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RESUMO: A composição química e mineralógica do carbonatito Fazenda Varela, Complexo 
Alcalino de Lages, varia consideravelmente conforme o ponto do corpo analisado. As amostras 
mais cálcicas apresentam enriquecimento em ETRP, Y, Nb, Si, Zr, F e P em relação às mais 
magnesianas. Esta variação composicional reflete a fase de cristalização e processos tardi-
magmáticos/hidrotermais sofridos pelo corpo. Devido à importância dos elementos estratégicos 
como os ETR e o P2O5, entender o fracionamento dos elementos-traços na rocha e nos 
minerais e comparar com as anomalias mapeadas na superfície de todo corpo é imprescindível 
para avaliar o potencial econômico da área estudada. Identificou-se, através de análises 
químicas por ICP-OES/MS, a existência de diferentes fácies, que possuem significativas 
diferenças de mineralogia e de composição química. O estudo mineralógico destas fácies foi 
realizado utilizando microscopia óptica e eletrônica, bem como difração de raios X, enquanto 
que a composição mineral foi determinada por microssonda eletrônica. Diferenciou-se, neste 
estudo, três tipos de carbonatito: I) magnesiocarbonatito, constituído principalmente por 
ankerita, calcita, synchysita, barita, apatita, pirocloro e xenocristais de ortoclásio. II) 
ferrocarbonatito cinza, composto por ankerita, ferrodolomita, dolomita primárias e pirita, 
parisita, barita e calcita tardias. Esta fácies possui maiores conteúdos de ETRL e Ba e razão 
La/Yb superior a 200. III) ferrocarbonatito marrom, cuja mineralogia é semelhante àquela do 
tipo II, entretanto as amostras analisadas possuem goethita pseudomorfa da pirita e 
concentrados contendo fluorapatita microcristalina, quartzo, calcita, zircão e fluorcalciopirocloro 
tardios, que foram precipitados a partir de um fluido enriquecido em Sr, F, P, Zr, Si e ETRP. 
Esta fácies apresenta baixo fracionamento La/Yb com razão entre 15 e 48. A variação dos 
teores de Ca, Mg, Nb, F, Sr, P e do fracionamento dos ETR foi interpretada como decorrente 
da ação dos processos carbohidrotermais que afetaram o carbonatito de forma heterogênea. 
Para determinar possíveis anomalias de ETR e P, foi realizado um estudo regional em 
amostras de sedimento de corrente. Os resultados apresentaram valores muito dispersos e 
relativamente baixos de ETR e razões La/Yb entre 7 e 17. Estes resultados sugerem que a 
dispersão dos ETR e do P é provavelmente clástica e limitada às áreas próximas do corpo e 
indicam que o carbonatito não promoveu anomalias geoquímicas economicamente importantes 
regionalmente. Entretanto, o estudo do solo sobre o carbonatito possibilitou identificar três 
intensas anomalias de ETR, P e Th nas partes centrais do corpo, onde foram verificadas 
razões La/Yb entre 85 e 275 e elevados conteúdos de Ce (até 0,8%). Neste estudo foram 
identificados quatro eventos de cristalização nas três fácies descritas. O primeiro, fluido 
carbonatítico mais magnesiano (fácies I). O segundo, fluido ferrocarbonatítico formou 
carbonatos romboédricos trazendo xenocristais de ortoclásio e quartzo (fácies II e III). O 
terceiro, um evento carbohidrotermal enriquecido em ETRL e Ba foi responsável pela formação 
da parisita/synchysita, barita e pirita na porosidade da rocha (fácies I, II, III).  E o quarto, um 
evento hidrotermal enriquecido em F, P, Ca, Nb, Zr, ETRP e Sr foi responsável pela 
precipitação de fluorcalciopirocloro, fluorapatita, calcita, zircão e quartzo (fácies III). 
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