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ABSTRACT

The authors describe the occurrence of a diabase sill at the con
tact between the Tubarao and the Passa Dois Group in Rio Claro (SP).
The mineralogical composition of the magmatic corp is the same of
the general basic rocks of the region.

The diabase is characterized by a superior amigdaloidal zone which
is interpreted as the result of low pressure condition during the intrusion.

INTRODUgAO

Na presente nota e descrito um sill de diabasio alcan
cado por uma sondagem efetuada na Fabrica de Refrigerantes
dos Irmaos Casonato, sito it Rua 2, Av. 42 em Rio Claro,
Estado de Sao Paulo. A boca da perfuracao situa-se na
cota de 610 m., tendo sido atingido 0 corpo intrusivo na Cota
de 567 m, no contato entre os grupos Passa Dois e Tubarao.
A sua espessura e de aproximadamente 110 metros, nao exis
tindo, macroscopicamente, sinais de dif'erenciacao magmatica.
Isso foi confirmado por um estudo de laminas delgadas.

Chamou a atencao dos autores a ocorrencia de uma zona
amigdaloical de aproximadamente 2 metros, apenas no con
tato superior do magmatito. A base da Formacao Irati
apresenta-se ligeiramente endurecida e profusamente corta
da por venulas de calcita. Tal material, preenche tambem
as fraturas da parte superior da intrusao,

Referencias it intrusivas parcialmente amigdaloidais em

(*) 'I'rabalho realizado com 0 auxilio da F'undacfio de Amparo it Pesquisa do
Estado de Sao Paull).
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nossa literatura sao quase inexistentes, contudo a ocorrencia
de diabasios amigdaloidais na regiao de Limeira, S. P. (Ruegg,
comunicacao verbal); Angatuba, S. P. (Fulfaro, comunica
~ao verbal) e Laranjal Paulista, S. P. (Ruegg e Vandoros,
1965) indicam que 0 fenomeno nao e tao raro, de tal modo
que a interpretacao aqui fornecida pode ter perfeitamente ca
rater regional.

Fjg. 1 - Fotografia mostrando 0 aspecto macrosc6pico da zona superior
do corpo intrusivo observando-se as abundantes amigdalas de
lonna predominante circular.
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DESCRHJAO MACROSC6PICA

Rocha preta-esverdeada, subfaneritica; gran fina e me
dia, compacta com estrutura amigdaloidal, apresentando t6
das as caracteristicas macrosc6picas tipicas de urn diabasio,
segundo a classificacao de Johannsen (1949, p. 296), com
excecao da presenca das amigdalas preenchidas principal
mente por calcita (Fig. 1). Sao muito numerosas, podendo
ocorrer localmente mais de 4 ou 5 por em". Exibem tama
nho medio de 1 -3 mm., mas ocorrem algumas com ate 5 mm.
de diametro. Suas formas sao normalmente esfericas, A
rocha, apresenta estrutura compacta em face das vesiculas
acharem-se totalmente preenchidas. Outro fato marcante e
a quantidade de pirita, de origem secundaria, presente na
amostra, quer sob a forma de finissimos graos, dispersos
caoticamente, quer sob a forma de agregados de ate 5 mm.
de tamanho.

DESCRlvAO MICROSC6PICA DA ZONA AMIGDALOIDAL
~ (Figuras 2 e 3)

A) Plaqiocuisu: - Ao microsc6pio a rocha mostra-se
muito feldspatica, apresentando as ripas de labradorita, com
primento medio de 0,4 mm. e relacao largura-comprimento
de 1:4 a 1 :5. Ressalta 0 carater fortemente euhedral das
ripas e a ausencia de exemplares fraturados. As ripas de
labradorita (An 60) distribuem-se ao acaso constituindo um
arcabouco, em cujos intersticios ocorrem material vitreo clo
ritizado. Falta textura fluidal.

B) Piroxenio - as fenocristais presentes na lamina
tern tamanho medio de 0,7 mm. forma anhedral, irregulares
ou fracamente alongados, ao contrario dos basaltos que ocor
rem na regiao, Predomina a augita, ocorrendo tambem pe
quena porcentagem de pigeonita. Na massa intersticial 0

piroxenio e muito raro. Menos frequente ainda em relacao
aos basaltos da regiao e a ocorrencia de zoneamento (Hour
glass - structure) e a geminacao. As ripas de plagioclasio
penetram profundamente nos cristais de augita nao apresen-
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Fig. 2 - Fotografia da zona imcdiatamente inferior a zona amigdaloidal
notando-se nitidamente a textura subofitica da rocha.

Fig. R - Nota-sa varras amigdalas, de tamanho vartavel,
mente circulares, preenchidas por calcita, quatzo
numa massa fundamental de ripas de plagioclasio
xenio e clorita.

ap roxima.fa
e calced6nea
basioo, piro-
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tando intercrescimento, 0 que implica num crescimento con
junto, mas nao concomitante (eutetico) . Nos fenocristais
de augita, faltam tambem cristais centrais de magnetita, co
mo ocorrem nas rochas basalticas da regiao, 0 tipo de piro
xenio da mesostasis nao pode ser identificado devido ao pe
queno tamanho dos cristais presentes.

C) Acess6rios Sao representados principalmente
pela magnetita, que exibem forma esqueletica, tamanho mui
to variavel e sinais de corrosao magrnatica. Os cristais
maiores podem atingir mais de 0,5 mm. Ocorrem tambem
esparsos graos de titanita.

D) Amiqdala« (Fig. 3) As amigdalas, de acordo
com a natureza do preenchimento, podcm ser agrupadas em:

1. preenchidas completamente por urn ou alguns cris
tais de calcita;

2. ocorre urn cristal central de calcita e urn anel ex
terno, de microcristais do mesmo material;

3 . associacao de cristais de calcita e quartzo, sendo
que estes ultimos geralmente ocorrem na borda da amigdala;

4. preenchimento por calcedonia ;

5 . area central de microscristais de quartzo, anel in
termediario de microscristais de calcita e anel externo de
esferulitos de calcita ;

6 . associacao de quartzo e calcedonia,

Faltam vesiculas preenchidas par material cloritico ou
zeolitas, como e geralmente 0 caso comum dos basaltos da
regrao. A presenca de calcita nas amigdalas, deve ter pos
sivelmente, a sua origem no calcario da Formacao Irati.
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INTERPRETACAO

Vesiculas e amigdalas em corpos intrusivos basicos sao
preferencialmente encontradas naqueles que exibem diferen
ciacao magrnatica (Walker, 1940, p. 1092 e Merriam, 1945,
p. 456 e 460). Todavia 0 estudo microscopico do sill em
questao nao revelou a existencia de tal fenomeno ,

Esta constataeao, aliada a ausencia de ripas de plagio
clasio fraturadas, leva os autores e suporem ter-se dado a
intrusao sob condicoes de baixa pressao (Lahee, 1958, p. 173 ) ,
ao longo de zonas de alivio, representadas por fraturas (De
Sitter, 1956, p. 134 ) . Isso estaria de acordo com a possibili
dade, alias ja defendida por Putzer, 1953, da existencia de
urn sistema tectonico de tensao, provocado por esforcos de
distencao, anterior ao inicio das manifestacoes do magmatis
mo basico na Bacia do Parana.
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