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ESTRUTURAS DOS CORPOS PEGMATÍTICOS, APLÍTICOS E LEPTINÍTICOS 
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Estruturas simples não zonadas e irregularmente a fracamente zonada estão presentes nos 

pegmatitos alojados nas formas montanhosas de gnaisse facoidal, na cidade do Rio de 

Janeiro. Leptinitos e aplitos ocorrem em veios e diques com suas típicas estruturas 

homogêneas de granulações finas, equigranulares, respectivamente com e sem orientação 

mineral.   

No Rio de Janeiro, ao longo da linha costeira em direção leste-oeste nas amplas extensões 

rochosas da Baía de Guanabara,sobressai o gnaisse facoidal, enquadrado sob a forma de uma 

série de montanhas íngremes e cônicas. A região da pedra do Arpoador representa o 

embasamento geológico local, o gnaisse facoidal, com feldspatos alcalinos em porfiroblastos 

lenticulares de tamanho variando 5 a 10 cm e largura de 1 a 3 cm, imprime uma coloração 

rosada a rocha. Também são presentes quartzo, plagioclásio, bandas de biotita e magnetita. 

enclaves de granada e biotita de 5 cm.  

Os pegmatitos se exibem em formas tabulares, ramificadas em veios irregulares, e em bolsões. 

Na área NW junto a pedra do Arpoador veios e diques subverticais de cerca 2 m de 

comprimento, de coloração rosa ferruginosa se conectam a concentrações em bolsão, com 

núcleo irregular, alongado de quartzo branco. Alguns corpos de pegmatitos branco possuem 

granulação centimétrica mais proeminente, largura de 40 cm e direção NW-SE, alterado com 

níveis cauliníticos. O pegmatito ocorre em geral preenchendo fraturas ou falhas transversais à 

direção de foliação predominante do gnaisse.  

E na Urca ocorrência de pegmatito em diques, e bolsão maior de quartzo leitoso, biotita e 

feldspatos branco e rosa, de tal forma, que delineia uma disposição no interior do corpo, não 

definindo claramente um setor do zoneamento.  

Intrusões graníticas finas possuem granulometria em torno de 2 mm com feldspato, quartzo e 

pouca biotita em diques com larguras de centimétricas e textura sacaroide. São corpos 

tabulares verticais e subverticais de aplitos comprimento de cerca de 3 m, esbranquiçados e 

rosados, ocorrem nos paredões estudados na Urca. 

Os leptinito ou gnaisse leptinítico presente no Arpoador é um gnaisse quartzo feldspático de 

granulação fina (±2 mm) de cor branca e também acinzentado com biotita escassa e cristais de 

granada almandina, acessoriamente ocorrendo muscovita e magnetita. Ocorre como veios em 

corpos pouco espessos, dobrados e deformados por esforços tectônicos, em camadas 

lenticulares intercaladas no ortognaisse facoidal, com largura de 10 cm. Compreendem 

camadas descontínuas e interrompidas, com comprimento de 50 m, apresentando estrutura 

bandada. Muitos se dispõem em fraturas paralelas com intervalo de 10 a 20 cm, de direções 

diagonais. A deformação dúctil do leptinito mostra níveis ricos em biotita com largura de 1 a 2 

cm. É sugestivo o leptinito formar do metamorfismo dos aplitos. 

Com base nas ausências de zoneamento e minerais raros, os pegmatitos são classificados do 

tipo simples, graníticos. A orientação dos minerais é um registro do efeito da deformação, 
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sofrida pela rocha do embasamento, em resposta a um ambiente de colisão continental. Tal 

evento cria um cenário propício à geração de fraturas, falhas, e fusões posteriores de magma 

granítico,preenchendo esses espaços.  
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