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NOTA EXPLICATIVA

Os resultados do presente trabalho foram comunicados ao XX
Congresso Brasileiro de Geologia em Vitória, ES, e o respectivo resumo foi
publicado em 1966 em "Resumos de Comunicações", Publ. n? 1, p.
108-109, pelo Núcleo do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de
Geologia.

O trabalho foi executado na Seção de Mineralogia e Petrografia, do
Departamento de Exploração Mineral, da Comissão Nacional de Energia
Nuclear, Rio de Janeiro, Brasil.

Como se trata de uma ocorrência inédita de cheralita, em quartzitos
do Brasil, decidimos publicar este trabalho, de elevado padrão científico,
sobretudo para mostrar que as investigações mineralógico-petrográficas
estão sempre presentes no espírito de nossos geólogos, atentos aos
fenômenos geodinãmicos e particularmente às medidas geofísicas, mas, ao
mesmo tempo, ávidos de conhecerem os minerais uraníferos e as
associações, responsáveis por aquilo que procuram, isto é, pelas jazidas de
urânio.

O presente trabalho revests-se de um cunho eminentemente
científico, porém, centenas de outras investigações acompanharam em
laboratório, as prospecções de campo, em ritmo de rotina.

K
Diretor-Executivo da Área Mineral
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RESUMO

A radioatividade elevada em seixos de quartzito foi notada em novembro de
1964 pelos geólogos da CNEN na área de Santa Rosa do Município de Jaguarari. A
anomalia radioativa de maior extensão sobre quartzitos pré-cambrianos, foi, subse-
qüentemente, localizada no morro do Barbosa e investigada com cintilômetro em
fevereiro e março de 1965. Amostras de rochas de radioatividade elevada foram
coletadas pela equipe de campo e investigadas na Seção de Mineralogia e Petrografia
com os seguintes resultados:

As rochas representam quartzitos simples, feldspáticos e micáceos e migmatitos
provenientes de xistos cristalinos misturados com material de composição granítica.
Destaca-se uma formação peculiar que classificamos como quartzitos migmatíticos:
quartzitos penetrados com substância granítica em estrutura característica, que
consiste na alternância das camadas finas quartzíticas e "graníticas" (feldspato-micá-
ceas). As rochas contêm uma mineralização tório-uranífera peculiar por sua compo-
sição mineralógica e presença incomum nos quartzitos.

Observamos todas as transições de quartzitos a quartzitos migmatíticos e
migmatitos propriamente ditos, os quais são de mesma composição mineralógica,
diferindo somente quantitativamente na proporção de feldspatos, micas, etc. Os
minerais constituintes das rochas são: quartzo em textura granoblástica, ortoclásio,
microclina micropertítica, biotita, muscovita e oxihornblenda titan ífera (kaersutita,
rara). Minerais acessórios: ilmenita, hematita, pírita, magnetita (rara). Com radioativi-
dade variável: rutilo, esfeno, monazita, zircão e apatita. Minerais secundários: argila,
sericita, clorita, leucoxênio, limonita, "chert" e jarosita (rara).

A mineralização tório-uran ífera é representada pela cheralíta, que se encontra em
notável quantidade. Além da cheralita encontram-se esporadicamente e em quantida-
des bem menores, torita, huttonita e minerais secundários de urânio como fosfuranili-
ta, bassetita e ferrouranita. A mineralização foi introduzida nos quartzitos contempo-
raneamente com a penetração granítica.

A cheralita, que é um sílico-fosfato de Th, Ca, Ce, La, U, Pb, com sdica de
caráter subcdinado, é monoclínica e isoestrutural com a monazita. Até agora só havia
sido encontrada em Travancore, India, em 1953, em peçjmatitos e granito-gnaisses
caulinizados.

Neste caso observamos, além do agregado de cheralita microcristalina e argila
proveniente de caulinização e serícitização de feldspatos, cheralita idiomorfa, em maior
quantidade. Encontra-se ela sob a forma de placas achatadas, retangulares, quase
rômbicas e prismas curtos de cor esverdeada, amarelada ou então incolor. Forma, a
cheralita, cadeias, linhas e folhas, com orientação quase paralela, nos quartzitos, junto
às camadas finas feldspato-micáceas e dentro delas.

As propriedades óticas da cheralita foram pormenorizadamente estudadas. A
cheralita da serra de Itiúba difere da cheralita de Travancore pela presença de
estrôncio, qi.e substitui parcialmente o cálcio e pelas variações de ângulo ótico (+) 2V
de 0o a 20°. Mostra também certas variações morfológicas e cristalográficas, o que é
bem compreensível, por ser um membro intermediário duma solução sólida de
monazita CePO4 e um composto CaTh (PO4)2, com substituições e relações variáveis
entre diferentes pares de elementos (Sí:P, Th:U, Ca:Sr, etc). A cheralita de Travancore,
também, mostra variações na composição química, até em uma mesma localidade.



SUMMARY

jfi Quartzitic pebbles of anomalous radioactivity were found by the geologists of
the "Comissão Nacional de Energia Nuclear" of Brazil (CNEN) in November 1964 in
the vicinity of Santa Rosa, municipality of Jaguarari, Bahia (Fig. 1.). A radioactive
anomaly of large extension was subsequently localized by scintillometric prospecting
in February 1965 over Precambrian quartzites on Morro do Barbosa (near Santa Rosa).
Samples of the radioactive rocks were investigated by the Mineralogical- Petrographi-
cal Section of the CNEN. The results of the investigation are reported^wwM,, V

2) The radioactive formation is represented by quartzites and crystalline schists
mixed with material of granitic composition. Besides a few samples of typical
migmatites which are derived from crystalline schists and gneisses a great majority of
samples represent quartzites finely penetrated by granitic material in a peculiar
migmatitic structure, alternating very fine quartzitic and granitic-layers (micromigmati-
te). These migmatitic quartzites contain also thorium-uranium mineralization, which is
quite unusual in quartzite and is of an uncommon mineralogical composition
consisting predominantly of cheralite, that is responsible primarily for the anomaly.
The amount of cheralite in some of the migmatitic quartzites increases to such an
extent that they could be called "cheralitic quartzites", while the amount of cheralite
in the typical migmatite, mentioned above, is relatively very small.

The migmatitic quartzites show in various samples signs of different processes
suffered by the rock - tectonic pressure, brecciation, joint-fracturing, silicification,
haematitization and minor weathering.

There is a variety of transitional structural and textural forms of the migmatitic
quartzites snd quartzite-schists, and the migmatitic crystalline schists and gneisses. All
of them are of the same mineralogical composition differing only quantitatively in
variations of the main mineral components quartz, feldspar, micas, cheralite, etc., and
in irregular occurrence of accessory and secondary minerals.

The general mineralogical composition of the rocks is as follows: a) major
minerals: quartz, always in granoblastic texture; orthoclase; microcline; microperthite;
biotite; muscovite; kaersutite (rare); pargasite (rare); b) minor minerals: ilmenite:
haematite; pyrite; magnetite (rare); sagenite; radioactive zircon and monazite (rare);
c) secondary minerals: clay; sericite; chlorite; leucoxene; limonite; chert; jarosite
(rare); d) minerals of thorium-uranium mineralization: cheralite(relatively abundant);
thorite and huttonite (in small quantity); accompanied by radioactive rutile; apatite;
collophane and sphene (rare); and e) secondary uranium minerals: bassetite; iron-urani-
te and phosphuranylite (rare).

3) Cheralite is a silico-phosphate of Th, Ca, Ce, La and U, monoclinic,
isostructural with monazite and huttonite. It was discovered in 1953 in Travancore,
India, occurring in kaolinized pegmatite and in the kaolinized wall-rock (granite-
gneisse).

We observed occasionally in Santa Rosa microcrystalline aggregates of cheralite
associated with clay resulting from kaolinization and sericitizntion of feldspar. The
microcrystalline aggregates occur subordinated and only on a small scale.

The mode of occurrence of cheralite in Itiuba is generally quite different from
that of Trâvancore. The cheralite occurs chiefly as fine idiomorphic crystals (0.01 mm
— 0.50 mm long) appearing as short prisms or flat near rhombic plates, of greenish,
yellowish, brownish or colourless. It forms groups of crystals, subpar.illeily oriented
chains and trains inside the fine granitic-layers or occurs sometimes as isolated crystals



in quartzitic-layers. The cheralite is always associated with rutile and apatite, often in
intimate intergrowth. Its paragenetic relation with thorite and huttonite was not yet
fully interpreted being a task of a further study.

The morphological, crystal I ographical and optical properties of cheralite have
been determined and discussed in detail in this article.

Cheralite differs essentially from monazite by the presence of SiO4, Ca and Th
as its main constituents.

The cheralite of Itiúba differs from the cheralite of Travancore by the presence
of strontium which partially substitutes calcium. It has also different refractive indices
and optic angle varying from near 0° to 20°. it shows also certains morphological,
crystallographical and optical variations, which are well understandable taking in
consideration that cheralite is considered an intermediate member of a solid solution
of monazite CePO4, huttonite ThSiO4 and a synthetic compound CaTh(PO4)2, with
various substitutions and variable relations of the elements (Ce:Ca:Th, Si:P, Th:U, etc.,
and Ca:Sr in our case). The cheralite of Travancore shows variable composition "even
within the same locality" (Nagraja Rao, 1965).

4) Pegmatitic-pneumatholitic emanations have been introduced on a regional
scale in quartzites, crystalline schists and gneisses produced by thermal and regional
metamorphism of primary sedimentary rocks of the area. The typical migmatites may
be related to the pegmatitic phase, while the metasomatic introduction of the granitic
material into the quartzites was in postmagmatic phases. Certain marginal cases of
introduction of granitic material in the form of small, isolated drop-line irregular
inclusions indicate the late phase of penetration of granitic emanations when the
postmagmatic cycle was coming to the end, thus also indicating the limit of
penetration in space.

The thorium mineralization was introduced in continuation of pegmatitic
infiltration possibly in pneumatolitic phase or even in "over critical" phase
(400-500° C) during which were formed phosphates of different elements, pyrite,
chlorite, feldspar and quartz. It is also possible to classify the processes of
mineralization as pyrometasomatic, according to Lmdgren (Bateman 1958 p. 84).
Migration of thorium seems to be closely related from the beginning with parallel
migration of titanium, phosphorus and uranium.

There are certain indications that cheralite has been formed on a very limited
scale by later hydrothermal processes, such as cheralite-clay spherulites, cheralite
crusts and microdruses, cheralite-clay iron oxide alternating intergrowths, and parallel
with kaolinization, sericitization and haematitization of the migmatitic quartzites.
Decomposition and pseudomorphic replacement of apatite by quartz have been
observed at this stage giving rise to a secondary migration of phosphorus and calcium,
as an additional source of material for formation of cheralite, possibly from huttonite.
Secondary migration of uranium and titanium was also noted, as in the formation of
phosphates of uranium, leucoxene, etc.

The above given genetic explanation of the processes has to be regarded only as a
tentative suggestion. Exact and definite assignation of migmatization and thorium
mineralization to certain phases of the postmagmatic cycle may be done only after a
detailed field study of the local geology with a laboratory investigation of the
paragenetic relation of all mineral components on a new set of systematically collected
samples.



1 - INTRODUÇÃO

A radioatividade elevada em seixos de quartzito foi notada em novembro de
1964 pelos Srs. André Gerstner, conselheiro técnico, e José Celso Favali, geólogo de
Comissão Nacional de Energia Nuclear, no caminho de Santa Rosa a Boa Vista
(Fazenda Roçada, município de Jaguarari) na Serra Itiúba, Bahia. Santa Rosa é uma
pequena vila a 45 km de Jaguarari e 60 km de Senhor de Bonfim (Fig. 1).

Anomalia radioativa de maior extensão sobre quartzítos pré-cambrianos fo
subseqüentemente localizada no Morro do Barbosa, perto de Santa Rosa, em
prospecção cintilométrica em fevereiro e março de 1965 pelos geólogos Sumio Hassano
e Nelson Alves Mourão. A zona anômala mostra radioatividade sempre superior a
50mR/h, geralmente de lOOmR/h até 500 mR/h, com valores máximos de
1.000 mR/h a 1.200 mR/h em alguns lugares, sendo o fundo local, "background", de
20mR/ha30mR/h .

O Sr. Sumio Hassano relata que o Morro do Barbosa apresenta afloramento de
quartzitos radioativos numa extensão de aproximadamente 600 m na direção geral de
N 40° E. A zona anômala extende-se nesta direção estrutural até 800 m para o Norte e
500 m para o Sul, sem afloramentos, mas com a presença permanente de blocos soltos
e fragmentos de quartzito praticamente sem sinais de transporte ou, as vezes, só
ligeiramente arredondados. Alguns blocos mostram radioatividade excepcionalmente
grande de 1.700 mR/h a 1.800 mR/h. A zona anômala de comprimento total de
aproximadamente 2.000 m, tem largura variável de 60 m a 200 m.

Consultando o mapa geológico inéditoda Serra de Itiúba, traçado na Universidade
da Bahia pelos Sr. Richard Lewis e Prof. Sylvio de Queirós Matoso, vimos que a área
anômala extende-se quase paralelamente ao contato de gnaisses sieníticos do "grupo
Itiúba" com o grupo indicado como "intercalações de quartzitos, metarcózios,
metagrauvacas etc". 0 mapa mostra na área vizinha a presença de rochas migmatíticas,
em notável proporção, e de um batólito granítico, a provável fonte de emanações que
causaram migmatitização e mineralização tor if era das rochas adjacentes. Destaca-se
também um grupo de "quartzito-xistos passando a granitos (? ) " , com sinal de
interrogação colocado na legenda do mapa. Este grupo, embora distante de Santa
Rosa, acha-se possivelmente em alguma correlação com os quartzitos migmatíticos,
abaixo descritos. Ao norte da região encontra-se a zona cuprífera de Carafbae Vale de
Curaçá.

Os geólogos Sumio Hassano e José Celso Favali coletaram 33 amostras de
quartzitos radioativos e 6 de gnaisses e xistos migmatíticos, provenientes de 11
afloramentos e 28 blocos soltos, representando todos os tipos das rochas encontradas
na área da anomalia na distância de 2 km. As amostras e lâminas delgadas estão
registradas e arquivadas na Seção de Mineralogia e Petrografia sob números Tiu 1-7 e
SR 1-30.

Agradecimentos

0 estudo petrográfico e mineralógico das amostras foi feito na Seção de
Mineralogia e Petrografia do Departamento de Exploração Mineral da C.N.E.N. pelos
autores. A Srta. Maria Helena Falabella colaborou no início do trabalho, examinando
algumas lâminas delgadas e coletando grãos de cheralita ao microscópio para estudo.
Colaboraram ainda outras seções do D.E.M: espectrografia e difratometria de raios-X
feitas pela Sra. Neysa Rocha Baptista e pelo Sr. Augusto Baptista na Seção de
Cristalografia; análises químicas de urânio pelo Sr. Fábio N>nes Leal no Laboratório
de Química; radiometria das amostras pelo Sr. Luiz Carlos Furtado na Seção de
Radiometria. Microfotografias foram feitas pelo Sr. Mário Carnaval. O Dr. Cláudio V.
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Dutra do Instituto de Tecnologia Industrial de Belo Horizonte fez determinações
quantitativas de Ca, Sr, e Th na cheralita. O Sr. José Baptista preparou o desenho do
mapa de Localização (Fig. 1).

Agradecimentos são devidos a todas as pessoas acima indicadas que nos ajudaram
em nosso trabalho, como também ao Prof. Elysiário Tavora, Diretor do Departamento
de Exploração Mineral da C.N.E.N., pelo interesse e estímulo na apresentação deste
trabalho no XX Congresso Brasileiro de Geologia.

Quartzitos

As rochas das anomalias radioativas representam quartzitos, simples, feldspáticos
e micáceos e migmatitos provenientes de xistos cristalinos e gnaisses, misturados com
material de composição granítica. Os quartzitos mostram estrutura característica de
migmatitos, que consiste na alternância das camadas finas quartz íticas e lâminas
interrompidas feldspático-micáceas, como se os quartzitos tivessem sido finalmente
penetrados por substância granítica junto com mineralização tório-uranífera. A última
está representada por cheralita, que se encontra em notável quantidade, tão grande em
algumas amostras, que poderiam ser classificadas como quàrtzito cheralítico
(SR 4,26,28).

Classificamos todos os quartzitos como quartzitos migmatíticos, ou, realmente,
micromigmatíticos, tomando em consideração o tamanho muito fino de folhas e
lâminas introduzidas nos quartzitos.

Observamos todas as transições de quartzitos a quartzitos migmatíticos e
migmatitos propriamente ditos, os quais são da mesma composição mineralógica,
diferindo somente na proporção de feldspatos, micas e outros minerais constituintes.
Os migmatitos provenientes de xistos e gnaisses também contêm mineralização
cheralítica, ainda que em menor proporção.

Os quartzitos migmatíticos mostram, nos casos mais típicos, indícios de foliação
na rocha dura, compacta, completamente solidificada. (Fig. 4). Às vezes desenvolve-se
estrutura xistosa {quàrtzito xisto , Fig. 5).

Algumas amostras apresentam sinais de diferentes processos sofridos pelas rochas:
pressão tectônica, brechíação, fraturação segundodiaclases,silicificação, hematitização
e finalmente intemperismo fraco.

0 quartzo em quàrtzito acha-se geralmente em textura granoblástica com
diferentes graus de desenvolvimento, imbricada e suturada; é de granulação variável de
muito fina a grossa; mostra extinção ondulante e contém inúmeras inclusões
microcristalinas de sagenita, apatita, oxido de ferro, etc. 0 quartzo ocorre às vezes nas
faixas puramente quartz íticas, em formas alongadas, quase paralelamente orientadas,
com textura microgranoblástica suturada.

As lâminas finas interrompidas, subparalelamente orientadas, são formadas por
cadeias de feidspatos preponderantes - microclina, ortoclásio e microclina microper-
títica, variavelmente alterados, sericitizados e caulinizados. Uma vez encontramos
plagioclásios de tipo albita-oligoclásio (SR 9). Em menor proporção encontra-se
biotita, parcialmente alterada em clorita, óxidos de ferro e raramente em muscovíta
(SR 1,22); contém muitas inclusões de minerais acessórios. Encontra-se muscovita e
raramente kaersutita-oxihornblenda titanífera (SR 9,14), e pargasita (SR 19). Desta-
cam-se, em quantidade notável, cheralita, rutilo, apatita e colofânio radioativos,
ilmenita e hematita. Em menor quantidade ocorrem esfeno, monazita e zircão
radioativos, pirita e raramente magnetita. Além de cheralita encontram-se, irregular-
mente e em quantidade bem menor, torita e huttonita, preponderantemente em estado
metamítico, como inclusões em cheralita e quartzo, junto com oxido de ferro e
minerais de titânio sendo de tamanho microcrístalino e mascaradas por oxido de ferro.



Cheralita, apatita e rutilo são autigénicos nos quartzitos, enquanto monazita e zircão,
geralmente arredondados e às vezes fraturados, são minerais provenientes de arenitos
primários.

Como minerais secundários ocorrem argila, sericita, clorita, leucoxênio, limonita,
cherte e óxidos de ferro amorfos. Numa ocasião (SR 11) encontramos jarosita, um
sulfato básico hidratado do grupo alunita, proveniente de decomposição de pirita.
Como minerais secundários de urânio encontramos em algumas amostras, em pequena
quantidade e irregularmente distribuídas: fosfuranjlita e ferro-uranil-fosfatos do grupo
metatorbernita - bassetita e ferrouranita (TIU 5,6,7, SR 4). Fosfuranilita ocorre em
agregado fosfático secundário, que preenche vazios e forma veios pequenos e manchas
irregulares (SR 13).

Espectrografia de raios-X dos quartzitos indica a presença dos elementos
Fe,Sr,Th,U,Ti,Zr e Pb (traço) em quase todas as amostras. Esporadicamente
encontram-se em algumas amostras traços de Cu,Y,Ce,Rb,Ba,Ni e Cr.

Do ponto de vista de avaliação econômica é interessante a variação em teor de
urânio e tório nas amostras.

A radiometria das amostras indica variações no equivalente de urânio de
0,005%eU3O8 até 0,430% e U 3 0 8 . Análises químicas mostram teores de 0,002^ U 3O 8

a0,095%U 3 O 8 .
A relação %eU3O8 (radiométrica): % U 3 O 8 (química) representa em nosso caso

aproximadamente a relação de tório e urânio - Th.U. As amostras com a relação de
2-3 mostram a presença de fosfatos de urânio em bastante quantidade, além de
minerais de tório preponderantes. A relação de 4-8 aparece nas amostras que contêm
cheralita preponderante junto com outros minerais radioativos. A relação de 10-20
indica grande preponderância de minerais de tório.

O material granítico foi introduzido nos quartzitos metassomaticamente nas
fases postmagmáticas. A mineralização torffera foi introduzida em quartzitos e
migmatitos como uma continuação de infiltração pegmatítica, que produzia migmati-
tos propriamente ditos, talvez na fase pneumatolítica ou até "sobre crítica". Na última
fase (400°-500° C) formam-se geralmente fosfatos de diferentes elementos, pinta,
clorita, quartzo e feldspatos, como minerais característicos, que estão presentes
também em nosso caso.

Emanações pegmatítico-pneumatolíticas foram introduzidas em escala regional
nos quartzitos, xistos cristalinos e gnaisses da área, os quais resultaram de
metamorfismo regional e termal de um complexo de rochas sedi men tares primárias.

Observamos alguns casos marginais de formação dos quartzitos migmatíticos
(SR 14,18), nos quais em vez de camadas ou folhas feldspático-micáceas no.mais
encontramos somente inclusões isoladas de mesma composição granítica, às vezes em
forma de gotas pequenas irregulares, dispostas em orientação quase paralela. Estas
inclusões foram provavelmente introduzidas nos quartzitos na última fase de
penetração de emanações graníticas, no ciclo postmagmático que findava, mostrando
também o limite espacial de penetração.

As Figs. 2-11 ilustram pormenores de textura e composição dos quartzitos.

Cheralita

A cheralita, que é um sílico-fosfato de tório, até agora só havia sido encontrada
em 1953 em Travancore, India (localidade Kuttakuzhi, 23 km ESE de Trivandrum),
em pegmatitos caulinizados e granito-gnaisses encaixantes cautinizados (Bowie 1953) e
raramente em areia ilmenito-monazftica das praias vizinhas (Heinrich 1958).

A cheralita é monoclínica, ísoestrutural com monazita e huttonita, considerada
um membro intermediário de uma solução sólida de monazita CeP04 / huttonita



ThSiO4 e um composto sintético C a l M P O ^ , com substituições e relações variáveis
entre diferentes elementos (Si:P, Ce:Ca:Th, Th:U etc, em nosso caso também Ca:Sr) e
silica de caráter subordinado.

A fórmula química (Th. Ca, Ce, La, U, Pb)PO4 SiO4, foi estabelecida para a
cheralita de Travancore. Espectrografia de raios-X confirma, em nosso caso, a presença
de Th, Ce, La, U, Pb e indica a presença de Sr e traços de Fe, Rb, Nd. Por nossos testes
químicos provamos a presença de Ca, P, Si e U.

A presença de SiO4, Ca e Th como constituintes essência'*diferencia a cheralita
da monazita. A presença de estrôncio diferencia a cheralita de Itiúba da de Travancore.
O estrôncio substitui parcialmente o cálcio. A análise parcial de cheralita de Itiúba
mostrou 3,8% de CaO e 2,1% de SrO, total 5,9%, correspondente a 6,30% e 5,73% de
CaO nas análises de cheralita de Travancore (SrO ausente). A cheralita de Travancore
também mostra variações na composição química, até em uma mesma localidade. Um
estudo da cheralita de Itiúba por difratometria de raios-X, mostrou que o padrão
difratométrico da cheralita de Itiúba, é idêntico ao da cheralita de Travancore.

Sendo a cheralita de tamanho muito fino, suas propriedades físicas foram
estudadas ao microscópio estereoscópico binocular com os seguintes resultados: cor
geralmente em matizes de esverdeado, amarelado e acastanhado, também incolor;
lustrc resinoso a vítreo, risco branco, fratura desigual; é frágil. A cheralita mostra-se
fracamente magnética, separando-se em separador Frantz sob corrente de 1,2 amp.

As propriedades óticas da cheralita foram estudadas com platina universal. A
cheralita é biaxial positiva, com ângulo ótico geralmente pequeno (+) 2V variável de 0°
a 20°. Na maior parte dos grãos investigados o ângulo ótico é próximo de 0°. Dispersão
dos eixos óticos não foi observada. 0 ângulo ótico da cheralita de Travancore é
indicado como variável de 17,4° a 19,0°.

Os índices de refração da cheralita determinados com líquidos de Cargille e luz
monocromática de sódio são a = 1,750 e 7 = 1,814; o índice j3 varia de 1,750-1,752,
sendo próximo de a, o que corresponde a um pequeno ângulo ótico variável. Os
índices de refração da cheralita de Travancore são indicados como 1,779, 1,780 e
1,816 respectivamente.

Orientação ótica é « = b; 7 AC de 4?a7?. Observa-se às vezes, em seções
espessas, pleocroismo fraco em matizes esverdeados e amarelado-esverdeados.

Observa-se clivagem (010) distinta, (100) pobre e partição (001) fraca.
Encontramos gem inação lamelar segundo (001) a qual corresponde à partição (SR
13). Encontram-se cristais zonares (Fig. 17). Ooservamos em diferentes cristais as
seguintes faces com índices simples: (001), (010), (100), (710) e (011). Encontram-se
cristais achatados segundo (100) e (010), no último caso ocorrem faces do tipo (hol).

A cheralita encontra-se em todas as amostras principalmente como cristais
idiomorfos, separados ou grupados, de 0,01 mm a 0,5 mm de comprimento. Em menor
proporção como agregados microcrístalinos, em formas irregulares, geralmente
alongadas (SR 8, 9 ,13 ,17 /2 , etc).

A cheralita idiomorfa ocorre, nas lâminas delgadas, em várias formas: a) em
forma de placas finas achatadas, de seções quase rômbicas, as vezes com um ou dois
vértices opostos ligeiramente cortados (face (001)); de cor amarelada (de vinho ou de
mel) ou incolor; transparente; (Figs. 6, 7, 9, 13); b) em formas prismáticas, espessas,
com seções quase quadráticas; de cor acastanhada; translúcida; (Figs. 6, 7, 9, 10, 13);
c) em mesmas formas porém menos regulares, às vezes um pouco arredondadas, de
tamanhos maiores; de cor esverdeada, um pouco amarelada acastanhada (de vidro de
garrafa); translúcida; (Figs. 6,10, 13).

A presença de grande quantidade de inclusões opacas, em todas as formas acima
indicadas, torna a cheralita castanho-escuro-avermelhado, e quase opaca, sendo
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semitranslúcida apenas em algumas partes (Figs. 7, 8,9). As inclusões são de material
amorfo e metam ítico — óxidos de ferro, provavelmente huttonita e torita, ocorrendo
como pontos, palitos e poeira indistinguível. Serão objeto de um estudo futuro
pormenorizado, como também o problema de relações paragenéticas de torita e
huttonita, ainda não completamente esclarecidas.

Os agregados microcristalinos de cheralita são de cor amarelada, às vezes um
pouco esverdeada, translúcidos, de textura microssacaróide (Fig. 12), às vezes com
placas finíssimas, indicando começo de crescimento de cristais maiores (Fig. 19).
Sendo contaminados com inclusões microcristalinas opacas, principalmente de óxidos
de ferro, os agregados também tornam-se castanho-avermelhados, só parcialmente
translúcidos ou opacos (Figs. 11, 14). Apresentando normalmente formas irregulares,
os agregados preenchem, às vezes, formas regulares de cheialita idiomorfa (Fig. 11).

A cheralita de todos os tipos, idiomorfa e em agregados microcristalinos, ocorre
nos quartzitos formando cadeias com orientação quase paralela, junto às camadas finas
interrompidas feldspãtico-micáceas e dentro delas. A cheralita, que ocorre em cristais
isolados e cadeias separadas no quartzito puro, mostra na maioria dos casos cristais
limpos e claros, enquanto a cheralita dentro de folhas feldspático-micáceas, além de
cristais claros desenvolve cristais sujos, cheios de inclusões.

A cheralita está associada a feldspatos, mais ou menos frescos e completamente
alterados, a minerais micáceos, óxidos de ferro, rutilo e apatita, freqüentemente em
intercrescimento íntimo. Quando incluída em biotita, a cheralita forma, às vezes, halos
ferruginosos am redor de seus grãos (SR 18).

Mais raramente encontra-se a cheralita em acumulações intersticiais de argila,
formando veios pequenos, películas e filmes em fraturas de quartzito, sendo misturada
com material argiloso, proveniente de decomposição de feldspatos (SR 8). Às vezes
(SR 11, 13) observamos pequenos esferulitos cheral ítico-argilosos e intercrescimento
alternado de lâminas curvadas de cheralita, argila e oxido de ferro (Fig. 12).
Encontramos raramente cheralita crustiforme e em microdrusas. Estes fenômenos raros
indicam recristalização e deposição de cheralita microcristalina, ligada à caulinização e
hematitização da rocha, em condições hidrotermais. Mas geralmente a cheralita, junto
com feldspatos e outros associados, foi introduzida dentro dos quartzitos e cristalizada
nas fases precedentes, como foi mencionado acima, e possivelmente também nos
processos do tipo pirometassomático, no sentido de Lindgren (Bateman 1958 p. 84).

É interessante a associação de cheralita com rutilo aparecendo freqüentemente
em intercrescimento mútuo (Figs. 16, 18, 19). Rutilo radioativo ocorre em formas
xenomorfas, formado in situ possivelmente de outros minerais. Está associado também
com torita e óxidos de ferro. 0 titânio, representado por rutilo, sagenita, kaersutita,
ilmenita, esfeno e leucoxênio, tem um papel significante nos processos de mineraliza-
ção das rochas de Santa Rosa. Sua migração parece ser ligada à de tório.

Outra associação interessante é a de cheralita com apatita, que se encontra
regularmente, às vezes em notável quantidade (SR 27), formando agregados microcris-
talinos e indivíduos maiores (Fig. 15). Observam-se formas prismáticas de apatita
substituída por quartzo, com poucos remanescentes de apatita primária dentro de
quartzo ou nas extremidades das formas. Esta substituição de apatita indica migração
da substância fosfática que podia ser, assim, a fonte adicional de fósforo e cálcio para
formação de cheralita nos processos hidrotermais acima mencionados.

A explicação genética que tentamos dar aos processos acima descritos deve ser
considerada somente como uma sugestão, baseada na investigação duma série de
amostras de prospecção preliminar.

10



Atribuição exata e definitiva de migmatização e mineralização torífera a certas
fases do ciclo postmagmático só pode ser feita na base de estudo geológico
pormenorizado no campo e investigação de relações paragenéticas de todos cs minerais
principais nas amostras sistematicamente coletadas para representar adequadamente a
geologia da área em consideração.
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Fig. 2
Migmatito SR1. Tamanho natural. Faixa granítica (clara)

em xisto cristalino (escuro).

Fig. 3
Quartzito migmatítico SR4. Tamanho natural.
Rico em cheralita - "Quartzito cheralítico".
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Fig. 4
Quartzito migmatítico SR9. Tamanho natural.

Fig. 5
Quartzito-xisto migmatítico SR 10. Tamanho natural.
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Fig. 6
Quartzito cheralíticc SR28. Aumento 35x. Cheralita em cristais idiomorfos bem e mal
desenvolvidos, claros e com inclusões, em orientação quase paralela. Quartzo (branco).
Feldspatos alterados em formas nebulosas (cinza). Rutilo e óxidos de ferro (preto).

Fig. 7
Quartzito cheralítico SR4. Aumento 35x. Quartzo (branco). Cristais de cheralita
idiomorfa, menos ou mais contaminada com inclusões (cinza ou preto) em cadeias
subparalelas com agregados de feldspatos alterados, apatíta, sericita e argila, em formas
irregulares, alongadas (cinza-escuro).
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Fig. 8
Quartzito migmatítico SR18. Aumento 35x. Uma camada granftica à direita e
quartzítica à esquerda. Quartzo (branco). Biotita (escuro) com inclusões de cheralita
contaminada (preta). Feldspato alterado (cinza, à esquerda em baixo). Cristais de
cheralita clara grupados dentro e nas bordas do feldspato.

Fig. 9
Quartzito cheralítico SR26. Aumento 100x. Cadeias orientadas de cheralita de
diferentes formas, clara e com inclusões. Quartzo (branco), em textura granoblástica,
com extinção ondulante e inúmeras inclusões microcristalinas (apatita, óxidos de ferro,
rutilo, etc); apatita, argila e óxidos de ferro finos, intersticiais (à esquerda do centro).
Forma irregular preta no centro - um agregado de feldspatos alterados, cheralita,
apatita e óxidos de ferro, Rutilo xenomorfo (preto, canto esquerdo inferior).
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Fig. 10
Quartzito cheralítico SR28. Aumento 100x. Faixa preponderantemente quartzítica,
acima. Faixa misturada, abaixo, - feldspatos em alteração, quartzo, sericita, apatita,
cheraíita. Concentração de cristais maiores de cheralita e rutilo xenomorfo (preto) nas
bordas das faixas.

Fig. 11
Quartzito migmatítico SR8. Aumento 100x. Quartzo (branco) com inclusões finas de
rutilo, sagenita, óxidos de ferro, cheralita, apatita. Agregados de cheralita microcris-
talina em formas irregulares, alongadas, paralelamente orientadas (escuro). Cristais
menores de cheralita crescem no agregado superior. Algumas manchas escuras menores
- rutilo. Cristal de cheralita abaixo (escuro) é preenchido com agregado de cheralita
microcristalina, com pontos finos (branco) de microcristaís de cheralita, crescidos no
agregado. Mancha preta vizinha ao cristal (à esquerda) - rutilo.
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Fig. 12
Quartzito migmatítico SR13. Aumento 100x. Quartzo (branco). Agregados de óxidos
de ferro, material opaco e rutilo (preto). Agregados de cheralita microcristalina
icinza-escuro). Cristal de cheralita (cinza-claro) abaixo. Esferulitos de cheralita, argila e
óxidos de ferro (acima, à direita e no centro).

Fig. 13
Quartzito-xisto migmatítico SR 10. Aumento 100x. Faixa feldspátíco-micácea.
Quartzo (branco) com inclusões pequenas de óxidos de ferro, cheralita, sagenita.
Feldspatos alterados (cinza e escuro). Muscovita (branco, com relevo positivo). Cristais
de cheralita claros e escuros (cinza e preto).
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Fig. 14
Quartzito cheralítico SR4. Aumento 100x. Quartzo (branco). Feldspatos alterados
(cinza e escuro). Cristais de cheralita claros, escuros e pretos, dentro e fora de
feldspatos. Muscovíta (branco, relevo positivo, em baixo à direita). Rutilo (preto, na
borda superior).

Fig. 15
Quartzito migmatítico SR9. Aumento 100x. Quartzo (branco). Apatita (cinza, com
relevo grande). Cristal de cheralita em apatita, cercado com halo ferruginoso (embaixo,
à direita). Feldspatos alterados (escuro, canto direito superior). Rutilo xenomorfo
(preto, em cima) com dois grãos de cheralita dentro (cinza-escuro). Manchas pretas
menores - óxidos de ferro, ilmeníta, minerais opacos.
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Fig. 16
Migmatito SR11. Aumento 100x. Microclina (branca); microclina em alteração e com
inclusões (parte direita da foto); microclina e quartzo em cristais menores, com
produtos de alteração e inclusões (à esquerda). Rutilo (preto) com bordas finas de
cheralita microcristalina.

Fig. 17
Quartzito mígmatítico. SR8. Aumento 250x. Cristal zonar de cheralita. Rutilo
xenomorfo (preto) junto com o cristal e no canto esquerdo, em baixo. Quartzo
(branco) com manchas escuras de cheralita microcristalina e argila.
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Fig. 18
Quartzito migmati'tico SR13. Aumento 250x. Quartzo (branco). Óxidos de ferro e
material opaco (preto) com cristais de cheralita (cinza-claro). Cristal de rutilo grande
(escuro), fraturado, com as fraturas preenchidas por óxidos de ferro.

Fig. 19
Quartzito cheralítico SR28. Aumento 250x. Cristais de cheralita. 0 cristal maior com
núcleo de agregado microcristalino de cheralita, cercado com cristais crescidos a partir
do agregado. Rutilo (preto). Quartzo (branco). Serieita, proveniente de alteração de
feldspatos, mostra relevo um pouco elevado sobre quartzo. Três microcristais de
cheralita no quartzo (embaixo, à direita). Colofânio (branco, com relevo elevado, em
cima da cheralita grande).

Nota: As microfotografias Figs. 6-19 são feitas em luz polarizada com nicóis paralelos.
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