e os piroxenios ja se eneontravam
cristalizados, foi 0 principal fator que evitou 0 afundamento de eris
tais, provoeando comportamento irregular em relacao a profundi
dade (fig. 4).

o

so .

2

Fig. 4

Junto aos eontaetos, porem, tanto a analise modal quanto a
quirnica mostram forte aumento na sua poreentagem.

6 - DADOS QUIMICOS *
Foram feitas analises quimicas em quatro niveis de profundi

dade, sendo que urn deles, 0 situado a 89,85 m abaixo do topo do
sill, eorrespondendo a zona do contacto inferior, apresentou quan-

* Analises feitas no Instituto Agronomico do Estado por J. Nepote.
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tidade de Fe203 superior aos outros niveis . Tal fato era esperado,
dado 0 aumento na porcentagem de opacos perto do contacto co

. mo se verifica pela analise modal (fig. 4).

A variacao dos oxides nos demais niveis foi pequena, salvo em
CaO e K20.

A partir destas analises foram elaboradas as composicoes nor
mati vas dos varies niveis, as quais mostraram concordancia com
as analises modais ,

QUADRO 1

Analise qui mica e norma do sill de diabdsio em diferentes niveis de profundidade

Analise Quimica

Niveis

47.44 m 65,75 m 82,21 m 89,85 m

I % % % %
SiO.• 46,00 46.00 46,30 .16,50

TiO:! 2,50 2,45 2,70 3.10

AlP3 16,50 16,90 16,90 16,00

Fr~03 5,30 4,90 7,30 8,40

FeO 8,60 8,90 8,70 7.90

MnO 0.16 0,16 0,15 0.12

MgO 6,30 5,70 '.80 5,60

CaO 10,50 10,50 9,30 8.50
Na 20 1,86 1,76 1,75 1,86

K.~O 0,53 0,56 0,5~ 0,98
H2O- 0,90 0,70 0,40 0,90
H 2o+ - - 0,10 0.60

P20" 0;3e - - 0,35 0,40 0,45

Norma
.

, Qz 1,87% 2,55% .~,29% 6,70%
Or 3,11 3,28 3,39 5,78
Ab 15,72 14.82 14,77 13,52
An 35,05 36,52 36,50 32,35
Di 12,28 11,05 5,86 5.92
Hy t7,37 17,41 17,33 15,64
IIm 4,74 4,65 5,12 5,89
Mt 7.68 7,09 10,57 12,18
Ap 0,70 0,80 0,94 1,04-
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7 - CONCLUSc>ES

67

1 - As evidencias de campo mostraram que 0 diabasio de Iga
rapava jaz sob forma de sill. Este ocorre dentro de sedimentos da
formacao Botucatu. Segundo varies geologos tal nao seria espera
do, pais 0 teto oferecido pelos sedimentos nao seria suficientemen
te resistente para suportar a pressao exercida pelo magma ascen
dente. Verifica-se porem, que 0 arenito Botucatu, mais os derra
mes de lavas, dao espessura capaz de resistir tal pressao ,

2 - A mineralogia e relativamente simples. Ha, porem, 0

aparecimento de clorofeita, mineral pouco estudado, com baixo in
dice de refracao (1,522), isotropo, cor verde a verde amarelado,
podendo mostrar fina estrutura laminar. Aparece substituido por
pseudomorfose olivina ou fazendo parte da mesostasis ,

3 - Embora as condicoes de formacao do sill possibilitassem
diferenciacao gravitacional, tal nao ocorreu. Os provaveis motivos
foram expostos quando da analise do comportamento de cada mi
neral.

4 - Os contactos basalticos mostraram que ao tempo da in
trusao existiam cristais de olivina (atualmente transformados em
clorofeita), plagioclasio e piroxenio . Houve cristalizacao intrate
hirica ,

5 - Nao foram vistos fenomenos de reomorfismo caracteristi
cos de magmas basalticos fluidos , Deduz-se portanto que 0 magma
deve ter tido ao tempo da intrusao relativa viscosidade.

6 - Ouimicarnente as caracteristicas principais do magma sao:
pequena quantidade de Si02, Na20 e K20 e grande porcentagem de
Fe2Qa que sofre forte enriquecimento junto aos contactos.



Foto 1 - Clorofeita pseudomorfica sabre olivina (A) . Finas agulhas de

apatita (B).

Foto Fenocristais de plagioclasios, numa massa afanitica, Iormados
por segregacao intrateltirica.



Foto 3 - Cristal de magnetita (A) envolvendo total Oil parcialmente

cristais de plagioclasios (B).

Foto 4 Cristal de magnetita (A) englobando plagioclasios (B) e pi

roxenios (C).
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