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GEOLOGIA E ASPECTOS METALOGENÉTICOS DO BATÓLHO ITAOCA,
VALE DO RIBEIRA (SP E PR)
Ivan Sergio de Cavalcanti Mello - Pr; Jorge Silva Bettencouil - IG/USP
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A intrusão faz contato com metassedimentos do Subgrupo
Lageado (Campanha eí aJ. 1986, 1987) -parcialmente
equivalente ao Gnipo Açungui alasui ef a/. 1984)-, mostrando-se circunscrita e alóctone quanto ao ambiente de sua
geração. 0 maciço possui ocorrências mincrais diversas,
dentreasquaissedestacamasdescheelita-powellita(W-Mo)
e wollastonita,que se alojam em escamitos fomados pela
ação de contato da intrusão com mámores de pendentes do
teto intrusivo posicionados no centro do batólito Oúello cf a/.
1981, 1985; Mello & Silva 1984).

nesse sentido, alguns dos enclaves existentes na área.

Idades isocrônicas Rb/Sr, obtidas a partir de rochas
granitóides totais. permitem considerar o maciço com idade
aproximada de 700 Ma.

Tentativa de inserção do batólito no modelo fomulado por
Soares (1987. 1988) para a evolução geológica regiom]. o
situa como mais propriamente tardio em relação à colisão
continente-arco magmático-continente postulada como

defomiadora do Subgrupo Lageado, podendo ser atibuídas
à intmsão caracten`sticas intcmiediárias entre os tipos tectono-magmáticos I Cordilherano e I Caledoniano de Pitcher
(1982,1987), ou próprias às da Série Sintexia de Kequin
e, ¢'. ( 1984).

Estudos desenvolvidos atualmente em nível de pósgraduaçãonohstitutodeGeociênciasdaUnivesidadedeSão
Paulo aG-USP), têm possibilitado a abordagem atualizada e
acomplementaçãodedadospreexistentessobreageologiada
área plutônica e suas mineralizações de cúpula.
Dessa foma. foram reconhecidas e mapeadas no maciço
facies e associações de facies granitóides e sienitóides
peraluminosas. passíveis de inserção em série calcioalcalina
monzom`tica de alto potássio a.ameyre & Bowden 1982).

Dados modais, petroqúnicos e radiométicos. analisados
conjuntamente com o modo de relação da intrusão com suas
encaixaiites,pemitemconsiderá-laposicionadapróximaaos
6 lm de profundidade, e fomada a partir de várias injeções
diapíricas cogenéticas. diferenciadas por cristalização
fracionada de magma parental gerado na base da crosta. Esta
fusão original, essencialmente crustal. teria primeira
composição possivelmente dion`tica e pode ter recebido
contribuição mantélica. a coiisiderar-se como indicativos,

Das oconências mincrais principais da área, a wollastonita
decorre do próprio processo témico fomador dos escarnitos

queláexis[em,sendoomineralconstituinteessencialdeparte
daquelasrochas.Quantoaoconteúdometálicodessescorpos,
os escamitos do ltaoca se apresentam com modo de
ocorrência e estilo de mineralização que os apontam como
representantesclássicosdosescamitostungsteni`ferosdecontato magmático conhecidos mundialmente acwak & White
1982. Kwak 1987). Além disso, pelos dados até agora
disponíveis, toma-se possível postular, de modo ainda
empírico, origem também magmática para o conteúdo
metãlico dos escamitos estudados.
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0 ALBITA LEUCOGRANITO DE ORIENTE NOVO-RONDÔNIA
Washington Barbosa Leite Júnior -Instituto de Geociências e Ciências Exatas-UNESP-Rio Claro-SP.; Jorge Silva Bettencourt
lnstituto de Geociências e Ciências Exatas-UNESP-Rio Clai-o-SPHnstituto de Geociências-USP-São Paulo-SP.

Albita granitos ou "apogranitos", segundo alguns autores,
pertencem ao grupo das rochas granit.óides relacionadas a
mineralizações de metais raros(e.g.. Sn, W, Ta, Nb, Li, Be,

ETR) e ocoiTem, nomalmente, em ambientes tectônicos pósorogênicos e anorogênicos.. Algumas de suas principais
caracten'sticas petrográficas e geoquíriicas são: alta proporção modal de albita(35-70%), presença de textura "bola
de neve"(i.e.. cristais ripifomies de albita dispostos em
círculos concêntricos no quartzo, feldspato potássico e/ou
topázio), baixos teores de Mgo, Cao, Ba e Sr e altos teores
de Na20, F e de metais raros. Esses últimos apresentam-se,
notadamente, em associações distintas nos tipos peraluminosos (Be, Li, W, Sn e Ta) e peralcalinosQvb, Z1, Y, Th, U
e ETR)(ver e.g., Kovalenko 1978, Beus 1982, Pollard 1989).

No Brasil são raras as ocomências conhecidas até o momento,
apesar dos muitos casos cítadps na literatura intemacional. 0
exemplo mais estudado é o albita granito da mina do Pi(inga(AM), com importantes mineralizações associadas de Sn,
Nb, Ta, Zr, Y, F e ETRpqorbe et al. 1991). 0 albita
leucogranitodeOrienteNovoéoprimeirocasoregistradona
Província Estam'fera de Rondônia.
0 albita leucogranito de Oriente Novo morre no interflúvio
dos igarapés Barranco e Capoeira, sendo melhor observado
na área da antiga mina Elúvio-Bairmco Superior(Figura 1).
Os seus limites não foram totalmente definidos no campo,
devido a cobertura sedimentar, mas os contatos observados
com o sienogranito porfiróide são de natureza brusca, por
vezes com sinais de borda resfriada de granulação mais fina.
Trata-sederochacoihcoloraçãoróseaeestruturamaciça.Ao
microscópio, a textura é hipidiomórfica equigranular fina e
média(0,2 a 3,Omm) e a composição mineralógica essencial
é deteiminada por albita(43%), quartzo(32%), feldspato
potássico(21%) de aspecto turvo e, nomalmente, isento de
geminação e biotita-protolitionita(4%) com cores de pleocroísmo levemente pardas. Os minerais acessórios reco-

nhecidos são zircão, fluorita, cassitffita e ilmenita. As texturas típicas são definidas por uma malha irregular fechada
de cristais tabulares submilimétricos de albita, cujos interstícios são ocupados por quartzo, feldspato potássico e biotita
e por cristais iniliméricos de quartzo e de feldspato potássico
com inclusões de cristais de albita dispostos em círculos
concêntricos(textura "bola de neve").

A análise química de apenas uma amostra revela teores
relativamente altos de Si02(75,35%), Na20(5,64%),
F(0,33%), Sn(2785ppm), Rb(1100ppm) e Li(312ppm) e
baixos de Cao(O,03%), Sr(< 10. ppm) e Ba(< 20 ppm). 0
conteúdo total dos ETR( 1265ppm) é também elevado, cujos
valores individuais são da ordem de cem a mil vezes maiores
que os valores em condritos. 0 fi.acionamento dos ETRL em
relação aos ETRP é moderado(LaN/YbN=24,09) e a anomalia

de euópio é de grau médio@ufiu*ü,24).
0 albita leucogranito contém mineralizações disscminadas e
em "veios" de cassiterita. Os "veios" são constituidos por
bolsões aiTedondados, ovalados e "em salsicha" de greisen

(< 10 dm2), estruturalmente controlados(estrutura "em
rosário"). Ocorre, ainda, espacialmente associado a stockwork de veios de greisen e de quartzo com cassiterita e
volffamita Gig. a 1).
As evidências geológicas e petrográficas. tais como contato
bmsco, ausência de minerais e/ou textura primitiva, sugerem
unia origem magmática para o albita leucogranito. Os altos

teores de Na20, Rb, Li e Sn requerem processos petrogenéticos adicionais aos de cristalização fracionada, sendo
que os preferidos são difusão temogravitacional e ffacionamento convectivo de fluidos residuais ricos em fluor, devido
a convecção e cristalização centri'peta de magma leucogranítico em condições de epizona.
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