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RESUMO

0 maciço do Banhadão representa um dos muitos cen-
tros magmáticos de caráter alcalino, ocorridos entre o final do
jurãssico e cretáceo inferior, intrusivos nos flancos do grande
arqueamento de Ponta Grossa. Acha-se situado a noroeste da locali
dade de cerro Azul, Esttado do paraná, e ten como coordenadas geo-
gráficas aproxinadas 24e39'S e 49eZS'W.G.

0 complexo constitui uma massa heterogênea de lito
logias exclusivamente insaturadas encaixadas em rochas graníticas
do complexo Três córregos. As variações mineralógicas e textu-
rais presentes pernitem individualizar três associações magmáti-
cas de caráter definido, consolidadas en condições geológicas dis
tintas. À primeira pertencem diversas variedades de nefelina sie-
nitos de granulação grossa que evoluem, gradativa e quimicamente,
de ultrabásica at6 intermediária, na seguinte seqtlência: nelanita
-nefelina sienitos + nefelina sienitos I -¡ nefelina sienitos II
róseos + nefelina sienitos II-cinzas. A segund.a inclui rochas de
natureza urtrabásica a bãsica, de granulação fina a m6dia, repre-
sentad.as quase que unicamente por flogopita melteigitos; nera tam
b6n se enquadram os malignitos e os feldspatos-melanita ijolitos
originados em conseqtlência da ação intrusiva daquelas rochas so-
bre as encaixantes (nefelina sienitos II-rõseos e cinzas). Final-
mente, a terceira engloba todas as rochas de granulação fina at'e
afanítica ocorrendo na forma d.e diques, euê retalham as diversas
variedades de nefelina sienitos, e denorninadas genericamente de
fonolitos.

Quanto ao quirnismo, as rochas do complexo são for-
útemente alcalinas e se enquadram na s6rie alcalina de peacock
(1931) e classe hiperalcalina de Almeida (1961). As pequenas con-
centrações de U, Th e sobretudo terras raras, a ausência de mine-
rais tidos como raros e a presença constante de apatita e titani
ta nas diversas litologias confirmam o caráter tipicamente ,,miasl
quíti'co" do complexo. As diversas variedades de nefelina sienitos
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exibem evidências de terem sido submetidas ã diferenciação, coÍro

indicado pelo enriquecimento em 41203, KZO e NarO e empobrecimen
to em TiOr, Fe (total) e CaO. Os elementos traços Zr, Nb, Y e V

acham-se concentrados nas rochas portadoras.de melanita. Os flo-
gopita melteigitos e rochas associadas possuem as maiores concen
trações de TiOr,Fe (total), MgO e CaO e as mais baixas de 41203,
KrO e NarO relativamente ãs denais do maciço; quanto aos traços,
são praticamente as únicas a contarem Ni, Cu e Cr, além de teo-
res anômalos de Ba. Os fonolitos são quirnicanente semelhantes às

variedades de nefelina sienitos.

As determinações radiom6tricas pelo m6todo K-Ar
forneceram idade de I27 m.a. para um micro melanita-nefelina sie
nito (do conduto secundário do maciço), correlacionado à primei
ra manifestação magmática. Os flogopita melteigitos intrusivos
em nefelina sienitos II-róseos e cinzas acusaram idade ao redor
de 108 m.a., enquanto que os fonolitos no intervalo 95 e 102m.a.

O estudo químico detalhado dos minerais mais a-
bundantes do complexo mostra algumas caracterÍsticas distintivas.
A nefelina acha-se representada quase que unicamente pela varie-
dade "m6dio-potássica". No entanto, o seu teor de "sí1ica em ex-
cesso" depende da rocha em que se encontra; 6 variável nos nefe-
lina sienitos II-róseos e cinzas, situando*se ora no campo de

convergência "Morozewicz-Buerger", com temperaturas entre 500 e

ó00eC, ora fora deIe, com temperaturas da ordem de 750eC. Esse

teor 6 mais alto nos fonolitos, revelando cristalização ao redor
de 77íeC, e mais baixo nas demais rochas, com a composição se

aproximando da de Buerger e correspondendo ao equilíbrio quírni-
co de temperaturas subrnagmáticas, inferiores a 500eC. Os feldspa
tos alcalinos consisten de ortoclásio pertÍtico na maioria das
rochas, à exceção dos malignitos, feldspato-melanita ijolitos e

alguns melanita-nefelina sienitos, onde são provavelmente micro-
c1ínio, e dos fonolitos, onde constituen com certeza sanidina. A

composição é essencialnente potássica, com Or > 89%; contudo,nos
nefelina sienitos II-r6seos e cinzas, o mineral exibe ampla va-
riação com valores compreendidos entre Org4,4 e OtSg,6. 0s piro-
xênios têm composição variável conforme a natureza quÍrnica da ro
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cha e as condições de cristalização; essa composição abrange to-
dos os termos da série: soda-augita, egirina-augita e egirina.

Dos minerais de cristalizaçáo tardia, destacan
-se as micas, apresentando amplas variações na relação Mg: Fe; en
geral correspondem ã biotita, sendo flogopita uma variedade mais
rara. A melanita é um mineral primário (microfenocristal e cons-
tituinte da matriz) , um produto da transformação de piroxênios,
ou então, resulta da cristalízação de soluções residuais do mag-
ma; todavia, êlll todos os casos ela tem natureza essencialmente
cálcica-férrica, aparecendo andradita como um componente básico
molecular. Intercrescimento feldspato potássico com nefelina 6
peculiar dos nefelina sienitoS I, tendo se formado a partir da
cristalizaçã"o de resíduo nagmático enriquecido em Na e K; sua
composição e similar em tudo à dos feldspatos alcalinos e d.a ne-
felina de cristais isolados formados previamente.

0s resultados coligidos neste estudo sugerem que
as rochas do complexo alcalino do Banhadão derivaram de sucessi
vas intrusões de caráter petrológico definido, a partir de mag-
mas ben distintos; um magma de composição nefelinítica teria se
diferenciado gerando as diversas variedades de nefelina sienitos
e fonolitos; um outro, de composição ferromagnesiana enriquecida
em á1ca1is teria dado origen aos flogopita nelteigitos e rochas
associadas. Aparentenente, são magmas alcalinos de caráter priná
rio, originados pela fusão direta de rochas da região basal da
crosta ou do manto superior.
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ABSTRACT

The Alkaline Massif of Banhadão, located near Cer-

ro Azu1, State of Paraná (24e39'S and 49e23'W), is one of a se-

ries of alkaline igneous intrusions enplaced during the Late Ju-

rassic and Early Cretaceous along the flanks of the Ponta Grossa

Arch.

The Banhadão conplex intrudes the Três Cór re go s

granite batholith; it is a colnposite body consisting so1ely of
undersaturated rocks. The following magnatic associations can be

distinguished on the basin of nineralogic and textural variations,
each association representing different geological conditions of
formation: 1) a suite of very coarse nepheline syenites that gra-

dua11y pass from ultrabasic to intermediate composition (melanite

-nepheline syenite's + nepheline syenites I + light reddish nephe-

line syenites II + gray nepheline syenites II); 2) nedium to fine
-grained ultrabasic to basic rocks represented almost exclusively
by phlogopite nelteigites, with minor amounts of malignites and

feldspar:-melanite ijolites, thought to have formed through reac-
tions between the melteigites and light reddish and gray nepheli-
ne syenite II country rocks; 3) fine-grained to aphanitic phonoli
tic dikes that cut the various nepheline syenites.

The rocks of the complex are strongly alkaline, fal
ling within the alkaline series of Peacock (1931) and the hyper-
alkaline class of Alneida (1961). Rocks of the complex are mainly
niaskitic, as attested by, among other characteristics, the 1ow

concentration in trace elements (V, Th and nainly REE), lack of
rare-metal silicates, and relative abundance of apatite and tita-
nite in aLl lithologíes. Nevertheless, many nepheline syenites are

distinguished by a differentiation trend in which highly differ
entiated en rnembers are enriched in alcalis and AlZ03, and at the
same tine show decrease in MgO, FeO(total), CaO and TiO,.The less
differentiated melanite-rich rocks, or the other hand, show higher

concentrations in Zr, Nb, Y and V. Phlogopite melteigites and as-
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sociated rocks show the highest contents of MgO, FeO (total) , CaO

and TiOr, and the lowest concentration of alcalis and Al ?.OSi they
are significantly enriched in Ba and are the only rocks with de-

tectable amounts of Ni, Cu and Cr. The phonolites are chemically
sinilar to the varieties of nepheline syenites.

Radiometric age-dating using
shed the following results: an age of L27 +

melanite-nepheline syenite from a small pipe
ed as dating the initial magmatic events; an

for a phlogopite rnelteigite, intrusive into
gray nepheline syenites II; and ages between
+ 3 n.y. for the phonolites.

the K-Ar nethod furni
3 n.y. for a micro-
, which is interpret-
age of 108 + 6 m'y.

light reddish and

95 + 3 m.y. and r02 i

Detailed chemical studies of nain rock-forning ni-
nerals reveal several distinctive characteristics. The nephelines
are almost entirely of the meso-potassic variety. In the nepheli-
ne syenites II, the nephelines show a composition which fall wi-
thin the Morozewicz-Buerger convergence field, indicative of tem-
peratures of formation between 500-600çC; some nepheline exhibit
compositions which are compatible with formation temperatures a-
round 750eC. Excess silica in nephelines is in general higher in
phonolites, suggesting crystalization around 775eC, In other
rocks (melanite-nepheline syenites, nepheline syenites I, naligni
tes and feldspar-nelanite ijolites) nephelines cluster around the
Buerger composition, corresponding thus to a possible submagmatic
recrystallization at 500eC, or lower.

The K-feldspars are perthitic orthoclase in the ma

jority of rocks of the conplex with the exception of malignites,
feldspar-melanite ijolites and melanite-nepheline syenites, where
they are probably microcline, and of phonolites, where they are
sanidine. The K-feldspars usually have a strongly potassic compo-

sition (0r > 85%) , but in the nepheline syenites II, they show a

large variation in the Ab content, with values of 0r between 94,4
and 58 ,6% .

Intergrowths between K-feld.spar and nepheline are
peculiar to the nepheline syenites I and have crystallized from
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a magmatic residue enriched in Na and K. Their compositions are
sirnilar to those of earlier formed individual K-feldspar and ne-
pheline crystals.

Pyroxene composition changes according to rock
types; soda-augites are doninant in phlogopite melteigites, mela
nite-nepheline syenites and feldspar-melanite ijolites ; aegirine
-augites prevail in nepheline syenites I, nepheline syenites II,
phonolites and some malignites; and aegirine-augites, together
with aegirines, are found in some nepheline syenites II.

Micas crystallized late and show large variations
in their Mg/Fe ratios. Biotite is more common than phlogopite.

Melanites formed principally by reaction between
pyroxenes and titanite; to a lesser extent, they were derived
from residual solutions or are primary. Independent of their o-
rigin, they are essentially calcic-ferric varieties with andra-
dite as a basic molecular component.

This study suggests that the rocks of the alkali-
ne complex of Bandadão werq forned during successive intrusions
of trvo different magmas types. A nephelinitic nagrna may have di!
ferentiated to form nepheline syenites and phonolites. A ferro-
nagnesian magma enriched in alkalies may have been 'responsible
for the formation of phlogopite melteigites and related rocks.
Both magmas were probably prinary alkaline magmas directly deri-
ved by melting of rocks of the lower crust or the upper mantle.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

0 complexo alcalino do Banhadão localiza-se a Z0 Km a
cidade de Cerro Azul, Estado do paraná, entre o rio
e o rio do Fecho, correspondendo aproximadamente ãs

geogrãf icas 24039' ð,e latitude sul e 49o2,3' de l0ngitu

0 acesso ã área 6 feito pela estrada que liga Cerro
Branca, tomando a estrada vicinal que se dirige ao

Pinas, situado na base da borda oeste do maciço (Fig.1).

0 seu reconhecimento geológico deu-se em decorrência
do programa de mapeamento geol6gico sistenático da Folha de Itara
16 (sc-22-xB, r:2s0.000) executad.o pela cpRM (J.p. Algarre e cora
boradores, citação em Kaefer e Algarte,: rg1z) . At6 então , jâ SE

tinha conhecimento da ocorrência de inúneras chamin6s alcalinas na
ârea (Tunas, Mato Preto, Itapirapuã, Barra do Teixeira, Foz do Rio
Ponta Grossa e tutódio Rio Sete Quedas) , todas alinhadas ao longo do
eixo Turas-Varzeáo, com direção N45W. Ern estudo conpilativo mais
recente, Ulbrich e Gomes (1981) enquadraram essas ocorrências na
província de Tunas

A província de Tunas é reconhecida cono um d.os mais
densos focos alcalinos do sul do Brasil e, no seu atual estágio de
conhecinento, conta con vários corpos mapeados. contudo, os conhe
cinentos auferidos de todos esses trabalhos, versando sobre a geo
logia e petrologia dessas ocorrências, são na maior parte das ve
zes rnínimos. A grand"e maioria dessas charnin6s foi investigada den
tro de programas de reconhecimento geológico por entidades diver
sas (CPRM, DNPM, MTNEROpAR e algumas empresas privadas), sendo da
da naior atenção apenas ãquelas portadoras de carbonatitos ( Mato
Preto, Barra do Itapirapuã, etc.), com algun interesse econômico
Nesse sentido, são exceções os estudos petrológicos realizados em
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Itapirapuã (Gomes, 1970) e Tunas (Fuck , L97?) .

Estudos sobre a

lino do Banhadão são restritos
ratura são em sua quase totalidad.e
principalnente em trabalhos de

-3-

geologia e petrologia do rnaciço alca
. As referências encontradas na lite
de carãter geral e estão contidas
geologia regional.

O primeiro programa de reconhecimento geológico do
complexo, incluindo a sua delimitação topográficà, foi publicado
por Kaefer e Algarte (1972), com as principais unidades de rochas
descritas de modo genérico.

Hama et aL. (197

cos (K/Ar) para duas amostras
linas do complexo.

7) executaram estudos geocronol6gi
(nalignito e foiaita) de rochas alca

Ferreira e Algarte (1979) apresentaram uma interpre
tação estrutural, de caráter regional, a partir de dados aeromagne
ton6trico'cintilon6trico para as alcalinas dos Estados de São Pau
1o e Paranã.

As rochas alcalinas têm merecido atenção
parte de petrõlogos de todo o mundo, tendo-se em vista
estudo se reveste de suma importância, não em razá.o do
elas ocupado, mas por suas características petrol6gicas
estruturais e sobretudo econômicas, que lhe são distint
ni fi cat ivas

especial por
que o seu

volume por
, genéticas,
ivas e sig

Face ã grande diversidade petrográfica do naciço do
Banhadão, ãs peculiaridades mineralógicas e geoquÍmicas, ã presen
ça de uma associação que parece. ser tipicamente insaturada, e con
siderando ainda. as possibilidades quase ilimitadas de investigar
toda a s6rie sob os nais variados aspectos, julgou-se conveniente
a execução de programa de pesquisa visando ã sua evolução petroló
gica. Assim, a petrogênese do complexo constitui o ponto alto do
programa, tendo em mente não apenas contribuir para o conhecimento
da sua própria história, como tanbõm, para uma futura correlaçãope
trol6gica de toda a provÍnåi" tra qual o Banhadão se insere. Para
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tanto, procurou-se estudar o comportamento geoquÍmico das rochas e

minerais, contando-se para esse fim con dados quínicos relativos
aos elementos principais e traços, bem como com inforrnações obti
das durante os trabalhos de levantanento geol6gico da região. 0
programa culminou com a caracterízaçá.o química de piroxênios, gra
nadas, biotitas, nefelinas e feldspatos de todas as amostras pre
viamente selecionadas e estudadas petrograficamente.

Buscou-se tarnbém, do ponto de vista geocronol6gico 
7

real izar algurnas determinaçõe,s de id.ades radiométricas em f logopi
tas de flogopita melteigitos e em rocha total (fonolitos e micro
rnelanita -nefelina sienitos) .
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CAPITULO Z

METODOLOGIA

Os trabalhos de campo contaram com o auxÍlio da caï
ta topográf,ica da Forha de vila Branca, pR, edição 1971, da Direto
ria do Serviço Geogrãfico do Minist6rio do Exército, na escala d;
1:50000, e de fotografias aéreas, 1966 , da Fundação do Instituto
da Terra e Cartografia - FITEC, râ escala de 1:ó0000. Para nelhor
visualização e distribuigão dos afloranentos visitados, procurou:
se trabalhar çom um mapa ampliado para a escara de 1:25000.

A coleta de amostras deu-se, em gera1, segundo per
fis paralelos, de direção NS, equidistantes de 200 metros, e trans
versais ao eixo maior do naciço. Os trabalhos de coleta objetiva
ram principalnente obter-se uma amostragem representativa não ape
nas das variedades alcalinas mais típicas, como tarnbém das encai
xantes regionais.

O exame nicroscópico de aproximadamente lS0 secções
delgadas. das rochas alcalinas coletadas processou-se em um apa
relho Ortholux-Pol, de fabricação Leitz. Desse total, 30 amostras
foran tomadas como representativas do complexo e, como ta1, sele
cionadas para fins analíticos. As anãLises modais foram real izað.as
com um contador de pontos autonático, usando-se a t6cnica preconi
zada por Chayes (1949). O número de pontos por secção variou entre
1000 e 3000, efl função da textura das rochas. con o propósito de
facilitar a distinção entre feldspat6i¿es (nefelina) e feldspatos
alcalinos, recotreu-se à técnica da coloração com azu:- de netileno,
descrita, entre outros autoresr por Heinrich (1965). para fins de
classificação petrográfica, os dados nodais obtidos foram projeta
dos nôs diagramas propostos por Streckeis-en (1976) e Sarantsina e

Shinkarev, L967 (ín S/rensen, Ig74).

Para o cá1culo normativo, utilizou-se o método clp}.I
(Johannsen, L937,) .
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0s trabalhos analíticos efetuados visaram, essencial
mente, a obtenção de dados para fins de inteïpretação petrológica,
geoquírnica e geocronolõgica, com as t6cnicas empregadas discutidas
a seguir.

2.I. Microssonda eletrônica

0 programa de aná1ise química dos principais n]-ne
rais das rochas do complexo foi executado no laboratório d,o Inst!
tuto de Geociências da Universidade de São Pau1o, empregando-se:um
instrumento de fabricação ARL (Applied Research Laboratories) , mode
1o EMX-SM, equipado con três espectrômetros dispersivos e três pa
res de cristais (LiF/ADp, LiF/ADp e LIF/RAp).r con os dad-os registrados nu
ma teletipo acoplada ao conjunto.

o trabalho analÍtico foi, paralelamente, acompanhado
pelo controle do fator flutuação (drift), esse levado a efeito por
meio de leituras periódicas dos padrões usados. Nos casos em que a
variação da contagem, lida no mesmo ponto de anârise, reverou-se
superior a 3eo, fez-se uso da correção. A radiação de fundo
(background) foi sempre corrigida, enquanto que o fator tempo mor
to (dead-time) tido como negligíve1, uma vez que as contagens nos
contadores mantiveram-se invariavelmente abaixo do linite (S000/
segundo) permissíve1.

0s dados analíticos foram ainda corrigidos païa os
f atores absorção d.e massa, número atônico e f luorescência secund.á
ria, segundo o n6todo de Bence e Albee (196g), com o auxílio de
programas de computação de uso interno (sLA,vE e BETA) .

0 programa analÍtico consistiu da análise de diver
sos rninerais (nefelina, feldspatos alcalinos, piroxênios, granadas
e biotitas) em 30 secções delgadas polid.as provenientes das rochas
mais representativas do rnaciço. Uma vez devidamente preparadas, as
secções foram cobertas com uma petrícula de c, usando-se um
Iízador automático de fabricação Bendix.

1r

meta

A exatidão (accuracy) dos resultados coligidos varia
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com a concentTação do elemento presente na fase mineral investiga
da, estimando-se o erro em torno de 3eo para os maiores, e de Sso pg
ra os menores. Por outro 1ado, os valores relativos ã. reprodutibi
lidade (precision) , refletindo mais as condições operacionais, si
tuam-se ao redor de leo,

0s resultados constantes das várias tabelas represen
tam, para a quase maioria das amostras, a média aritrnética de pelo
menos I20 determinações tomadas em diferentes grãos. Com o objeti
vo de conhecer-se o grau de homogeneidade dos cristais, foram f"i
tas, e isto de forma rotineira, leituras (s pontos cada) nas bor
das e porções centrais dos grãos. Nos casos em que o zone ament o
revelou-se evidente, realizaram-se, adicionalmente, perfis analíti
cos, com os pontos de leitura equi.distantes de 20 U, cortando trans
versalmente os cristais. O controle do espaçamento deu-se com o

concurso de um "step scan attachmett", dispositivo possibilitando
o deslocamento automático, e constante, da amostra ,ao longo da di
reção escolhida.

As condições de instrumentação cornumente utilizadas
foram as seguintes: potencial de aceleração, 15 kv; corrente de
amostTa, 0,02-0,0s IrA; tempo de integração nos contadores 10", e

diâmetro do feixe eletrônico, aproximad.amente I u . En casos espe
ciais (aná1ise de feldspatos e feldspatóid,es), empregou-se um diâ
metro maior, da orden de 20 u, a fin de minimizar os efeitos de
volati zaçá,o dos álca1is (Na, K) .

?,. 1.1. }'lefelina

com vistas a uma nelhor caracterização quínica desse
mineral, procedeu-se ã anãlise não s6 dos seus elementos princi_
pais ' como taurbén de alguns traços. As fórnulas guírnicas forarn cal
culadas na base de 32 átonos de oxigênio, com os valores correspon
dentes a Na, K e si expïessos, respectivamente, em termos dos com
ponentes moleculares nefelina, kalsilita e quartzo. Como padrões ,

utilizaram-se tão somente cristais naturais de feldspato, a saber:
bytov¡nita (crystal Bay) para si, A1 , Fe e Mg, albita (Tiburon) pa
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ra Na, e ortoclásio (0r-1) para K.

2.L.?,. Feldspatos

A exemplo da nefelina; a unidade de cálculo para as

fórrnulas quírnicas foi 3?. átonos de oxigênio. Com base nas propor
ções catiônicas de K, Na e Ca, procuïou-se tanbón expressar o qu]_

mismo desses,.minerais por meio dos componentes moleculares ortoclá
sio, albita e anortita, com os dados projetados no corresporrd"rrte
diagrama ternário.

0s padrões empregados consistirarn de
(0r-1) para Si, A1 € K, albita (Tiburon) para Na, e

(Crystal Bay) para Ca, Fe e Mg

ortoclásio
byt ownita

2.L.3. Piroxenios

Con o objetivo de melhor caracterizar o seu quinis
flo, procurou-se definir, junto a algumas anostras exibindo maior
heterogeneidade, a presença de mais de uma fase rnineralógica. A16m

disso, observou-se tarnbém que esses minerais mostram-se freqtlente
mente zonados, o que levou à execução de perfis analíticos, com
leituras espaçadas de 20 u, visando ã determinação do padrão de zo
neamento. Com vistas ao.'estabelecimento da seqtlência de cris taLiza

)t

ção desses minerais, as proporções catiônicas de Mg, Fet'* Mn e Na,
extraídas da fõrnula estrutural calculada na base de 6 átornos de
oxigênio, foram utilizadas para expressar, respectivamente, os con
ponentes moleculares diopsÍdio (Di), hedenbergita (Hd) e acmita (Ac),

.Tendo em,vista que na microssonda não 6 possÍyg1 dis
tinguir-se Fel* de FeJ*, " que nos minerais investigad.os F"3* pode
estar presente em concentrações apreciáveis, a deterrninação do pa

3+.^ 2+rametro Fe" /Fe- na anâlJ-se, como resultado da aplicação de cá1cu
1os empíricos, se reveste da naior relevância. A literatura conta
con vários artigos revisando o assunto (Hamrn e Vieten 7 r97L;
cawthorn e collerson, L974; Edwards, 1976; Neurnann, Lg76; vieten e
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Hamm, 1978; ulbrich e ulbrich, 1982) e algumas sugestões de cá1cu
1o. No entender desses úttimos autores, o m6todo aparentemente mais
aceitáve1, daÍ a sua adoção neste trabalho, baseía-se na estequio
metria, com a fixação da somatória dos cátions octaédricos e tetra$
dricos em 4 e do número de átomos de oxigênio en 6. Nele, ret i
ra-se gradativamente Fe3* do Fe (total) at6 atingir-se, por irrt"tã
ções, os valores linites indicados. Não obstante as linitações (a
nã1ise completa, exatidãc dos dados, etc.), esse n6todo.ten como
grande vantagem o fato de permitir o cálculo d.a proporção de Fe3n
independentemente do Na presente, aspecto este d.a maior irnportân
cia, considerando que nos piroxênios alcalinos esses dois elemen
tos acham-se idealmente combinados para formar o componente mole
cular acmita.

As deterninações das proporções de Fez* e Fe3* foram
feitas com o auxílio de um programa de cornputação de uso interno ,

SILICAL, elaborado pelo Prof. Horstpeter Ulbrich. Para o cá1cu1o
das concentrações moleculares dos piroxênios foi considerada a dis
tribuição catiônica segundo posições estruturais, bem como o com
portamento quínico desses minerais durante todo o campo da série
egirina. A seqtlência de determinação,dos componentes moleculares
teóricos adotada 6 a seguinte: Tschermakita f6rrica, cazle1+ - Ts
(caFe3*sire3*ou) ; NATFE (NaTisiEeS*ou) ; cátcio-titanio tschermakita,
caTi-Ts (caTiAlrou); cálcio-ferro f6irico tschermakita, caFeS*-T,
(caFe3*siAt0-) ;-uärisi zooi Jadeita, Jd (NaAls izoo)_;__ RcrTri1l: j.?.¡- O

(NaFe''Si20O¡; Diopsídio, Di (CaMgSi rO); Hedenbergita, Hd
(caFesiz06); Enstatita, En (Mgrsizoìi Ferrosilita, Fs (Fersirou);
MnrSrrOU; Wollastonita, Wo (CarSiZOO) .

A nomenclatura adotada para os piroxênios alcalinos
segue a sugestão dada por Tröger (1979), que linita o campo das
egirina-augitas ao intervalo de 20 a 75eo do componente molecular
acmita. Valores abaixo de 20eo definen o membro soda-augita e supe
riores a 75eo o, termo egirina da sórie.

Em analogia com vários autores que se ocupan do estu
do desses ninerais, restringiu-se a expïessão ,,acmi.ta', ao aornporr"r,
te te6rico NaFe3*si zo6, empregand.o-se de forma rotineira o termo
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"egirina" quando da referência ã fase mineralógica natural, inde
pendente da sua cor.

Na parte analítica, procurou-se recorïer a pa-
drões guardando composição a mais sinilar possívet ã da fase in-
vestigada. Assirn, para os piroxênios nais só¿icos, foram utiliza
dos: egirina-augita (158) para Fe, Mn, Mg, Ca e Na; egirina- au-
gita (174) para si; augita (A-209) para Ti e A1 e biotita# 1 pg
ra K. Por outro lado, para os mais cálcicos: clinopiroxênio (CpX
-118) para Si, Fe, Ca e l4n; augita (A-Z0g) para Ti e A1; egirina
-augita (158) para lvfn e Na, e biotita# 1 para K.

2.I.4. Granada

Na'composição desses minerais assumiu-se que todo
Fe está presente como Fe3*. As fórnulas químicas foram calcula-
das na base de 24 átomos de oxigênio, e a distribuição dos dife-
rentes elementos feita de acordo com Deet et aLr.(1969), eu€ con-
sideram Fe3* como sendo substituído por Ti na estruturâ €, por-
tanto, ocupando a posição RZ0S (y).

As estruturas zonadas r por sinal muito abundan-
tes, foram estudadas por meio de perfis transversais, com as 1ei
turas espaçadas de 40 u. As Figs. 19 e z0 ilustram bem a nature-
za do trabalho executa(lo e os resultados obtidos para dois cris-
tais selecionados.

A nomenclatura adotada para esses ninerais 6 a de
ZedLítz (1933), que consiste em subdividir as granadas titanífe-
Tas em duas variedades, melanita e schorlonita, fixando os seus
limites de composição em 0-15% e > 15s" Tioze respectivamente.

Como padrões analíticos forarn usados:
(# f2442) para Si, A1 e Fe; espessartita con. ítrio
nada (Ito-z) para Ca; enigmatita para Ti, Mg e Na,
# 3 para K.

granada
para Mn; gra

e biotita
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2.L.5. Biotita

Estes minerais foram analisados parcialmente, com as
fórnulas qulmicasexpressas na base de ZZ âtomos de oxigênio. A aná
lise das micas mais magnesianas contou como principal pad.rão para
os elementos si, 41, F€, Mg e K a biotita designada de universida
de da Basil6ia, enquanto que as mais ricas em ferro, para os nes
mos elementos, a biotita # t. para os demais elementos, empregou_
se indistintamente a biotita # J para Ti, Mn, Na e F, e a tremoli
ta (canpolungo) para ca, e benitoíta (san Be'ito) para Ba.

?.2. Raios X

A caracterização mineral6gica de feldspatos potássi
cos foi efetuada com. base nos difratogramas de raios X. Sete difra
togramas desse mineral (Fig. 7) , presentes em vãrios tipos de ro
chas, foran realizados com o fim de caracterizar o mineral e deter
ninar o seu "indicador triclínico 1S1".

Face ã presença de impurezas de nefelina en argunas
amostras' acarretando dificuldades para a caïacterização, os difra
togramas obtidos a partir da radiação KuCu foram registrados no in
tervalo 15 a 50e e zg por minuto para a identificação dos picos
(131), (131), (201), (060) e (204). o va10r da triclinicidade foi
determinado segundo a equação 

^ 
= IZ,S (df' dfSf) dada

Gold.smith e Laves ( 19S 4) .

por

2.3, Análise quínica de rochas

como referid.o, J0 amostras tid,as como repïesentati
vas das principais litorogias do maciço foram selecionad.as , para
fins analíticos. Estes trabalhos tiveram lugar na Divisão de Labo
ratórios (GEotAB) d.a Geologia e sondagens Ltda., Belo Horizonte
sob a supervisão do Dr. c1ãudio v. Dutra, empregand.o-se técnicas
analíticas diversas.

SiOZ, 41205, Fe total, MgO, CaO, pZOS e TiO, foram
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analisados por fluorescência de raios X, em equipamento de fabrica
ção Rigaku, o mesmo sucedendo con Th, Rbn s e cl, a, diferença
residindo no fato de que no primeiro caso as amostras foram tod.as
fundidas em tetraborato de 1Ítio e, no segundo, o pó apenas prensa
do.

As Terras Raras e os demais elementos traços foran
determinados por meio de espectrografia óptica de emissão, usando-
se um espectrógrafo Jarrell-Ash com montagem Ebert.

NarO, KZO, MnO, As e Li (lirnite de sensibilidade
lppn) foram dosados por absorção atômica.

de

,Outras netodologias
úmida convencional (titutação con
FeO; fluorimetria (dissolução com

eletrodo de íon específico para F;
lume de gás para COZ.

empregadas consistiram de: via
permanganato de potássio) para
HF+HNOS) para UsOe; técnica de

evotr-ução do COZ e medida do vo

2.4. Geocronologia

As aná1ises radion6tricas foram todas feitas pe 1o
autor no Centro de Pesquisas Geocronológicas, usando-se o mótodo
K/Ar (concentrados minerais isolados ou mesmo rocha total). A sele
ção das amostras levou en conta crit6rios eminentemente geocrono
lógicos e, considerando as caracterÍsticas peculiares de cada ro
cha, as datações foram executadas de maneira distinta. A idade d.as
rochas da s6rie urtito-melteigito foi determinad.a recorrendo-se a
concentrad.os de biotita, enquanto que a dos fonolitos, face ã sua
granulação fina, a rocha total. As anãlises de K foram realizað.as
por fotonetria de chama, enquanto que a dosagen de Ar foi feita
por diluição isotópica (para maiores detalhes ver Amaral et aL. ,
1eóó).
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As constantes utilizadas foram as seguitìtes:

Àß = 0,4962 x 10-9anos -1

À^ = 0,581 x l0-10urro, -1
no'ât. K4o em K total= o,o LL67 ,



CAPÍTULO

GEOLOGIA

A área em que afloram as rochas alcalinas é

em sua quase totalidade de rochas granitóides do Cornplexo
regos e netassedi-mentos, de idade prováve1 pré-eambriana,
centes ao Grupo Açungui.

-14-

fornada
I TCS LOT

pe rten

0 Cornplexo Três Córregos 6 constituído basicamente
de granitos, quartzo monzonitos e granodioritos, podendo por vezes
apresentar fáceis gnássicas e nigmatíticas. Associa-se tanbén a

lentes de calcário, presentes no seu interior, e interpretadas co
mo "roo.,f pendants". O complexo é considerado intrusivo e de idade
provavelmente eopaleozóica, sends freqüentemente cortado po.r di
ques de diabásio mesozóicos.

0 Grupo Açungui, seqtlência de rochas epirnetamórficas
descritas pela primeira vez por Derby (1878) e, mais tarde, por
0liveira (Lg27), acha-se representado na area principalmente por
filitos e muscovita xistos, com transições para quartzitos e calcâ
rios mais ou menos magnesianos, pâssando a calco xistos. O grau de
metamorfismo desses metassedinentos, ã .vist,a de feições mineralõgi
cas e texturais, corresponde ao do fácies xistos verdes de Turner
e verhoogen (1960) . contudo, segundo Melfi et aL, (1965) , indo-se
deoeste para leste, verifica-se aumento progressivo desse grau, de
saparecend.o os termos carbonãticos e tendo lugar a transformação
gradual das epimetarnórf icas de nature za pe1ítica, em gnaisses e rnig
natitos. De conformidade ainda com esses autores, a direção dorni
nante dos planos xistosidade das rochas metassedimentares 6 , NE-SW,

com mergulho variável, por6m, mais freqtlente para NW. Diques de
diabásio de pequeno porte aparecem na região, cortando indiscrirni
hadamente os vários tipos 1ito1ógicos.

É nesse conjunto de rochas que se encontram alojad,os
dezenas de pequenos corpos alcalinos, entre eles :e Banhadão; dis
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põen-se segundo alinhanentos preferenciais e têm sua origem ligada
a inportante episódio magnático atuante durante o nesozóico. Den

tre esses corpos mencione-se os de Itapirapuã, Barra do Itapirapuã,
Mato Preto , Cerro Azul e Tunas , entre outros bem nais dist antes. F,s

ses focos alcalinos, eil particular, acham-se alinhados segundo di
reção N45W

0 maciço alcalino do Banhadão possui forma irregular,
semelhante a uma "pera", e ocupa área aflorante de aproximadamen
te 8 Km2. Sua estrutura compreende duas chamin6s principais de
grande porte integrando-se a um conjunto alinhado segundo direção
EW, e completamente circundado por rochas graníticas do Complexo
Três Córregos (Fig.Z), Incluen-se tanbérn ã estrutura outras chani
n6s secundárias, de diâmetros muito pequenos r eu€ emergem princi
palmente na região lateral entre as duas principais.

A análise de fotografias a6reas, ou mesmo a inspe
ção dessas estruturas anelares no campo, revela que as duas chani
n6s principais são mais ou menos circulares e, a despeito de peque
nas porções erodidas, praticamente completas. Todavia, cada uma

delas exibe características distintas. A do lado 1este, de diâne
tro ben superior, mostra em sua parte central forte depressão, on
de teve lugar a forrnação de pequena cobertura colúvio-aluvionar com

formato de meia lua, fato que the emprestou localmente o nome de

Banhadão. Feiçõos adicionais reconheeidas consisten da presença de

drenagens anelares concênt.ricas e radiais, sobretudo centrÍfugas ,

sendo as centrÍpedas inexpressivas. Por outro 1ado, a do oeste, de
menor porte, apresenta a sua parte central (núcleo) bastante eleva
da, praticamente no mesmo nível ou atê superior ao da crista ane
lar que a envolve. Sen exibir qualquer depressão, a sua topografia
interna é acidentada, com desníveis abruptos causados pelo entalha
nento mais profundo da drenagemr eu€ em gerar acompanha a região
de contato entre as rochas. Assin, caracteriza-se por conter vales
estreitos, longos e profundos.

corresponde ã

tros acima do

Do ponto de vista morfolõgico, o maciço do Banhadão
maior elevação da ãrea, alcançando cota de 955 rne

nível do mar. Na região, é ,conhecido como Serra do
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Burrinho. No tocante ãs suas dirnensões, essa elevação representa
parte apenas da sua área de exposição, conforme observado no mapa
geológico da Fig.2. Por outro 1ado, mapas d.e intensid.ade magnftica
cintilomótrica total da região (FerreÍra e Algarte, 1979) mostram
uma ampli-tude maior de anomalias aerogeofísicas indicando a presen
ça de rochas alcalinas. Esse fato evidencia que o rnaciço acha-se
ainda parcialmente coberto por rochas graníticas, levando -a possi
bilidade de essas rochas constituiren um corpo de dimensões bem
maiores.

Nas bordas do maciço junto ãs encaixantes graníticas,
existem escarpas de grande inclinação, terminando geralmente em
profundos vales entalhados. por outro lado, nas partes em que es
ses vales são pouco esculpidos, a passagem das rochas alcalinas ãs
granÍticas se faz sob um denso rnanto de intemperismo. As relações
complexo/encaixantes não são muito claras, tratando-se aparente
mente de contato tectônico, com evidências dadas pela presença de
estruturas,.orientadas e deformações cataclásticas (arns. 42 , 43, 42,
122, L3L,134),.verifica-se, portanto, que nas imed.iações do maci
Ço, conforme observado no extremo leste da chaminé maior e sul da
menor, estão presentes consideráveis deformações nas rochas encai
xantes, produzindo estruturas orientadas e, poï ve zes, até mesmo
estriações. contudo, face ã inclinação dos morros, esses b 1 ocos
são facilnente movimentados , razáo pela qual não se procedeu ã 1ei
tura das foliações. Nesses locais, foi possível comprovar-se a
existência de falhas; entretanto, €fl particular no lado leste, fo
ram observalos blocos praticamente esmagados por atrito. Assim, a
caractetizaçáo tectônica do "emplacement" foi prejud.icada ora pelo
denso manto de alteração intempérica, ora pela eros{o total do ma
terial de contato, e tem por base apenas observações levadas a
efeito em alguns afloramentos onde o contato do naciço com a encai
xante encontra-se exposto.

0 complexo constitui uma massa heterogênea de rochas
pois , a julgar pela simples inspeção das amostras coletadas, exis
tem grandes diversidades texturais e mineralógicas. Ele compõe-se
exclusivamente de rochas insaturadas, todas isentas de plagioclá
sio, sendo nefelina sienitos, portadores ou não d.e nelanita (gra
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nada titanífera) , e de feldspato potãssico e nefelina inter-cresci
dos, o tipo 1ito1ógico dominante. Rochas de natureza básica a u1
trabásica, como flogopita melteigitos, malignitos e feldspato - me

lanita ijolitos, ocupam geograficamente áreas de menor expïessão
Fonolitos estão presentes na forma de pequenos diques provavelmen
te verticais, de espessura de alguns poucos decÍlnetros, cortando
as diversas variedades de nefelina sienitos. Não foram encontrados
vestígios de carbonatitos, ainda que na forma de pequenos VCIOS

irregulares, em qualquer ponto do maciço; contudo, nas imed.iações
do lado oeste da chaminé de menor porte, junto ãs encaixantes, re
conheceu-se um derrame de extensão restrita, provavelmente cobrin
do algumas centenas de metros quadrados, de lava fonolítica carbo
natizada (am. Bs) e muito rica en sodalita. Da mesma forma, não se
constatou a presença, dentro dc maciço ou mesmo fora dele, de ro
chas provenientes de processos de fenitizaçáo, salvo efeitos metas
sonáticos incipientes junto aos contatos. Nestes locais, foram i
dentificados feldspato potássico e egirina-augita em rochas adjacen
tes ao maciço (ams. 42, 44, 75, zG, zB, z9 e g3). Muito possivet
mente existem fenitos na ârea, por6m, eles devem situar-se abaixo
do profundo manto de internperismo, ou então, effi níveis inferiores,
nas partes graníticas que encobrem o restante do naciço.
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CAP fTULO

PETROGRAFIA

Trinta 1âminas representativas dos vários tipos lito
1ógicos encontrados no maciço (Fig.3) foram examinadas opticamente
e determinadas suas aná1ises modais (Tabelas Ia e Ib), à exceção
das amostras L0 e 31, exibindo granulação muito fina. para fins
de classificação petrográfica, e com base na composição mineralógi
câ, os dados foram tentativamente projetados nos diagramas de Sa

rantsina e Shinkarev (1967; citação em S/rensen, 1974) e Streckeisen
(1976), representados, respectivanente, nas Figs. 4 e 5.

0s primeiros autores propuseram uma classificação mi
neralógica em diversos campos, usando como parâmetro para subdivi
são as proporções volum6tricas de náficos, nefelina e feldspato al
calino. Assim, a projeção dos valoles M-Ne-A (Fig. a) possibilita
situar as rochas alcalinas do maciço en 8 canpos petrográficos dis
tintos: nefelina sienitos (reunindo as variedades leucocráticas,
mesocráticas e melanocráticas), juvitos, nalignitos, ijolitos com

feldspato e melteigitos. 0 exame desse diagrama, aliado ãs observa
ções macroscópicas e de campo, permite concluir que o maciço 6 pg
trograficamente muito heterogêneo, com os pontos mostrando grande
dispersão. Eles se distribuem desde o campo das rbchas ricas em

mãticos, abrangendo as partes med,ianas do diagrama, indo até o ou
tro extremo, o das rochas leucocráticas. O gráfico demonstra tam
bérn que a grandê maioria dos pontos refere-se a nefelina sienitos
e suas variedades (reuco, meso e melanocráticas), com os d.enais
ocupando campos diversos.

O segundo diagrana, Q-A-P-F, proposto inicialmente
pela IUGS (1972),6 mais conhecido e de maior utilizaçáo. Face ã

presença indiscriminada de
chas, os dados reunindo as

plagioclásio e feldspatóicle
P-F do diagrana (Fig. 5). A

nefelina em todas
proporções modais
estão projetados
distribuição dos

as variedades de ro
de feldspato alca1ino,
sobre o triângulo A-
pontos se dâ sobre a
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Tabela Ia

minôral6gica norlql d" rochas alcalinasCompos i ção

Flogopita
ncltcigitos

t¿

Feldspato-
nelani,ta
ijolitos
34
9,9 9,7

44,5 53,5

4,9

Malignitos

56
29,4 29,9

31,2 38,7

2,5

do Banhadão

Àlelanita-nefe I ina s ienitos

? I I 11 12 ls 14

20,2 L7 ,7 30, S 30,7 40, S 48.ó 46, t

53,1 39,0 59,0 43,5 59,3 38,7 58,8

Icldspato rlcslino

Albita

Ncfelina

Sodalita

lntcrcrescimento
fe Idspato potás-
sico-ncfelina

Ag regado'

Cancrinita

Piroxônio

lleianita

Titanita

OpJcos

Apatita

Calcita

Biotita

Wo)lastonita

Feldspato a Icalino

ÂIbirn

Nefelina

Sorì¡ I i ta

Intercrescincnto
felclspato potás-
sico-lrcfelina

^Brcgado'
Cancrinita

l)i loxðnio

l\lclanita

lrtrnrtû

Opa cos

Apatitr

Calcìta

Biotita

Woll¡stonita

10,2 19.0

rs.0 6.8

36,8 37,5

2,7 1,5

10,2 ll,6.0,8
12,1 t2,5 8,2

0,9 0,6

I,2 0.7

2,2 0,9

3,5 0.4 10.3

2,3 Z,7

ó,5 6,7

0,2

0,J l,ó
1,7

1,5

3.4

0.9

0,ó 0,5

0,4

0.2

2,0 4,7

2,6 2,8

0,7 L ,Z

32 ,7 28 .0

I,l
3r,l l3,9

L2 ,7

0,7

tr 1,4

0,9 0,9

l,ó 0,4

1.S 2.1

0,7

I,5

tr
0,3

2,9

II
rõseos

18 19 21

41,4 3ó,4 35,8

ró,4 t7,6 51,0

0,ó 4,2

27,6 tl,7
12,6 14,8

8 ,I 19, Z

lr,4. 18,8

0,1

0,ó t,8

t,0 0,9

0,3

0,2 I,J
2,3

I,Z

I,0

0.9

2,3

'l¿bela Ib

Nefclina sicl¡itos

I

¡5 16

29..0 40,8

26.,0 31,8

3J,8 l7,l

tr
0,5 1,8

8,2 I,J
tr 0,I

0,2

0,7 0,1

0.3 z ,l
1,5 1,4

22 zg

40,2 :ó,e

3t,5 27 ,3

2,4 J.ó

20 23

s9,6 44,3

2,3

3,t 40,4

20,8 0 ,2

12,5 tz,2

2,4

tr 0,ó

1,0

0.ó

t?

32,S

47,S

0,4

tl,3

II
clnzûs

24 25 2? 28 30

37,5 45,4 53,3 47,7 ó5,1

0,2

2,L 29,5 2,t 2l,I 23.8

48,3 2,2 7,8 13.i 5,4

9, I 27 ,t t,z
4,7 1,0 7.8 1,5

9,9 8.7 7,8 7,5 3,JI,3

1,4

0,3

0,2

0.2

I,4

J,5

I9,0 2J,5

I,ó
18,ó 1.4,3 5,0

2,3 I ,3 tr
rr l,l 0,¿

0,4

0,6 tr I,l
0,8 8,7

ll ,I 4,5

0,6

9,0 5,9

2,6

0,9 0,ó

tr 0, ó

tr
I,9 tr
0,4

t,l 0,3 0,5

0,7 0,1

0,1 tr rr
0,3 0,4,

tr l;
'l

',\gregado r¡icrocristalino de nefelina, cancrinita, calcita e mineral isótropo do grupo da soda 1 i ta.
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linha F-4, em razáo da ausência total de plagioclásio, salvo raras
exceções, onde aparece na condição de traço. Assim, a partiï desse
gráfico, pode-se verificar que os pontos relativos ãs rochas do rna

ciço ocupan dois campos distintos, uil referente aos nefelina sieni
tos (campo 11 dos fóide sienitos) , e contendo a grande naioria d.as

amostTas, e outro, mais rico em fóides, correspondendo aos nefeli
nolitos (campo l5 - foidolitos). Somente o ponto correspond.ente ã
amostra 20 situa-se fora desses limites (á1ca1i-feldspato sienito
com fóide).

Preliminarmente, pode-se dizer que amba-s as classifi
cações utirízadas são insatisfatórias. A primeira 6 en linhas gg
riais mais abrangente, tendo ainda a vantagem adicional de separar
tipos 1ito1ógicos variando desde leuco at6 ultramelanocráticos; con
tudo, a julgar pelas rochas do maciço do Banhadão, essa classifica
ção nem sempre é er.icaz, pois o campo estabelecido por aqueles au
tores para os malignitos parece demasiado amp1o. Nesse sentido, as
amostras 5 e 6 são as únicas rochas que exibem composição mineraló
gica e textural, a16m de relações de campo, próprias de malignitos
(sensu sdrensen, 1974); já, as anostras g e 11, igualrnente incluí
das nesse campor possuem características ben distintas. Da mesna
forma, o campo dos nefelina sienitos foi dininuído em detrimento
ao dos juvitos. Nesse caso, deve ser tamb6n lembrado que o termo
juvito caiu em desuso na literatura especiali zada e, conforme su
gestão de Mitchell e Platt (1979), essa designação deve seï abando
nada. Por outro lado, a segunda classificação parece ser mais indi.
cada para rochas de natureza essencialmente f6tsicas, mostrando-se
inadequada para as rochas do Banhadão, sobretudo aquelas em que os
máricos estão presentes em porcentagem alta. Assim, com vistas a

una classificação mineralógica mais realística, os tipos constan
tes das Tabelas Ia e Ib foram agrupados levando-se em consideração
o índice de cor, juntamente com a quantid.ade volumétrica de felds
patóides e plagioclásio, seguindo as sugestões constantes de
streckeisen (1976). Ãs rochas tTazendo minerais "incomuns", com
teores modais superiores a seo (caso de melanita, flogopita, ou mes
flo, feldspato alcalino em rochas da série urtito), acrescentou-se
ao nome da rocha o prefixo mineral correspondente.
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Adotado esse esquema de classificação, o estudo
petrográfico minucioso das amostras, baseado em aspectos tex-
turais e observações de campo, perrnitiu a caracterização dos se
guintes grupos 1ito1ógicos: flogopita nelteigitos, feldspato-me-
lanita ij olitos, malignitos, melanita-nefelina sienitos , nefeli
na sienitos I (portadores de alto teor modal de intercrescimento
feldspato potássico-nefelina), nefelina sienitos II (variedades
cinzas e róseas) e fonolitos. Este úttimo grupo inciividual izað,o
com base em observações texturais, dentro das subvulcânicas.

A distribuição geográfica das rochas no interior
do maciço, exceção feita ãquelas reconhecidas em escala de aflo-
ramento,, (malignitos , feldspato-melanita i j olitos e fonolitos) 6
dada na fig.Z.

4.I. Nefelina sienitos I

Essas rochas formam um

redondada, ocupando toda a região cent
nenor, lado oeste. Mostram-se totalmen
felina sienitos II - cinzas, seja por
tos.

único corpo, de formas ar-
ral da chaminé principal
te envolvidas seja por ne-
me lanita-ne fe 1 ina s ieni -

0s nefelina sienitos I exiben características d.is
tintas das demais litologias. Possuem cor cínza claro a escuro
e minerais arranjados de forma a conferir-lhes verdadeira textu-
ra em na1ha. Assim, as rochas apresentam núcleos mais ou menos
equidistantes, de formas arredondadas ou poligonais (octa6dricas,
hexagonais) , e tamanho em geral ao redor de 3 cm. Esse núcleos,
formados de material muito fino, de coï esbranquiçada e minera_
logia essencialmente f6lsica, acham-se circundados por grânu1os
bem desenvolvidos de feldspato cinza chumbo, nefelina e minerais
máficos, enprestando ao conjunto aspecto de rede.

como a apar6ncia externa desses núc1eos félsicos
faz lembrar a textura sacaróide, e devido tamb6m ao fato cleles
serem abundantes, além de constituídos opticamente de um inter-
crescimento feldspato potássico-nefelina nurna textura tipo minnequítica,es



_25 _

sas rochas são tratadas em separado, a16m de denoninadas nefelina
sienitos I. Poder-se-ia acrescentar ao seu nome o prefixo "pseudo
leucita", todavia, segundo sugestões de Mitchell e Platt (1979),

os termos"pseudoleucitas" e intercrescimento feldspato potássico
nefelina não devem ser tomados como sinônimos pelo simples fato de

o primeiro ter implicações genéticas.

Ao microscópio, os nefelina sienitos I consistem e:
sencialmente de feldspatos alcalinos, nefelina e de um intercresci
mento feldspato potássico-nefelina, com os minerais máficos sendo
um componente de menor importância.

A nefelina forna enormes
xenomórficos, pïaticamente sem qualquer
tudo, são comuns as bordas reabsorvidas

cristais
indíc i o

suD].dromort].cos a

de alteração; con

0s feldspatos alcalinos (variedades de ortoclásio)
ocorrem como cristais subidiomórficos a xenomórficos, âlcançando
por vezes dinensão de at6 10nm. Acham-se inalterados ou então pou
co transfornados emmaterial argiloso. Geminação não foi observada,
enquanto que estruturas pertÍticas podem estar ausentes ou então
presentes, ora em pequenas quantidades disseminadas em manchas o

ora na forma de veios densamente irregulares mais ou menos parale
1os ã face (001).

0 caráter peculiar da textura dessas rochas prende-
se ao g.rande volume ocupado pelo intercrescimento feldspato potás
sico-nefelina, 11 a 34eo (Tabela Ib). Contudo, esses valores numé
ricos modais devem ser vistos apenas como referência, pois devido
ãs dimensões da'area tomad.a por essa estrutura em relação ãs da
nefelina e feldspato potássico granular, aquelas proporções mine
rais podern estar totalmente alteradas, dependendo em nuito da Te

gião da amostra abrangida pela secção petrográfica. Assim, a obser
vação macroscópica parece indicar que os núcleos de intercrescimen
to feldspato potássico-nefelina ogupam proporções relativas bem
maiores que as determinadas pela contagem moda1. Por sua vez, es
se intercrescimento apresenta-se de três modos distintos: como par
te integrante da massa irregular, rìâ forma de grânulos com contor
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no parcial ou totalmente arredondado, podendo reunir-se em verda
deiros aglomerados, ou então, como material intersticial.

0 primeiro tipo é o mais comum e melhor representado
na amostra 15 (Fotomicrografia 1). Constitui extensas massas irre
gulares de feldspato potássico muito 1ímpido englobando nefelina
vermiforme com menos de 0,1 mm de comprimento, e sem qualquer altg
ração. Em quantidade, a nefelina pode ser táo abundante que os ver
mes se tocam, com o conjunto formando unìa textura em "chamas" ou

"fingerprint". Nessas rochas, nota-se que o material que deu ori
gem ao intercrescimento feldspato potássico-nefelina estende-se u*
grânulos de nefelina anteriormente cristalizados, pârâ incluir na
matriz feldspãtica fragmentos deslocados das suas bordas; ou ain
da, aos grânulos de feldspato pr6vio, provocando uma verdadeira in
vasão de vermes de nefelina, €ilì geral acomodados transversalmente
ãs clivagens. uma outra feição digna de destaque é a presença de
cristais de nefelina e feldspato alcalino nais antigos em flagran
te desequilíbrio com o naterial envolvente rico em potássio e só
dio, pelo qual foi parcialmente reabsorvido. Nesse caso, a passa
gem das fases intercrescidas para os cristais de nefelina ou fel
dspato se faz de modo gradual

0 segundo tipo 6 menos comum e aqui ilustrado pela
amostra 17. As características gerais da estrutura são idênticas
ãquelas deseritas. Contudo, o intercrescimento feldspato potássico-
nefelina apresenta-se como grânulos, com menos de 0,3 mm de diâne
tro (Fotonicrografias 2 e 3), de conformação arredond,ada ou tenden
do a ovalada, ou então, poligonal.

Intercrescimento feldspato potássico-nefelina ( Foto
micrografia 4) , presente como material intersticial, foi registra
do em todas as amostras examinadas. contudo, distingue-se das e:
truturas anteriores pela quantidade, tarnanho e forma das inclusões
de nefelina. Assim, compõe-se de uma matriz de feldspato potássico
1ímpido, sem qualquer indício de pertita e com poucas inclusões de
nefelina,que se individualizam comumente na forma de pequenos cris
táis vermiformes, bastonetes ou mesno placóides, sem exibir qual
quer arranjo orientado. Por vezes, essas inclusões se concentramno
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contato com as faces de enormes cristais hospedeiros de nefelina
ou feldspato, orientando-se perpendicularmente a elas e conferindo
aos grãos o aspecto de franja sobreposta (Fotomicrografia s); em

linhas gerais essas estTuturas adquirern ínvariavelmente caráter nir
mequítico. Cabe tamb6m mencionar que na totalidade dos casos os
contatos entTe as fases intercrescidas e os cristais de nefelina e

feldspato alcarino são quase sempre retilíneos e abruptos.

þlelanita é o mineral máfico mais freqtlente dessas
rocllas. 0corre como cristais xenomórf icos , via de regra zonatlos,
com os núcleos exibindo coloração castanho-avermelhada e as bordas
castanho bem mais claro. O seu desenvolvimento 6 tipicamente poi
quilítico, aparecendo piroxênios, a16m de opacos e biotitas, como
as inclusões mais comuns.

0s piroxênios são ben menos abundantes, alcançand.o
teores inferiores a 5eo. Formam prismas curtos, achatados segundo
(100), ou então grânu1os xenonórficos. sua cor 6 variáve1, passan
do de verde páfiao a anarelo-esverdeado, e o pleocroísmo demasiado
fraco. Por vezes, incluen apatita, mas são principalmente ricos em

minerais resultantes de processo de reabsorção magrnática, entre os
quais se sobressaem piroxênios com tonalidades mais verdes, bioti_
ta de cor vermelha escuro e granadas. Estes produtos de tïansforma
ção ocupam a periferia corroída do cristal ou então dispõenr-se em
seu interior. En algumas amostras essa transformação se mostra mui
to avançada, restando do cristal original apenas uns poucos nú
cleos verdes circundados por melanita e opacos.

Biotita está sempre presente, ocorrendo geralrnente
como produto de transformação dos piroxênios. Contudo, 1â amostra
fz, esse mineral eneontra-se isolado e, por vezes, na forma de
agregados submilirn6tricos (glomerofenocristais). Ã exceção da amos
tra 75, exibindo cor verde cana a amarelo pálido, possui coloração
castanho-avermelhada ou laranja. As dimensões dos cristais não ul-
trapassam a 1 mm, constituindo muitas vezes verdadeiras coroas ao
redor de núc1eos de piroxênios.

aFace sua pequena importância, os demais acessórios
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(titanita, opacos , apatita e calcita) dispensam maiores
rios.

4.2. Nefelina sienitos II

En sua quase totalidade o maciço do Banhadão cornpõe-
se de nefelina sienitos II.Essa variedade petrográfica, tão abun
dante e de maior distribuição geográfica, ocupa todo o espesso anel
que constitui a crista circundando a depressão central- incluindo
uma ranificação que adentra ã cratera central, fato que dâ ao depó
sito colúvio-aluvionar a forma de meia lua-- e as bordasNW-SI{ da
chaminé menoï (lado oeste).

Os nefelina sienitos II possuem coloração predomi
nantemente cinza; no entanto, variedades de cor rosa - avermelhada

come nt a

são encontradas na parte SE,

depressão) da chaniné maior.
e W (incluindo o ramo que adentra a

sua cor acha-se em parte condiciona

constituem

S

A

da ãs proporções relativas de feldspato alcalino e nefelina. Nu,
variedades rõseas, nefelina, de coloração avermelhada, é abundante,
enquanto que o feldspato alcalino e cinza chumbo pátido; nas de

cor cínza, nefelina é em linhas gerais rnenos freqtlente, inclusive
de difíci1 reconhecimento nacroscópico, e exibe coloração cinza
c1aro, semelhante à do feldspato a1ca1ino. Contudo, nos casos de
nefelina sienitos cinzas com alto teor modal de nefelina, este rni
neral exibe coloração levenente esverdeada.

4.2.I Nefelina sienitos II - róseos

0s tipos de cor rosa, de menor volume,
aparentemente um corpo independente daqueles dos cinzas. Sua textu
ra 6 granular, conquanto nos trabalhos de campo tenha sido possí
ve1 reconhecer uma variação sistenática da granulação; assim no ra
mo que avança para o centro da depressão, essas rochas mostïam gra
nulação fina a nóclia, passando a grossa junto ãs partes sE, regíão
onde o corpo torna-se mais volumoso. Neste local encontram-se pe
quenos veios pegmatóides de nefelina sienitos. Mineralogicamente ,
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idas no maior ou menor desenvolvi
feldspato a1calino, nefelina), cujo
desde pouco mi1ímetïos, nos mais fi
5 cm (an. 29) , nos de granulaç.ão nais

0 estudo nicroscópico revela
chas apresenta textura hipidiomórfica granu
ça de texturas xenomórficas equigranular e

comum. O exame das aná1ises modais (Tabela
pato alcalino e nefelina com seus produtos
cancrinita, zeóIitas, etc.) constituem mais
rocha, surgindo piroxênios como os máficos
dinadamente, estão presentes titanita, apat
biotita (este ú1timo mineral enriquecido na

que a maioria dessas ro
1ar; contudo, a presen
rnequ].granuLar nao e in
Ib) eviclencia que felds
de alteração (agregado,
de 70qo do volume da

mais irnportantes. Subor
ita, opacos, calcita e

am. 21).

Feldspato alca1ino, o mineral mais importante, 6 o

único feldspato reconhecido. As características ópticas apontan pa
ra a presença de ortoclásio; geralmente os indivíduos são límpi
dos, subidionõrficos ou xenomórficos, e na maioria das vezes gemi_

nados segundo a 1ei de Carlsbad. Estrutura pertítica está presente
na quase totalidade das amostras investigadas, seja como vei-os fi
nos desenvolvidos paralelanente à face (001),seja como manchas.

A nefelina é menos abundante que o feldspato a1caIi
Do, e ocorre sobretudo na forma granular, subid.iomórfica put.i-u!
mente envolvida por feldspato alcalino ou idiomõrfico; este ú1timo
hãbito 6 menos freqtlente, com os cristais apresentand.o se cçao
tïansversal retangular. Em quase todas as amostras o mineral exibe
sinais evidentes de alteração, provavelmente de natureza hidroter
ma1, com os produtos mais importantes sendo um agregado mineralógi_
co, cancrinita e, nenos comumente, uma fase do grupo das ze6litas.

0 agregado microcristalino consiste de vários mine
rais, sendo nefelina, cancrinita e calcita, ao lado de grand.e quan
tidade de uma substância isótropa pertencente ao grupo da soclali
tã, as únicas fases passíveis de reconhecimento ao microscópio. por

vezes, observam-se remanescentes de nefelina en passagem gradual
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para o agregado, indicando que a transformação daquele mineral não

se realizou por completo.

A despeito de cancrinita ter sido reconhecida en qua

se todas as anostras, apenas em algumas delas os teores são signi
ficativos (Tabela Ib). Ocorre sempre substituindo a nefelina e en
dinensões microscópicas, salvo algumas raras exceções em que a can
crinita ocupa quase todo o cristal daquele mineral.

Piroxênios são os máficos mais importantes, aparecen
do como cristais su.bidiomórficos a xenomórficos e, em nenor fre
qtlencia, idiom6rf icos , com dinensões que variam entre 0,1 e Z ,0mn.
A sua coloração doninante 6 esverdeada, com tonalidades gradando
desde verde oliva at6. verde cana amarelado em X. O pleocroísmo 6

de intensiclade moderada e sua fórmu1a sempïe obedece a re 1 ação

X>Y>2. 0s valores determinados para Z^c situam-se na faixa de 5ó a

68e, ã exceção de uma fase coexistente (am. 79), de natureza egi
rínica e coloração bem nais acentuada, com X^c alcançando no náx_i

mo óe e 2V estimado ao redor de B0e. As características ópticas e

a composição química (Tabela VIII) indícan tratar-se de egirina-au
gitas comumente enriquecidas em sódio.

Na naior parte das vezes esses minerais são poiquilí
ticos , com titanita, apatita e opacos aparecendo como prrincipais
inclusões. Uma caracterÍstica muito conum é a presença de estrutu
ra zonada, seja gradacional em direção ao centro do cristal, seja
na forna de manchas irregulares. 0s estudos ópticos revelam que o

padrão doninante consiste de coloração verde claro nas porções cen
trais dos cristais, passando a verde bem mais escuro junto ãs bor
das. Nos casos extremos, os núcleos apresentam cores amarelo claro
a incolor. 0 zoneamento, como realçado pelas mudanças de cor, apon
ta no sentido de um maior empobrecimento no componente
nas partes centrais dos cristais.

e g1 rrna

Titanita 6 o mineral
tuintes menores, apresentando-se v
mórficos a subidiom6rficos, cujas
Apatita idiomórfica a subidiomórfi

mais freqllente entre os consti
ia de regra como cristais idio
dinensões não excedem a 0,4 mm

cã, com dimensões chegando atê
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2,Omm, foi notada apenas em algumas amostras, e ainda assim na for
ma de inclusões em piroxênios ou em outros rninerais. Opacos estão
presentes como inclusões em piroxênios, ou ainda individualízados,
quando então exibem dimensões maiores e assocíação com os náticos.
Calcita foi identificada em todas as 1âminas, isoladamente ou como

componente do agregado mineralógico resultante da decomposição de

nefelina.

Ao lado dos constituintes acima, aparecem ainda bio
tita, de ocorrência acidental, ã exceção da amostra 21 trazendo na
moda B,7eo desse mineral (Tabela Ib). Nesse caso, ocorre como cris
tais xenom6rficos a subidionórficos, com dimensões na secção basal
compreendidas entre 0,15 e 1,25 mm. 0 pleocroísmo 6 intenso nas co

res laranja avermelhado para Z, musgo acastanhado para Y e quase

preto para X. Freqttentemente associa-se a piroxêni.os, f ato que se

estende genericamente para as demais amostras. Seu crescimento se

dá ao longo de cliúagens e fraturas, e nas bordas dos cristais de

piroxênio numa relação sugestiva da sua transformação en biotita.

todo a melani.:"::::::,:::""::,Ï::l':ï":l;i.Ï:".:u:;";":::" ;î
nal do ramo que invade a cratera, ela aparece em uma rJnica amostra
(am. 22) com um teor modal de 2 ,6eo. A relação íntima com os piroxê
nios, seja como fasesinterdigitaclas, seja crescendo ao redor ou

mesmo invadindo cristais, a presença de estruturas poiquilíticas
com inclusões de titanita, são feições indicativas de que a melani
ta formou-se ãs expensas de piroxênios e titanita.

4.2.2. Nefelina sienitos II - cinzas

Os tipos de cor cinza ocupam toda a porção externa
do naciço. Apresentam cor cínza claro esbranquiçado, pâssando 1o

calmente a tonalidade mais escuras, algo esver:deadas, fato devj.do
ã presença de maior quantidade de nefelina. A sua textura é granu
1ar, fina a média (0,9 a 1,5 mm), ou mais grossa, contudo, raramen
teexcedealcm.



-3 4-

A aná1ise conjunta dos resultados nodais (TabeIa Ib)
permite reconhecer que essas rochas possuem composição mineralógi
ca variáve1. Assim, o feldspato alcalino, doninante sobre as

mais fases (exceto am 24),ocupa de 37,5 a 65,1% do volune totaL da

de

TO

cha, enquanto que a nefelina ora se apresenta como um constituinte
nenor, ora alcança proporções expressivas. Se confrontadas as duas
variedades (Tabela Ib) , as diferenças mineral6gicas existentes con
sistem essencialmente das concentrações anômalas de sodalita, mais
altas de feldspato alcalino e mais baixas em nefelina junto aos ne

felina sienitos cinzas.

A observação microscõpica revela que a maioria das
amostras apresenta textura xenomórfica e uma associação mineraló
gica essencial fornada de feldspato alca1ino, nefelina (mais agre
gado) , sodalita e piroxênios. Contudo, dentre as amostras investi_
gadas, uma destaca-s,e das demais em razáo da sua textura traquitói
de ou foiaítica. Trata-se de rocha de granulação rÉdia, provavel
mente hipoabissal (dique) , tendo feldspato potássico cono consti
tuinte mineralógico principal; este possui hábito prismático, alon
gado paralelamente a c r e acha-se bem orientado; invariavelmente e

xibe geminação Carlsbad.

Outro fato que chama a atenção em algumas lârninas é

a presença notável de uma fase pós-rnagmática, provavelmente hidro
termal, comum em veios que percolam toda a rocha, provocando, a1ém

da intensa alteração de nefelina (para cancrini.ta ou agregado mine
ral6gico), uma pronunciada recristalizaçáo desse nineral e dos fe1
dspatos conferindo ã rocha caráter inequigranular, cuja granulação
varia de 0,1 mm (recristalizala) a 4 mm (primária).

Feldspato alcalino é praticamente o único feldspato
presente. En apenas duas amostras (23.e30) verifica-se a presença
de plagioclásio, que, a julgar pela quantidade noda1, inferior a

Seo, parece destituÍdo de maior inportância. Na quase totalidade dos

casos o feldspato alcalino é xenomórfico e com dimensões que atin
gem a 5 mm. Em geral acha-se geminado , fazendo-o segundo a lei de

Carlsbad. As feições ópticas estão a indicar que se trata de orto
c1ásio. Contudo, flâ amostra 20, o mineral apresenta geminação em
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grade, indicativa tanbém da presença de microclínio. Neste caso,
ora o microclínio ó totalmente desprovido de geminação, ora a gemi
nação aparece em partes do cristal, comunente nas suas regiões cen
trais. Estruturas pertÍticas são comuns, aparecendo na forma cte fi
letes irregulares ou em manchas. À exceção das amostras 20, 24 e

27, nefelina é abundante, com os cristais na maioria das vezes xe
nomórficos a subidiomórficos e , mais raramente , idíomórficos. As

dimensões dos grãos são variãveis, com tananho náximo de 5mm. Em

geral a nefelina exibe comportamento heterogêneo para diferentes
amostras, ntostrando-se praticamente inalterada em algumas delas
(ans. 20, 23 e 24) e parcialmente transformada em cancrinita ou
agregado mineralógico em outras.

Sodalita ocorre invariavelmente em todos os espéci
mes e, excluÍda a amostra 23, cuja aná1ise modal aponta teor infe
rior a leo, os denais possuem concentrações muito elevadas, a ponto
de representar em casos extremos (am. 24) , o mineral mais importan
te da rocha. Via de regra esse ocorre segundo formas distintas, ora
integrando uma massa irregular (am. 24), ora como pequenos veios
milimétricos que se infiltram, ros demais minerais segundo direções
as mais variadas (ams. 23, 2B e S0), ou então, menos comumente,
como cristais idionórficos de dimensões nilirnétricas (am. 2B), in
colores, com leve tonalidade 1i1ás. Assim, as feições textuïais são

indicativas de que sodalita corresponde a um produto de cristaliza
ção tardia e at-e mesmo de estágio hidrotermal. Em certas circuns
tâncias, como exemplificado pela amostra 24, a atividade hidroter
mal foi intensa, a ponto de originar verdadeira rocha híbrida com

o naterial prinitivo, placas irregulares de feldspato alcalino gg
minado (Carlsbad) e nefelinas, completamente moldado por uma massa
isotrópica constituída sobretudo por minerais do grupo da sodali
ta (Fotomicrografia ó) .



- 36 -

Fotomicrografia ó - Nefelina sienitos II - cinzas

feldspato potássico pertítico, piroxênio
entre o piroxênio e o feldspato) envolvi
(preta) . 0bserva-se tamb6m ca¡ìcrttìl-ta
ta. f 0X. Nícois cruzados. Filtros vercle

Piroxênios são praticanrente os únicos representantes
ferronagnesianos, tendo siclo reconhecidos en todas as secções in
vestigadas. En geral o mineral é subidiomórfico a xenomórfico, conì
di¡nensões variãveis entre 0,05 a 1,5 ilil, podendo ocasionalnlente al
cançar até Smm; sua col0ração tende a escura, em tons de a,"rd",
com variações em X desde verde musgo a verde o1iva. O pleocroísmo
é moderado a forte, mantida sempre a relação x>y>z com o seguinte
padrão de cores: verde escuro (o1iva ou musgo) para x, verde cana
a amarelado para y e amarelo-esverdeado a levemente ac as t anhado
para Z' Estruturas zonadas, ao contrário do observado nas varieda
des rõseas, são pouco comuns e quando presentes (am. zB) mostram-
se bem menos evidentes opticamente, com os grãos exibindo colora
ção verde mais claro nas partes centrais e verde escuro na perife
ria' As medidas ópticas levadas a efeito dão valores de z ^ c com
preenclidos entre 52 e B2ç. Em uma única amostra (zz) verifica - se

Cristais de

e titanita (rnancha branca
dos por massa de soclalita
(branca) inclusa em soclali
e branco.
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tanb6m a presença, ao lado do piroxênio comum, de fases piroxêni
cas intersticiais na forma de aglomerados; e exibindo c ot oraçãã
mais escura, pleocroísmo baixo e X^c=5e; trata-se seguramente de

uma fase mais enriquecida em sódio. A composição química, obtida
por microssonda eletrônica (Tabela IX) , indica que os piroxênios
contêm porcentagem elevada da mol6cu1a "acmitã", com variações den
tro do intervalo de 4L e 67e0, sendo exceção a fase encontrada na
amostra 27 , portadora de B3%. Assim, as diferenças ópticas e qu_í_

micas existentes, quando se comparam os piroxênios das duas varie
dades de nefelina sienitos, são muitos significativas e apontam no
sentido de um maior enriquecimento no componente acmita junto aos
tipos cinza.

cristais
das entre
que quase

na forma

Titanita acha-se sempre presente, ocorrendo ,como

subidiomórficos a idionórficos com dimensões conpreendi_
0,05 e 1,8 mn. Apatíta 6 outro constituinte comum, ainda
senpre como traço. opacos apaïecem em algumas amostras

de grânulos com dimensões que não excedem a 1,5 mm.

Entre os produtos secundários de origem deutérica
destacam-se o agregado mineral6gico, a cancrinita e a calcita.

0 agregado ê o principal produto de alteração da ne
felina, correspondendo a um conjunto de fases microcristalinas em

que 6 possíve1 r:econhecer-se,entre outros minerais, nefelina, can
crinita e calcita dispersas em uma massa consistindo sobretud.o de
uma substância is6tropa (mineral do grupo da sodalita, possivelmen
te analcita). Comumente a transformação da nefelina não se proces
sou por completo, deixando alguns cristais remanescentes.

A cancrinita ê também um produto da transformação de
nefelina, sendo reconhecida em muitas das amostras examinadas, em

bora a sua freqtlência seja inferior ã do agregado. Como visível na
Tabela Ib, as variedades cinzas são praticamente as únicas rochas
portadoras do mineral em concentrações nodais apreciáveis.
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4 . 3. Melanita-nefelina sienitos

Ao lado dos nefelina sienitos, existem tipos que se
diferenciam por mostrarem variações importantes nas porcentagens
dos constituintes essenciais, essas traduzidas na maior riqueza em

mãficos, na maior concentração de nefelina em detrinento de feld.s
pato potássico, e sobretudo na presença de quantidades elevadas
de melanita, fato responsáve1 pela individualízaçáo do grupo.

Essas rochas encontram-se preferencialmente distri
buídas na região periférica do maciço, geralmente em contato dire
to com as encaixantes, e entre as duas chaminós principais; naque
les locais achan-se tambén expostas rochas do embasamento 

-.

0s melanita-nefelina sienitos têm cor ctnza claro a

levemente esverdeada. A sua textura é granular, de média a grossa,
com cristais arredondados de nefelina exibindo coloração cinza -es_
verdeada e dimensões de at6 7mm; consistem ainda de feldspato cin
za chumbo, raramente prisrnáticos, e de máfi.cos, notadamente melan!
tã, que mostra formas arredondadas, cor preta e brilho metá1ico,
chegando a medir nas variedades de granulação mais grossa at6 6nm.

As amostras de granulação fina (10 e 7L, micro melanita-nefelina sie
nitos), possuem coloração muito escura, ãs vezes até preta, e bri
tho levemente metá1ico, devido ã presença daquele nineral.

0 exame microscõpico possibilita notar que a textu
ra é xenornórf ica, ora equigranular, ora poiquilítica com feld,spato
potássico englobando nefelina, piroxênios e nelanita; contudo, são
freqtlentes as variações de texturas e de granulação.

Feldspato alcalino, com características ópticas de

ortoclásio, está sentpre presente, ocorrendo como cristais irregula
res ocupando os interstícios de nefelina, piroxênios ou melanita,
ou de hábito placóide, paralelo ã face (010); suas dimensões não
excedem a 5 nm. Geninação aparece raramentê e, quando reconhecida,
é do tipo Carlsbad. Pertitas são pouco comuns ou mesmo raras, exce

ção feita ã amostra 14, mostrando estruturas bem desenvolvidas.
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Nefelina constitui o principal félsico dessas ro-
chas, formando cristais subidiomórficos ou xenomórficos; pratica-
nente não exibe indícios de alteração.

Intercrescimento feldspato potássico-nefelina, ain
da que em pequena quantidade, foi reconhecido em algumas amostras
(7, B e 14). Apresenta-se ora como microcristais de feldspato al-
calino e nefelina na forma de vermes, que crescem lado a lado tÌos
interstícios dos cristais de nefelina e geralmente associados ao
feldspato intersticial; ora tamb6m na forma vermicular, nefelina
acha-se imersa em uma massa feldspática gerando textura tipo nir-
mequÍtica. Encontra-se sempre próxímo à nefelina, contudo, o seu
contato com esse mineral é retilíneo e nítido. As relações textu-
rais indicam claramente que o intercïescimento feldspato alcalino
-nefelina 6 um produto de cristali zaçáo tardia.

Piroxênios são um dos máficos mais importantes dos
melanita-nefelina sienitos, estando presentes em todas as amos-
tras exarninadas. 0correm como cristais xenomórficos e subidiom6r-
ficos, de dimensões variãveis (0,15 a 2 mm), 1ímpidos ou conten-
do poiquiliticamente inclusões de apatita, titanita e opacos. pos

suem coloração verde claro a amaïe1âda, sendo o pleocroísmo fraco
a moderado, com X verde cana a amarelado, Y anaïelo-esverdeado e

Z amarelo levemente esverdeado a palha (X>Y>Z). Freqtientemente es
ses minerais são zonados, ora con variação gradual, d.iminuindo a
intensidade de cor da borda para o núcleo dos cristais, ora man-
chado de partes mais claras. As variedades com pleocróismo mais
fraco e de coloração mais amarelada têm z ^ c ao redor de S

aquelas tendendo a tonalidades de verde nais escuro mostram
1o mais alto, ao redor de 65e.

59, e

angu-

Melanita -e sen dúvida o

ve1 desse agrupamento, aparecendo como

ral máfico mais notá-
víduos xenomórficos a

nine
indi

subidiom6rficos, com dinensões de até s mn; à exceção da amostra
B ' onde sua concentração equivale à do piroxênio, e o ferromagne-
siano mais abundante. Ocorre de três maneiras distintas: como ní-
crofenocristal e constituinte da matriz de rochas porfiríticas h_i_

poabissais, como mineral deutérico substituindo aos piroxênios ou
então preenchendo fraturas e, por último, como aglonerados.
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Melanita primária está presente em algumas rochas
porfiríticas (am, 10) como membro da matrí2. Os cristais são peque

nos, com menos de 0,01 ilil,, idionórficos a subidionórficos, alén de

fortemente coloridos de castanho-avermelhado escuro; zone arne nt o
inexiste. Nessa mesma rocha, o rnineral apresenta-se como microfe
nocristais com dinensões máxirnas ao redor de 2,0 mm; e idiomórfi
co, sem qualquer zoneamento, e exibe cor escura (Fotomicrografia 7).

Em quase todas as amostras melanita aparece como mi
neral deut6rico em substituição aos piroxênios, e vez por outra
preenchendo fraturas (an. 14) . Esses produtos de transformação dis
põen-se na periferia corroícla dos grãos de piroxônio ou mesmo em

seu interior como centros isolados e dispersos, constituindo verda
deiros "tumores", que se alastram por todo o cristal (Fotomicro
grafia 8). Em alguns casos essa transformação é muito avançada,
restando do cristal ,original apenas pequenas ilhas contornadas pe

1a melanita (Fotomicrografia 9). Esta 6 fracamente colorida, maï
rom muito claro ou bege.

0s aglomerados são a feição mais notável da maioria
das anìostras investigadas. Constituem g1óbulos de cor castanho - a

vermelhado a castanho claro, atingindo até 1,5 mm de diâmetro. Fre
qtlentemente a melanita e zonada, com a intensidade da cor de absor

ção diminuindo gradativamente do núc1eo para a periferia; por ve
zes o zoneamento é dado pe la presença de manchas de granacla rnais
c1ara. Enbora possan apresentar-se 1ímpidos, os cristais de melani
ta acharn-se comumente enriquecidos de inclusões granulares de piro
xênio dispostas irregularmente, e constituindo os seus núc1eos, ou

então dispersas na periferia. Essas inclusões sugerem a presença
de uma fase pretérita de piroxênio que foi parcial ou totalrnente
transformada em granada

Certamente o exemplo mais notáve1 dessa transforma
ção 6 visto na amostra I (Fotonicrografia 10) , onde a melanita
forma um aglomerado de cristais poliétlricos e zonados concentrica
mente, sendo cada um deles encaixado numa moldura de piroxênio ver
de.
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Outra feição comum ã naioría dessas melanitas consis
te na presença de estrutura poiquilítica, tendo como inclusões pl
roxênios; titanita, opacos e biotita. As evidências texturais es

tão a indicar que esses aglomerados formam-se a partir da substi_
tuição de piroxênios como resultado da sua reação com titanita. Fa

ce ã grande intensidade do processo, eles ganham maior participa
ção como constituinte da rocha, con a melanita (em quase todas as

amostras, típico produto de transformação de piroxênios) mantendo
a sua condição de componente mais abundante.

Excluída a amostra 72, biotita está presente em con

centrações baixas. O seu pleocroísmo corresponde em linhas gerais
a X laranja, Y acastanhado com tonalidades esverdeadas e Z verde
musgo. Associa-se intimamente aos piroxênios, seja intercligitando
ao longo das direções de clivagem, seja concentrando-se nas suas

bordas corroídas. Ocorre tanbén como inclusões em melanita ou

lado de opacos

ao

Apatita é o constituinte acessório mais abnndante,
a16n de invariavelmente presente, surgindo como cristais xenomórfi_
cos a subidiomórficos com dimensões entre 0,03 e 0,3 mm, que po

dern em alguns casos alcançar até 1,Omm.

Conquanto em proporção diminuta, titanita foi reco
nhecida en todas as anostras examinadas. Ocorre na forma de inclu
sões em melanita, en piroxênios, e ainda em pequena quantidade co

mo cristais dispersos isoladamente na rocha. Un pequeno veio preen
chido por esse mineral foi observado na amostra 7. A fase 6 inco
1or ou colorida em tonalidades rõseas, e xenon6rfica a subidiomór
fica, com dimensões ao redor de 0,1 mm.

a

Opacos ocorrem na maioria das

melanita e piroxênios.
amostras associados

Wollastonita foi reconhecida em apenas duas amostras
(7 e L3), embora com teores apreciáveis (ao redor de 3no). O mine
ral ê incolor, de hábito tabular paralelo ã face (100), e alongado
segundo o eixo cristalográfico c.
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Como produto secundário de origem deutérica tenr-se
sobretudo a calcita, aparecendo subordinadamente a cancrinita.

4.4. Flogopita melteigitos

Essas rochas ocupam muito provavelmente toda a base
da depressão da chamin6 principal (lado leste) do maciço, achando-
se, contudo, encobertas em sua naior parte por detritos colúvio- a

luvionais. Sua ârea aflorante abrange todas as bordas da depres
são e seu contato com os nefelina sienitos II-róseos 6 do tipo gra
dacional. São rochas faneríticas de granulação fina a m6dia, equi
granulares, e portadoras de cristais de flogopita, piroxênios e ne

felina. Têm cor preta e intenso brilho nicáceo devido ã concentra
ção elevada de flogopita.

Os flogopita nelteigitos, que se situam próximos ãs

encaixantes (am. 32), possuem abundantes "nódulos" de formas ovala
das ou lentiformes, visivelmente envolvidos por uma aur6ola de rea
ção. Eles exibem cores esverdeadas e, aparentemente, consistem de

urn só cristal. Suas dimensões são pequenas atingindo a 3 mn, €o
quanto que a aur6ola de reação, de coloração rosada e constituída
principalmente de mica avermelhada, chega a alcançar at6 1,5 mm.

Xenó1itos de nefelina sienitos II-róseos ocorlem
con abundância nos flogopita melteigitos. Os fragmentos são angulo
sos, por6m, comumente apresentam sinais visíveis de reação magmáti
ca nas bordas, com uma aur6ola envolvente de granulação mais fina
e carâter petrográfico internediário entre as duas rochas. A estru
tura apresenta dimensões variáveis, podendo mesmo atingir atê 20

cil, porém, a aur6ola de reação não vai alén de 1 cm. Por sua vez,
os xen6litos de nefelina sienitos II-cinzas foram observados
apenas um afloramento.

O exame microscópico revela que a quantidade de mica
presente nessas rochas não encontra paralelo em quaisquer outras
do maciço, sendo equivalente à do piroxênio. Feldspato acha-se au
sente e a proporção de nefelina em relação aos minerais náficos é

em



-45-

senpre pequena. Mineralogicamente, constituem-se de piroxênios,
flogopita, nefelina e noseana (sodalita) em ordem decrescente de

abundância, além de apatita, opacos e calcita como acessórios. A

textura dominante 6 do tipo granular hipidionórfica.

Piroxênios são os minerais nais importantes dos f1o
gopita nelteigitos. Possuem hábito prismãtico, sendo subidiomórfi
cos a idiomórficos, com os cristais achatados segundo (100), ou se

apresentam como grânulos xenom6rficos de at6 I,2 mm de conprimento.
Geminação segundo (100) e feição comum. São em geral de coloração
amarelada, com tonalidades que variarn de levemente esverdeada. a

acastanhada, e pleocroísmo quase inrperceptível, salvo quando mais intensa
mente coloridos, com Z e X amarelo-esverdeado páfido e Y quase ig
color (YcXn,Z) . Estruturas zonadas são raras e quando presentes for
mam manchas esverdeadas no interior dos cristais. Contêm como in
clusões apatita, opacos e, ãs vezes, flogopita. As constantes ópti
cas são variáveis, fato sugestivo de variações composicionais. Sua

birrefringência alcança valor máxino de 0,028 e o ãngulo de extin
ção Z^c situa-seentre 47 e 67e, As características microscópicas
e as anâIises quÍnicas por microssonda eletrônica (Tabela VI) indi-
cam tratar-se de soda-augitas com ampla variação no componente acni_

ta.

Fenocristais de piroxênio são extremamente Taïos,
tendo sido notados tão somente na amostra 2 (Fotomicrograf.ia 11)
Neste caso, o mineral ocorre como cristais subidionórficos com di
mensões superiores a 6,5 mm. São poiquilíticos com abundantes in
clusões de apatita idiomórf ica (dimensões de at-e 0 ,4 mm na secção
basal) e opacos xenonórficos (dimensões podendo atingir at6 0,1 nrn).

A sua coloração é variáve1, exibindo nas partes centrais manchas
acastanhadas, com fraco pleocroÍsmo em castanho-rosado (1i1ás) a

amarelado, cercadas por cores mais claras em tons de amarelo e ama

relo levemente esverdeado a pátido. A birrefringência é alta e a

extinção fortemente ondulante, evidenciando perturbações na estru
tura cristalina. As características ópticas dos fenocristais cor
respondem a titano-augitas, que gradan en direção ãs bordas dos in
divíduos para soda-augitas, estas últinas de composição dentro do

padrão geral dos piroxênios presentes nessas rochas.
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Ao rnicroscópio, são notáveis os "nódulos" en que

possíve1 distinguir-se mineralogicamente as duas partes, núc1eo
coroa externa (Fotomicrografias12 e 13)

'e

e

0 núcleo corresponde a um perfeito aglomerado
nular praticamente monominerálico de piroxênios augíticos, de

gra
di

mensões e formas variadas. No centro da estTutura, aparecem cris
tais idiomórficos a subidiornórficos com at6 0,ó ilfl, que dininuem
gradativamente para as regiões periféricas, onde predominam indiv!
duos xenomórficos com dimensões de at6 0,07 mm. Por vezes, cris
tais idiomórficos f.azem contato entre si em linhas perfeitamente re
ti1íneas, formando ângulos de aproximadamente I209. A sua colora
ção é amarelada, com tonalidades levemente esverdeadas, e o pleo
croísmo fraco. Os cristais são 1ímpidos e, aparentemente, não apre
sentam evidências de zoneanento. Essas feições ópticas parecem in
dicar que os piroxênios dos nódulos são semelhantes aos da rocha
hospedeira. Associados a eles ocorrem opacos e apatita.

0 conjunto monominerá1ico acha-se envolvido por uma

coroa consistindo essencialmente de cristais de flogopita de cor
castanho-avermelhada, com dimensões de atê 0,2 mm; a sua orienta
ção é feita de modo que as linhas de clivagem tocam diretamente na
estTutura, formando uma faixa em torno do núc1eo de aproximadamen
te 0,7 mm de largura. Opacos poden também estar presentes.

0s "nódulos" são estruturas lentiformes ou levemente
ovaladas, contudo, os seus núcleos (partes monominerálicas) nem

sempre seguem a conformação externa; por vezes, preenchem espaços
linitados por formas poli6dricas, similares ãs exibidas pelos cris
tais de titano-augita.

Flogopita forma-se concomitantemente ou após a cri:
talizaçáo da naior parte dos piroxênios. É abundante junto ãs bor
das corroÍdas desse mineral, ou mesmo interdigitando-o ao longo de

suas clivagens, Representa uma variedade de cor castanho-avernelha
da e pleocroÍsmo com X amarelo claro, Y castanho claro e Z casta
nho-avermelhado escuro (X<Y<Z). A birrefringência é sempre muito
e 1 evada.
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ocorre como componente xenomórfico granular
títicos. Alcança em geral dinensões ao re
do fato de se apresentar quase sempre inal
transformada em analcita. Comumente contém

, opacos e flogopita.

It{inerais do grupo da sodalita, identif icados cono no
seana e sodalita, estão presentes em quantidades expressivas. No

seana ê o mais freqtlente de1es, aparecendo como cristais subidio
mórficos a idiomórficos, com secções hexagonais regulares ou con
tornos arredondados por corrosão; suas dinensões máximas não ultra
passam a 0.Ó mm. Embora sejam incolores, seus cristais mostram-se
ricos em inclusões granulares de opacos orientadas ou distribuídas
irregularmente. No prineiro caso, os opacos se arranjam algumas ve
zes de maneira ta1 a formarem verdadeiras molduras hexagonais co¡¡
cêntricas; ou ainda,. à vista do fato dessas inclusões ocorrerem em

maior concentração nos centros dos cristais, elas conferem ao mine
ra1 caráter fortemente zonado (Fotomicrografia 14). Assim, devido
ã alteração (hidratação), essas inclusões irnprimem ã noseana cores
amareladas ou pardacentas. 0s produtos de arteraçâo desses mine
rais correspondem a uma massa criptocristalina em que se pode r".ã
nhecer sobretudo calcita.

Soclalita 6 outro constituinte sempre presente, po
rém, de ocorrência subordinada ã noseana. Aparece preenchendo fra
turas, espaços intergranulares ou, mais raramente, cono cristais
isolados, subidiomórficos a idiomórficos. Esses são 1Ímpidos, inco
1ores, com leve tonalidade 1i1ás, fato que facilita sobremaneira
a sua identificação, e em geral destituídos de inclusões.

Ao lado dos opacos, apatita constitui-se no acessó
rio mais importante dessas rochas. Os cristais são incolores, xeno
mórficos, com dimensões ao redor de 0,6 mm. Na maioria das vezes ,

apresentam-se como inclusões em piroxênios, nefelina e biotita, ou
então, ocupam as suas bordas. Opacos são abundantes, ocorrendo co
mo grãos inclusos em piroxênios, nos "nódu1os" e fenocristais de
piroxênio (titano-augita), em biotita e nefelina, ou então, isola
dos como cristais xenonórficos a subidiomórficos, com dimensões va
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riando entre 0,1 e 0,8 mm.

Calcita e tamb6m comum, ainda que a sua concentração
seja inferior ã d.os outros minerais menores. Apresentâ=s€ como

constituinte isolado, preenchendo fraturas e espaços intergranula
res, ou ainda como um dos cornponentes do agregado mineralógico re
sultante da decomposição de nefelina e noseana.

4.5. Malignitos

Nas bordas da depressão central da chamin6 principal,
ocorre uma estreita faixa de rochas faneríticas finas, de cor cin
za escura, prontamente diferenciãveis dos flogopita melteigitos e

nefelina sienitos II-róseos. A slla textura e a mineralogia repre
sentam, conforme verificado no campo, mudanças gradacionais daque
1a primeira rocha em direção ã segunda e, devido a isso, é de se
esperar que os malignitos sejam comuns ao redor de toda base da de
pressão. A1ém disso, são rochas nuito ricas em "xenocristais", que
à semelhança dos observados nos flogopita melteigitos, chegam a

tingir at6 3 nm de comprimento.

Ao microscõpio, exibem características petrográficas
peculiares que as afastam das demais variedades litol6gicas <lescri
tas, permitindo agrupá-1as como uma unidade à parte. Todas as amos

tras examinadas possuem nefelina, feldspato alcalino e máficos (pi
roxênios e melanita; am. 6) como minerais essenciais, aparecend.o
como acessórios, €il ordem decrescente de abundância, biotita, cal
cita, apatita, opacos, cancrinita e titanita. A sua textura é hipi
dion6rfica poiquilÍtica granular.

Nefelina acha-se individualizada na forma de peque
nos prismas curtos inclusos em feldspato alca1ino. Os cristais são
incolores, 1Ínpidos, e raramente alterados, porém, quando isso a

contece, cancrinita e zeôIitas (natrolita) representam os princi
pais produtos resultantes. Por vezes, exibem indícios de recrista
Iizaçá'o. Assim, cïistais enormes e bem individualizados se upt"r"r,
tam em nlcois cruzados como agregados d.e nefelina finament" .ri,
tali zada.
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O feldspato alcalino tem desenvolvimento poiquilí

tico, Sendo nefelina, piroxênios e melanita aS inclusões mais

comuns. Forma cristais grandes írregulares, de extrema lirnpidez'

e sem geminação ou qualquer tipo de exsolução'

0s piroxênios representam os mais inportantes mi-

nerais náficos dessas rochas, aparecendo como cristais subiclio-

m6rficos de coloração esverdeada, com X verde cana, Y amarelado

e Z amarelo levemente esverdeado, e de tamanho inferior a 3 mm'

São freqttentemente zonados, con as partes centrais dos grãos ex-i-

bindo coloração bem mais clara, ao contrário da periferia de cor

verde mais intensa. Nota-se também a presença de aglomerados de

pequenos cristais prismáticos, com até 0,5 mm de comprimento' 0

mineral mostra igualmente cores esverdeadas ' assim como ausência

de zoneamento. As propriedades ópticas e os resultados analíti
cos (Tabelas VI) possibilitam classificar esses piroxênios como

egirina-augitas empobrecidas em sódio (bordas e aglonerado) e

soda-augitas (núcieos de cristais zonados); por sua Vez' caracte

rizam fases cujo teor do componente acmita 
- 

Se comparado ãque

1e dos piroxênios dos flogopita melteigitos e nefelina sienítos
II 

- 
¡fi5ss5 é, respectivamente , um pouco superior e rnuito mais

b aixo .

Ao microscópio, verifica-se que

clusos nessas rochas consistem de megacristais
OS

de

"nódu1os" in-
titano-augita,

de cor castanha, e fraco pleocroísmo em castanho mais ou menos

avermelhado a amaretrado. Abirrefringência 6 anôna1ae a extin-

ção ondulante. Feição digna de registro observada ao redor des-

sa estrutura ê a presença de bordas de reação' cono indicado nas

Fotomicrografias 15 e 16. Do ponto de vista rnineralógico, e1a

consiste de três "capas" concêntricas: uma interna fornada de ma

terial quase vÍtreo de coloração avermelhada, outra intermediá
ria reunindo agregados de pequenos cristais de piroxênio verde,

biotita e opacos e, finalmente , outra mais exteTna ' corresponden

do a um segmento do próprio megacristal ' portanto, de mesma ori-
entação cristalográfica; esta exibe coloração esverdeada seme-

thante ã dos demais piroxênios encontrados na rocha. Cabe tam-

b6m realçar que a forma de núc1eo é idêntica ã da estrutura ex-

terna, ou seja, lenticular a ovalada.

Melanita foi reconhecida nos malignitos unicanlente
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na amostra 6, onde sua concentração, bastante alta, equivale à dos
piroxênios. Ocorre como cristais subidiom6rficos ou xemórficos iso
1ados, ou ainda como inclusões em piroxênios) crescendo em suas bor
das cor.ïoídas ou mesmo interdigitando ao longo de secçõe, ptirrã
ticas. No primeiro caso, o nineral possui cor marrom escuro " ttã
qilentemente apresenta suas bor,das em parte envolvidas por granada
de coloração mais clara, qLlase incolor. No segundo, a melanita mos,

tra-se invariavelmente colorida de bege claro a incolor.

Biotita (ou flogopita; am. 5) aparece como pequenos
cristais subidionórficos a xenomórficos, com o seu cTescimento se
dando após a cristali zaçáo da maior parte dos piroxênios e opacos.
É sobretudo abundante junto ãs bordas corroídas d.aqueles minerais
ou inclusos em seu interior. Tem como esquena de absorção X amare
1o alaranjado, Y acastanhado com tons em verde e z marrom quase
preto. Outro acessório que merece destaque e a apatita, enquanto
que cono produtos de alteração aparecem o agregado mineralógico re
sultante da decomposição de nefelina e a calcita.

4.6. Feldspato-melanita ijolitos

Esta litologia acha'.se representada dentro do naciço
por apenas dois afloramentos. Um 1ocalízado nas escarpas do ,lado
sul do maciço, entre as duas chaminés maiores, junto ãs paredes de
uma z.or'a em que a erosão atingiu níveis relativos nais profundos
0 outro, na base de un dos flancos de um vale relativamente estïei-
to e profundo escavado no contato norte entre os nefelina sienitos
I e os nefelina sienitos II-cinzas.

Exibem cor cínza
picamente abundantes cristais
da com dimensões de 5 a 10 rr,
chegando alcançar até 5 mm. Ao

85% de feldspatóides e máficos
tuídos de importância (tabela

esverdeada, sendo visíveis macroscó
de nefelina cínza-rosada ou esverdea
piroxênios com at'e 10 mm e me lanita
microscópio, compõem-se de mais de

, com os feldspatos alcalinos desti
Ia). Sua textuïa ê tipicamente xeno
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mórfica

Nefelina ê o mineral mais importante dessas rochas,
apresentando-se como cristais subidiomórficos ben desenvolvidos e

quase sem alteração.

Feldspato alcalino 6 um componente escasso, aparecen
do na forma de cristais poiquilíticos. E 1ímpido, incolor, sem

qualquer tipo de geminação, aIém de desprovido de estrutura micro
pertítica.

Intercrescimento nefelina-feldspato potássico foi
observado tão somente na amostra 4, onde representa 4,9eo de seu vo
1ume. 0corre ora preenchendo os espaços intergranulares, ora inte
grando uma massa irregular corroendo freq{lentemente as bordas da
nefelina. No primeiro caso, são raros os cristais de nefelina ver
miformes ímersos no feldspato alcalino 1ímpido, conferindo ao con
junto feições mirmequÍticas. No segundo, nefelinas vermiformes são
denasiado abundantes (textura em "chamas").

0s piroxênios acham=se representados por uma varie
dade de cor esverdeada, de pleocroísmo fraco, com absorção X verde
cana, Y verde-amarelado e Z amarelo palha (X>Y>Z). Estrutura zorra
da esta presente unicamente na amostta 3, com variação gradual da
intensidade de cor em direção ao núcleo, ou então, como cristais
manchados.

Biotita ocorre com maior freq{lencia na amostra S. É,

uma variedade de cor castanho a verde c1aro, eue se encontra sem
pre associado a piroxênios, quer ocupando suas bordas corroídas ,

quer interdigitando as linhas de clivagem.

A melanita forma enormes cristais, invariavelnente
associados a piroxênios e crescendo nas suas bordas corroídas; co
mo regra, só se encontram núcleos do nineral primitivo ou , então
praticamente nada mais de1e. A varied.ade presente possui cor cas
tanho-avermelhado escuro nos núcleos dos cristais, passando a cas
tanho claro nas bordas ou nas regiões manchadas dos indivíduos zo
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nados. Poiquiliticamente, engloba piroxênios, titanita e opacos.

llollastonita foi reconhecida unicamente na amostra
4 , representando 2,9eo de seu volume. 0 mineral 6 incolor, de hábi_

to tabular paralelo ã face (100) , podendo atingir tamanho de atd
2 mn. 0s demais componentes incluem os acessórios apatita, opacos
e titanita, além de calcita secundária.

4.7. Fonolitos

Rochas intrusivas, com características mineralógicas
e texturais correspondentes ãs de fonolitos, afloram tambérn no Ba
nhadão. ocorrem sempre sob a forma de pequenos diques, com espes
sura inferior a 1 m, que atravessam as diversas variedades de ne
felina sienitos; somente não forarn encontrados em associação com

os flogopita melteigitos e malignitos.

0s fonolitos exibem cores esverdeadas
maioria das vezes, são homogêneos, maciços, a16rn de

afaníticos, visto que contêm cristais muito pequenos
(agulhas), feldspato e nefelina.

escuTas e, na
praticamente

de piroxênio

Microscopicamente, nota-se a abundância de microfeno
cristais de feldspato alcalino com dimensões ao redor de 2 mm, bem
como de cristais de piroxênio e nefelina. A matriz, de granulação
fina, reúne cristais de tamanho inferior a 0,2 mm de feldspato aL

calino, nefelina, piroxênio, cancrinita, mineral do grupo da soda
lita e, nais raramente, fluorita e uma fase de cor de interferên
cia anôma1a (cínza azulado), provavelmente zoisita. Os piroxênios
acham-se perfeitamente orientados com a rocha adquirindo textura
semelhante ã traquítica (Fotonicrografia 17).



-56-

ü.ft:

Fotomicrografia I7 - Fonolitos

Textura "traquítica". cristais de piroxênio isorien
tados e associados a naterial de cor branca (feldspato alcalino e

nefelina) . 10x. Nícois paralelos. Filtros verde e branco.

0s nicrofenocristais de feldspato alcalino, atingin
do at'é 4,5 mm de comprimento, fornam prismas alongados, zonados e

geminados segundo a Iei de carlsbad e, ocasionalmente, Baveno. co
mumente apresentam bordas reabsorvidas. Suas características ópt¿
cas correspondem ãs da sanj-dina. Os componentes da matriz são xe
nomórficos, 1ímpidos, e sem qualquer geminação.

A nefelina õ um componente importante da matriz, on
de se apÌ"esenta na forma de pequenos prisnas curtos, ou mais comu
mente de grânu1os xenomõrficos

0s piroxênios repïesentam os ferrornagnesianos mais
importantes dessas rochas, ocorrendo na cond.ição de nicrofenocris
tais, na forma de prismas longos incluídos na matri z feldspática,
ou como membro integrante da massa fundamental, quando então são
aciculares. Independentemente da forma em que ocorrem, a sua colo
ração é verde claro a amarelado, com pleocroísmo m6dio a fraco .

\'¡\1:
r)ì

il

i\'.
if,ì '.(t
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Estruturas zonadas estão totalmente ausentes.

Cancrinita ê freqtlente nessas rochas, surgindo como

diminutos cristais xenomórficos ou subidiomórficos. Estes são in
colores e facilmente reconhecíveis em razão da sua maior birrefrin
gência. Ocorre sempre isoladarnente, fato que parece indicar a sua
origem primária.

mas amostras
las.

Fluorita 6 un constituinte acessório comum em

É fortemente colorido, passando de azu1- escuro a

al gu

1i
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CAPITULO 5

MTNERALocIA QUfurcR

5.1. Nefelina

Na maioria das rochas estudadas o mineral predoninan
te 6 a nefelina. Esta aple=senta-se com formas variadas, com os
cristais em geral subidionórficos a xenomórficos; entretanto, em al
gumas variedades, em especial os malignitos, ela é ia:.onórrica,
com secções Tetangulares, sobretudo quando envolvida poiquilitica
mente pelo feldspato, Ocorre também intercrescida com o feldspato
potássico (fingerprint) , a16m de associada intimamente ã cancrini
tã, seu principal produto de alteração, eil grande número de amos

tras.

Foram realízadas aná1ises químicas, incluindo alguns
elementos menores, de praticamente todas as amostras examinadas,
com os resultados correspondentes aos valores m6dios fornecidos
nas Tabelas IIa e IIb. Delas também constam os dados referentes à

fórmula química do mineral expressa na base de 32 átomos de oxigê
nio, e os componentes moleculares nefelina-kalsilita-quartzo (Ne-
Ks-Qz).

As análises químicas m6dias deterninadas para cada
amostra acham-se projetadas no diagrama ternãrio Ne-Ks-Qz (Fig.6).

0 exame das Tabelas IIa e IIb indica claramente o

comportamento homogêneo das nefelinas em termos de NarO e Kro, cu
j os valores situan-s€ , respectivamente, ao redor de l6so e 7so. Con
tudo, quando esses números são comparados para as distintas 1ito1o
gias, nota-se indiscutivelnente que o teor de. Kr0 desses minerais
nos nefelina sienitos II-róseos e cinzas é um pouco menor, refle
tindo aparentemente uma tendência composicional no sentido de um

maior enriquecimento em SiOr.
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Fato que chama particularmente a atenção 6 o alto
conteúdo em Fer0 S d^ maioria das nefelinas analisadas, com valores
extremos compreendidos entre 0,ó7 e 1,40% (em peso). Quando confron
tados com os dados listados em Deer et a.L.(1963), verifica-se que

teores dessa ordem somente foram encontrados em nefelinas das ocor
rências de Iivaara (Lehijärvi, 1956) e Etinde (Ti11ey,1953). Mais
recentemente, valores similares foram também determínados em nefe
linas de seabrook Lake complex (Mitche11, 1972). Por outro 1ado,
nota-se que, salvo raras exceções, o teor de CaO nesses minerais é

insignificante, principalmente se forem feitas comparações com as
aná1ises constantes de Deer et a.L.(1963). Em realidade, as aná1i
ses apresentadas por esses autores representam a composição quími
ca 91oba1 do mineral obtida via métodos quínicos convencionais; Nos

trabalhos de Kononova ¿ú a.L.(I967) demonstrou-se que as impurezas
de CaO, provavelmente na forma de calcita ou cancrinita, em nefeli-
nas pesquisadas por tais m6todos podem ser responsáveis pelo fecha
mento das anâIises acima de 100%. Já no caso de análises pontuais
com a microssonda é p"rfeitamente possível evitar-se as regiões de

alteração e as inclusões, disso resultando em uma composição bem

mais realística.

0 exame das fórmulas químicas (Tabelas IIa e b) per
mite observar que as nefelinas contêm teores de Si e A1 insuficien
tes para completar o grupo estrutural z. 0 ferro trivalente, SE

guindo sugestões dadas por Deer et aL. (1963), ocupa a posição te
traédr'ica de todas as amostras cuj a soma de e lementos se aproxima
do valor te6rico 16,0. Por outro 1ado, €il todas as análises efetua
das as nefelinas contêm mais si1ício (> 8,0) que alumínio (< 8,0),
com o fato, arnplamente discutido na literatura, implicando que a

carga negativa na rede tri-dimensional é desse modo menor que 8,0 ;

por conseguinte, a malha cristalina cont6m menos de 8,0 átomos aI
calinos e, assim, nâ maior parte das nefelinas, os espaços da rede
tridimensional não se acham inteiramente preenchidos.

A presença de vacancias nas posições estruturais foi
exaustivamente discutida por Donnay et aL. (1959), os quais propu
seram uma fórmula geral para esse mineral que considera tambén os

espaços vazios. A exemplo desses autores, Mitchell (7972) investi
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linas e estendeu ainda mais a

para fins de cálculo da fórnula
das nefelinas pode ser expres

primeiro

ne fe
1+

Fe"
geral

K*NarcarL i, - (x+y+r)41 (x+y+7) F"t siro - (x+yt'22) + w)032

onde n são as posições vazías.

As análises químicas (Tabelas IIa, b) achan-se tam

bórn expressas segundo a fórmula química acima citada, con os dados

obtidos reunidos na Tabela IIi. Estes resultados, eil confornidade
com os divulgados por Mitchell (7972), evidenciam QU€, para teores
pouco variáveis de FerO, e NarO, o número de vacâncias de cátions
decresce ã medida que aumenta a concentração de 41203. De certa
forma, o NarO tamb6n acompanha a variação do A1ZOS, por6m, o faz
menos acentuadamente.

O comportamento químico de nefelinas das diferentes
rochas é mostrado no diagrama ternário Ne-Ks-Qz (Fig. Ó), o qual
contén, adicionalmente, linhas isotérmicas e os pontos M e B col
respondentes ã composição teórica de Morozewicz e Buerger.

Ti1ley (1954) , baseando-se em dados químicos, demons

trou enpiricamente que a composição de nefelinas originadas em con

dições vulcânicas ê controlada principalmente pela composição da

rocha ou do magma. Por outro 1ado, observou tanb6m que, €il assem

b1éj¿s plutônicas, esses minerais exiben composição restrita, lirni
tada ao que se denominou de "campo de convergência Morozewicz-Buer
ger", em que os valores limites são N"TSKsrrQz4 Para o

(M) e NeT3KtzlQ"o para o segundo (B). Ainda no mesmo trabalho, o

autor igualmente concluiu que mudanças ocorridas nas condições de

cristalização se lazem acompanhar da variação de "sí1ica em exces
So", relativa ãs composições das soluções só1idas entre NaAISiOO e

KA1Si04 rìa estrutura desses minerais. Este fato levou o autor a

sugerir a utilízação do teor do "excesso de SiOZ" (sílica nornati-
va) das nefelinas como um possível termôntetro geológico.
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Fig.6 - Co-mposição de nefelinas expressa em função da porcentagem en peso dos componentes moleculares nefelina-ka!
silita-quartzo. Cada ponto representa am6dia resultante da anãlise de cerca de 20 grãos domineral em ca

da amostra de rocha. 0s linites da nefelina em solução sótida para 700eC foram deterrninados experimenta!
mente por Hamilton e lr4ackenzie (1960), e para 500eC e 775cC por Harnitton (1961). 0s pontos M (NaU,1 K 1,52
E',SS Æ2,62 Sig,3g O3Z) e B (Na, K Æ+ Si4 016) correspondem, respectivamente, ã cornposição te6rica de

Irlorozetvicz e Buerger Simbologia das difere¡rtes litologias: nefelina sienitos I (A), nefelina sienitos II
('), nelanita-nefelina sienitos (o), flogopita melteigitos (E), malignitos (^), feldspato-rnel.anita ijoli
tos (¡) e fonolito (*).
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Buerger (1954) realizou importantes estudos sobre a

estrutura de nefelinas e apontou a composição N"73Kt27 (B) como a

ideal para o mineral. Tuttle e Smith (1958) sugeriram que essa com

posição fosse considerada de baixa temperatura. Hamilton e Macken

zíe (1960), com base em investigações experimentais no sistema
NaAISiOO-KAlSi04-SiOZ-HZO, estabeleceram os limites de solução só

lida da nefelina em temperaturas de 700eC. Hamilton (196f) ampliou
ainda mais esse trabalho, com a deterninação dos limites de solu

ção sótida em temperaturas de 500eC e 775çC. De sorte que, uma vez

conhecida a composição química de nefelinas, e estabelecida as re
1ações dos componentes Ne-Ks-Qz, é possíve1 a correlação com a tem

peratura em que se deu a cristalizaçáo.

A partir da Fig. 6, pode-se concluir que as nefeli_
nas formam dois agïupamentos distintos: um mais rico em "excesso
de SiOZ", corn as composições se aproximando da de Morozewicz
(Tilley 1954), e indicando que esses minerais se cristalizaram em

temperaturas nais elevadas, da ordem de 700e C; o outro mais pobre,
correspondendo mais ou menos ã composição de Buerger, com tempera
turas de resfriamento abaixo de 500eC.0 prirnqiro campo representa
a naioria dos nefelina sienitos II. 0 segundo cont6m os pontos cor
respondentes a alguns nefelina sienitos II, bem como todas as de

mais litologias. Distante desses dois conjuntos, têm-se os pontos
relativos aos fonolitos eue, como era de se esperar, acham-se si
tuados acima da curva de 775eC.

Os dados obtidos corroboram as conclusões dos auto
res citados quanto ao comportamento desses minerais em diferentes
condições de cristalizaçáo, oü seja, nefelinas formadas em tenpera
turas mais altas mostram-se enriquecidas em "excesso de sí1ica" e

ernpobrecidas em potássio (nçfelina sienitos II e fonolitos) em com

paração ãquelas de temperatura mais baixa (denais variedades de

rochas ).

No seu conjunto , a distribuição relativa desses pon
tos guarda disposição sugestiva da existência de variação composi
cional no sentido do campo de convergência Morozewicz-Buerger. A:
sin, de modo geral, as nefelinas são provavelmente de baixa tempe
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ratura, enquanto que as rochas portadoras desses minerais apresen
tarn características subsolvus.

5.2. Feldspatos

Os feldspato5 formarn, ao lado das nefelinas, os mine
rais félsicos mais importantes do conjunto de rochas encontrad.as
no Banhadão. Estão presentes na maioria das variedades litológicas,
contudo, do total de amostras investì-gadas apenas não foram reco
nhecidos nos flogopita melteigitos. os estudos ópticos e por mi
crossonda eletrônica permitem concluir que esse grupo de minerais
acha-se respresentado quase que totalmente por feldspatos alca1i
nos' estando os plagioclásios praticarnente ausentes.

Esses mine
de dimensões variáveis,
ticular dos fonolitos e

tímetTos, caso dos nefel

rais são subidiomórficos a xenonórficos e

que passam de alguns mi1ímetros, caso par
uns raros nefelina sienitos, a vários cen

ina sienitos de glanulação grossa.

Em alguns nefelina sienitos representam os cons t i
tuintes mais abundantes. Em geral mostram-se alongados paralelamen
te ao eixo cristalográfi.co a, a16m de geminados segundo a 1ei
carlsbad e, mais raramente, Baveno. A presença de exsolução é co
mum quer originando estruturas do tipo micropertítica, queï pertí
tica, €Íl ambos os casos na forma de veios irregulares aproximada
mente paralelos ã face (001). Essas rochas são praticamente as úr]_
cas que contèm plagioclãsio albítico, ainda que essa fase se encon
tre associada a estruturas pertíticas; somente nas amostras ZS e S0

o mineral ocorre na forrna de indivíduos isolados, com geminação po
lissint6tica, e dispostos entïe grãos de feldspato potássico porta
dores de alta densidade de exsolução (mesopertita).

Inversamente, lìas rochas mais pobres em feldspatos
alcalinos, as feições características desses minerais são ben dis
tintas. Na maioria das vezes mostram-se 1ímpidos e desprovidos de
geninação e pertitas. Contudo, quando presentes, essas estïuturas
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aparecen em indivíduos isolados e são de difíci1 reconhecimento.
A geminação em grade típica de microclínio foi observada en un úni-
co grão na amostra 20. A julgar pelas relações com os demais com
ponentes das rochas, os feldspatos ocupam os interstícios dos cris
tais de nefelina e piroxênio, feição indicativa de que eles repre
sentam o produto final de cristalizaçáo, notadamente nos feldspato
-neranita ijolitos e algumas variedades de neferina sienitos. En
tretanto, nos malignitos eles são poiquifíticos, tendo como hóspe
des nefelina, piroxênios, melanita e titanita.

como o intercrescimento feldspato potássico-nefelina
6 feição comum junto a algumas variedades de rochas, o tema será
tratado ã parte.

A caracterizaçã.o mineralógica dos feldspatos potássi
cos foi efetuada com,base em <lifratogramas de raios X. Foram exe
cutadas aná1ises <lifratonétricas em sete espécimes representati_
vas das diversas litologias (ams. g, 75" 14, 12, 1g, 23, e Zg), ex
ceção feita aos fonolitos, malignitos e feldspato - melanita ijoli_
tos, devido ã sua granulação fina ou ao baixo teor modal em felds
patos (caso especial desses úttimos).

Tendo em vista a grande similaridade observada entre
os vários difratogramas, apenas um de1es, tido como o mais caracte
rístico de todos (am. 17), 6 aqui mostrado (Fig . 7) . A sua aná1ise
dernonstra que o pico 131 acha-se ausente, conferindo, dessa manei
Tã, ao mineral triclinicidade zero, e caractetizando-o como orto
c1ásio.

No seu todo, os resultados confirmam inteiramente
observações ópticas, dando, ã exceção da amostra 20, ortoclásio
mo o feldspato presente.

AS

co

0 químismo dos feldspatospotássicos
Tabelas IVa e IVb. Delas constam também as f6rmu1
calculadas na base de SZ átomos de oxigênio e, em

res de KZO, CaO e NarO, a composição expressa em

nentes moleculares ortoclásio, anortita e albita;

é fornecido nas

as estruturais
função dos teo

termos dos compo

0s dados coligi
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dos para cada amostra foram projetados individualmente em diagra
nas ternários Ab-An-or, e integrados nas Figs. B e 9, Deve-se res
saltar que, face ã aparente homogeneidade química desses minerais,
conquanto tenham sido realízadas, eil n6dia, 100 análises em cada
amostra, o número de pontos pïojetados foi altamente reduzido. A
composição química n6dia para as diferentes litologias do maciço 6

mostrada na Fig. 10.

Analisando-se os dados químicos (Tabelas IVa,b),
chega-se ã conclusão, exctuída obviamente a albita presente nas
estruturas pertíticas (ams. 23 e 27), que esses minerais pertencem
ao grupo dos feldspatos potássicos, observação de resto inclicada
pelas propriedades õpticas, com o campo d.e variação restrito ao in
tervalo 0t90-0tt00. No entanto, junto aos fonolitos e à maioria dos
nefelina sienitos II-róseos e cinzas, eles são menos potássicos,
apresentando concentração média do componente ortoclásio inferior
a 90%.

Pertitas foram analisadas en várias amostras de nefe
lina sienitos, entïetanto, os resultados constantes da Tabela IVb
corresponden ãquelas mais desenvolvidas, ou seja, dentro dos lini
tes de resolução da microssonda. As aná1ises acusaram a pres"r-rçã
de albita praticamente pura, com teores de anortita inferiores a

0,5%.

A observação conjunta dos dados (Figs. 8 e 9) eviden
cia que o comportamento quirnico dos feldspatos da maioria das ïo
chas analisadas é extremamente homogêneo, não se consubstanciando
desse modo evidências de zoneamento. Entretanto, a amostra si. (Fig.
8), cujas análises das bordas dos grãos (cÍrculos vazios) foran se
paradas das dos núcleos (círculos cheios), exibe maior dispersão,
feição indicativa de seu carãter levemente zonado, do componente
albita. Idêntica conclusão 6 extraída das observações ópticas. por
outro 1ado, esses diagramas demonstram também que o comportamento
dos feldspatos dos nefelina sienitos II e heterogêneo, além de dis
crepante em relação ãs demais rochas; notadamente as anostras 1g r
23, 24, 26, 27 e 29r apresentam maiores variações. As composições
médias obtidas païa esse agrupamento 1ito1ógico situam-se dentro



34
sioz ó5,3 , ós,3

ArzoS 17.6 t8.8 
,

FerOr' O,3O 0,25 ' i

MgO 0 ,00 0,00

CaO 0,07 0.02

liarO 0,57 0,12

KzO tó,4 l6,t
Total 100.24 100,s7

Fel,rsoato-mcIa-'"iiã'iiãlîi"' Malignitos

j'abcla lV:r

çào quírnica de feldsputos dc roclrus ulcal irras clo Ilanhadio

Melanita-ncfelina sicnitos
'6

ó5,0

l8,t
0,30

0 ,00

0 ,03

0 .39

16,0

99,82

si

AI
_5.fe

I
6S,2

18.r

0,t¿

0 ,00

0 ,04

0,07

16,I

99,65

|lg

Ca

_\a

K

z

X

r 2 .0ó9

3.834

0,041

0,000

0 ,014

o ,204

3 ,8ó7

9 10 11 12 13

65,3 ó5,5 65,ó ó4,8 ó4,ó

18.2 18,0 18.4 18,4 18,3

0,34 0,44 0.33 0,24 0.21

0,00 0,00 0,00 0,0t 0.00

0,04 0,05 0,05 0,03 0.0r

0,46 0,89 0,67 0,49 0.4r

15,4 15,1 I5,l 16,5 Ió,0

99,74 99.96 100,15 100,47 99.53

ll,974

4,0ó3

0,03t

0,000

0,005

0,043

5.7ó6

L2 ,026

3,947

0.042

0 ,000

0,00ó

0,159

3,776

Or

FórmuIa estrutural exprcssa na base de 32 átomos de oxigênro

t5,94 16,07

4.09 3,8r

,{b - 5,0

An 0,3

12,0ó4 12,046

3 ,947 5 ,9S7

0,020 0,047

0,000 0 ,000

0,007 0,008

0,025 0,165

3.800 3 ,624

' Fe total calculado como FerOr.

91 ,7 98,8

I,l
0,1

ló,02

5,92

9ó ,5

3,ó

0,t

14

64,5

18,6

0, 18

0,0t

0,05

0,48

t6 ,7

r 00 ,32

t2.056 r2,034 lr ,955

3,905 3,978 4,001

0,0ó1 0,045 0,033

0 .000 0,000 0,005

0,005 0,009 0,005

0,3r7 0,238 0,17s

3,546 3,s55 3,883

Nefelina sicnitos

ró,03

t.83

99,1

0,7

0,2

15

6S,5

18.4

0.I4

0 .00

0,01

0,50

16,0

r6,05

5,80

95,5

4,5

0.2

16

65,I

18,S

0,15

0.01

0,02

0,32

ró ,4

r6,02

3,87

9r.6

8,2

0,2

17

64,9

18,4

0.1ó

0 ,00

0,03

0.08

ló ,1

99.87

1r,990 rr.903

4,005 4.057

0,029 0,025

0,000 0,002

0,002 0,009

0. t48 0 ,172

3,788 5,945

16.0ó

3 ,78

93 ,4

ó,3

0.5

r00,55 r00,48

15.99

4 .0ó

95,5

4,3

0,2

t2,019

3.979

0,0t9

û,000

0,002

0,178

3.745

I6,02

I,94

96,Z

3,7

0,I

r1,982 12,005

4.013 4,0t0

0,018 0.0?z

0 ,00: 0,000

0,003 0,005

0,1t4 0.039

5.851 5,31ó

l5 ,99

4 ,r2

95.6

4,2

0.2

16.02

3.95

95,4

4.5

0,r

ló.0r,

3,97

97,0

2,9

0.r

ló,01

3.88

99. r

0,7

0.2

-_¡
O



sio2

ilzos

F"ZOJ:

Mso

CaO

þzc

Kzo

Total

Si

^l-t+he

Mg

u
S¿

K

19

66,Z

19.0

0,32

0,00

0,00

4 ,ls

l0,ó

tog,27

r l .9s9

4,045

0 ,045

0,000

0,000

I,453

2,443

r6s eos

21 22 26

66.0 65,2 66,5

tE .2 18 .6 18 ,5

0.28 0,34 0,25

o,oo 0.00 0.00

0,01 0,00 0,00

0,59 0,83 4,88

15,7 t5,7 10,5

100.78 100.67 100 .65

Conposição qu

Tabe la lVb

m;.ca de fel<ìspatos clc rochas alcalinas do Banhadão

Nefelina sionitos I I

65,9

18 ,3

0 .33

000

0 ,50

2,14

t3,z

t00, t7

ó5.4 65,7

L8,2 18,S

0,45 0,17

0,00 0,02

0,00 0,02

r,46 I,93

14,5 15,2

99 ,99 100 , ó4

lz,0ó2 II .957

3.920 4,020

0,038 0,046

0,000 0,000

0.002 0,000

0,209 0,295

3,ó60 3.673

clnzas
23" 24 25 2?

68,6 65.4 65,6 65,9

t9,z 18,5 t8,l 18,4

0,16 0,51 0, tó 0,32

0,00 0,00 0,00 0,01

0,02 0,02 0,00 0,02

It,g I,68 1,74 ¡.75

0,33 14,4 . i4,8 14,0

100,21 100,31 r00,60 1.00,58

z

X

Or

Ab

An

Fó rmu la

t I ,994 l2,02ó

3.93r 3 ,93ó

0,034 0,045

0,000 0,000

0,000 0,059-

r,707 0,757

2,4i6 5,075

ró,05 16.02 16,02 15,96 ró,01

5,90 3.87 3 ,97 4 ,1.2 3 .89

62,7 94,5 92.ó 58,ó 79,0

37,3 5,4 7,4 4L.4 I9.5

0.1 0.1 i,t

estrutural expressa na base de 52 átonos de oxigênio

I2,019 12,0t0 11,990 tI.980 12,0I4 L2,022 11,976 11,929 ll.9(:8

3,942 3,98ó 5,955 3,994 5,907 5.956 5,985 4,04I 3.978

0,059 0.025 0,02r 0,042 0,049 0.054 0,036 0,041 0,037

0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,008 0.005

0,000 0,005 0,004 0,003 0,000. 0.004 0,002 0,002 0,005

0,520 0,3ó5 4,052 0,597 0,ó17 0,('12 3,999 .0.Ó40 0,Ó90

5.399 5.544 0.074 3.564 5.458 3.258 0.03r 3,375 5,575

'Fe calculado como Feror.

"Pertita.
B.borda:N.núcleo.

27:' 28 30

69,1 65,4 65 ,6

19,5 18,8 18.5

0.28 0,30 0 ,27

0,00 0.03 0,02

0.01 0.01 '0,02

lt.9 t,8t 1,95

0.14 t4,5 14.5

100,93 100,85 100,86

Fonol i to

31

f;no.ri1,ul *tri,

64 ,4 63,7 ór . s

19,4 19,7 I8.9

0. 28 0.30 0,3s

0,02 0,01 0,01

0.08 0.04 0,05

l.s¡ 1,63 1.23

r4,8 I.1,5 15.51

r00.49 99,9t 100,3?

16,02 16,02 1s,97 ró,02

5,9; 3,92 4,tl 3.96

8ó,8 90.6 1.8 84.8

r3,z 9,3 98,1 l5,1

0,1 0,r 0,1

15,97 1ó,05 1ó,00 ló,01 Is,98

4,08 3.87 4.03 4,02 4,07

84.8 84,Ì 0.8 84,q

rs ,2 15 ,8 99 ,1 rS .9

0,1 0,1 0,1

n,814

4,t94

0.058

0,005

0,0r5

0, 557

3 ,4ó5

u,749 ll.87S

4.?82. 4,101

0,042 0.048

0,002 0,002

0,00s 0,005

0,ó0t 0..t59

5,4I1 1, s95

8r,0

tó,9

0.I

ló,05 ró.07 16,02

4 .02 4 ,02 4 ,04

8ó.2 84,9

13,4 r4,9

0,4 0 ,2

89..0

r0,8

0,2

--¡
ts



/

bA

Fig. 8 - composição dos feldspatos potãssicos expressa em

moleculares or-Ab-An. Em realidade, trata-se de

. composicional desses minerais para cada amostra,
senta uma aná1ise individual.
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Fig.9 - Composição dos feldspatos potássicos expressa en forcenta
gem en peso dos conpônentes moleculaïes- 0r-Ab-An. Trata-se,
em realidade, de visão conjunta do campo de variação compg
sicional do mineral para cada anostra, -tendo en vista que
cada ponto proietado-representa una análise individual.



Fig. 10
tes moleculares Or-Ab_An. Cada pontocerca de Z0 grãos do mineraÌ em- cadalitologias:-nefelina sienitos I (^),
sienitõs (o) , flogopit" lnãriãigiiol'¡litos (t ) e fonof;.ros (*).

expressa em pofcentagem em peso dos componen_replesenta a média resultante da anátisè de
esp_6cime de rocha._Siryb9logia das dii¿rençasnefelina sienitos II (.), melanita- nefelinaI ), malignitos (o ) , f,eldspato-melanita ijo-

\¡ê
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do intervalo 55-gs% do membro ortoclásio (Fig. 10). Este fato de
corre provavelmente da intensidade da exsolução no mineral, difi
cultando dessa forma a análise das fases feldspato potássico 

" p",
tita' A maior homogeneidade e a pequena porcentagem da albita nos
feldspatos das outras variedades acham-se prontamente realçadas
nessa úttina figura.

A despeito das variações químicas cletectacras nos feldspa
tos das diferentes rochas, os dados são indicativos de que em ne
nhum caso eles são portadores de alto conteúdo em Naro. Estas ca
racterísticas parecem ser o reflexo das condições físico- químicas
reinantes por ocasião da cristali zaçã,o d.esse minerais , d.eixand o es
capar qualquer suspeita de ligações com a composição química d,a ïo
cha.

Feições texturais comuns ã maioria dos nefelina sie
nitos evidenciam que os feldspatos se cristali zaram antes ou jun
tos com a nefelina. por outro lado, a presença de estruturas peï
tÍticas nesses minerais explica a participação de uma fase sõd.io-
potássico em solução só1ida que, por processos de equilíbrio d.uran
te as mudanças das condições ambientais, se desmisturou, resultan
do um feldspato en geral levemente enriquecido no componente albi-
ta e com teores que variam em função de comportarnento final da
cristali zação

Na demais variedades lito1ógicas, a julgar pelas re
1ações texturais e feições ópticas (ocorrência intersticial ou poi
quilítica, linp.,d,ez, continuidade óptica e ausência quase que 

^ag

tal de estruturas pertíticas), verifica-se que a fase sódio _potá,
sica em solução só1ida , enriquecida em Na , esteve cont i.r,rur"rrt" uu
sente durante os processos de cristali zaçá.o. Essas evidências ,aã
sugestivas de que os feldspatos teriam se formado durante a fase
final de cristali zação em temperaturas baixas num 1íqui<to residualjá muito empobrecid,o naquele elemento.
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5.7..1. Feldspatos como um possíve1 indicaclor de temperatut'a

A temperatura de equilíbrio nefelina-feldspato al
calino pode ser estimada aplicando-se os termômetros de perchuk
e Ryabchikov (1968) e Powe1l e Powe1l (I977). Estes autores,base
ando-se no equilíbrio termodinânico do par, desenvolveram méto-
dos que possibilitan a determinação d.a sua temperatura de crista
rízaçã.o. Entretanto, desses dois geotermômetTos, o que aparente-
mente fornece resultados rnais realísticos para fins geológicos 6
o de Powell e Powe11 (r977). No processo de d,edução das equações
termodinânicas, eles, a1ém de levarem em conta,parânetros quími-
cos não considerados anteriormente, testaram o método, disctrti-
ram as suas incertezas, bem como confrontaram os resultados com
outros termômetros. Assim, esses autores verificaram que calibra
gens con base em sistemas naturaís dão valores mais conclizelttes
com a realidade geológica e, mais, eu€ a posição das linhas iso-
t6rnicas, deterninadas experimentalmente poï Hanilton (r961) , no
diagrama Ne-Ks-Qz depende da estrutura do mineral; por conseguin
te, a conparação de feldspatos naturais com esses sistemas deve
ser feito com ressalvas.

o termômetro de powe11 e powe11 foi tentativamen-
te aplicado às amostras portadoras de nefelina associada a felds
pato alcalino. Contudo, os dados obtidos não constam deste traba
tho, tendo em vista que esses valores, confrontados com os deri-
vados do diagrana Ne-Ks-Qz,mostra.ram-se sempre inferiores,quando
na realidade deveriam ser bem mais altos. Cabe tambén realçarque
os resultados no seu conjunto coïresponderam a temperaturas,,sub
so1idus", sendo que em alguns casos, sobretudo os referentes a
feldspatos pertíticos, a cristalizaçáo certamente se deu em tenr-
peraturas muitÍssino nais elevadas. Este fato foi interpretado ca
rno devido a dois fatores, que, em função das feições minerais,po
dem ou não ter relação entre si: as caïacterísticas fÍsico-q"í*1
cas do feldspato e a maneira con que as análises foram conduziclas

Focalizando apenas os minerais portad.ores de estru
turas pertíticas, chega-se ã conclusão que os dois fatores inflri=
ran nos resultados, pois, se de um lado, essas feições inclicam so
1uções s6lidas pret6ritas,ricas em sód.io, a altas temperaturas,e
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que lentamente foram desmisturadas em temperaturas bem mais bai-
xas, de outro, o geoterrnômetro mostTa linitações inerentes ao m6to
do analítico utilízað,o, uma vez que as fases coexistentes ( hóspe
de e hospedeiro) foram analisadas separadamente. Assim, a fase só
dica, visivelmente presente nos ferdspatos potássicos, foi por in
teiro mascarada, refletindo o termômetro medidas de tenperatura e

quivalente ao estádio final de desmisturação (blocking temperature).
Solução óbvia seria a realização de análises quínicas no rnineral
como um todo.

No tocante aos demais feldspatos, observa-se que as
feições õpticas indicam uma fase mineralógica 1ímpida, aparentemen
te homogênea, em geral sem geninação, e de ocorrência intersticial,
ora poiquilítica, com nefelina, piroxênios, etc., como lnlne Ta 1s
hõspedes. Essas feições levam a induzir que os critérios analÍti
cos empregados durante os trabalhos com a microssonda eletrônica
não tiveram qualquer influência sobre as rnedidas analiticas, que ,

portanto,dependem t:ão somente das características intrínsecas do
mínera1. Quando os dados relativos ã temperatura de equilíbrio ne
felina-feldspato potássico são comparados com aqueles determinados
para as nefelinas no diagrama Ne-Ks-Qz, tên-se que as rliferenças
presentes são bem menores que as descritas anteriormente. Conquan
to essas variações sejam de nenor monta, caracterizando fases de
baixa temperatura, os valores são de certa forma condizentes com
as relações texturais. Entretanto, o exame crítico das temperatu
ras muito baixas obtidas em feldspatos homôgeneos de rochas muito
ricas em sõ¿io apresenta grandes dificuld.ad.es, a julgar pelas anâ
lises químicas vistas à Iuz de diagramas de equilíbrio no sistema
NaAlSiZ0g-KA1SiZ0g (Bowen e Tuttle, 19S0) .

5.2.2. Intercrescimento de feldspato potássico com ne fe I ina

fe ldspatoto reunindoEstruturas de intercrescimen
potássico e nefelina acham-se presentes em
1ógicas do rnaciço, contudo, não ocorrem em
dos os tipos rochosos onde são encontradas

algumas variedades lito
igual freqi.lência em to

. En quantidade, podem
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ser tão abundantes que permitem distinguir um tipo particular de

rocha, os nefelina sienitos I (ams. 75, 16 e 77), mas em outras ve

zes, caso particular dos melanita-nefelina sienitos e feldspato-tne
lanita ijolitos, são bem menos comuns (Tabelas Ia,b). Ocorrern es

palhadas na rocha cono material de enchimento, como extensas mas

sas irregulares, ou então, como agregados de grânulos com contor
nos parcial ou totalmente arredondados. É freqtlente a sua presença
preenchendo espaços intersticiais deixados por cristais idiomórfi
cos a subidiomórficos de minerais f6lsicos ou máficos
dos previamente. Consistem de uma matriz de feldspato

cristal.t-za
potás s ic o

extremanente 1ímpido, incolor e desprovido de qualquer geminação;
de inclusões de nefelina "vermicular" ou ainda de cristais irregu
lares aparentando "renendos" (patches). A disposição pouco orienta
da clas nefelinas vermiformes confere ã estrutura feições aná1ogas
ãs das mirmequitas (quartzo-p1agioc1ásio). Por vezes, as nefelinas
vermiformes concentram-se perpendicularmente ãs faces dos cristais
de nefelina idiomórfica, dando ao conjunto a aparência de " fran
jas". Essas feições texturais sugerem que o intercrescimento fe1
dspato potássico-nefelina originou-se como produto final de crista
Lrzaçáo.

0 segundo e o terceiro tipo descritos acima são fre
qt-lentes nos nefelina sienitos I, chegando a ocupar porcentagem mo

dal expressiva. contudo, se confrontados os dois tipos, nota-seque
as diferenças residem táo somente no fato de o primeíro deles for
mar extensas massas irregulares e o segundo enormes agregados de
grânu1os arredondados, levemente ovalados ou mesmo poligonais, não
obstante, as feições gerais do conjunto sejam praticamente as mes

mas. Constituem-se num denso intercrescimento de feldspato potássi
co com nefelina vermiforme, arranjado de maneira tal a conferir à

estrutura feições que lembram "chanas", "p1umas" ou "fingerprint".
Um fato digno de registro e que as duas fase intet'crescidas apre
sentam continuidade óptica distinta. Essas feições estão em concor
dância com as observações feitas por diversos autores sobre o as

sunto (Ti11ey, 1958; Davidson, 1970; widenfalk, LgTz; Gittins et
aL. 19 80) .

Ern realidade, os diversos trabalhos têrn p rocurado



-79-

explicações sobre os possíveis meios de formação dessas estruturas.
Assim, Ti1ley (1958) descreveu plagioclásio a1bítico com inclusões
d.e nefelina vermicular em rochas de York River, Ontário, Can ad.'a,
sugerindo que essa textura provavelmente resulte de processos ne
tassomáticos, caracterízados sobretudo pela substituição de felds
patos primãrios por nefelina, antes que uma segunda geraçãode feld:
patos. Davidson (1970) descreveu e ilustrou feições de intercres
cinento feldspato potássíco-nefelina em rochas alcalinas de Karninak
Lake, N.lV.T. , canadá, por si-na1, idênticas ãs reconhecidas princi
palmente nos nefelina sienitos I do Banhadão (tipo "fingerpri¡t" ,

"p1umas" e outras texturas micrográficas). Segundo esse autor, três
mecanismos poderiam explicar a fornação de intercrescinrcnto feldspato
potássico-nefelina; 1) desmisturação subsolidus de leucita sódica;
2) reação de leucita precoce com o fundido e 3) cristalizaçáo de
nefelina e feldspato potássico a partir de um resíduo magmático
a1ca1ino. Contudo, o mesmo autor apresentou argumentos, conquanto
pouco conclusivos, d,e que a leucita não ocorre como fase primária,
favorecendo mais assim a cristali zaçáo cot6tica. lVidenfalk (Ig7Z) ,

em seu estudo sobre larvikitos da região permiana de Oslo ( parte
su1) ' Noruega, observou que nefelina aparece tanto na forma de
cristais primários (isolados), como intercrescidos com feldspato
potássico. Nesse último caso possui forrna vermicular (tipo mirme
quita), de pequenas "bo1has" em lamelas de feldspato potássico, ou
aparece como grãos maiores cercados por feldspato potássico irregu
1ar. Esse fato levou aquele autor a propor que os feld.spatos em ro
chas tarvikíticas, tendo se originado em ambientes insaturados em
sí1ica, resultam numa solução sótida de mo16cu1as de nefelina com
feldspato potássico. Assim, diferentes formas de nefelina associa
da a feldspato potãssico são geradas por exsolução no estado sóri_
do. Gittins et a.7-. (1980) , realizando estudos em rochas ultramáfi_
cas alcalinas de Batbjerg, oeste da Groerrlândia, fez uma revisãocom
pleta sobre o problema do intercrescimento feldspato potássico - ne
felina e "pseudoleucita". Nesse trabalho, o autor sugeriu que es
truturas de intercrescimento que se apresentam de sprovi das
de hábito iclionórf ico e exiben feições texturais do tipo ',chanìas',,
"fingerprint" ou "p1umas", que são intersticiais a outros minerais
da rocha ou então aparecem como cristais vermiformes, de disposi
ção perpendicular ãs faces de cristais idiomórficos de nefelina 

-
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são melhor explicadas como fenômenos de cristali zação magmática
nos estágios tardios dentro do sistema NaAlSi04-KAlSi04 - SiO2
Hzo'

Com o objetivo de caracterizar quimicamente as ne
felinas e os feldspatos alcalinos que integram a estrutura de in
tercrescímento, foram efetuadas aná1ises com a microssonda ele-
trônica em três anostras de nefelina sienitos f, ã vista do fato
de essas rochas conterem quantidades nodais anômalas en relação
ãs demais variedades do distrito (Tabela Ib).

0s valores m6dios
náIises de cada fase da estrutura
co) , com Fe total calculado como
bela V. Nela incluem-se tamb6m as
na base de 32 átomos de oxigênio
leculares da nefelina (Ne-Ks-Qz)
-An).

correspondentes a cerca de 30 a

(nefelina e feldspato potássi
Fer0r, acham-se reunidos na Ta-
fórnulas químicas calculadas

e os Tespectivos componentes mo

e do feldspato potássico (Or-Ab

As análises quínicas nédias das fases que compõem
o intercrescimento, determinadas para cada amostra, acham-se pro
jetadas conjuntamente com as dos pares correspondentes a cris-
tais isolados (fornados bem antes) nos diagramas triangulares Ne
-Ks-Qz (Fig. 11) e or-Ab-An (Fig. rz), respectivamente, païa ne-
felina e feldspato potássico.

Discussão dos resuLtad.os

0s resultados (Tabela v) apontam para o comporta-
mento homogêneo da neferina, com as concentrações de Naroe Kro si
tuando-se,respectivamente, em torno de 16,0 e g,0%. os teores de
Fero, se nantêm relativamente a1tos, ao redor de 0,7%, enquanto qLre
os de Mgo e CaO são destituÍdos de maior importância (abaixo de
0,1%). Se confrontados esses valores com os listados na Tabela IIa,
e correspondentes a nefelinas de cristais isolados coexistentes (ams.
75'76 e 1z),nota-se que são muito semelhantes, como indicado pe-
las pequenas variações tlos componentes nolecutrares nr6dios :

N"7z ,r-74,sKszT,r-.s,0Q20,0-0,6 " 
N"72 

,s-74,sKsz7,z-24.gQ20,3-0,6, res-
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Composição quínica de nefelina e feldspatos relativa ao intercres
cimento feldspato potássico-nefelina em nefelina sienitos I

si0 
2

A1203

Fer0r"

Mgo

CaO

Na ro
Kzo

Total

Fórmula

Si

A1

3+
.be

Mg

Ca

Na

K

15

4r,7

34 ,0

0 ,67

0 ,03

0 ,02

16,3

7 ,45

eS trutural
9,093

I 111
I )t I I

0,098

0,009

0,004

6,r33

1,944

expre s s a

' 8 ,130

7 ,565

0,099

0,003

0,013

6,336

2,IT4

na base de

8 ,2I7

7,565

0,112

0,000

0,006

6,035

2 .052

32 átomos

L2,026

3,992

0,020

0,003

0,002

0,179

3,700

de oxigênio

11 ,937 II ,97 g

4 ,020 4 ,0r2

100,17 I00,87 I00,92

F e ldspa to s

L5 t6 17

65,5 ó5,9 65,9

18,4 1g,g 19,7

0 ,15 0 ,23 0 ,23

0,01 0,01 0,01

0,01 0,03 o ,02

0,50 0,34 0,10

15,8 17,r 16,9

100,37 I02,31 101,66

Nefe 1 inas

16 L7

41,8 42,5

33,0 33,2

0,69 0 ,77

0,01 0,00

0,06 0,03

16, B 16,1

8,52 8,32

0,031

0,003

0,005

0,120

0,031

0,002

0,004

0,035

3,959 3,902

s**

R***

Ne

Ks

Qz

**S=Si+Al

***R=Na+(

16,0

7 ,99

7 4 ,5

25 ,0

0,5

15 ,8

8 ,48

72,9

27 ,r
0,0

15,9

8,10

72,L

27 ,3

0,ó

1ó,0

3,88

95,4

4,5

0,1

16,0

4,09

96,9

2,9

0,2

16,0

3,94

99,0

0,9

0,1

z

X

0r

Ab

An

*Fe total calculado como FerOr.

3+f,e

ZCa.
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Fig.11

Tooo

Composição de nefelinas correspondentes à estrutura de i¡tercrescinento,feldspato potássico-nefeli-
n" ã " ðristais isolad.os coexistentes, expressa em porcentagem em peso dos conponentes moleculares
nefelina-kalsilita-quartzo de amostras de nefelina iienitos I. Cada ponto representa individualnen-
te.a média resultant'e das análises efetuadas nas fases cla estrutura è nos cristais isolados. Os li-
mites de nefelina em solução sóticla para 700eC foram determinados experi¡rentalmente por Ila¡ri1to¡t e

Mackenzie_(i960) !,_para-S00çC-e 775bC, por Hamilton (19óI). Os pontos M e B corresponclem, respecti
varpnte, ã composição teórica de Morozewicz e Buerge: (valores acima).

M : Ne75 Kszt0¿4

B = Nera KsrrQzo

NEFELINAS

ô Cristois ¡solodos

A Eslruturo de lntercrescimenlo

oo
f.,)



B3

FELOSPAIOS POTÁSSICOS

^ 
Cr¡sto¡s isotodc

A Estruturo dc lntarcrcscimento

Fig. LZ - Composição dos feldspatos potássicos correspondentes à

estrutura de inter.crescimento e a cristais isolados coe
xistentes, expressa em porcentagem em peso dos - compo
nentes Inoleculares 0r-Ab-An. Cada ponto representa indi
vidualmente a.rnédia resultante das aná1ises efetuacias
nas fases da estrutura e nos cristais isolados.
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valores de FerO' CaO e MgO, tam
i. No diagrama Ne-Ks-Qz (Fig. 11),
proximidades daquela de Buerger ,

nefelinas se deu em tenperaturas

O feldspato mostra pequenas variações nos teores de
KZO (15,8 a 17 ,Ieo) , com o seu caráter potássico ressaltado também
pelo baixo teor de Nar0. 0s demais óxidos (sio,, 41203, F"zos, Mgo
e Ca0) apresentam variações muito pequenas. A aná1ise comparativa
com os dados da Tabela IVa. (ams. 7s, 16 e j.7 ) demonstra que as cli
ferenças existentes são praticamente nulas, como evidenciado pelos
valores médios (orgs 

,4-gg,'Ab4,s_0,gh0,1_0, ,) para a fase inter
crescida e Orn5,4-99,14b4,5-0,7h0,1-0, 2 Para os cristais isolados,
e visível na Fig. 12. Os demais óxidos'são tanbém muito semelhan
tes, ã exceção talvez de F",zos, cuja concentração é ligeiramente
mais elevada junto ao feldspato do intercrescinento.

A vista das similaridades químicas apontadas acima ,

sugere-se que ambas as fases, independentemente do modo em que se
apresentam na natureza, originaram-se a partir de un 1íquido comum;
ainda mais, a julgar pelo componente Qz presente na estrutura da
nefelina, esses minerais são de baixa tenperaturas. Por outïo 1a
do, evidências texturais apontam no sentido de que a estrutura de
intercrescimento feldspato potássico-nefelina representa un
to de cristalização tardia a partir de um magma residual.

5. 3. Piroxênios

0 estudo dos piroxênios, baseado inicialmente
observações õpticas, permitiu concluir que esses minerais
tan conposição' situada essenciarmente nos campos da augita
rina-augita. contudo, a sua investigação microscópica, como
to anteriormente, demonstrou também a existência nos vários
de rochas de mudanças gradativas nas feições ópticas desses
rais, sugerindo variações em sua composição química. como
do, o quimismo mineral, aliado aos dados õpticos, revelaram

p rodu

em

apïesen
e egi
descri_
t ipos
mine

resulta
que os
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piroxênios do maciço alcalino do Banhadão constituem aparentemente
unla série única de clinopiroxênios, tendo cono membros principais
soda-augita, egirina-augita e egirina.

As aná1ises quínicas dos piroxênios, reunindo elemen
tos principais e menores (exceto zr), constam das Taberas vI, VII,
VIII e IX. 0s resultados analíticos foram agrupados distintamente
conforme a natureza do membro da série (soda-augita, egirina- augi
ta e egirina) e, sempre que possível, ordenados em função do teor
crescente em sódio. Quando o forte zoneamento levou ã caracte riza
ção de dois tipos distintos de piroxênios numa mesma rocha, os da
dos químicos correspondentes foram reunidos arbitrariamente no gïu
po das soda-augitas ou nesmo egi-rina-augitas, segundo a basicidade
da rocha matriz, respectivamente, material de natureza básica - ul
trabásica e intermediária-básica. Nos casos de homogeneidade quími
ca a níve1 de grãos,, os resultados representam a média obtida a
partir dos valores das bordas e dos núcleos dos cristais para cada
amostra; por6m, nas situações nais desfavoráveis , isto é, zonea
mento pronunciado, procurou-se distinguir "fases" distintas com
vistas a minimizar o desvio padrão.

As fórmulas químicas foram calculadas na base de
átomos de oxigênio e, juntamente com as proporções Mg, F"2** Mn
Na e os componentes moleculares teóricos, integram as Tabelas VI
VII, VIII e IX.

5. 3.1. Soda-augitas

Esses minerais ocorrem com freqtlência nas diversas
variedades litol6gicas do distrito ora como indivíd,uos isolados,
ora como núc1eo de cristais zonad.os de egirina-augita (p.e., ams
5, 72, etc., respectivamente, Tabelas vI e vII). No primeiro caso,
são encontrados juntos aos f logopita melteigitos, felcJ.spato-melani
ta ijolitos e em alguns nefelina sienitos I, enquanto que no segun
do associam-se principalmente a melanita-nefelina sienitos, ma
lignitos e, mais raramente, a nefelina sienitos Ir-róseos.



. Compos ição quínica
Flogopita mclteigitos

Tabela VI
soda-augitas'de rochas alcalinas do Banhadão

Feldspato-melanita i jolitos
34d

de

86

I'lal ignitos

If

si02 sr,8

Tio| t,47

AlzoS z,zl

Fcr0r " 2 ,62

FeO 2 ,1ó

Iln0 0, 16

!lg0 lS,3

.Cao 25,8

Na,0 0 ,62

K¿o

Tota I 100 ,34

si i,899

^llv 
o,09ó

Fç1. ( lV) 0,00S

A¡VI

T i 0 ,04I

F*J' o.oóz

Fc2' 0,072

Iln 0.005

rlg 0 ,856

Ca 0,915

lra 0 ,04 4

K

7. z ,000

hxY 2 ,000

IIB 87,3

Fc2'.t'tn g.1o

s-a 4.ó0

II
B

50, s

r,98

3,84

2.09

4,40

0,13

13,4

23 ,3

0,ó7

l00,tt

Fórmula cstrutural

1,9ó4 r,82S 1.865

0,03ó 0,17s 0,135

0,003 0,0.20 0,032

0,01s 0,0s9 0,05s

0.149 0,1ó0 0,058

0,149 0,1ó0 0.13ó

0 ,009 c .00ó 0 ,004

0,706 0.587 0,737

0,8 24 0 ,892 0 ,92î.

0,14ó 0,109 0,048

I
NB

49,1 49,9

0,2s 0 ,30

I,54 L,3Z

9,ó7 9,67'

5,80 8,70

0,ó6 0,78

r0,2 7,98

21,¿ 19,s

I,49 2,44

99,94 100,59

1,87ó

0 ,069

0,0s5

0,008

0,223

0.185

0 ,022

0,581

0,8ó8

0,110

II

49,3

0,32

r,81

8,45

7 , ó0

0,70

9,75

21,8

I , 19

100,94

I,9I2 1,874

0,0ó0 0,08 2

0,028 0,044

0,009 0,009

0,2s1 0,I98

0 ,279 0,242

0,025 0,023

0,4s6 0,ssz

0,8cr 0,888

0,18I 0,088

NB
s2,7 50,9 51,8

0,30 t,03 0,.r

0,99 2,73 .0,9
9,20 5.24 9,0

5 ,52 2,02 S ,4

0,62 0,r8 0,ó

9.49 lt,7 9,ó

t8,9 23,3 19,2

r,r: r,23 3,r

r0l,ll r00,35 t00,1

I,9óó I .879 I,9
0,054 0,1t9 0,0

0,002 0,0

0.009

0,008 0,029 0,0

0,2s8 0,144 0,2

0,t72 0,0ó2 0.r
0,020 0.00ó 0,0

0,528 0,754 0.5

0,756 0.922 0.7

0,245 0.088 0,2

2,000 ?,000 2,0

1 ,99ó 2 .005 2 ,0'

54,7 82,9 56,4

19,9 7,s r9,/
25,1 9,ó0 23.9

II

s2,6

0 , s9

0,5ó

!,72

5,35

0,26

l4,l
23 ,I
0.99

99,97

I,951

0,025

0,024

0 ,017

0 ,080

0,Ì04

0,008

0,119

0,94ó

0.071

2 .000

2,005

8t.0

¡1.ó

7 
' 4o

50,3

0,l8

I,I0
7,72

ó,95

0,89

9,16

2l,0

1,87

99,17

50 ,2

0,52

1,31

7,9ó

l0,7.

0,88

7,20

r8,3

2,ó8

0,02

99.57

lr ¡
I,I

N

55,I 49,I

0,s4 2,lt
0 ,90 4 ,44

s,34 5,72

4,80 5,15

0 ,27 0,20

12,8 I0,ó

20.8 22,4

2,03 t.sl

100,58 l0l ,23

II

expressa na base de 6 ítonos de oxigênio

I,934

0,050

0,016

0,005

0,208

0,224

0,029

0,525

0.86s

0.139

I,945

0,055

0 ,005

0,009

0 ,232

0,348

0,029

0,41ó

0,7ó0

0,201

0,001

2 ,000 2 ,000

2,001 I,995

70,0 ó8,1

r5.ó t?,3

14 ,4 tz,6 .'

2 ,000

r.992

'rg,l

l5,l
5,20

2 ,000 2 ,000

I,997 2,002

64,7 48,4

23,0 32,3

r2.3 19.5

2 ,000

2,000

ót,t
29,1

9.7

2 ,000

I ,995

57 ,3

27,5

15,2

2 ,000

2,00I

4l,8

57 ,9

20.3

0,8ó

3,5ó

0,48

18,8

4d, r

28,6

4,81

2,79

Componentes noleculares

5.40 2,75 4,31cai l:c3l.Ts 0,49

Nl'l tìE

C¡Ti-Ts 4 ,03

crl:c3*-Ts I , JB

l.laf iSirOU

Jd

Åc 4.52

0i 8?,2

ild 3.84

En

Fs I,25

Itntsi,Oó 0,49

l{o '

.2 , J3

l,2l

0,44

s,47

76,2

r0,2

0,78

3.37

:0.;7 9

ó, s8

1,54

0,48

5 ,87

0,88 ,0 s89

4 ,13 6 ,27

0,20 0,31

0,78 2 ,86 1.,0'

t,76 ó.05 2,0

.I,4ó 15,8ó 5,47

0,59 S,ó6 2,48

9,30 r,98 3,r8

13,9 8,85 1,59

ó8,5 58,3 73,5

10,0 15,9 I0,5

4,37

0,88 .0,60
2 ,87

9,92

57,0

l5,4

2,75

2,t6

17,8 8,ó2

44,8 54,0

26,1 21,4

t,08 2,26

2,46 Z,25

13,5

s0,I

2t ,7

0,88

23,r 8,2t

51,7 74,6

16.9 5.95

,1 7

53,2

tó,ó

3,08

0,40 2,80

5 .31

t,gs 0.59 1,8

2,93 1.58 2,6

'Exccções: cgirina-augitas, fase I, fase II(B), amos

"Para cflculo da proporção FeO/Fer0, ver metodologia

tlhEr.rvacõos: N. núclco: B.^borda.

tra anos tra 6,



'l'ubcla Vll
soda-augitas'e egirina-augitas de rochas alcalinas do Banhadão

Melanita-nefelina sicnitos
12 13 11 e

II

49,5

0,3r

I ,l0
9,84

8 ,85

0,92

6,57

18,9

z ,86

98,85

Fórnula estruturâl expressa na base de ó átomos de oxi!ênio

87

sio?

Tio2

Al20J

Fer0r"
Fe0

Vn0

IIB 0

Ca0

r'a ro
xzo'

Total

I

5l,l

0,Js

1.40

4 ,30

9,03

0,ó7

t0,I
20,6

I,ó2

99,37

I,957

0,0,t5

0.020

0,0t0

0,124

0,288

0,022

0,574

0,842

0,¡20

2,000

2,000

57 ,2

30 ,9

It,9

N

49,8

0,30

L ,10

7,89

7 ,l0
0,72

8,9S

21,5

I,ó4

99.60

ll

49,4

0.45

I ,5l
ll,l
6,64

0,84

7 ,17

20, r

3,05

100,26

0,013

0,288

0,214

0 ,027

0,411

0,828

0,027

2,000

t.808

4ó,8

27 ,4

25,8

N

49,1

0,45

I,7Z

I0,9

2 ,46

0,63

9,94

22,2

2,t7

99,57

B

49 ,2

0,28

1 ,03

13,ó

I ,3ó

0,89

8,94

21 ,2

3,05

s9,55

s0,2

0,29

I ,00

11,2

6,72

r, ió

7,40

18,6

3,20

99,77

51,0

0, tó

0,95

12,5

4 ,80

0,75

9, 18

r6,7

5,85

0 ,0I

99,90

Composição quínica de

5 r ,I 50,I

0,24 0,42

0.92 1,20

7 ,20 7 ,5ó

4,32 6,80

0,87 0,88

ll,8 9,30

21,4 20,s

I,óó I,cl

99,51 98,i7

4ó,9 50

I,80 0

4,94 I

7,00 14

ó, J0 8

0,47 0

lo,J s

22,r lr
1,02 5

100,8t 98,

Si

^llv
FcJ+ 

( IV)

,\IVI

Ti
1.

re

- Z+te

Iln

Ilg

Ca

lr¡

X

h'xY

Mg

Fe'.trín

Na

I,951 1,932

0,04I 0.055

0,028 0,0Ì3

0.007 
.0,012

0,r.77 0,20ó

0,13i 0,219

0,028 0,029

0,665 0,535

0,866 0,847

0,122 0,t43

2,000 2,000

2,002 I ,99t

ì,910 1,899

0,077 0,0ó9

0,013 0,032

r,870 1,882

0,077 0,047

0,053 0,071

t,772 t,
0 ,220 0,

0,008

0,

0,051 0,

0.19I 0,

0,199 0,

0,0I5 0,

0,580 0,

0,895 0,

0,075 0,

2.000 2,

2 ,00ó 2,

óó,8 29,

24 ,6 28,

8,ó0 41,

óþ , e

t7,3

12 ,8

57,8

2ó ,8

I5,4

0,009

0,2r5

0,228

0.025

0,511

0,885

0,r22

2 ,000

1,99r

57,8

28 ,1

I3,8

I,935

0,051

0,014

0,009

0,275

0,289

0,031

0,583

0,792

0 ,zt1

2,000

I ,996

41,6

37,8

2J,ó

r ,33

0,87

3.17

0,0I3

0,2ó0

0,078

0,020

0,5ó4

0,906

o,ioo

2,000

2,001

ó8 ,6

ll,9
t9,5

0,008

0,321

0,044

0,029

0. sl0

0,869

0,226

2 ,000

2 ,007

6l,l'
8,90

28,0

ó,94

0,78

5 ,04

1,9J2

0,045

'0,023

0,008

0,301

0,2r6

0 ,038

0,424

0,767

0,239

2,000

t,993

46,3

27,7

26 ,0

I,9t8

0,045

0,019

0,00s

ö,¡sz

O,I5J

0,024

0,s20

0,ó80

0.284

0,005

2 ,000

2 ,008

5J, r

19,0..

28 ,9

Conponentes rnôleculares

cr2Fe3'-'ls

N,\TI:I

CaT i -Ts

ciìf,cj'-Ts

fiaIiSi,0O

Jd

Åc

lli

I l.l

E¡r

[js

lilnrsir0u

ho

0,77

4 ,92 0,

ll,4 0,

2,

6 ,28 3't ,

5ó,0 29,

15,3 t4,

5,88 I I,
I,4S 2,

0,98

I ,22

2,77

0,ó9

2 ,67

I ,28

r, t8

5,0s

L ,26

0,87

5,72

2,94

I,20

3 ,97

4 ,90

r ,20

4,72

z ,20

o,7i
2.78

22,9

40,ó

z0 ,7

3, ó4

ó,4r

fase I,

r,83

0,47

3,ró

27,4

50,I

10,4

4.33

2.3t

7 ,9ó

5ó ,4

2t,3

ó,98

2,1ó

ll,ó

ós,ó

tr,i

2,77

0,20

l4 .0

52,6

2l ,5

II.9
49,7

22 ,2

19,7

38 ,0

19,8

20,9

3ó,8

27 ,8

t4 ,5

52 ,5

7 ,23

2r,0

49,8

4 ,30

2,85

3, s4

2 ,98

ó,r5

1,85

13.3

z t84

ll,3

2,23 2,49

ó,12 lt,9

' Soda-augitas: anostra 8; fase I, amostra ¡01 fase I (N) ,

" Para cálculo da proporção FeO/FerO, vcr rnetodologia.

0bservações: N, núcleo; B, borda.

anostra l?; núcleo(N), arnostra 13; fase II, amostra ll,
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0s dados químicos coligidos (Tabelas VI e VII) são
indicativos que, de modo geral, esses minerais apresentam, âo lado
de teores elevados em Mg e Ca e baixos em Ti, 41, F"*3 e Na leves
deficiências em Si. Variações sensíveis desses elementos podem ser
notadas de amostra para amostra, dentro da própria amostra, com o

desenvolvimento de mais de uma fase mineral (ams. i, z, Tabela vI)
ou mesmo a nível de crístais.

0 exame das fórnulas estruturais (Tabelas VI
evidencia variações amplas para si, com valores extremos
didos entre 7,77 e 1,96, e necessidade de completar-se a

Z. Todavia, os resultados evidenciam tambérn que nem sempre
em A1 (nfIV) é suficiente para ta1, devendo, poïtanto, uil
íon ocupar-se dessa deficiência.

e VII )

compreen
posição
o teor

outro

Vários autores advogam a id6i a da participação de Tí
na coordenação tetraédrica, destacando-se entre eles Kushiro (19ó0),
Le Bas (19ó2), Howie and woolley (19óB), etc.; entretanto, €rr tra
balho mais recente, Hartnan (1g6g) demonstra que Ti4* assume pt"r"
rencialmente a coordenação octa6drica e que, somente em casos exce
pcionais, devido ã presença de cátions de grande porte, pode r:.ã
eventua,lmente ocupar a posição z. Ainda segundo esse autor, e pos
teriormente confirmado por Larsen (1g76), Fe3* reuniria rrior",
possibilidades de compensar o Si.

A fin de proporcionar uma visão geral da distribui
ção dos íons desempenhando papel importante na estrutura dos piro
xênios foram construÍdos gráficos (Fig. 1s), onde 6 feita a proje
ção dos pontos relativos ãs proporções entre Na-Fe3* e si+Al, .ol
forne apresentado por Larsen (1976). Deve-se ressaltar que a linha
das ordenadas divide os piroxênios, quanto ao grau de preenchimen
to da posição estrutural Z, em dois grupos distintos : saturados
(si+41¿2,00) e insaturados (si+41<2,00); por outro 1ado, a tinha
das abcissas sepaïa-os em dois campos: superíor, coÍì Na>Fe3*, e ,

inferior, com Na<Fe 3+.

A aná1ise desses diagranas mostra que a maioria dos
pontos correspondentes aos soda-augitas acha-se concentrada no ter



Fig. 13

Soóo - o.r9¡lo¡

Gráficos relacionando Na-Fe3* e si+Al (total) em soda-augitas, egirina-augitas e egi-
rinas nas rochas alcalinas do Banhadão, com os clados projetad.os tanto ind.ividualmen-
t€, como integrados. Sirnbologia d.as diferentes litologias: nefelina sienitos I ( ¡ ) ,neferina sienitos rr ('), melanita-nefelina sienitos (o), flogopira merteigitos (¡),
malignitos (*), ferdspato-melanita ijolitos (*) e fonolitos (*).
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ceiro quadrante do grãfico, com poucos deles estendendo-se ao quar
to. Tal fato parece indicativo da grande deficiência de A1 de coor
denação octaédrica desses minerais, com reflexos na ausência quase
total de componente jadeita (NaAlvIsiz0ó) e, por conseguinte, to
ta1 do componente cálcio-tschermakita (CaAlSiAl06). O componente
acmita se f.az sempre presente, entretanto, a posição dos pontos no
diagrama aponta ind.iscriminadamente para a relação Na<Fe3*, suge
rindo que o Fe3* excedente, em païte na posição tetraédica, compen
sa a acmita com os comnonentes tschermakita férrica tCafef+f"l.SiO¿
e cálcio-Fe3* tschermakita icaref*sÍA1zOó). os demais elernentos,em
particular os bivalentes, constituem os componentes, diopsídio,
hedenbergita, enstatita, ferrossilita, wollastonita e tschermakita
con titânio, sendo os dois primeiros mais expïessivos. Cabe mencio
nar que o cálcio, parte dele integrando o diopsíclio e parte a h;
denbergita, com possibilidades inclusive de formar wollastonita,
nant6m-se pïaticamente invariáve1 d.urante a maioria da extensão do
campo das soda-augitas; contudo, sofre sensÍve1 diminuição nos ter
mos situados quimicamente nas vizinhanças da egirina-augita.

Apreciação conjunta pode ser feita aconpanhando a
curva traçada no diagrama triangular Mg-ca-(F"2++Mn+Fe,*-*r) da
Fig. I4a ou a curva 1 da Fig. 14b, projetada juntamente com outras
representando suites de piroxênios de diversos distritos a1ca1i
nos. 0 diagrama foi elaborado a partir de dados coligidos de acor
do com as sugestões apresentadas pol' Larsen (197ó). A análise des
sa figura possibilita inferir que os soda-augitas do Banhadão, €fl
geral projetados abaixo ou sobre a linha diopsídio-hedenbergj-ta,
ocupan nÍvel alto quando comparado aos d.emais ,,tTend.s,,. Esse fato,
conforme assinalado por smith e Lindsley (1971), Gibb (1973) e
Larsen (1976), indica cristalizaçáo em ambientes de baixa ativida
de de sÍ1ica.

5.3.2. Egirina-augitas

Ê, o membro mais abundante
do ora como cristais individu alízados ,

I e II e fonolitos, ora como bordas de

da s6rie, sendo encontra
caso dos nefelina sienitos
cristais zonados junto ãs
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Fig.14a - Piroxênios cálcicos
dos no diagrana Mg

FeZ*+ Mn+Fe3*- No

do B4nhadão projeta
* FeS* - Na)

(soda-augitas)
Ca-(þet+ + I'fn

re?)Mn+Fe31No

Fig.14b - Comparação entre as tendôncias conposicionais de piroxênios cálci
cos (soda-augita) do Banhadão e cte várias outras ässociações, colî
gidas.por Larsen (197ó) , mostrando diferentes níveis de cá1cio. lf
Banhadão;.2) _Skagrgaard, Groenlândia (Brown e Vincent, l96J); Jj
Pantelleria- (Nicholls g Carmichael, 19ó9) ; 4) Nandewar , Australia(Abbott, 1969) e Kûngnât, Groentândia (uÞion, t9ó0); s) st i*ntIsles, Escócia (Gibb; 1973); 6) Tugrurôq, Groelândiá quptoñ, t9ó4)
e llÍmaussaq, Groenlândia (Larsen,-197ó)'j Z¡ strontin Saþ, Éstados
thidos da América (Nash e trlitkinson, 1970); 8) Uganda'(iyler e
King, 196i).
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demais variedades litológicas (p.e., ams. 5, 72, etc., Tabelas VI

e VII). A sua composição química vista em conjunto (Tabelas VII,
VIII e IX), evidenciando importantes mudanças iônicas, sobretudo

no tocante aos elementos Fe3*e Na, compreende praticame¡rte toda a

extensão do campo de variação da egirina-augita. En geral possuem

baixos teores em Ti e 41. A transição a partir do termo soda-augi

ta é feita de maneira contínua, e marcada por Sucessivas trocas
iônicas, levando a um declínio regular en MgO e CaO, que, por Sua

vez, Se faz acompanhar do aumento concominante em Fer0, e NarO.Não

obstante, a evolução química da s6rie processou-se assumindo de

forma gradual características químicas e ópticas próprÍas, apaïen

temente sem rnanifestar qualquer intervalo composicional.

As variações iônicas junto ãs posições estruturais
da série podem ser vistas nas Tabelas VII, VIII e IX. Si mostra em

geral teores altos, com valores compreendidos entre 1,9 e 2,0. 0

grupo Z ê ocupado por Si e AlIV, em especial nas egirina-augitasen
riquecidas em sódio, enquanto que naquelas quimicamente vizinhas
aos soda-augitas, onde o teor em Si é mais baixo, o Fe3* compensa

a deficiência estrutural.

A distribuição linear dos dados referentes ãs egiri
na-augita na Fig. 13 sugere nodificações íônicas contínuas e regu

lares na estïutura desses minerais ao longo da série. A1ém disso,
o diagrama demonstra claramente que o componente acmita está sem

pre pïesente, aumentando progressivarnente em direção ao membro

egirina da série . Por sua ve z , o terno tschernakita ¡care.3,*r" l*sio¿,yzÕ
que em parte conpensa a sílica (casos em que Si+41<2,00), dininui
continuamente até o seu desaparecimento (isto ocorrendo quando o

teor de Na excede ao de Fe''). A partir de então, e uma vez manti

das as relações Si+41> 2,00 e Na>F;3*, aquele componente é cornp"q

sado inteiramente por jadeita. Conquanto o teor em sódio de algu

mas amostras se mostre elevado (Na>rFe5*¡ , a sua combinação para

formar a mol6cula jadeita 6 dificultada pela escassez em A1r; nes

Se caso, Se Ti for suficiente, haveria compensação causada pelo

aparecimento da mol6cula NaTiSiZO6, de acordo com observações de

Prewitt et aL. (I972) e Larsen (1976). 0s elementos bivalentes,
combinados para formar as noléculas de d.iopsídio, hedenbergita,
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0 ,4I

0,87

ó,5ó
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I ,10

r0,5 
.

2I,ó

2,10

t0l,34

I ,957

0,038

0,00d

0,0¡2
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0.035

0,s72

0 ,8ó3

0,152

Tabela VIII
Composição química de egirina-augitas'e egirinas de

Nefclina sienitos I
t6

49,9

0,t7

| ,22

9,56

I,ó0

0 ,88

7,64

19,4

2 ,68

r00,05

rochas aIcal inas do Banhadão
Nefelina sienitos II - róscos

18

B

tl
tt (19)

lt II

si02

T i02

^r¿oJ
l:c ,o, ' '
FcO

Ì'l n0

Itf gO

CaO

Na ro
xzo

Total

Si

,tllV

Fc3'(lv)

,\ lV I

Ti

- J+te
.- 2.tc

ll rì

l,l g
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\-ô

K

z

hxY

)te
¡, c 

2'.Mn
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cr¡llicJ'-l's

ò",\TF Ë

CaT i -Ts

(lirIcl'-Ts

Nr'l iS i 
rOU

Jd

^c
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t.td
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!'s

lilnrSi 
rOU

l{o

Fór¡nuIa

1,93S 1,895

0,04ó 0,05t

0,019 0,056

50 ,9 49 ,I
0, t9 0,25

I,03 I,I3
8,9S ll,9
J,45 l,tg
0,92 0,92

I,9ó l0,8

21,3 20,7

2,56 2,54

J,02 0,05

99,28 99,58

N

5l , I 5.1,0

0,29 I,ll
1,36 2,18

9,95 3,72

8,95 3,3S

0,87 0,23

6,6ó 13,8

17,1 22,9

3,90 0,91

100,18 99,20

BN

50.6 50,5

0,32 1,05

1 ,41 2 ,32

7,9ó 4,15

10,7 3,74

0.9r 0,28

6,82 13,4

t7 ,4 22,0

5,Jl 1,15

99,43 98,57

s0,9 51,3 50,5

0,51 0,38 0.42

r,39 1,37 1,34

lt,5 ll,4 14,4

ó,80 ó,84 8,ó4

0,ó5 .0,6s 0,72

7 ,44 7 ,26 . 4,ó6

16,6 16.0 t5,l
4,23 .4,38 5,66

0 ,0ó

9,9,82 99,58 99,50

51,4 S0.9

0.41 0,42

I .30 t ,14

t7 ,¿ 28.3

I .55

0,84 0.4(

2 ,32 l ,8f

t0,3 5,0(

.7,ó0 10,9

99,70 99,01

1.994 1.9(

0,00ó 0,0:

0,054 0,01

0,0r2 0.01

0.502 0.8;

0.270

0,02s 0,0i

0,r34 0,I(

0,428 0,0;

0,572 0,8:

2,000 2,0(

2,000 1,8i

13,4 ll,ó
29,7 t,ó

56,9 8ó,.8

estrutural expressa na base de 6 átomos

1,9s9 1,904 1,9ó0

0,041 0,09ó 0,040

de oxigônio

1,899 1,9,rs r,9ór

0,10t 0,055. 0,059

0,005

0 ,237

0, tt0

0,030

0,564

0,8ó8

0, ì89

0,001

0,007

0.284

0,038
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0,61I

0,842

0.187

0.002

2,000

2,001

70,6

7.80

?r .6

1,923

0,0s5

0 ,022

0,005

0,255

0,277

0 ,029

0,437

0,810

0,200

0 ,024

0,009

0,232
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0 ,050

0.394

0,722

0,249

0.023

0,01t

0,328

0,2r9

0,021

0,414

0,655

0,325

r ,960

0,040

0,02t

0,0r2

0,42t

0,280

0,024

0,270

0,545

0,426

0,005

2,000

z ,002

27 ,0

30,4

4Z ,6

0,020

0,008 0,03i

0,287 0,104

0,287. 0,104

0,028 0.007

0,381 0,7ó8

0 ,7 02 0 ,916

0,290 0 ,0ó6

0,002 0.008
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0,118 0,¿r7
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0 ,7 54 0 ,424

0,890 0,680

0.083 0,3r3

2,000 2,000

r ,997 2 .004

2 ,000

2,0I3

4ó,5

32,4

2t ,l

2,000 2,000 2,000

2.,003 1,996 2,008

38.6 81,2 38,ó

Jz,o rl,8 37,1

29 ,4 7 ,0 24,3

Conponentes noleculares

0,79 3,0ó 0,87

2,47 3,3ó 2,12

2,000 2,000 2,000

2,004 2.004 1,994

78,2 43,5 43,3

13,2 24 ,4 .24 ,5
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2,91 1,48 l,0s
3,98 2,47 l,ó?

5,15 0,09 0,59

0,88 2.07 2,08
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ZJ, ¿
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r .33

63,2
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2 ,3r

20 ,2
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28 ,7

r ,98

:5,9 6,52

37 ,6 7ó,1

28 ,4 8,20

0 ,20 0,79 2 ,28 2,04

7,47 29,8 to,o 39,4

73,r 42,0 4l,l .26,3
ó,31 2t ,3 2t,2 24 ,O

0,30 t ,24

t ,3{

0.89

5.29 l, só

49,1 83,0

l3,I 0.21

26,5 ll,l
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2,06

5,33

7,23

2,8t

3 ,30

2,76

0,t0

3,2l

2 ,35

2,07 4,91

0 , ó9 2,89

'Ixceçöes: soda-augitas, amostra Jsi fasc I (N), arnostra Idi fase II(N), anostra 22.
" I'lrr c;ilculos rla proporçio Fc0/FcrO., vcr rnctotlologia.
Obscrvaçðes: N, rrLiclc'o; Il , bor.r.ll.

lim p¿renteses' a¡no5tras portadoras dts duas fases nineraláoi,n< inJtvi.t,,r.tira,ta¡ tF^.^ t ^^i-:--

r,55
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Nefelina sienitos II - cinzas
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'Para cálculo da proporção Fe0/Fer0, ver mctodologis.

Obscrvações: N, núcleol B, borda

En parênteses, amostras portadoras das duas
e girina),

fases nineralõgicas individualizadas (fase I, egirina-augita¡ fase II,
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enstatita, ferrossilita, wollastonita e tschermakita com titânio
perdem a sua importância junto aos ternos mais egirínicos.

De conformidade com o exposto anteriormente, o dia
grama da Fig. 13 evidencia que, como regra geraI, as mudanças com
posicionais dos piroxênios das rochas do Banhadão, âo longo de to
da a extensão do campo da série egirina (soda-augitas,egirina-augi
tas e egirinas), se fazem de maneira contínua e gradual por neio
de trocas iônicas nas posições estruturais do mineral; partindo-se
de composições de extrema complexidade iônica-estrutural (soda - au
gita), o processo torna-se cada vez mais simples à medida que se
aproxima dos termos finais da série (egirina) . Assim, nas soda - au
gitas e egirina-augitas cá1cicas, quantidades inportantes de A1 e

geralmente de Fe3* compensam deficiências estruturais em z (Si<z,0
átomos por fórmula unitãria). Por outro lado, nos membros mais só
dicos, Si e comumente quase suficiente para o preenchimento clessa
posição estrutural; nesse caso AIIV e principalmente t"3+(IV) per
den sua importância, contudo, ganhando nas posições octa6dricas.
Isto significa que os componentes moleculares que conpõem esses rnl_

nerais são formados ora por íons de coordenação tetra6drica e

octaéclrica, ora quase totalnente ou atê mesmo unicanente de octaé
drica; este ú1timo ganhando inportância gradativa em direção ao
menbro egirina da série.

sabe-se que a determinação dos conrponentes molecula
res teóricos de piroxênios se reveste da maior importância, tendo
em vista que esses parâmetros são usad.os não só como elemento de
conparação entre ninerais de diferentes rochas ou associações pe
trográficas, como tamb6rn como indicadores de condições físicas de
magmas ou mesmo rochas rnetamórficas. Por outro 1ado, a ordern esta
belecida para efeito de cá1cu1o dos "membros finais" desses mine
raÍs e puranente arbitrária; portanto, diferentes procedimentos
levam a resultados distintos,sem que se possa ð.izer que Llnì ou
outro esquema seja mais ou menos correto. Dessa maneira, a escolha
de um dado método 6 ditada sobretudo pela conver,riência. Assim, com
vistas ao comportamento químico dos piroxênios das rochas do Banha
dão, e levando en conta a distribuição catiônica segundo as pori
ções estruturais desses minerais e as variações transicionais de
sua composição química em direção aos membros mais sódicos (egiri
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na) , as concentTações dos "componentes moleculares teóricos" (Ta
belas vr, vrl, vIIr e rx) foram calculadas, à semelhança da aná1i.
se normativa, segundo o esquema apresentado no capítulo metodológi
co (Ítem 2.L3.).

5. 3.3. Egirinas

Foram identificadas junto a duas amostras de nefeli
na sienitos, coexistindo com egirina-augitas ricas em sódio. Os re
sultados analíticos (Tabelas VIII e IX) não deixam dúvid.as que es
se mineral representa quinicamente o extreno de uma série contínua
com toda a complexidade iônica tendendo ã sirnplificação, traduzida
na formação de uma única molécula de Na e Fe3*. Dessa forma, AS

considerações feitas anteriormente, particularmente ãs egirina- au
gitas, são estendidas para as egirinas.

5.3.4. Tendência quínrica

A evolução química d.os piroxênios do Banhadão 6 me

thor visualizada nas Figs.15a e 15b, relacionand.o as variações dos
elementos presentes nas fórmulas estruturais com o índice de fra
cionamento (Na-Mg) proposto poï Stephenson (Ig7Z).

z¡ Do exame dos diagramas conclui-se que os teores em
Fe'' e Si crescem continuamente com o índice de fracionamento, com
a primeira curva mostrando contudo maior inclinação relativamente
ã segunda. A curva do cãlcio apresenta forte inclinação negativa,
indicando empobrecimento en direção ao termo egirina. Cornportamen
to semerhante eïa de se esperaï para o Fez*; no entanto, a ¿istri
buição dos pontos exibe grand.e dispersão, com tendência levemente
positiva. Em geral A1 e Ti estão presentes em pequenas quantidades,
sendo o comportamento de ambos marcado inicialmente por um decrés
cimo mais acentuado at6 atingir-se o campo da egirina-augita, quan
do então permanecem constantes at6 o final da s6rie. A curva do
Mn, após sofrer leve acr6scimo junto ã parte inicial do campo da
egirina-augita, mantén-se uniforme por todo o restante da s6rie.
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os resultados químicos obtidos para cada variedade

de rocha da provÍncia acham-se projetados individualmente no dia
grama ternário Mg-Fe2*+ Mn-Na (Fig. 16) e integrados na Fig. L7.

A crescente informação a respe ito do quimisr,ro de pl
roxênios sódicos contribuiu decisivamente para a integração de al
guns "trends" em un único diagrama, reunindo as linhas de tendôn

cias quírnicas de minerais provenientes das mais variadas associa

ções alcalinas do mundo. Assim, a variação dos teores de Mg, Na e
)t

Fe"+ Mn nos piroxênios do Banhadão é mostrada na curva I da Fig.
18, ao lado de outras correspondentes às intrusões de Auvergne

(Varet, 1969), Lovozero (Bussen e Sakharov, Ig72), Itapirapuã (Go

mes et aL.,1970), Uganda (Tyler e King, 1967), Morotu (Yagi, 19ó6),

South Qôroq (Stephenson, irgTZ), I1ínaussaq (Larsen, 1976) e Skaer

gaard (Brown, 1957; Brown e Vincent, 1963).

A tendência química dos piroxênios do Banhadão (Figs.

17 e 18, curva 1) 6 em linhas gerais concordante con a das demais

rochas plutônicas miasquíticas insaturaclas. Caracteriza-se inicial
mente por um acentuado empobrecimento em Mg ã nedida em que cres

cem oS teores em Fe"- e Na; contudo, enquanto Na aunenta de modo

regular, o Fe2* o f.az de maneira bem mais acentuada at'e atingir a

posição onde a composição é de aproximadamente Di4sHdS'AcZ5, quall

do então, sofrendo uma forte inflexão para a esquerda, a curva pas

sa a crescer quase em verticalmente at'e o f ina1. Essa

acha-se refletida na alta concentração em Na' com o Fe

tro lado, mantendo-se constante ou mesmo dininuindo a

curvatura
2+ , por ou

ção. Conquanto os pequenos desvios, a tendência seguida

de aumentos nos teores em Na.

c onc entra
é sempre

Como regra, os piroxênios zonados nostram aumentos

na mol6cu1a de acmita em direção ãs suas partes marginais, numa

perfeita concordância com as modificações químicas observadas du

rante a evolução química (Fig. 16). En situações extrenas, possi

velrnente representarÍdo produtos de resfriamento rápido, são encon

trados núcleos com a composição DiTgHdliAca e bordas Di44HdZ4AcaZ,

(am. 78, Tabela VIII); nos casos de zoneamento regular, os teores
do componente molecular nagnesiano dininuem sensivelmente, levando
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para

pelos

5.4. Melanita

Melanita 6 encontrada abundantemente nos melanita-ne
felina sienitos, em alguns nefelina sienitos II, nefelina sienitos
I, feldspato-melanita ijolitos e malignitos nas mais diversas for
mas e associações com outros minerais. Os tipos isolados são menos
comuns, aparecendo como grânu1os idiomórficos a subidiomórficos de
pequenas dimensões. Exibe coloração dominantemente castanho-averme
thada e evidências de caráter óptico homogêneo. Uma feição relati
vamente comum consiste na presença de "capas" de tonalidade marrom
claro envolvendo núc1eos escuros, a indicar duas fases distintas de
cristalização: uma prinária, correspondend.o a cristais castanho
aveïme1had.os, e uma residual ou deutérica, representada pelas ,,ca

pas" envolventes de coloração bem mais clara.

Os tipos interdigitados com piroxênios são muito fre
qtlentes. Na maioria das vezes apresentam cor marrom claro e evidên
cias de terem crescido nas bordas daquele mineral, ou então, âo
longo de suas fraturas e planos de clivagem. Essas feições não dei
xam dúvidas de que essas melanitas originaram-se a partir da trans
formação de piroxênios. Assim, €fl certas amostras, como exemplifi
cado pela 20, ocorrem piroxênios em tal estado de alteração que as
melanitas, secundárias, acham-se completamente retalhadas
cristais remanescentes daquele mineral.

0 terceiro tipo de melanita, de ocorrência nais abun
dante nas várias rochas onde se encontïa, consiste de aglomerados
de indivíduos subidiomórficos a xenomõrficos exibindo coloração
castanho-avermelhado a bege c1aro, forte descontinuidade óptica
e dimensões variáveis de 0,1 mm at6 1,s mm. Na maioria das vezes
os grãos acham-se en contato irregular com piroxênios, ou então,
contêm inclusões desse mineral. Estas podem ser irregulares ou ain
da arredondadas, mostrand.o ocasionalmente contatos d.ifusos como
testenunho de uma fase anterior ã cristal ização das granadas.
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Uma característica comum ã maioria das melanitas in
vestigadas é a presença de estruturas poiquilíticas, principalmen
te associadas a grânu1os subidiomórfj.cos a xenomórficos, contendo
inclusões irregulares ou arredondadas de titanita concentradas nas
regiões centrais dos cristais ou então dispersas no seu interior
Piroxênios tamb6rn aparecen como hóspedes; biotita e opacos são me

nos freqtlentes, enquanto que apatita e nefelina ocorrem mais rara
nente. Essas feições estão em concordância com as observações fei
tas por diversos autores (Larsen, 194Z; von Eckermann, 1948; Lehi
järvi,1960; Erickson e Blade, 19ó3; King, 19ó5; Gomes et aL. r

1968; e outros) em melanitas de rochas dos mais variados maciços
alcalinos do mundo.

Em realidade, os diversos trabalhos no gênero têm
demonstrado que as granadas em rochas alcalinas formam-se, de modo
geral , como plodr-rto f inal da cristali zaçáo, euer por substituição
sobretudo de perovskita e piroxênios (King, 1965; Gomes et aL.,
1968), quer associadas a fases hidrotermais (Larsen, 1942), quer
em condições de cristalizaçã.o tardia (Erickson e Blade, 1963); mais

Taramente são encontradas cono produtos da fase inicial de crista
Iízaçã,o, quando então precedem minerais como piroxênios, nefelina,
feldspatos e cancrinita (von Eckermann, 1948).

Uma segunda característica comum a essas granadas re
side na existência de estruturas zonadas, visto que no conjunto de

atnostras analisadas poucas são as que não apresentam essas feições.
0s estudos ópticos revelam que essas estruturas são acompanhaclas
por mudanças na coloração do mineral, de forma a conferir aos grãos
manchas irregulares escuras, eil geral, mais comuns junto ãs por
ções centrais dos cristais. Por oUtro lado , zor¡eamento concêntrico
foi rararnente reconhecido. As variações de cor que se observam em

granadas títaníferas, sobretudo as apresentando heterogeneidade
química, foram preliminarmente correlacionadas com a sua composi
ção química, com o teor de titânio sendo responsáve1 pelas tonali
dades mais escuras (Zedl-itz,1933; King,19ó5; Gomes et aL.,1968;
Gomes, r969). Entretanto, Dowty (1971) sugeîe q.ue a cor marrom
acha-se relacionada a processos de transferência de carga, prova
velmente una transferência cãtion-ânion envolvendo sobretudo Fe3*.
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Com o objetivo de caracterizar quinicamente CSSAS
feições, foran realizadas aná1ises com a microssond.a eletrônica
ora em pontos equidistantes (40 u) ao longo de perfis, ora em pon
tos dispersos localizados nas bordas e nas regiões centrais dos
grãos. 0s dados reunindo os teores de d"iversos óxidos païa perfis
obticlos junto a cristais zonados concentricamente (ams, g e 1s)
estão projetados nas Figs. 19 e 20.

0s valores médios correspondentes às bordas e aos
núc1eos de cristais de 13 amostras analisad.as, com Fe total calcu
lado cemo Fer0r, acham-se reunid.os nas Tabelas x e xI. As fórmulas
quínicas, constantes das Tabelas x e xI, e expressas na base de 24
átomos de oxigênio, foram computadas conforme as sugestões propos
tas por Deer et aL. (196J), que consideram que Ti substitui F"3* e,
portanto, ocupa o grupo RzOs (y) . A1 foi distribuído entre os gru
pos RZOS e R0, (Z) .

A nomenclattrra adotada para esses minerais segue a
classificação de Zed'Iitz (1933), eue consiste em subdividir as gra
nadas titaníferas em duas variedades, melanita e schorlomita, esta
belecendo seus limites composicionais, respectivamente, en 0-15% e
superior a r5% de Ti02. Considerando que as análises químicas dos
minerais investigados exibem teores de Tioz compreendidos entre 3

e 9eo, tem-se assim que todas as granadas do Banhadão estão situa
das no campo da melanita.

5.4.1. Discussão dos resultados

0 exame dos resultados obtidos (Taberas x e XI) per
nite concluir que todas as granadas analisadas apresentan nature
za essencialnente cálcica-f6rrica, evidenciando de maneira nÍtida
a presença cle andradita como componente básico molecular. 0s daclos
confirman também inteiramente as observações feitas por outros au
tores de que, em geral, as mudanças de coloração estão diretamente
ligadas a variações de ordem química. Essas nudanças, à ruz da rni
croscopia óptica, passagen de marron claro para escuro, r€fleteln
Lrn aumento da concentração de TíOZ e diminuição concomitante dos
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teores de SiO, e Fe,0,. 0s teores em MgO crescem juntamente com o¿ ¿ J
Ti0", porem, de forma bem menos acentuada. Jâ os demais õxidos não¿'
exibem quaisquer variações significativas.

As modificações quínicas presentes nos minerais zona
dos podem ser vistas nas Figs. 19 e 20. Na análise desses gráficos
chama particularmente a atenção o cornportamento inverso entre
Fer0, e TiOr, visto que os pontos correspondentes a esses óxidos
guardam entre si, no seu conjunto, disposição quase que perfeita
mente sinétrica. Por sua vez, essas relações estão em perfeita ana
logia com os resultados alcançados por Lehijärvi (1967),
(19ó8) e Gomes (19ó9). Cabe realçar que SiOZ comporta-se

Isaacs
t ambón

concordantemente ao Fero' e, portanto, de forma inversa ao Tioz;
contudo, enquanto que os dois últinos óxidos variam de maneira
acentuada ao longo da feição, o SiOZ o faz maís suavemente. Por ou
tro 1ado, ã exceção do MgO, mostrando uma leve tendência de cresci
mento junto ãs porções centrais, os demais óxidos mantêm-se prati
camente inalter:áveis ao longo dos perfis, com pequenas oscilações
destituÍdas de maior irnportâncj.a. Nesse sentido, são altamente
ilustrativos os comportamentos do Alr0, e CaO.

0 exame conjunto das Figs. 19 e 20 e Tabelas X e XI
possibilita adiantar que o padrão de zoneamento dessas granadas
é normal, a1ém de regular, com os núc1eos dos cristais exibindo,
ao lado da coloração mais escuïa, maior riqueza em Tio, e, em me

nor extensão, em MgO; por sua vez, Fero, e sio, concentram-se mais
nas bordas.

Um dos principais efeitos causados pelas variações
químicas em granadas reside na substituição d.e si e Fe3*, respecti
vamente, nas posições estruturais Z e I. Com base nas corïefações
negativas entre Ti e si e Ti e FeS* encontradas, zedritz (lg3s),
Kunitz (1936) e Howie s woolley (1968) advogam a id6ia que Ti é o

principal elemento responsáveI pela substituição de Si na posição
estruturar z, enquanto que Gornes (1969) admite a hipótese de que
Ti não s6 ocupa a posição do FeS* na estrutura, como tamb6m substi
tui a Si.
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Em contraposição ã interpretação acima, fsaacs (19ó8)

e Hartman (1969) sugeïem que Fe3* substitui si na posição tetraé
dica. 0 primeiro autor valeu-se de dados quínicos evidenciando fra
ca correspondência entre Ti e Si, enquanto que o segundo baseou-se
em dados experimentais.

Face ao exposto, verifica-se
Si na estrutura das granadas titaníferas 6

corn pe I o menos duas corrente s de pens ament
uma considerando Ti, enquanto que outra as
posição tetraédrica durante os processos d

que a substituição
assunto controvertido

o se fazendo presente
sumindo que Fe3* ocupa
e diferenciação químic

do

t

S:

a

a.

A introdução de novas tócnicas no campo da mineralg
gia, possibilitando caracterízar o estado de valência e a distri.
buição dos elementos na estrutura mineral, levou vários pesquisado
res ã execução de programas de pesquisa com vistas a de te t*in".
o posicionamento de íons, sobretud.o Fe3*, Ti4*, Ti3*, não apenas
na estrutura de granadas ti'taníferas naturais, como também de sin
t6ticas. Entre os autores mencionam-se Dowty (1971) , Burns (rg7z) ,

Huggins et aL. (1975 , 1976, 1977 a,b) , weber et aL. (rg7s) , schwartz
(7977) e schwartz et aL. (1980). Estes autores, baseando-se em

observações re alizadas com auxí1io da espectroscopia lvlössbaueï e,
mais ainda, tomando raio iônico e eletronegatividade como fatores
relevantes no controle da posição de preferência de íon, conquanto
pequenas ressalvas, concluirarn que na estrutura das granadas tita
níferas as posições tetra6dricas Z nã.o preenchidas por Si acham-se
fortemente enriquecidas en Fe3*

schwartz et aL. (1980) vão nais longe quando afirmam
que, nas granadas titaníferas de ai-ta temperatura (nefelina sieni
tos, carbonatitos e rochas vulcânicas) , a tendência química duran
te os processos de substituição iônica do Si segue uma ordem d"e

preferência, Fe3*r(A13*, Ti4*); contudo, essa ord.em cont raría os
resultados obtidos por Huggins et aL. (L97T a) , estabelecendo que a

afinidade relativa desses elementos junto à posição tetraád.rica é

Al2Fe>Ti, de acordo com as predições feitas por Hartman (1969).

As fórmulas estruturais reunidas nas Tabelas X e XI



foram calculadas assumindo-se que Fe3* substitui a Si. O

ses resultados evidencia que o grupo R02 6 ocupado por Si,
3+Fe- e, mais, que os totais das posições estruturais I e

ciam-se consideravelmente dos valores teóricos 2:3, tidos
racterísticos do gïupo das granadas. Em todas as análises
ção y é deficiente, enquanto que em X há excesso.

-ILz-

exame des

AIIV ;
X di-stan
cono ca

a pos_i-

foi reconhecido em praticamen
produto de trans.formação apa
de piroxênÌ.o, interdigitando

Entretanto, essas discrepâncias poderiam ser atribuí
das à falta de conhecimento do estado de valência de alguns câ

? + i+.tions (Fe"' , Ti''), para melhor distribuição dentro dos referidos
grupos e, ainda, ã ausência de dados cristaloquímicos desses mine
rais.

5.5. Biotita

Biotita ocorïe esporadicamente em quase todas rochas
estudadas, não tendo sido encontrada apenas junto aos fonolitos. Ã

exceção dos flogopita melteigitos, eu€ contêm teores mod.ais eleva
dos, o mineral está presente em quantidades pequenas e, principal
mente, rlâ forma de cristais xenomórficos a subidiomórficos. Apre
senta-se de dois modos distintos: como mineral deut6rico, substi_
tuindo os piroxênios, ou como cristais isolados, podendo então cons
tituir agregados intersticiais.

Como mineral deutérico
te todas as amostras examinadas. Esse
rece nas bordas corroídas de cristais
ou ao longo de suas clivagens.

Biotita primária foi registrada apenas nas amostras
17 e 21. Nessas rochas, o mineral apresenta-se como cristais xeno
nórficos a subidiomórficos com dimensões variáveis (submilimétrica
at6 1,3 mm) . Por vezes , forma agregados de pacotes de cristais sub
milimétricos intersticiais (am. 1z) , sem guard.ar qualquer relação
con piroxênios. Assim, a julgar pelas feições texturais, o mineral
païece corresponder a um produto final de cristali zaçã,o.
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Nas rochas do Banhadão, independentemente do seu mo

do de ocorrência, existem duas variedades de biotita quanto ã cor:
marrom e verde a verde escuro com tonalidade cinzenta. A prineira
6 a cor predoninante em todas as variedades litológicas em que o

mineral acha-se presente, ã exceção das amostras B, L4 e 75-

Estruturas.zonadas são pouco visíveis ao microscó
pio, contudo, quando observadas, se manifestam de modo irregular
na forma de manchas claras ocupando posições diversas no interior
dos cristais.

A presença de biotita nos mais diversos tipos de ro
cha ígnea ou metamórfica, e a sua grande variabilidade composicio
na1, levou vários autores ao estudo do compoïtamento quÍmico desse

mineral. Heinrich (194ó) procurou correlacionar a composição quími_

ca do mineral com o seu modo de ocorrência. Nockolds (I947), em

seu estudo sobre micas presentes em rochas ígneas alcalinas e cal
co-alcalinas, chegou ã conclusão que o comportamento químico dos

diversos elementos presentes na biotita depende da sua paragênese

e da nature za do magma. Foster (1960) , em trabalho de revisão a

partir de dados coligidos da literatura, conseguiu extrair inpor
tantes conclusões sobre os limites composicionais das micas trioc
ta6dricas, denominadas genericamente de "biotitas".

A exemplo do sucedido com os outros minerais, forant
executadas análises quínicas, incluindo-se F e Ba, de biotitas pre
sentes nas amostras representativas do naciço.

Os resultados analíticos e os dados referentes ã for
mula química parcial, expressa na base de 22 átonos de oxigênio,
acham-se reunidos nas Tabelas XII, XIII e XIV.

0 exame das tabelas enseja
exceção, a biotita apresenta teores de Si
o preenchimento das posições tetraédricas
sumindo-se que todo o Al compense as defi
sim, é possíve1 que pequenas quantidades
substituam ao Si.

a conclusão de que, sem

e A1 insuficientes para
estruturais, mesmo as

ciências de si1ício. As
i+ L+de Fe" , ou mesmo Ti' ,
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Conposição química de biotitas e flogopitas (ans. ¡, 2

sio2

T ioz

Al zo3

Fco'

MnO

llgO

Cao

Na 
ZO

*rö

BaO

F

Toral

o= F

Flogopita meÌteigitos

It

I II

BN
56.8 3ó,5

4,55 4 ,50

tz,2 r3,8

9.ól t0,6

0.24 0,24

23t0 2r.1

0.lr 0,ll
0.lr 0.Il
9,90 9,82

0,s4 0.78

0,2ó 0 ,22

97 ,32 97 ,78

0,ll 0,09

97 ,ZL 97 ,69

37 .7 36,2

4,05 5,32

15,0 13,3

12.I 1l.l
0,36 0,40

20,0 . . 20j.!

0,24 0,r4

0,l8 0,2l

9,57 8,78

0,42 1,7ó

0,24 0,17

97 .86 97 ,7 I

0 ,09 0 ,07.

97 ,77 97 ,.7 L

Feldspato-nclanita
ijolitos

3

I II'

BN
56,7 s7,2 36.1

z,2r 2,t3. Z,33

72,2 lr,s 12,6

23.6 23,8 25,2

I ,00 0 .92 0.94

11:-i - .. ll'¡ 12'l
0, rr 0,37 0,26

0,09 0 ,06 0,08

9,86 9,76 9.63

0,0 1 0,00 0.00

0,88 0,69 0, s7

si

AI JV

AIVI

Ti

Fc

Mn

Mg

Ce

Na

K

Be

q) de rochas alca i inas do Banhadão

l.falignitos

I II
B

38,3 37,9

t,47 r ,90

11,6 t2.3

L2,3 15.9

0,82 0,77

2t,s 19,4.

0 ,02 0.05

0 ,08 0,09

10,2 10.3

0,00 0,00

1,51 0,98

5,356

2.090

0.497

r,168

0.050

4,978

0,0I7

0.031

I , 8.5.ó

0.031

7 .446

5.296 5,483 5,29t

IÏI
NBN

3't ,4 19, t 38 ,2

2.50 2,00 1,25

tz,7 tr,6 12.r

t4,7 ll.7 L4,Z

0,77 0,75 0,65

i!.9 2l'1 l9'7
0.07 0,0r 0.01

o,l0 9.14 o,ls
t0,z r0,3 10,3

0 ,00 0 ,00 0 .00

0,98 1,09 0.89

2.365 2,223 2 ,283

0,492 0.442 0. 585

1.288 1.466 1.35r

0,030 0.044 0,050

4,574 4,530 4,450

0.0t7 0,057 0 ,022

0,03r 0,050 0,0ó0

r,.820 1.773 1.658

0.044 0,024 0.101

7,659 7.706 7,574

99,79

0.57

99,42

Fórnula estrutural expressa na base de

99,53 100,01

0,29 0 .24

99,24 99,77

'Fe total calculado como FeO.

Þ r h^?¡â. rr - -,:^r ^^

5,570

2,192

0,z5z

2,996

0.129

2 .969

0.018

0,02ó

1.910

0,002'

7,762

97,80 97,59 98,02

0,64 0,41 0.41

97.16 97.t8 97.ól

5.647 5.49r

t6.5 3ó.8

2.38 Z,04

lt,? tl,9

zz.s 2r ,z

l.?5 I,24

I2,,g . ¡1,,J.,..

0.04 0,14

0.11 0,09

l0,0 9,87

0,00 0.00

1 .02 0, s7

98. t0 97. 55

0,41 0,24

97 ,67 97.31

2,062 Z,255

0,243 0,266

3,024 3,200

0,118 0,121

2 ,968 2 ,795

0,0ó{) 0,042

0,0t8 0.025

r,892 r,8ó7

0,000 0 ,000

7.709 7,746

II

22 átomos de oxigênio

5,ó60 5,620 5,545

2,0t3

0. ló3

|,szz

0,102

4,730

0,003

0,0zz

1,928

0 .000

7,673

98,07 97.45

0,46 0,58

97.61 97,05

2,154 2,2L5

0.272 0,279

7,723 I,828

0,097 0.097

4 ,295 4 ,1 16

0.007 0,0I1

0,026 0,029

1 ,938 r ,924

o,000 0 .000

7.774 7,760

5,702 s,ó74

r,995 2,119

0.219 0.140

I,430 I,701

0 ,090 0 .079

4,663 4,357

0.002 0,002

0,059 0,043

1.921 r,946

0 .000 0,000

7.ó9S 7 ,793

5.65ó 5,ó.r.¡

2.r23 2.145

o ,276 0.236

2,gtt 2.7 27

0, 1ó3 0. 1ó L

2,905 3,132

0.007 0.023

0,053 0,027

I,980 1.953

0,000 0 , c00

7 .759 7 ,789

P
Ps



Tabcla XIII

Composição química dc biotitas e flogopitas (amostras 8II e l4) dc rochas alcalinas do Banhadão

lçfclanita-nefel ina sicnitos Nefciina sienitos i

si02

Tioz

Alzoj

F eO'

MnO

Mgo

CaO

Nâ 
ZO

Kzo

BaO

F

TotaI

O= F

I

37,Z

1 ,38

t2.2

r8,4

0 ,91

t7 .6

0,10

0 ,09

9,59

0,00

0.44

97,9I

0,19

97,72

II
58,I

I,14

tz,3

t6 ,2

I,04

18,8

'.0,It

0,08

9,79

0,00

0,ó5

98,21

0.29

97 .92

9 12 14 15 16

3ó .7

I,94

ll,4
zz,6

l.l3
¡4 .8

0.06

0 ,08

9,28

0,37

0,21

98.57

0 .09

98,48

57.3

I , t8

It,1
24 ,l
I .48

lI,5
0,12

û.08

9. ó4

0 .00

0 .70

I II
38,2 38 ,6

1,31 0.s5

11,9 tl,8.\
14,6 t2.ó\
r,84 2.03

19,2 Zt,7

0 ,06 0,06

0,07 0 ,05

t0.3 10,4

0,00 0 ,00

ì., tó I , z0

si

AI JV

ATVI

Ti

Fe

¡{n

Mg

Ca

Na

x

Ba

I

37 ,2

I ,99

tt,4
22.0

I,94

15,7

0,07

0,15

9.82

0,00

0,79

99,04

0,53

98.71

5,57i 5,64ó

2.155

0,155

2,304

0,115

3.938

0.016

0.026

I,852

0.000

97 ,20 98 .64

0,30 0.49

9ó,90 98,15

II
38 ,7

0,97

11,3

L7 ,4

r,85

t7 .6

0,05

0,r2

10.1

0 .00

0., 90

98 ,99

0.58

98.ól

Fõrmula estrutural expressa na base de 22 áto¡nos de oxigênio

2,t44

0 .127

2,007

0,l5l
4,t44

0 ,017

0,023

1,851

0.000

I II I

54.7 34,9 35.5

2,77 4.31 3.6s

tz,4 12,9 12,6

27 ,0 28,6 28.7

1.87 1,58 0,95

7.53 6,54 6,79

0,r0 0.10 0,02

0,05 0,0ó 0,06

9.ó7 9.86 9.34

0 .00 0,00 0,00

0,rs 0,27 0,27

5,s87 5,826. s,660 5,ó55

2,037

0.222

2,877

0, t4ó

3'. 3 58

0,010

0 .023

t,803

o.ozi

E 7,732 7,79C 7.624

'Fe total calculado cono FeO.

98,99

0,50

98,49

2 ,037

0,139

5,r52

0.196

2,674

0;020

0 ,024

I.921

0.000

7 ,86!

17

2,078 2,058

0,14ó 0,0ór

1.809 1.544

0,230 0 ,2s2

4,240 4,728

0,0r0 0.009

0,020 0,014

1,947 1,943

0 .000 0 .000

II
37.3

I .70

8,ór

28.3

l,3t
9..5ó

0,rl
0 ,08

9,29

0,00

0,57

96 .83

0 .24

9ó.59

96 ,24

0 ,0ó

9ó,18

5.ó65 5:,7ó0

2 ,046 1 ,98 2

0,228 0,109

z,802 2,166

0,250 0,253

3.110 3.90s

0,011 0,008

0,038 0.035

r,908 1.918

0.000 0.000

98.92

0.12

98.80

7 ,758 ?,693

97 .88

0.12

97,76

5,5ó4

2,344

0.334

5.óZl

0,254

I .800

0,017

0,01ó

r,978

0.000

7 .908

5.475

2,38 4

0,508

3,752

0,210

1,482

0.0r7

0,018

1,975

0.000

7.859

5 ,590 5 ,9ó 7

2,358 1 .925

0.452 0.205

3,780 5.78ó

0,r27 0,178

I, s93 2.280

0.005 0.019

0,018 0,025

1.87ó l;896

0,000 0,000

7,7L\ 7,742 7.927 7,690

P
P
Ul
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Tabela XIV

Cornposição quínica dc biotitas dc rãchas

NcfclÍna sicnitos I I

ro5e05

alcalinas áo Banhaàão

S:0?

: i02

,r : 2o3

Jt^'
V:0

Yso

l:0
li: ,O
r:0
l:0
.:

l.:tal

: =F

Si

, .IV

,.VI

:i
ae

Vf

-¡
ì'J

I:

ìa

:

I

37,6

2,9l

II,5
20 ,7

1,29

14,8

0,15

0,22

9.81

0,02

I ,87

I00,87

n ?o

100,08

18

II
38,5

2, s3

tl,7
17.4

I, ró
li,l

0, r9

0,22

9,91

0.00

1,74

100,4s

0,74

99,7l

III
s6,7

I .08

1l,3

2ó,0

1,21

l2 
'+

0,09

0,17

9,8ó

0,00

I,53

100 ,31

0,62

99,72

I

3ó,1

I,ó4

r2 ,z

27 ,5

0,75

r0,9

0,04 '

0,10

9,13

o,óo

0,95

99,5I

0,40

98,9r

0, t91

3,561

0 ,098

2.51ó.

0 ,007

0,050

I,803

0,000

7,817

II
3ó,5

r.31

11,6

25,4

0,88

13,2

0,02

0, t0

I ,99

0,00

1,0ó

99 ,06

0,4s

98,ól

I

Jó,I

s,sr

1l ,0

26 ,4

1,85

9,ó4

0,09

0,l5

9,15

0,02

0,83

99,04

0,35

98,ó9

II
s6 ,7

3,56

lI.2
23.8

1,83

t1,2

0,08

0,l4

9 ,2r

0,02

r,l2

98,86

0,47

98,39

cinzas

28

57,8

1,99

1r,l
16,ó

1,48

t6,8

0, 12

0,I7

9,80

0,00

r,s5

97,4r

0,ó4

96,77

21

FõrmuIa estrutural expressa na base de 22 ãtonos de oxigênio

5,627 5,649 5,65ó 5,590 5,ó15 S,óll

2 ,028 2 ,034 2,052 2,227 2,103 2,OZ?

0,327

2 ,590

0,165

3,30r

0.024

0,0ó4

I ,873

0,001

7 , ó55

0,ls5

5,2ó8

0,1r5

3,027

0,003

0,030

r,7s8

0,000

7,7¡8

0,445

3,(32

0,244

2 ,233

0.015

0,04s

1,811

0 ,001

7.ó33

5,654

2,0J4

0.4r2

3 ,0óó

0,239

z,572

0,013

0.0{2

1,8t0

0,00r

7.ó88

5,718

I ,986

0,228

2,t07

0,190

.3,80t

0.020

0.050

t,¡98

0,000

7,724

0,281 0,125

2,146 3,55t

0,145 0,158

3.805 2,840

0,030 0,0r5

0.0ó3 0.051

t,865 r,939

0 .000 0,000

7,ó8t 7,708

';:c totrl colcul¿rrlo como Fe0.



Considerando que a participação de Ti4*
tetra6drica da estrutura desses minerais 6 assunto
(Hartman, 1969; Robert, 1976), o mesmo sucedendo com

(De Pieri, 1980), as fórmulas quírnicas são fornecidas
no grupo Z.

-TL7 -

na posição
corìtTovertido

_ .5+o proprlo .t e

com claros

0s resultados possibilitam também concluir, segundo
Heinrich et aL. (1953), que a naioria dos mi-nerais analisados cor
responde quimicamente ã biotita, visto que eles apresentam em sua
fórmu1a química razáo Mg/Fe inferior a 2,0 , em obediência assim ao

linite estabelecido por aqueles autores. Por outro 1ado, as micas
referentesãsamoStTaS1,2,5,BIIe1.4poSSuemre1açãoMg/Fe>
2,0 e, de acordo com a nomenclatura proposta por Heinrich et aL.
(1953) , são flogopitas.

Cabe ressaltar que foram feitas tentativas com o pro
pósito de correlacionar esses dois membros da s6rie com as suas
respectivas feições ópticas (cor, pleocroÍsnro e, principalmente,
2V), Entretanto, os dados obtidos foram insuficientes para que se

extraissem quaisquer conclusões a respeito. A1én disso, os resulta
dos analíticos estão a indicar que as tendências quÍrnicas dos ele
mentos na estrutura de biotitas e flogopitas são similares, com a

separação entre os dois membros se fazendo unicamente pela razão
atômica Mg/Fe, daí a sua discussão ser conduzida conjuntamente.

Da análise dos dados (TabeIas XII, XIII e XIV) resul
ta que ambos os minerais exibem variações apreciáveis em sua compo

sição química, a ponto de ser possível a separação, a nivel de a

mostra, de "fases distintas". Este fato é devido em parte ã pre
sença de zoneamento, em geral pouco visíve1 ao microscópio, e, em

parte, ã heterogeneidade do próprio mineral nos diversos grãos ana

lisados. No entanto, o mesmo não se observa no tocante ãs flogopi_
tas comuns aos flogopita melteigitos (ams. L e 2) , que se mostram
quirnicamente bem mais homogêneas, ã exceção de pequenas diferenças
em Ba (caso da am. 2). Esse fato possibilitou a determinação
composíção química n6dia do mineral separadamente para borda e nú

da

cleo da amostra 1, bem como individualízar duas fases
(I e II), em função do teor em Ba, junto a amostra 2.

dist;-.rtu,



Quimicamente, essas variações acham-se
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reflet idas
principalmente nos teores de 4120j, FeO e MgO e, em menor escala,
de Si02 e TiOr. Se comparados esses valores em termos de borda e

núcleo de cristais de uma mesma amostïa, ou de esp6címens diferen
tes, verifica-se que o MgO tem sempre um comportamento inverso ao
FeO. De modo gera1, SiOZ acompanha ao MgO, enquanto que, inversa
mente, TiOZ segue o Fe0.0 comportamento do 4120j parece ser irre
gular. A pequena variação observada para o potássio carece de maior
inportância, pois é sabido que esse elemento apresenta um comporta
mento uniforme. Un fato digno de registro no tocante ao Mno é o

seu comportamento heterogêneo em diferentes rochas; por exemplo,
teores relativamente baixos (< 0,40%) em flogopita melteigitos e

superiores a 0 ,7 5eo , podendo inclusive atingir 2 ,0eo, nas demais 1i
tologias. Ba0 está presente em quantidades apreciáveis tão somente
nas flogopitas correspondentes aos flogopita melteigitos.

Nockolds (1947), realizando estudos sobre rnicas (bio
titas) de rochas ígneas, constatou que as variações na conposição
química desses minerais acham-se relacionadas principalmente com

as mudanças nos teores de A1z0j, FeO (ferro total) e MgO e, em me

nor extensão, de SiOz e TiOr.

Assim, a Fig. 27 mostra a projeção dos teores de
AlZ03, Fe0 (ferro total) e MgO no diagrama triangular para bioti_
tas e flogopitas do maciço. Nesse gráfico, e perfeitamente visíve1
a tendência composicional desses minerais, cujas mudanças quírnicas
consisten essencialmente, âo lado de pequena oscilação em Arzos,
de uma variação expressiva na relação Mgo/Feo. por sua vez, a dis
tribuição dos pontos parece indicativa de que essas modificações
se processaram de forma gradativa, levando ao desenvolvimento de
fases intermediárias.

Pode-se ainda extrair do diagrarna a conclusão de

QUe, excluídas as micas presentes nos flogopita melteigitos e fe1
dspato-melanita ijolitos, a posição relativa dos pontos analíticos
não tem qualquer correlação com as rochas que as contêm. Dessa for
ilâ, enquanto a flogopita dos flogopita melteigitos possui composi
ção química bem limitada e definida, ocupando campo mais ou menos
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Fe0

Fig.21 - Diagrama FeO, lvlgO e 4110, para as biotitas de ro.chas di
versas do Banhadão. Simbologia das diferentes litologias:
nefelina sienitos I (^) , nefelina sienitos II (') , melani-

ta-nefelina sienitos (o), flogopita nelteigitos (tl), rna1i.

gnitos (A) e feldspato=n€lanita ijolitos (r).

Mgo

o

ôa-o
4^ o"

^"a
B

^o%A
o'qôti¡

oo.

A
â
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distinto, os pontos correspondentes ãs micas dos denais típos de

rochas se dispersam linear e independentemente da sua paragênese.

As conclusões alcançadas com o auxílio do diagrama
acima e dos resultados analíticos são idênticas ãquelas obtidas pre
liminarnente por Nockolds (1947).

As mudanças de coloração estão diretamente ligadas a

variações na composição química das biotitas. Vários autores (Hal1,
1941; Hayama, 1959; Chinner, 19ó0; Gorbatschev , 1972), procurando
correlacionar a cor do pleocroísno e quimísmo desses minerais, con
cluiram que essas feições ópticas são controladas por íons de Ti,
Fe e Mn, e pela relação F"3*/FeZ*.Hal1 (1941) e Hayama (19s9) su
geriram que o aumento no teor em titânio é responsável pela cor
marrom visivel ao microscópio, e que teores elevados em ferro f6r
rico conferem ao mineral cor esverdeada ou castanho escuro. H"yurã
(1959) e Gorbatschev (I972) observaram, também que há uma níticla in
terdependência entre o estado de oxidação do ferro e a influência
do Ti na cor desses minerais

No tocante ãs biotitas e flogopitas das rochas do

Banhadão, as variações de cor guardam de certa forma concordância
com as observações feitas por aqueles autores. Como visto nas Tabe
las xII, xIII e xIV, esses minerais apresentam em geral pequenas
diferenças no conteúdo em TiOr, conquanto não se possa negar que a

cor marrom escuro esteja associada ãquelas fases com teores supe
riores a Seoi para teores da ordem de 1,5 a 3eo, a cor é alaranjada
ou mesmo mais clara.

As variedades verdes contôn teores variáveis de Ti02
(1 a 2'o) , que se aproximam ou mesmo sobrepõem-se aos ;. apresentados
pelas micas alaranjadas ou claras. EntTetanto, face ãs limitações
do n6todo analítico empregado, não é possíve1 tirar-se conclusões
a respeito da relação p"3*/F"2*, que, como d.iscutido acima, também
interfere no problema cor.
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CAPÍTULO ó

GEOQUfMI CA

Com o objetivo de caracterízar o quimisno, de verifi
car possíveis tendências e afinidades geoquímicas e, tentativamen
te, estabelecer uma seqüência de evolução petrogenética das rochas
do naciço do Banhadão, foram analísados elementos maiores, menores
e traços, incluindo terras raras, de 30 amostras tidas como repre
sentativas das principais litologias da província. Os resultados
obtidos estão agrupados nas Tabelas XV, XVI, XVII e XVIII, segun
do as associações mineralógicas. Das Tabelas XV e XVI constam tam

b6m as normas moleculares, calculadas pelo m6todo CIPW, e os coe

ficientes agpaiticos,

Numa inspeção preliminar dos resultados analíticos,
verifica-se que, do ponto de vista químico, essas rochas apresen
tam como características gerais a pobTeza em sí1ica e a abundân
cia em cá1cio, á1calis e vo1áteis. Alguns elementos traços estão
presentes em concentrações altas: V, Rb, Sr, Zr, Nb, Ba e,por ve
zes, Y e La. O caráter fortemente insaturado se reflete de prolìto
na aná1ise normativa, onde invariavelmente nefelina enoontra-se prg
sente e, na maioria das vezes, tanbém leucita. A rique za em -alca

1is 6 melhor evidenciada pelo índice agpaÍtico e pela presença de

altos teores noraativos de nefelina e de leucita (Fig. 25) .

0 termo "agpaíto" foi introduzido por Ussing (f912)
em seus estudos sobre Llm grupo de nefelina sienitos peralcalinos
do maciço de I1ímaussaq, região sudoeste da Groenlândia.. A exemplo
desse autor, muito outros pesquisadores passaram a usar e discutir
esse conceito, tendo o mesmo em conseqüência disso sofrido inúme
ras modificações. Dentre esses autores , destacam-se Fersman (1929) ,

Goldschrnidt (1930, 1954) , Gerasimovskii (1941, 1956) , Polanski
(1949), Zlobin (1959)e S/rensen (1960) .

Os coeficientes agpaíticos, determinados com base
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(proporção molecular), acham-se reunidosna relação
NarO + K20

nas tabelas *Tt"'oiur. o anátise dos dados ense j a a conclusão de

que as rochas analisadas exibem anpla variação desses índices,
cujos valores se situan entre 0,85 e I,24, tendo como valor m6-
dio 1,03. Un fato digno de regi"stro no tocante ao grau de agpai
cidade 6 que os valores mais altos correspondem em geral aos ne
felina sienitos II; contudo, para todo o conjunto de rochas, a-
penas uma única amostra (25) apïeseRta valor superior a \,2. Es

sas feições sugerem, numa primeira aproximação, que as 1ítolo
gias do Banhadão tendem quimicamente no sentido de uma transfor
mação paTa rochas de natureza agpaítica.

Preliminarmente, pode-se dízer que os :Índices
guardam inteira concordância com o grau de agpaicidade das ro-
chas congêneres de Itairapuã, cujo valor m6dio, recalculado se-
gundo o critério adotado no presente trabalho, é de 1,01.

A caracterização das rochas do Banhadão com base
apenas nos valores do índice agpaítico se mostra altamente insa
tisfatória. Por outro 1ado, as divergências reinantes entre os
vários autores quanto aos limites estabelecidos rara os campos
das rochas agpaíticas e miasquíticas são notáveis. ussirg(rgrz)

NarO + K20

razã.o _Tq¡;- (proporção moleadmite valores distintos para a

cular); e1a ð naior ou igual a r,2 e nenor que 1,0, respectiva-
mente, junto ãs rochas agpaíticas e miasquíticas; considera ain
da un tipo intermediário, com índice compreendido entre 1,0 e

r,z. Fersman (1929) e Goldschnidt (19J0), a despeito de pequenas
ressalvas, assumem o linite dos dois campos acima como sendo

1,0. Zlobin (1959), usando a mesma razã.o em pïoporção atômica,
fixa novos limites para os campos dos agpaÍtos (r 1,1) e mias_
quitos (< 0,85). Assim, muitos outros autores tentaram estabele-
cer novos crit6rios numa tentativa de se obter a partir dos da-
dos químicos um valor índice que sej a prontamente conrparáve1,
no tocante ãs feições gerais da rocha e ãs variedades tí-
picas. Devido ãs divergências apontadas, nota-se que a compa-
ração dos índices "agpaíticos" (Tabelas xv e xvI) com
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os campos estabelecidos por aqueles autores possibilita situar as
rochas do Banhadão nas diversas categorias existentes: miasquíti
cas e intermediárias, com apenas uma amostra (25) agpaítica, segun
do Ussing (1912) ; agpaíticas principalmente, e em menor freqtlência
rniasquíticas, segundo Fersman (1929) e outros.

Para fins de classificação, poder-se-ia tomar como
referência um dos limites propostos e, assim, caracterizar-se os
vãrios tipos litológicos encontrados na região; contudo, o fat o

das amostras exibirem indiscriminadamente feições mineralógicas
e químicas condizentes com rochas miasquíticas típicas (Gerasimovs
kii, 1956, 1963; sdrensen, 19ó0) desaconselha ta1 procedimento. o

valor elevado dos índices "agpaíticos" nas rochas dessa associação
parece estar relacionado a um processo geral envolvendo a ação de
soluções ricas em sódio (sodalita) que se introduziram ao 1 ongo
de fraturas; esse processo de infiltração secundária não se res
tringiu a um único 1oca1, existindo evidências espalhadas por grande
parte da ârea.

A caracterízação de rochas alcalinas como agpaít i
cas, no entender de Gerasinovskii (1956) e sórensen (1960) , 6 fei
ta levando-se em conta os elementos maiores, os menores e a pró
pria mineralogia. Assim, segundo esses autores, agpaítos são ro
chas que aprL'sentam riqueza en sr, Th, u e Hro, concentrações anô
malas de F, Cl, Zr, Nb, terras raras e FerO, (relativo a FeO), a

16m de baixos teores em lr'1g0, cao e cor, quando confrontados com
rochas alcalinas ou peralcalinas de grau similar de acidez (SiOZ).
Essas feições químicas se refletem diretamente na mineralogia, com
o aparecimento de associações minerais ben distintas, exóticas, e

com abundância de ninerais raïos (rinkita, eudialita, enigmatita,
etc.). Ainda segundo Gerasimovskii (195ó), os elementos F e p per
dem suas afinidades com o Ca, passando a se relacionar genetica
nente com o Na, de modo eue, em lugar de fluorita ou apatita, es
sas rochas podem trazer em sua composição villiaunita (NaF) e lomo
nosovita (NarTi ZSíZOg.NarP04) .

Dentro desse contexto químico-mineralógico gera1, as
pequenas concentrações de Th e U, e sobretudo terras ïaras , a apa
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rente ausência de minerais raros e a presença comurn da apatita, ti
tanita e, por vezes, fluorita (am. 31) cönstituem evidências do ca
rãter tipicanente "miasquítico" das rochas que compõem o maciço.
Do exposto, ressalta-se a pequena significação do Índice agpaíti
co quando tomado isoladamente.

O grau de alcalinidade do maciço foi determinado com
base no diagrama de variação da Fig. zz (peacock, 193l). Assim, a

projeção dos valores dos álca1is e cao, eil relação a sio,, indica
um índice â.Icali-cá1cico de aproximadamente 42,9 e, como conseqüên
ci-a, pernite enquadrá-1o dentro da s6rie alcalina desse autor. Se
gundo Peacock (1931), associações 1ito1õgicas com índice illferior
a 51,0 pertencem ã série a1ca1ina. Almeida (1961) introduziu uma

nova classe para os índices inferiores a 46,0, a hiperalcalina, ã
qual pertencem as rochas do Banhadão.

se confrontados os índices átca1i-cálcicos das diver
sas localidades nacionais estudadas, tem-se que o Banhadão forma
no ro1 das províncias mais fortemente alcalinas (Itapirapuã, 43,5,
Gomes, 1970; Juquiá, 42,9, Born, rg71). As demais associações, Ilha
de São Sebastião, e 'as oceânicas Arquipélago de Fernando de Noro
nha e Ilha de Trindade possuem valores em geral bem superiores,
respectivamente, 46,4 (Freitas, 1947), 4s,z (Almeida, 19s5) e 44,0
(Alme i da , 19 61) .

Com o objetivo de conhecer o comportamento geoquírni
co dos elementos nos diversos tipos de rochas, foram projetados os
elementos maiores, os menores e alguns traços relativamente ã con
centração de SiOZ (Figs . 24 a 27) . Dos vários gráficos disponíveis
na literatura geológica para a aná1ise da nature za e comportamento
químico das rochas ígneas, optou-se pelo de Harker (1909) , tendo
em vista que: a) a variação dos principais óxidos em relação ao
teor em sílica 6 quase sempre expressiva junto a rochas submetidas
a processos de diferenciação; b) as análises químicas obtidas mos
tram ampla variação em sí1ica, com os teores extremos alcançando
41,0 e 56,4so; c) dentre os vários tipos de diagramas elaborados,
o de Harker 6 o que propicia melhor visualizaçáo das tendências qq!
micas ao longo de toda a s6rie.
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Do ponto de vista petrológico e geoquímico, a as
sociação alcalina de Itapirapuã 6 uma das poucas
brasileiras minuciosamente estudadas (Gomes, 1970; Gomes e Du-
tra, 1970) e, dentre estas, uma das únicas que se assemelha por
sua associação mineralógica e petrográfica ã do Banhadão; adici
onalmente, acha-se inserida dentro do mesmo contexto geolégico
regional. com o propósito de comparar o quimisno dessas duas o-
corrências, preparou-se o gráfico da Fig. zg, reunindo o campo
de distribuição de alguns elementos traços e as suas correspon-
dentes n6dias aritm6ticas. Os dados referentes ãs rochas de Ita
pirapuã constam de Gomes (1970) e Gomes e Dutra (1970).

A pro j eção dos dados (Tabelas XV e XVI) no clia-
grama triangular Fe-Alk-Mg 6 mostrada na Fig. 23, onde Fe=Fe2+*
+Fe3+ e Alk= Na+K. o gráfico evidencia que os pontos correspon-
dentes ãs diversas litologias concentram-se quase que inteira-
mente junto ao lado Fe-Alk do triângulo ã exceção de doi s
deles (Flogopita melteigitos) ocupando a sua porção central 

-,fato que reflete o baixo teor em Mgo dessas rochas. Numa primei
Ta aproximação, o gráfico mostra ainda, ufl enriquecimento acen
tuado em ãlcalis, que se faz acompanhar do empobrecimento em
ferro e magn6sio. Este ú1timo elemento perde a sua importância
nos termos mais diferenciados, chegando mesmo a praticamente de
saparecer. Esses dados demonstran tamb6m que o quimismo dessas
rochas tem um comportamento muito similar ãs de Itapirapuã (Go-
mes' 1970). As diferenças químicas existentes são pouco signifi_
cativas, salvo a presença de um tipo litológico; os flogopita
melteigitos, eu€ se caracterizam por conter teores em Mgo mui-
to mais elevados que os termos congêneres de ltapirapuã.

Nos diagramas de variação (Figs 24 a 27) ,6 pos-
sÍve1 distinguir três áreas distintas, compreendendo os interva
los de 40 a 46,6, 48 a 51,6 e 52,5 a 56,S de SiO2. O primeiro 6
definido a partir dos dados relativos apenas aos flogopita me1_
teigitos,feldspato-melanita ijolitos e alguns melanita-nefelina
sienitos; o segundo, rewtindo maior concentração de pontos, engloba uma
niscelânea de rochas: nalignitos,melanita- nefelina sienitos (incluindo

ocorretlc].as
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Fig.23 - Diagrama de

do Banhadão.

ver Fig. ?2.

2+ 3+
Fe+ Fe

variação Fe-Alk-þlg para as'rochas .alcalinas
Para simbologia das diferentes litologias
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rochas de granulação fina na forma de diques, ams. L0 e LL), nefe
lina sienitos I e uns poucos nefelina sienitos II de rlature za b'así
ca; o terceiro refere-se unicamente a nefelina sienitos II e fono
1i to

0s malignitos e os nefelina sienitos I, situados na
mesma área e em pontos extremos, ocupam sub-ãreas relativamente bem

definidas. Entretanto, o fato que mais desperta a atenção e a gran
de dispersão dos melanita-nefelina sienitos, cujos valores extre
mos chegam a alcançar 41,0 e 51,3% de Si02, sobrepondo dessa for
ma o campo das rochas menos diferenciadas. Sabe-se, no entanto,
que as peculiaridades m,ineralógicas dessas rochas em relação aos
nefelina sienitos residem sobretudo na presença de melanita. As

evidências texturais, conforme descrito anteriormente, parecem in
dicar que esse mineral e de substituição, em especial de piroxê
nios e titanita. Essas evidências permitem ainda deduzir que as

transforrnações de fases ocorridas nessas rochas possibilitaram a

distinção da unidade 1ito1ógica com base apenas na análise minera
1ógica, não tendo havido contudo variações químicas signifioati
vas. 0 comportamento químico fortemente heterogêneo dos melanita-
nefelina sienitos é sugestivo de que essas rochas correspondem a

nefelina sienitos pouco diferenciados.

Preliminarmente, pode-se dízer eue, no seu conjunto,
os pontos guardam disposição linear,sUgerindo assim a existência de varia
ções gradativas de composição ao longo de toda a série de rochas
do Banhadão. As diferenças químicas, quando comparados os vários
tipos 1itológicos, são expressivas e apontan no sentido de

adaptação progressiva dos minerais ãs novas condições físico-quírni
cas, como sugerido pelo quimismo mineral. 0s dados denonstram tam

uma

cons].st].b6m que essas mudanças, conquanto pequenas ressalvas
ram essencialmente de um aumento dos teores de A12Oj, KZo e NarO
com a si02 crescente (Fig, 24) , e da diminuição concornitante de

CaO, FerOr, MgO, TiO?, PZO' e MnO (Fig.25), quando pessando dos
termos menos ácidos até o fonolito. Apreciação mais completa da se
qüência evolutiva dessas rochas 6 dada ind.ividual,mente pe 1as cur
vas de variação correspondentes a cada elemento (óxido).
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0 teor em NaZO ao longo da s6rie de rochas cresce
uniformemente ã medida que a SiOz aumenta; contudo, as curvas
relativas ao AlzOs e ao Kzo, que inicialmente acompanham a do
Naro, passam a decrescer suavemente a partir de 50,5% de sior.Em
termos normativos, essas variações químicas se traduzem na sensí
vel diminuição ou mesmo desaparecimento da leucita, ao lado do
aumento concomitante de ortoclásio e nefelina (Fig.Z4). Entretan
to, a variação desse ú1timo mineral não seguiu ã do Naro, fato
devido ã diminuição do teor de AIzO3 nos termos mais diferencia-
dos da s6rie; assim, nefelina foi em parte compensad.a pelo metas
silicato de sódio.

A concentração em CaO

za mais básica, decresce rapidamente
aumenta (Fig. 25), e tem no declínio
racterÍstica distintiva em relação a

dos.

, alta nas rochas de nature-
ã medida que o teor em SiO,
regular acentuado a sua ca-
maior parte dos demais óxi-

0 comportamento do FerO, e do MnO,
ao do CaO, e tamb6n marcado por um decr6scimo uni
indo-se dos termos mais básicos da s6rie at6 o extremo

muito parecido
forme e rápido,
oposto (Fig.25).

0 MgO, o Ti02 e o PZOS seguem um padrão normal,em
parte similar ao exibido pelo cao; contudo, a concentração des-
ses óxidos, após queda razoavelmente acentuada no extremo básico
da s6rie, decresce novanente at6 atingir as rochas mais ricas em
sioz, quando então se mant6m aproximadamente constante (Fig.zs).

Em linhas gerais o comportamento químico dos e1e-
mentos maiores e alguns menores (Figs. 24 e zs) confirrna as ob-
servações feitas anteriormente de que, com raras exceções , e1e
guarda relação com o estágio de diferenciação das rochas. por ou
tro lado, o comportamento do Alzo3 nas variedades de natureza
mais básica (inferior a 47so de Sio2) não se acha muito ben carac
terizado, com os pontos distribuídos dispersa e irregularmente.
Também chama a atenção o comportamento do Naro " Kzo nos nefeli-
na sienitos I, cujos teores se afastam da tendência regular. As
figs , 26 e 27 reunem os grãficos referentes ã distribuição dos
elementos traços, mostrando, nâ maioria das vezes , concentrações
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superiores ao limite de detecção. Como regra, os resultados es-
tão em consonância com os obtidos poï Gomes (f970) para as ro-
chas de Itapirapuã; entretanto, verifica-se que os valores m6-
dios dos elementos traços das rochas do Banhadão, excluídos Ga,
Ni e sr, são inferiores aos de Itapirapuã (Fig. zB). preliminar-
nente, pode-se dizer que o comportame'nto dos elementos traços da
s6rie de rochas do Banhadão segue de modo gera1, e de acordo com

Nockolds e Allen (1954) e Gerasinovskii (1974), o padrão normal
de magmas diferenciados de afinidade alcalina.

6.1. Bário e Estrôncio

0 conportamento do Ba e do Sr não obedece a qual-
quer tendência definida (Figs. 26 e 27) , sendo marcado por gran-
de dispersão de pontos. Segundo Goldschmidt (fgS4) e Tayl o r
(1965), esses elementos em geral se concentram com a diferencia-
ção magmática at6 o monento em que o feldspato alcalino começa a

se cristalizar e, ,face ao seu fracionamento, decrescem rapidamen
te nos estágios tardios. No entanto, esse fato é notado apenas
parcialmente quando se examina a distribuição de pontos relati-
va aos feldspato - melanita ijolitos, melanita-nefelina sienitos,
nefelina sienitos II e fonolito. Assim, no tocante ao Ba, à exce
ção dos flogopita melteigitos e nefelina sienitos f, cujas anáti
ses mostram concentrações que contrastam com as expectativas teó
ricas , as demais rochas, a despeito da forte dispersão dos pon-
tos, possuem teores que variam seguindo mais ou menos a trajetó-
ria de uma curva. Dessa maneira, os tipos nais básicos (feldspa-
to-melanita ijolitos e o melanita-nefelina sienito Z cont6m bai-
xo teor de Ba; os que tendem para composições intermediárias (me
lanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos II) mostram-se mais
enriquecidos, com concentrações atingindo valores até de 4000
ppn; ja aquelas pendendo para composições nais ácidas (alguns ne
felina sienitos II e o fonolito), acham-se nais empobrecidas nes
se elemento, com teores inferiores a 1000 ppm.

A coerência geoquímica entre Ba e K nas rochas
investigadas é vista na Fig. zg" Nesse gráfico verifica-se que
Ba aumenta com o K apenas junto às rochas que seguem a tendência
normal (feldspato-melanita ijolitos, melanita-nefelina sienitos,
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malignitos, nefelina sienitos II e fonolito). Fogem ao padrão ge-
ra1 os flogopitas melteigitos, o nalignito 5 e os nefelina sieni-
tos I.

0 conteúdo em Ba dos flogopita melteigitos, alto
em relação ãs demais rochas de natureza básica, parece refletir
um comportamento anômalo do elemento, visto que ele deveria con-
centrar-se preferencialmente nas variedades mais feldspátiças,
cristalizadas num estágio mais avançado de diferenciação.Como men

cionado nas descrições petrográficas, essas rochas não cont erì
feldspato. As análises modais demonstram que piroxônios, nefelina
e flogopita constituen os seus componentes principais, com este
último mineral, seja de natureza primãria, seja proveniente da
transfornação de piroxênios, ocupando mais de 28o.o do volume to-
tal da rocha. Sabe-se, no entanto, que Ba tende a entrar na estru
tura de minerais potássicos devido ã grande sinilaridade de seus
raios iônicos; mas ainda, que Ba substitui K, Na e ca nas posi-
ções intercamadas de minerais do grupo da biotita, sendo o esque-
na de substituição, segundo Mansker et aL. (1979) , clo tipo K +

+ 3(Mg,Fe) + Si = Ba + zTi + 341. Numerosas ocorrências de bioti-
ta e flogopita portadoras de altas concentrações de Ba são cita-
das na literatura (Thompson, 1977; Wendlandt, Ig77; Mansker
qL., 1979, e outros). Assim,a presença de enorme quantidade

et
de

flogopita modal parece ser o fator responsãve1 pelo caráter anôma
1o desse elemento nos flogopita melteigitos. Os resultados das a-
ná1ises (Tabela xII) confirmam prenamente que as flogopitas dos
flogopita melteigitos são as únicas micas que contêm conteúdos e-
levados de Ba na estrutura.

A exemplo da anornalia observada nos flogopita mel-
teigitos, constata-se tanbóm a existência de alguns pontos que se
afastam da tendência geral. Um deles coïresponde aos malignitos ,

com a amostra 5 contendo a concentração mais elevada de Ba para
as rochas do Banhadão (Tabela XVII). Feições texturais e de campo
sugerem que essas rochas são possivelmente resultantes de proces-
sos de reometanorfismo (fusão no contato entre flogopita nelteigi
tos e nefelina sienitos iI). Os outros pontos representam nefeli-
na sienitos I, tendo por caïacterística os teores nais altos em
KZO de toda a s6rie; no entanto, mostram concentïações relativa-
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nente baixas em Ba. Esse fato poderia estar relacionado ã gênese
dessas rochas

A rocha concentração média em Ba do conjunto de ro-
chas do Banhadão, rs05 ppm, é bem inferior à inédia estaberecida
para Itapirapuã 2256 ppm (Gomes, 1970).

No tocante à concentração de Sr, nota-se que o seu
conportamento assemelha-se em traços gerais ao do Ba, apresentan
do como característica marcante o conteúdo elevado junto aos fIo
gopita melteigitos e o malignito 5, e uma grande variação nas
rochas mais diferenciadas . Nos neferina sienitos I I , a variação
desse elemento é muito grande (s0 a 1gg0 ppm). segundo Nockolcls
e Mitchell (tg4B), wager e Mitchell (tgs1), Gerasimovskii e Lebe
dev (1958) e Taylor (1965), Sr2* deve mostrar tendências positi-
vas em relação ao CaZ* durante o curso de fracionamento. Essa Te
tação' dada na Fig. J0, indica ausência de correspondência 1i:
near entre os dois elementos, com os pontos exibindo forte dis_
persão' A concentração média de sr para as rochas alcarinas ana-
lisadas, 7rz ppm, é levemente superior ã obtida para Itapirapuã,
660 ppm, (Gomes, 1970).
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Fig. 30 - Gráfico da relação sr e ca nas rochas do Banhadão.
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A partir de uma concentração módia da ordem de 100
ppn junto aos flogopita melteigitos, esse elemento cresce suave e

regularmente ao longo da grande parte da s6rie; contudo, no inter
valo compreendido entre 49,0 e sz,\eo de sioz (Fig, 26), algumas a
nostras (nefelina sienitos I, alguns rnelanita-nefelina sienitos e

um nefelina sienito II) alcançam teores superiores a 400 ppm. pa-
rece evidente que as anomalias de Rb se concentram preferencial-
mente nos nefelina sienitos I, cujos pontos acham-se bem distanci
ados da curva que define o comportamento geral do elemento ao lon
go da s6rie.

gônica ã do Rb

nais acentuado
nota-se que os

baixo da curva

ria das rochas
segundo o qual
di fe renc i aç ão

A relação K/Rb (Fig. 26) comporta-se de forma anta
, e tem como caracterÍstica principal um decréscimo
junto ãs rochas mais diferenciadas. por outro lado,
pontos anômalos referidos atrás situam-se agora a-
geral, sugerindo um enriquecimento de Rb relativo a K.

Assim, o comportamento da razão K/Rb para a maio_
do Banhadão se faz em conformidade com Taylor (1965),
Rb enriquece-se relativamente a K no transcurso d.a

magmática.

ó.3. Zircônio, Niõbio , ftrio e Lantânio

Segundo Taylor (196S), esses elementos
com facilidade nos retículos dos minerais formadores
dendo dessa maneira vir a se concentrar nas soluções

nao entram
de rochas,po
residuais.

A distribuição de zr nas rochas do Ban-hadão (Fig. zT)
mostra um comportamento irregular ao longo da s6rie, passando de
valores mais altos em seu extremo básico, para mais baixos na por
ção intermediária, e terminar crescendo novanente nos termos fi-
nais alguns nefelina sienitos II e fonotito.

Esse comportamento parece conflitar com as conclu-
sões alcançadas por Goldschrnidt (1g54) , chao e Fleischer(1960) e
Taylor (1965) de que esse elemento se concentra no decurso da
crísta1i zaçã,o fracionada.
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Em geral zírcã"o e silicatos de zircônio são mine
rais pouco conuns junto às rochas ígneas. contudo, segundo Degen
hardt (1957), Bowden (1966) e Gerasinovskii (rg74), zr pode seï
encontrado sobretudo na estrutura de piroxênios e anfibótios a1-
calinos, como resultante provavelmente da substituição isomórfi-
ca de Ti.

Dentre as rochas da s6rie do Banhadão, aquelas con
tendo melanita em sua composição (melanita-nefelina sienitos e
feldspato-melanita ijolitos) são, aparentemente, as que possuem
concentrações mais elevadas em zr. Este fato é sugestivo de que
zt concentra-se principalmente nas granadas e piroxênios, ainda
mais eue, durante o estudo óptico, não foram reconhecidos cris
tais de zírcã,o nas rochas examinadas, mesmo naqueras exibindo
teores mais elevados no elemento.

A concentração m6dia
nhadão , 225 ppm, é pouco inferior à
mes, 1970).

o comportamento do Nb (Fig. 27) 6 marcado por um
decrðscimo muito suave e ïegular junto às rochas de natureza mais
básica, até a artura de mais ou nenos 4g,3% de sioz,quando então
passa a manter-se mais ou menos constante. As concentrações obti
das são quase sempïe inferiores a 200 ppm. Em uma única anostTa(10) observou-se a presença de conteúdo anôma1o (560 ppm); trata
-se da rocha de granulação fina, poTtadora de enorme quantidade
de melanita, cujas relações texturais e de campo indicam ter_ se
formado em condições hipabissais.

segundo Gotdschmidr (r95a) e Gerasimovskii (19s6),
nas rochas ígneas, Nb se concentra primordialmente na estrutura
de minerais portadores de Ti, atrav6s da substituição desse e1e-
mento. Assim, 6 provável eue, na s6rie alcalina do Banhadão, Nb
se associe preferencialmente ãs melanitas e, em menoï escala,aos
piroxênios ou titanita.

A concentração módia
da ordem de 8ó ppm, é inferior ã de
1970).

de Zr para as rochas do tsa-
de Itapirapuã , 436 ppm (Go-

em Nb das rochas do Banhadão,
Itapirapuã , IBZ ppm (Gomes,

As rochas do naciço não exiben qualquer evidência
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indicativa de acumulação de Y ao longo da série. 0 comportamento
desse eremento (Fig. 27) 6 marcado por um decr6scino suave no de
correr da diferenciação química até a altura onde as rochas con-
têm cerca de 49,5% de siozr euando então a concentração de ítrio,
com valores abaixo do limite de detecção da técnica (10 ppm) ,per
manece constante ató o fina1. Entretanto, alguns dos pontos pro_
j etados (feldspato-nelanita ijolito , am. 3; melanita_ nefelina
sienito, am. J0; nefelina-sienito I I , am. z2) possuem concentra
ções muito superiores ãs demais, atingindo em casos extremos ató
200 pprn. De modo geral pode-se dizer que as rochas com teores
rnais elevados em Y são algunas daquelas portadoras de melanita
em sua composição. Essas, por sua vez, possuem também maior ri-
queza em cálcio.

A concentração média em y das rochas
29 ppn, 6 bem inferior ã obtida para ltapirapuã, Z0 ppm

do Banhadão,
(Gomes,1970) 

"

como mostrado na Fig. 27, o comportamento do 1an
tânio 6 em linhas gerais caracterizado por um decr$scino mais a-
centuado nos estágios iniciais da série, passando a seguir, de
forma aparente, para uniforme até o final , não obstante algunas
dispersões individuais sejan evidentes (flogopita melteigito,am.
2; melanita-nefelina sienito, am. z; nefelina sienito II , am.2z).

com base ern estudos químicos executados po1- Gera
simovskii (1956) e semenov (195g) , La acha-se nuito provavelmen_
te associado a titanita, apatita ou mesmo piroxênios de natureza
nais cálcica.

Em grande número de amostras o

mite de detecção da tócnica (30
teor de La situa-se abaixo do li-
ppm) .

das variedades
para Itapirapuã,

A concentração média em lantânio
do Banhadão, 49 ppm, 6 bem inferior ã encontrada
160 ppm (Gomes, 1970).

6.4. Urânio, Tório e Chumbo

Esse conjunto de elementos, dentro de um contex-
to de fracionamento magmático, tende em gerar a se acumular nas
frações magnáticas residuais.



A concentração
muito pequena, e considerando
xo do limite de detecção (30

acima do seu limite (10 ppn)
nito .5, pouco há que se dízer
e lementos .
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rochas analisadas e

apresenta teores abai
somente foi registrado

melteigitos e no malig
comportamento desses

de Th e Pb nas
que Th sempre

ppn), e que Pb

nos flogopita
a respeito do

Urânio foi detectado em

exceção do melanita-nefelina sienito
ferior a 10 ppm. 0 seu comportamento
mais ou menos constante como visíve1

todas as amostras, contudo ã
10, sempre em concentração in
ao longo da s6rie mant6m-se
na Fig. 27.

6.5. Cobre, Níque1 e Vanádio

Cobre e vanádio estão presentes em todas as anostras
investigadas e, conquanto as particularidades, exibem uma tendên
cia mais ou menos comum, diminuição progressiva dos seus teores
con o aumento de Si02 (Fig, 26). Por outro Iado, níque1 e crômio
acham-se concentrados quase que exclusivamente nos flogopita me1

teigitos e no malignito 5, com o teor caindo abaixo do linite de
detecção junto à naioría das rochas analisadas (Fig. 26).

Cobre concentra-se preferencialmente nos flogopita
nelteigitos, feldspato-melanita ijolitos e em alguns melanita-nefe
lina sienitos; nas variedades mais diferenciadas (nefelina sieni
tos II e fonolito), o. seu conteúdo 6 muito pequeno, colocando-se
mesmo abaixo do limite de detecção (5 ppn) da t6cnica.

0 teor de Ni para grande parte das rochas do Banha
dão situa-se abaixo do limite de sensibilidade (5 ppm), com o ele
nento aparecendo de forma expressiva apenas junto ãs varieclades
rnais básicas do maciço (flogopita melteigitos, feldspato - melanita
ijolitos e malignitos).

Preliminarmente, considera-se que as altas concentïa
ções de Ni nos flogopita melteigitos se devem ao fato de eles cor
responderem a un tipo peculiar de rocha, com características distintas das
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demais. Trata-se de litologia contendo piroxênio e flogopita, a1ém
de nefelina, como principais constituintes nineralógicos. As aná1i
ses de microssonda desses minerais revelarn que a porcentagem em pe
so de MgO (Tabelas vI e xlr)é a1ta, fato tambóm observado no qui
mismo 91oba1 (Tabela XV).

segundo siedner (1965), Ni2* substitui principalmen
te ao Mg na estrutura de minerais ferromagnesianos. Esse fato païe
ce indicativo de que ou a composição dos flogopita melteigitos exer
ceu influência sobre a concentração de Ni nas demais variedades, e

assim d.entro de mecanismos de substituição, grande parte de Ni te
ria sido retirado do sistema durante a cristalizaçáo de ninerais
máficos, ou entãor erJ€ a elevada concentração do elemento relacio
na-se tão só aos processos geradores dessas rochas, colocados no
entanto dentro de um contexto petrogenético ind.ependente daquele
responsáve1 pela formação de toda a série.

Para a grande maioria das rochas
de crônio ê inferior ao limite de detecção (s
se elemento acha-se forternente enriquecido nos
tos e aparece em menor quantidade no malignito

A coerênc
da ãs similaridades exis
cos, eletronegatividade
gopita melteigitos e ma1

químicas e mineralógicas
trutura dos piroxênios e

ia geoquímica entre F"3*
tentes entre os valores
e potencial de ionizaçáo.
ignitos, em razão de suas

, crômio provavelmente se
magne t it a.

do Banhadão, o teor
ppn) . No entanto, es

flogopita melteigi

^3+e ur e atrrbur
de seus raios iôni

Assim, nos f1o
part i cu 1 aridade s

concentra na es

o comportamento geoquímico do V segue tendência nor
mal, e em parte sirnilar ãquela observada nas rochas alcalinas de
Itapirapuã e provÍncias integïantes da s6rie alcalina de Nockolds
e Al1en (1954). Contudo, ño que tange especificamente ãs rochas
mais básicas, esse comportamento 6 antagônico, uma vez que a con
centração do elemento decresce, contrariamente ãs dos demais, com
o aumento de Si02.

A concentração nédia de V para as rochas do Banhadão,
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136 ppm, é nuito próxima da obtida para Itapirapuã, 145 ppm (Go

mes, 1970).

6.6. cário

o conportamento do gátio se
as previsões (Goldschnidt e peters, 1931;
1959; Siedner, 1965; Gomes, 1970), com o

junto ãs variedades mais ácidas da série

faz em conformidade com

Shaw, 1957; Borisenok,
elemento se enriquecendo
(Fie. 26) .

Para as rochas do maciço, o teor nédio é 40
geiranente superior ao registrado para as variedades de
puã, 28 ppm (Gomes, 1970).

ppm, 1i
Itapira
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CAPÍTULO 7

GEOCRONOLOGiA

determinação da idade radiom6trica de oito amos
com o objetivo principal de verificar se os valo
nas vãrias rochas analisadas são cronologicamente
comparar esses valores com os dados geocronolõgi

outros autores e,por ú1tino, de tentativamente es
ações de idade do maciço do Banhad,ão com outros fo
truturalnìente condicionados ao arqueamento de pon

Para esse programa, que se valeu tão somente d.o m6to
do potãssio-argônio, foram selecionad.as algumas varied.ades petro
gráficas representativas de fases distintas da seqtlência de crista
Lizaçáo. A maior parte clessas rochas tem como caracterÍstica mar
cante a granulação grossa e uina mineralogia composta princip"fr"t
te de feldspatos, nefelina, piroxênios, por vezes melanita, alén
da presença ocasional de biotíta. De modo geral essas feições são
desfavoráveis para a análise K-Ar, seja recorrendo-se a rocha to
ta1, seja empregando-se concentrados minerais. No prirneiro caso,
devido ã granulação grossa, enquanto que no segundo ã presença de
minerais pouco recomendáveis para ta1 finalidade (feldspatos, nefe
lina e piroxênios). Assim, com base nos dados petrográficos e nos
diagramas de variação quínica, foram selecionados apenas três ti
pos lito1ógicos: flogopita melteigitos (duas amostras), fo¡olitos
(quatro amostras; de conformidade com os dados de campo, essa lito
logia parece representar os ternos finais da seqlJência) e melani
ta-nefelina sienitos (duas amostras; texturalrnente rochas hipoabis
sais, sendo que uma de1as,am. 70, corresponde a um,,fonolito" bã
sico, e a outra, âfl. 71,a um micro melanita-nefelina sienito, pos
sivelmente caracterizando fases intermed.iárias ou iniciais) .

À, exceção de um corpo (an. BBA) locaI izað,o j unt rr
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äs rochas encaixantes, os fonolitos (ans. 30A, 77A, 50F' e BBA) o

correm na forma de diques encaixados en nefelina sienj"tos I e II e

em melanita-nefelina sienitos. No prineiro caso, trata-se de rocha

fonolítica carbonatízada muito rica em sodalita, que aflora no 1a

do oeste da chaniné de menor porte. EIe contém, com freqtlência va

riáve1, xenó1itos de dinensões centimétricas de rochas afaníticas
de cor escura (possivelmente fonolitos com melanita), de sienitos
e, muito provavelmente, de granitos. Algunas dessas inclusões têm

a aparência de rochas ultranáficas. Dentre os melanita-nefelina sig

nitos, Uil deles (am. 10) ocorre nas bordas do maciço, aparentemen

te encaixado em rochas graníticas, enquanto que o outro (am.i1) ?
parece na forma de pequeno dique cortando melanita-nefelina sieni
tos de granulação grossa. J'a os flogopita melteigitos acham-se

associados a nefelina sienitos II-róseos e cinzas.

A idade dos flogopita'melteigitos foi determinada em

flogopita, devido ao fato de esse mineral apresentar propriedades
favoráveis ã retenção de argônio. Por outro lado, os fonolitos (in
cluindo-se aí o tipo carbonatado) e os melanita-nefelina sienitos,
face à granulação fina, foram analisados como rocha total. Assim,

de modo geral, os resultados são passíveis de aceitação sem maio

res restrições. No entanto, a idade do fonolito carbonatízado (an.

8sA) pode ter sido alterada como decorrência da presença de peque

nos xenó1itos, devendo portanto sua idade ser tomada como prelimi
nar, e talvez mesmo com alguma reserva.

0s resultados obtidos integram a Tabela XIX. 0 exame

desses valores denonstra que os fonolitos 30A, 17A e 50F possuem

idades situadas no intervalo de 95 a L02 fl¿â'; por sua vez, essas

são concordantes entre si, tendo-se ern vista a precisão do mótodo

experimental. A idade média de 108 m.4., fornecida pela flogopita
extraÍda dos flogopita nelteigitos (ans. 7 e 2), ê vista como con

cordante ã do melanita-nefelina sienito (am. 11) e fonolito carbo
natizados (an. BBA), com valores, respectivamente, de 106 nì.4. e

111 Íti,â. , se consideradas as ince rtezas . analíticas. Contudo, o mes

mo não se verifica com o melanita-nefelina sienito (am.10), exibin
do idade (1?7 m.a.) discordante das obtidas para qualquer uma das

outras rochas. Ta1 fato poderia eventualnente encontrar explica
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ção na técnica analítica empregada, Dâ qualidade da amostra,
ainda., na própria geologia da ãrea.

As técnicas analíticas adotadas no Centro de Pes-
quisas Geocronológicas da USP, bem como a reprodutibilidade,a pre
cisão e a validade dos resultados, foram textados e discutidos e-
xaustivamente por AmaraL et.aL. ( 196ó) e Amaral et,aL. (1967 ) .Dessa
forna,a discordância observada não deve ser atribuída aos métodos
utilizados, ã vista do fato de eles terem sido mantidos. Aqui de-
ve ser lembrado que numa primeira análise K-Ar da mesma amostra
(10) , foram constatados erros na determinação do teor de K, levan
do a uma idade anômaIa de 310 m.a..Como conseqüência, as análises
foram repetidas, dando como resultado f i-na1 L27 m. a. . Entretanto,
esse aspecto não elimina totalmente a possibilidade de incidência
de erros no decorrer dos vários processos analíticos.

É tamb6m pouco prováve1 que a qualidade da amostra
tenha exercido influência sobre os resultados, considerando -se que

o exame microscópico do material evidencia a pïeseça de uns pou-
cos veios finos preenchid.os por carbonatos, assim como a ocorrên-
cia de minerais secundários (carbonatos e cancrinita principalmen
te) , provavelmente de origem hidrotermal, efit concentração modal
muito baixa. A16m disso, esses fatos inplicariam em perda de argq
nio e, conseqtlentemente, no rejuvenescimento da rocha.

Quanto à geologia, tem-se que esse corpo não se a-
cha nuito bem definido.Ao que tudo leva a crer trata-se de un dique
ou, alternativamente, de um Dequeno conduto secundário situado em

rocha graníticas encaixantes. Do ponto de vista químico e minera-
1ógico, o melanita-nefelina sienito (am.10) assemelha-se ãs demais
rochas homônimas de granulação grossa aflorando no interior do na
ciço, e mostra-se ben distinto das variedades fonolíticas (parti-
cularmente a am.31) e dos flogopita melteigitos. por outro 1ado,
as observações de canpo demonstram que rochas plutônicas, como me

lanita-nefelina sienitos (exceto am. t0) e nefelina sienitos I e

II, são mais antigas que os fonolitos nelas encaixados (ams. s0A,
1-7A e 50F) e que os flogopita nelteigitos. Esse fato constitui evi
dência apontando no sentido da existência de rochas com idade su-
perior à dada pelos flogopita melteigitos (m6dia, 10g m.a.). conqlan
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to os melanita-nefelina sienitos e os nefelina sienitos I e II pos
sam representar as rochas plutônicas rnais antigas do macico, isto
não invalida a possibilidade de que fenômenos intrusivos de nature
za hipoabissal (diques) , e geneticamente associados a e1as, tenham
precedido esse evento plutônico, manifestand.o-se quer na f orrna de
diques, quer na forma de pequenos cond,utos vulcânicos.

Pelo exposto, parece mais prováve1 que a explicação
para a discordância de idades encontradas entre o melanita.-nefeli
na sienito (am. 10) e as demais rochas datadas decorra de fatores
geológicos,

A ação desses eventos magnáticos acha-se tambóm em
parte indicada nas idades potássio-argônio obtidas por Hama et. aL.
(r977) em anortoclásio e biotita, extraÍdos, respectivamente, de
foiaítos e malignitos do Banhadão. As idades encontrad.as foram 6g
m.a. para a primeira rocha e 119 m.a. para a segunda. Esses auto
res adnitiram a existência.d.e pelo rnenos dois episódios nagnáticos alca
linos no complexo, u[ ao redor de 70 m.a. e o outïo de 120 n.a.

se confrontados esses núrneros com os constantes da
Tabela xIX, observa-se que a idade do malignito (11g m.a.)
ser tomada como concordante à ¿o melanita-nefelina sienito

pode

(727
m'4.), tendo em vista as incertezas analíticas. por outro lado, a
idade do anortoclásio (ó8 m.a.) ó exageradamente mais baixa que a
de todas as denais rochas investigadas. Nesse caso, admitindo - se
que o maciço en estudo possui dimensões pequenas para um ciclo mag
mático tão prolongado (70 a rz0 m.a.), e a julgar pelo fato de a
amostra ter apresentado sinais incipientes de alteração, e, ad.icio
nalmente ' que os feldspatos alcalinos mostram via de regra menor
retentividade de Ar (Wetherill et aL.,1955), não deve ser excluída
a hipótese de que a baixa idade atribuíd.a ãque1e foiaíto esteja re
lacionado com a perda de Ar; portanto, e1a deve ser encarada com
restrições, e considerando-se os resultados coligidos no decorrer
do presente trabalho, entendeu-s€ por bem não relacionâ,-ta com os
possíveis eventos fornadores da s6rie alcalina do Banhadão.

Nesse sentido, verifica-se que o complexo do Banha
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dão consiste de rochas distintas, com idades que se enquadran den
tro de pelo menos dois episõdios intrusivos : 120 a 130 m. a. e de
95 a 105 m.4.. O primei'ro evento acha-se representado por rochas
hipoabissais, química e mineralogicamente correspondentes a mela
nita-nefelina sienitos plutônicos (an. 10). Dessa maneira, a essa
fase intrusiva associam-se as variedades petrográficas de granula
ção grossa (plutônicas) situadas dentro do maciço (melanita-nefeli
na sienitos e nefelina sienitos I e II), em virtude de nelas apare
cerem encaixados quase todos os fonolitos datados (exceção feita
ã am. BBA), bem comor partícularmente nos nefelina sienitos II - ró
seos e cinzas, os flogopita melteigitos são, também, completanente
envolvidos. Como exposto anteriormente, os flogopita melteigitos
são portadores de grandes quantidades de xenó1itqs, notadamente de
nefelina sienitos II róseos ou cinzas, do que se conclui serem eles
bem mais antigos (idade superior a 108 m.a.). o segundo episó¿io
ê definido pelas vãrias idades concordantes, com valor n6dio a 100
m. a. (excluindo-se a idade de 111 rr¡ â. correspondente à am. ssA) .

Incluem-se nesse ciclo os flogopita melteigitos e as rochas de d_i_

ques representadas pelos fonolitos e pelo (micro) melanita - nefeli
na sienito (am. 11).

Para efeito do cá1culo da m6dia foi excluída do con
junto a idade do fonolito carbonatizado (am.BBA), tida não somente
como preliminar, mas tamb6m duvidosa. A idade dessa rocha foi de
terminada pensando-se numa possíve1 correlação com um dos episó
dios magmáticos presentes na 'area, seja aquele de rlatureza f61si-
cã, se ja o de nature za ultramáfica. Infelizmente a presença d.e in
clusões nuito pequenas de rochas diversas (fonolitos escuros, sieni
tos,"granitos" e ultranáficas) irnpediu que se extraisse qualquer
conclusão a respeito. Se essas inclusões corresponderem a rochas
ligadas ao ciclo magmático de carâter ultrabásico (flogopita mel
teigitos), com idades ao redor de 108 m.a., certamente a idade do
fonolito carbonatizado (111 Ír¡â.) viu-se alterada por e1as. Nesse
caso, sem sornbras de dúvida, a rocha corresponderia a uma das úf t!
mas manifestações de toda a s6rie alcalina do Banhadão. Todavia,
essa hipõtese deve ser confirmada a partir de novos dad.os petrográ
ficos sobre os xenólitos.
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Ern linhas gerais as idades K/Ar das rochas do com-
plexo alcalino do Banhadão mostram-se concordantes entre si e são
perfeitamente enquadráveis dentro do padrão geocronológico regio
nal comum às demais associações alcalinas brasileiras. Segundo U1

brich e Gomes (1981), essas associações se encaixam em quatïo gïu
pos de idades compreendendo os intervalos zoo e 240 m.a., rz0 e

140 m.a., 50 e 90 m.a., e, por ú1timo, ao redor de 110 m.a.. Den-
tre as ocorrências do su1 do Brasil, a província de Jacupiranga é
a mais antiga. Ainda conforme aqueles autoïes, a atividade aIcali
na brasileira ocorreu com intensidade distinta relativamente ã 6-
poca de sua manifestação. Há evidências de um hiato Barremiano;
contudo, o magmatismo alcalino voltou a se nanifestar localmen-
te durante os perÍodos Aptiano e Albiano nos Estados do paraná e

são Paulo (Tunas, rtapírapuã, Banhadão), e, muito possivelmente,
foi encerrado com injeções magmáticas em Anitápolis. Essa ativida
de dininuiu durante a época Cenonaniano, tendo recomeçado vigoro-
samente durante o Cretáceo superior.

Dentro desse contexto geocronológico regional, se
a idade de I27 m.a. obtida para o melanita-nefelina sienito sub-
vulcânico (am. 10) for correta, e1a passa a indicar na região uma
atividade alcalina contemporânea ã principal manifestação de Jacu
piranga, com idade de 130 + 5 m.a. (Amaral,197g). por outro ra-
do, rochas ultramáficas (flogopita melteigítos) e f6tsicos presen
tes na forma de diques (fonolitos e um micro melanita-nefelina si
enito), com idade n6dia de 100 m.a., são concordantes com as de
Itapirapuã, apresentando idades ao redor de 104 m.a. (Gones e cor
dani, 19ó5).
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CAPÍTULO 8

PETROLOGIA

8.1. Considerações teõricas

A despeito da sua insignificância quantitativa, as
rochas alcalinas têm merecido atenção especial por parte dos pe

tró1ogos, face ãs peculiaridades químicas , mineralógicas, estru
turais e econômicas. Assim, a literatura especializada conta com

teorias diversas sobre a sua origem, sendo as que mais contribui
ram para a sua interpretação genética,segundo s/rensen (r974), as
seguintes: diferenciação rnagrnática e reabsorção de minerais, imis
cibilidade de 1íquidos, influôncia de .vo1áteis e anatexia do man

to superior ou da crosta basa1.

Uma das primeiras interpretações aventadas para ex
plicar a origern das rochas alcalinas foi levantada por Rosenbusch
(1890) e Becke (1903), e baseia-se na diferenciação de um magma
primário enriquecido em á1ca1is. A exenplo desse autor, muitos ou
tros pesquisadores se ocuparam tamb6m da sua gênese. Harker (1909)

sugeriu uma mistura de cristais e 1Íquidos intersticiais enrique
cidos em álcalis, eu€, auxiliado por um mecanismo de prensagem ,

decantação ou outros meios, poderia separar uma fase fluida e ori
ginar as rochas alcalinas. Bowen (1928), posteriormente Barth
(1936) e Larsen (1940) , defenderam a id6ia de que magmas atcali_
nos subsaturados podem se formar por fracionamento de piroxênios
a partir de uma magma basáttico. Por outro lado, Daly (19s3), con
quanto defendendo o fracionamento cristal, enfatizou que nenhum
curso de cristalização fracionada sirnples de um magma basá1tico
saturado seria capaz de originar magmas alcalinos. Bowen (1929) ,

Waters (1955) e Yoder e Til1ey (I962) apontaram a possibitidade
de se formarem rochas s6¿ico-alcalinas pelo enriquecimento de 1í
quidos magrnáticos a partir dos componentes alcalinos de cristais
reabsorvidos de anfibõ1ios originados em níveis nais a1tos. E1i
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seev (19a1) e Polkanov et al. (1967) sugeriram a forrnaÇão de nefe
lina sienitos e ijolitos-urtitos atrav6s de um mecanismo de dif;
renciação de cristali zação, dando ênfase para a flotação gravita
cional de cristais de plagioclásio ou nefelina durante o "emplace
ment" do magna alcalino. Bowen (1928) sugeriu tambóm a possibili
dade de derivar rochas feldspatóidicas de magmas saturados pelo
acúmulo de leucita durante o rnecanismo de fusão incongruente. Da

mesma forma, muitos outros autores tentaram explicar a origem des
sas rochas a partir da cristali zaçáo fracionada de um magma priná
tig de composição basáttica (Barth, 193ó, 1962), ou de magmas pe
ridotíticos,ou mesmo kimberlítico-carbonatíticos (Ho1mes, L932 ; Bac
klund, 1932; von Eckermann, 1948; strauss e Truter, 1950; schrö
cke, 1955).

Outra corrente de pesquisadores advogou por muito
ternpo a descendência dessas rochas a partir de um processo de des
silicificação de um magma basáltico ou granítico por efeito da
assinilação de material calcário, seguido de diferenciação do mag
ma contaminado resultante (Daly, 1910; Belijankin, 1909=1910,
L926; Shand, 1945). Wy11ie (I974), discutindo amptamente CSSA

teoria, fez notar que as ocorrências de enormes massas de rochas
alcalinas insaturadas ou de corpos alcalinos praticamente idênti
cos, poróm inseridos num contexto geológico diferente, constituem
evidências indicativas do que a alcalinidade dessas rochas 6 uma
característica adquirida numa fase anterior ao "emplacement,, e

Qüe, portanto,não pode ser explicada por um processo de assimila
ção. Esse autor sugeriu, aindar eu€ qualquer mecanismo, seja de
assimilação, seja envolvendo mistura de magmas, deve ser elinina
do. A formação de magmas insaturados por assinilação de rochas
carbonáticas, argilíticas alcalinas ou sedinentares salinas pode
ria, no entanto, ser de irnportância loca1 ,(Jenser, 190g; Brouwer,
194ó; van Bemrnelen, 1947; Knopf, 1957; Ti11ey, 1957; Kostyuk e

Bazarova, 1966 ; Barker e Long, 1969) .

vários autores tiveram suas atenções voltadas para
a influência dos voláteis na formação de rochas aLcalinas, desta
cando-se entre eles Fenner (1g26), smyth (rgz7), Gillson (192g) ,

shand (1945), Kennedy (t9ss), Barth (1961), Rock (1976), wyttie e
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Huang (1976) e outros mais. As características dos voláteis resi
dem en sua mobilidader eue lhes permitem atravessar o magma, âs
sim como em sua afinidade de formar compostos móveis com d.etermi
nados elementos. En seu percurso, eles carregariam alguns elemen
tos do magma, concentrado-os em certas partes da câmara ou mesmo
fora dela, com a solidificação do material resultando em rochas
alcalinas. Assim, Fenner (1926) e Gillson (1928) deram grande im
portância ao paper dos voláteis no transporte de sõdio e aluní
nio através do magma granítico e na concentração, sob condições
favoráveis, de NaAlSi04 em sua parte superior. Formam-se minerais
como biotita, piroxênios e anfibólios sódicos e feldspato sódico,
que subtraem a sí1ica do magma, ocorrendo em conseqtlência a preci
pitação de nefelina. Em geral duas linhas de pensamento vêm sendo
seguidas: uma relacionando a atividade dos voláteis ao regime de
emanação gasosa magmática, enquanto que a outra considerando os
voláteis como um componente ordinário capaz de migrar em uma fase
condensada, o magma. Nesse sentido, Kogarko (ern sdrensen, rg74,
pp. 475-485) fez ampla discussão da influência dos vo1ãteis
(Hzo, F, cl, s, coz, etc) nos magmas submetidos a diferentes con
dições de pressão e temperatura. Analisando os componentes volá
teis ã ruz do sistema sio2-NaAtsi04-KA1sio4, Kogarko et aL. (1974)
nanifestaram opinião de que a elevação da quantidade d.esses volá
teis leva a um aumento da acide z do fundido. A cristal izaçáo fra
cionada: proc€ssada sob condições de alto potencial químico de
componentes vo1áteis ácidos, podq gerar um magma alcalino
dual devido à expansão do canpo de cristali zaçã,o de fase, ctistã
linas mais ácidas. Rock (1976) , correlacionando a influência do
coz sobre a gênese de rochas alcalinas, separa-as em d.ois grupos:
as gabróicas, em que o plagioclásio cãlcico está presente ou pode
ser inferido, e as carbonatíticas, em que o plagioclásio acha-se
ausente. Ainda no mesmo trabalho o autor acabou também por con
cluir que o efeito da pressão de COZ sobre os basaltos alcalinos
faz com que a cristal ização se dê sðgundo caminhos distintos: em

condições de Pco^ baixa, a separação de plagioclásio, olivina e
piroxênio leva ã¿tendência normal de diferenciação; sob arta p..,
a formação da mo16cu1a de anortita é inibida, aparecendo .ut¡ãiå
to como produto final. wyllie e Huang (1976), com base em dados

res 1

experimentais, observaran o efeito do coz junto a um modelo de
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peridotito do manto sob condições de P e T compatíveis com essa
situação geológica, e concluiram, no tocante ãs rochas alcalinas,
que, além do coz ser tão efetivo quanto a Hro para causaï fusão
incipiente no manto, ele pode produzir magmas básicos a subsatu
rados em diferentes profundidades (respectivamente, menor e maior
que 80 Km) e até mesmo líquidos carbonatíticos abaixo de 80 Km.

A hipótese de imiscibilidade tÍquida foi defendida
por inúmeros pesquisadores (Loewinson-Lessing, 1gg4-1935, Fenner,
1948; Holgate, 1954) como um possíve1 mecanismo levando ã forna
ção de diveïsos tipos d.e magmas. Esses autores sugeriram que um
silicato complexo inicialmente homogêneo e fundido (associação de
íons dentro da estrutura complexo nolecular) se separa num está
gio pré-cristali zação em dois fundid.os imiscíveis, sendo um de
composiÇão próxima ã do riólito e outro semelhante ã do basalto
Essa teoria foi descartada durante muitos anos, contudo, mais re
centemente vem sendo reativada e tida como importante, em parti
cular nos estágios tardios de cristalizaçao (Kogarko et aL., L974;
Wyl1ie e Huang 1976). A imiscibilidade 1íquida em magmas alca1i
nos ganha grande destaque no estudo da origen dos carbonatitos,
segundo o sistema carbonato-silicato (Koster van Groos e Wyl1ie,
1963, 1966; Wyl1ie, 1966).

Numerosas ocorrências de rochas alcalinas (á1ca1i
gnaisses) foram interpretadas como sendo o resultado de processos
metassonáticos do tipo nefelinização e flogopitízação ou ainda
piroxeni zaçáo. 0 papel do metassomatismo na formação de rochas
alcalinas foi extensivamente discutido por Borodin e Pavl enko
(r974). segundo von Eckermann (1948) e Kopecky aú aL. (1970), a

formação de rochas alcalinas por pïocessos de fene tizaçáo e de an
pla importância, com a mobirízaçã.o desses fenitos podendo origi
nar nefelina sienitos intrusivos. Korzhinsky (1952, lg5S, 1gó0-
citação em sdrensen, rg74) enfatizou o papel das soluções ',trans
magmáticas" enriquecidas em vo1áteis durante o processo regional
de granitização. Um dos principais fundamentos dessa teoria e o

"princípio da interação ácido-básico" em que a alteração da alca
linidade de um magma, expressa em termos de potencial químico
dos componentes nõveis (á1calis, Hzo) , expande o campo de crista
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Lizaçã.o dos minerais que contêm aqueles componentes, acarretando
dessa maneira mudanças da composição eut6tica e do "trend" de
cristalização do magma. A idéia de que a formação de magmas bási
cos e ultrabásicos 6 acompanhada poï soluções "transmagmáticas"
inicialmente enriquecidas em á1ca1is foi desenvolvida por Boro
din (1961, 19ó3) e Kuznetsov (19ó4) com vistas a explicar a gêne
se de rochas ultrabásicas alcalinas. Por outro lado, aclnite-se
que as soluções "transnagmáticas" (mat6ria e energia) são sub
crustais. Assim, segundo o mecanismo defendido por Omef iyanenko
(1959) e Perchuk (1964), a infiltração dessas soluções através
das rochas siálicas poderia geïar fundidos granitóides calco-
alcalinos dentro da crosta da terra a altas temperaturas. Ainda
segundo esse processo, como sucessivas infiltrações de soluções
provocam a substituição das rochas, e assumindo-se que as encai
xantes sejam enriquecidas en rochas básicas, ultrabásicas ou do
1oníticas, poder-se-ia, portanto, ter a fornação de magmas alca
linos e subalcalinos.

Presentemente, a teoria que conta com naior número
de adeptos e que, sem qualquer sombra de dúvida, explica não só
a gênese de ocorrências alcalinas de grande porte, contendo as
sociações as mais variadas, como tanbém as de dimensões menores,
e a proposta por Bailey (1964, 1970, Ig7Z, Lg74).

Bailey (1964), em seu estudo sobre as zonas de
"rift" ao longo da Ãfrica Oriental, f.ez uma s6rie de observações
sobre ocorrências alcalinas, terminando por correlacioná-1as ao
"rifting". Na oportunidade, pôde observaï que as at ivi dade s
Ígneas alcalinas não se acham exclusivamente restritas ãs zonas
de "rift", poróm, onde o "rifting" continental se faz presente,
o magmatismo 6 evidente. Essas observações permitiram ao autor
concluir que as regiões de arqueamento crustal constituem as fei
ções tectônicas nais promissoras para a ocorrência de rochas a1
calinas, particularmente ao longo de geoclases. Harris (1969) e

Gass (1970) sugeriram que o aquecimento do manto provoca expan
são, levando ao soerguimento crustal seguid.o de vulcanismo. Bai
ley (1964) e Morgan (19ó8) observaram que os arcos crustais se
formam numa placa rígida competente. Esse fato levou Bailey
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(1970) a concluir que os arqueamentos da crosta são acompanhados
de fusão parcia1 na zona subjacente de pressão reduzid.a. Valendo-
se desse mecanismo, vo1áteis ao redor do nanto fluiriam para zonas
de alívio de pressão. Bailey (1972) vai ainda mais longe ao suge
rir que o arqueamento inicial e o faturamento da litosfera repre
sentam os elementos necessários para o estabelecimento de um ci
clo dinânico de levantamento "rifting" e magmatismo alcalino. Se
guindo a mesma linha de pensamento,Bailey (L974) concluiu que o

arqueamento e o fraturamento com resultante alívio de pressão loca
lizam o "degassing" do manto subjacente, originando uma zoîa den
tro da qual os voláteis, trazendo calor adicional, migram e pro
vocam o abaixamento das temperaturas de fusão das rochas ali exis
tentes. Os voláteis transportando calor e álcalis se concentra
riam ao longo dessas zonas, com os seus efeitos combinados poden
do movinentar o ciclo do magmatismo alcalino na região do manto
superior e na crosta profunda. A grande díversidade petrográfica
encontrada nas associações alcalinas seria explicada pelas varia
ções nas características termais do manto anteriores ao arqueamen
to, pela natureza dos voláteis e seu níve1 de derivação, e pelas
proporções e mecanismos de saída desses vo1áteis.

À, vista desse grande número de hipóteses procurando
explicar a origem das rochas alcalinas, é 1ícito adnitir-se que
todas elas têm a sua validade e, seja por um único mecanismo ou
pela interação de vários processos, podem ser satisfatoriamente a
plicadas na interpretação gen6tica das mais diversas associações,
atendidas as peculiaridades de cada situação analisada. Assim, jul
gou-se necessário procurar definir, ainda que tentativamente, os
processos atuantes na formação das rochas alcalinas do Banhadão à

Iuz das teorias petrogen6ticas expostas anteriormente, rrâ busca
daquelas que melhor condizem com as evidências geológicas, minera
lógicas, petrológicas, geoquÍmicas e geocronológicas reunidas .

Nesse aspecto, dentre os fatos importantes a seren salientados ,

destacan-se a relação das vãrias intrusões alcalinas da ã.rea com
a tectõnica regional, a mineralogia química e a petrologia da s6
rie de rochas estudadas.
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8.2, Condicionamento tectônico

O rnaciço alcalino do Banhadão consiste de uma típi
ca sucessão de rochas alcalinas insaturadas ocupando duas chami
nés maiores e alguns condutos secundários, que emergem principal
mente na região lateral entre aquelas duas feições.

0s tipos petrográficos que preenchem os dois condu
tos vulcânicos são praticamente idênticos, ocorrendo s ob re tudo
nefelina sienitos , melanita-nefelina sienitos. e fonolitos. O cará
ter distintivo reside na presença de flogopita melteigitos e mali
gnitos na chaminé do lado leste e nefelina sienitos I (rochas con
tendo intercrescimento feldspato potássico-nefelina en grande vo
lume modal) e feldspato-melanita ijolitos na do lado oeste.

As va¡iações petrográficas presentes, traduzidas em

mudanças nineralóg.icas e química sistemáticas, alén de radiais do
centTo de cada estrutura para as bordas, são evidências indicati
vas de que as unidades 1itoIõgicas dessas associações foran molda
das pela forma circular da chamin6 e se constituem em corpos ge
ralmente semianelares concêntricos.

A passagem de uma unidade petrográfica para outra ,

ã exceção daqueles casos em que o contato apresenta bordas de rea
ção-en particular entre flogopita melteigitos e nefelina sieni
tos II - róseos e cinzas-se r.az em geral de modo brusco. contu
do, as relações de contato entre os melanita-nefelina sienitos
e os nefelina sienitos II - cinzas não são evidentes devido prin
cipalrnente ã cobertura de alteração; aparenternente, ocorren mudan

ças mineralógicas transicionais tendo em vista as observações de
campo e os resultados químicos, que apontam para variações grada
cionais entre uma e outra unidade.

A disposição dos tipos petrográficos dentro de cada
chaminé é distinta, e excluídos os melanita-nefelina sienitos e

os nefelina sienitos II - cinzas, que provavelmente apresentam
fácies de transição entre si, aparentemente em nenhum dos casos
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encontram-se variações quínicas e mineralõgicas gradativas e con
tínuas ou mesmo regulares. Assim, enquanto a do lado oeste con
t6m urn núcleo de natureza intermedi â.ria mais enriquecido em K e

Na (nefelina sienitos I), circundado parcialmente (NE-SE) por
rochas básicas (melanita-nefelina sienitos) e em parte (1ado NW-

sw) por rochas intermediárias (nefelina sienitos II), a do lado
leste tem um núc1eo de rochas básica-ultrabásicas (flogopita ne1
teigitos) envolvido por rochas básicas a intermediárias (nefeli
na sienitos II-róseos e cinzas) e ao seu redor rochas geralmente
básicas (melanita-nefelina sienitos) .

As informações coligidas neste estudo e marcadas
pela diversidade petrográfica, disposição das unidades 1ito1ógi
cas, natureza dos contatos, com presença inclusive de xenólitos
e de aur6ola de reação, e sobretudo o reconhecimento constante
de texturas magmáticas, não deixan quaisquer dúvidas de que as
rochas do maciço do Banhadão são intrusivas e, provavelmente, r€
sultaram de sucessivos pulsos magmáticos. contudo, ainda se f.az
necessária uma explicação genética para a sua procedência, ben
como para os processos que conduziram à formação de toda uma sé
rie de litologias quirnicamente diferenciadas.

Analisado dentro de um contexto geológico regio
nal, esse maciço encontra-se indiscutivelmente situado no inte
rior de uma ârea de influência de atividade rnagmática a1calina,
reunindo pelo menos una dezena de pequenas ocorrências intrusi
vas que bordejam a Bacia do Paranã.. Esse importante cinturão pa
rece definir, nos limites NE do Estado do paran6, e sw do Estado
de são Paulo, dois conjuntos petrográficos principais: um forrna
do por estruturas alcalino-carbonatíticas (Mato preto, Itapira
puã, Barra do Itapirapuã) e outro constituído por ins trus ões
alcalinas (Tunas, sete Quedas , Barra do Teixeira, Banhadão) , a16m

de diversos outros corpos menores aflorando nas áreas de Cerro
Azul e de Itapirapuã.

Relativamente ao conjunto de intrusivas alcalinas
da região de cerro Azul, o maciço do Banhadão ocupa um dos v6r
tices de um polígono limitado pê1as ocorrências de Itapirapuã,
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Mato Preto, Tunas e Barra do Teixeira, ocupando área de aproxima
damente 400 Kn2 (Fig. 31). Esses corpos acham-se invariu,r"l*"ntã
arranjados em obediência a alinharnentos preferenciais e apresen
tam associações petrográficas diversas. A esse respeito, o posi
cionamento geral dos complexos alcalinos brasileiros tem desper
tado a atenção de vários investigadores, visando correlacioná-Ios
com os processos responsáveis por essas disposicões. Dentre esses
autores mencione-se Freitas (1944) , Alneida (1969, 1971) , Grossi-
Sad (L972), Algarte (I972), Asmus (1978) e Ferreira e

(1e7e).
A1 garte

Freitas (1944) relacionou a extensa distribuição
das rochas alcalinas da região litorânea com fenômeno tectônicos
tensionais, solidários aos movimentos do escudo brasileiro, con
cluindo pela "estreita relação de causa e efeito entre a ativida
de tectônica, começada no jurássico e operada por movimentos de
tensão, e os magmas alcalinos e basáfticos"

Alneida (19ó9) relacionou à segunda fase da reativa
ção da plataforma brasileira "muitas das intrusões alcalinas liga
das ãs zonas de arqueamentos e falhas das Serras do Mar e Manti
queira" e, mais ainda, "quase três dezendas de centros de intru
são e vulvanismo de rochas alcalinas, cuj a composição varia de sa
turada a subsaturada, ultrabãsica a moderadamente ácida e sódica
a potássica, ocorrem em áreas que foram tectonicamente soerguid.as,
ãs bordas da bacia do Paraná no Brasil e paraguai, e nas serras
do Mar e da Mantiqueira".

Alrneida (1971) apresentou um estudo sobre o condi
cionamento tectônico do magnetismo alcalino do Sul do Brasil. Se
gundo esse autor, o magmatismo alcalino que se manifestou no su1
do Brasil (incluindo o do Paraguai oriental) como."decorrência d.a

ativação tectono-magmática mesozóica da Plataforna Su1 Americana"
foi condicionado por estruturas tectônicas locais, fato que the
permitiu enquadrar os inúmeros centros at6 então identificados em

oito grupos distintos, assim como relacionar cada un deles segun
do as feições estruturais características dos locais onde se en
contram esses focos, como, por exemplo, arqueamentos (ponta Gros
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Sâ, Rio Grande do Sul), "rift val1ey" (Paraíba do Sul), domos (La

ges), etc. Nesse mesmo trabalho, concluiu que "as intrusões alca
linas estão ausentes das áreas internas das grandes bacias sedi
mentares como do interior estáve1 dos escudos, mas realizaram-se
nas faixas então tectonicamente ativas que separam tais provln
cias, €m flexuras falhadas, elevações dômicas, arqueamentos alon
gados em grandes sistemas de falhas, êil distância não superior a

150 Km das bordas das bacias".

Grossi-Sad (I972), estudando os complexos alcalinos
com carbonitos da região meridional do Brasil, reconheceu que a

disposição dos complexos em relação ã Bacia do Paraná "não é for
tuita, desconhecendo-se, contudo, o mecanisno gerador de tal as

pecto". Por outro lado, Alneida (1971) relacionou o vulcanismo aI
calino no Estado do Paraná ao arqueamento de Ponta Grossa.

Algarte (L972) , chamand.o a atenção para o nít i do

alinhanento N45w de várias intrusões, com direção paralela ao ei
xo Ponta Grossa, concluiu que "a distribuição regular dos maciços
alcalinos ao longo das bordas das sinóclises deverá ter relação
com falhamentos de tensão ligados a fenômenos circum-plataformais,
aliando-se a este fenôneno um segundo elemento condicionador, ïe
presentado pelos arqueamentos cratônicos". De nodo semelhante, as

mus (1978) propõe que o magmatismo alcalino da região sul-sudeste
do Brasil esteja relacionado a processos de arqueamento litosf6ri
co.

No tocante especificanente à província de Tunas, Fer
reira e Algarte (1979) verificaram que há um donínio das estrutu
ras na direção leste-oeste, ao longo do alinhamento dos naciços
Banhadão-Itapirapuã, onde provavelmente houve manifestações do

magmatismo a1ca1ino. Contudo, segundo esses mesmos autores, mapas
aerofísicos confirmaram o condicionamento estrutural dos maciços
de Tunas, Barra de Ponta Grossa, Mato Preto, Barra de ltapirapuã
e Itapirapuã, atrav6s do posicionamento de diversas zonas de alí
vio de tensão naquela região, algumas em profundidade.

Pelo exposto, verifica-se que há fortes indíc io s
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quanto à existência de uma provável ligação gen6tica do magmatis
mo alcalino da ãrea estudada com os falhamentos p6s-cretácicos do
su1 do Brasil. Assin sendo, o condicionamento tectônico desses
corpos (Banhadão e os demais a ele relacionado estruturalmente) as
características petrográficas gerais de cada maciço, a1ém de aI
guns dados geocronológicos disponíveis, constituem evidências ini
ciais apontando no sentido de um processo de atividade alcalina
comum a todas essas ocorrências, que poderia ser, preliminarmen
te, melhor explicado segundo o modelo petrogenðtico proposto por
Bailey (1974).

Partindo-se do pressuposto que o arqueamento de pon

ta Grossa tenha sido o fator responsáve1 pela manifestação alca
lina da província de Tunas, com vistas ao mecanismo proposto por
Bailey (1974) , cabe indagar s€, durante a evolução daquele arco,
o magmatisno foi sendo sucessivamente desenvolvido em "câmaras"
ou "zonas" i-soladas,, ou então, se ele se instalou em uma un]-ca
câmara magmática gigantesca, que serviu de fonte alinentadora pa
Ta todos os inúmeros condutos existentes na região. Todavia, a

falta de dados geocronológicos e geoquímicos sistemãticos païa to
dos os corpos irnpede que se tenha uma caractetizaçáo mais comple
ta da evolução da província, tornando-se , conseqtlentemente, impra
ticável um confronto nais direto do magmatismo 91obal e tectonis
mo. Por outro 1ado, os conhecimentos geológicos relativos a essas
alcalinas primam em geral pela insuficiência de dados, contudo, sg
be-se que as associações são muito diversificadas, diferindo en
tre si pela presença ou ausência total de carbonatitos, de rochas
ora predominantemente insaturadas, ora saturadas, e de rochas bá
sicas contend.o plagioclásio. Essas feições caracterizam, seg,rrrdo
Rock (197ó) e wi1ley e Huang (1976) , condições variãveis de pres
são inicial de Coz, fato que evidentemente não invalida a possi
bilidade de existência de oscilações físico-quírnicas dentro de
uma mesma camara, sobretudo se de grande porte conforme sugerido
por Ferreira e Algarte (1979).

As características petrogen6ticas do maciço do Ba
nhadão diferem das de outras associações congêneres da província,
cono sugerido pelo tipo de associação lito1ógica, a seqtiência
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evolutiva seguida pela s6rie de rochas cono, Por exemplo, in
trusões de ultrabásicas (flogopita melteigitos) apõs uma seqttên

cia marcadamente diferenciada a partir de rochas básicas (melani
ta-nefelina sienitos) at6 rochas intermediárias (nefelina sieni
tos I e II) e de certa forma a geoquírnica imprimindo-lhes
traços distintivos. Devido a isso e ã sua complexidade petrológi
cê, assumiu-se como hipõtese de trabalho, com vistas ao modelo de

Bailey, que essas rochas se originaram a partir de material resul
tante de processos havidos na região limitada pela crosta basal
e manto superior, e daí acumulado em locais restritos , de domínio
direto sobre o desenvolvimento de toda a s6rie de rochas do maci

ço.

8.3. Seqtlência evolutiva

Com base no exposto atrás, tem-se que o complexo do

Banhadão está longe de representar um maciço homogêneo, gerado
em um único evento. As variedades de rochas reconhecidas, como su
gerido por feições geológicas e petrológicas, resultaram sem exce

ção de processos magmáticos, aparentemente cíclicos e irregulares
quanto ao quimismo. Além disso, evidências de campo relações
de contato entre as várias unidades, presença de diques de fono
lito cortando associações plutônicas (rnelaníta'nefelina sienitos,
nefelina sienitos I e II) e também de xenólitos de nefelina sie
nitos iI - róseos e cinzas no interior dos flogopita -melteigitos

e de certo modo estudos geocïonolõgicos permitiram distin
guir pelo menos trôs ciclos magmáticos distintos, cada um deles
mostrando caracterÍsticas petrográficas prõprias.

O prirneiro ciclo, .que resultou em pelo menos três
pulsos magnáticos de caráter grosseiro, reúne desde rochas bási
cas at6 intermediárias, exemplíficadas pelos melanita-nefelina sìe
nitos, nefelina sienitos I e nefelina sienitos II - rõseos e cin
zas. A despeito da inexistência de dados radiom6tricos , a presen

ça de diques fonolíticos cortando indiscriminadamente todas as

variedades 1itológicas do ciclo, bem como de rochas mat rcas
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do tipo flogopita melteigitos encaixadas em nefelina sienitos II-
róseos e cinzas,permiten concluir que os melanita-nefelina sieni
tos e os nefelina sienitos I e II-róseos e cinzas são anteriores
a essas manifestações. Ao que tudo leva crer, a idade desse ciclo
parece enquadrar-se no intervalo 120-130 m.a., a julgar pelas ida
des de 118 e r27 m.a. determinadas por Hama et aL. (L977) e por
este autor, Tespectivamente, em um malignito e um micro melanita
nefelina sienito (am. 10) encaixado nos granitos circunvizinhos
do naciço, provavelmente na forma de uma chamin6 secundária.

Ao segundo ciclo pertencem as rochas de rtatureza ul
trabásica a básica, representadas principalmente pelos flogopita
melteigitos. A sua atividade, que se resume praticamente a um úni
co espasmo magmático, foi tamb6m um episódio de caráter plutôni
co (granulação m6dia e fina) associado essencialmente aos nefeli
na sienitos II. Face ãs temperaturas elevadas do corpo intrusivo
ao redor da encaixante (nefelina sienitos II-róseos e cinzas), a

ação de contato se fez acompanhar de atividades reometamórficas le
vando ã formação de rochas híbridas, en especial os malignitos,
e, muito possivelmente, os feldspato-melanita ijolitos tambóm.
As datações radiométricas K-Ar de flogopita dos flogopita meltei
gitos revelaram idade m6dia de 108 m.a.

Finalmente, as relações de campo e os d.ados geocro
nológicos sugerem o t6rmino das atividades ígneas do foco alcali
no do Banhadão com o terceiro e último ciclo, eu€ originou inúme
ras intrusões menores na forma de pequenos diques verticais, de
poucos decínetros de espessura, consistindo principalmente de fo
nolitos e alguns micro melanita-nefelina sienitos encaixados nas
mais diversas variedades de rochas existentes, exceção feita aos
flogopita melteigitos. Conquanto os aspectos gerais referentes ã

sua mineralogia e ã gana de variação quÍmica guardam semelhanças
com os melanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos II, o aspec
to textural e a .composição química dos piroxênios constituem fei
ções marcadamente distintivas; al6m disso, os feldspatos apresen
tam em geral caracterÍsticas de sanidina e são levemente zonad.os.
0 comportamento heterogêneo dessas rochas, cono indicado pe 1a
grande variação na concentração de minerais máficos ( piroxênios,
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melanita, biotita), ora identificando-se petrograficamente a mela
nita-rtefelina sienitos, ora a nefelina sienitos II enriquecidos
em féfsicos, e pela presença de variedades com leves tendências
ácidas (am. 3L com 56,5eo da SiO2), constituem evidências favorá
veis e condizentes ã existência de processos de diferenciação mag

mática no transcorrer desse ciclo. Esse fato poderia inclus ive
ser tomado como elemento sugestivo de uma correlação gen6tica com

o segundo ciclo magmático; quimicamente, os distintos tipos de ro
chas representariam fases diferenciadas desse cic1o. Contudo, à

vista da carência de estudo químico-mineralógico sistemático des
sas rochas, julgou-se prudente enquadrar as rochas fonolíticas em

um ciclo ã parte. Os estudos geocronolõgicos relativos a tres
amostras fonolÍticas, recorrendo-se ao m6todo K-Ar em rocha total,
apontam idades compreendidas entre 95 e 106 m.a.

Fato que chamou a atenção durante os trabalhos de
campo foi a presença de pequenos blocos de rochas fonolíticas car
bonatizadas ricas em sodalita e carbonatos, encontrados fora da
ã.rea do maciço. Contudo, considerando que a idade radiomótrica
111 m.a. obtida para esse tipo de rocha, conforme discutido no ca
pítulo anterior, é duvidosa, e face ãs limitações impostas pela
falta de dados químicos, entendeu-se prematuro emitir opr-n1oes
definitivas sobre as possíveis ligações petrogenéticas desse mate
rial com qualquer um dos ciclos magnáticos discutidos atrás.

Visando situar o maciço alcalino do Banhadão no qua
dro evolutivo petrogenótico, ã ruz do nodelo do magmatismo e tec
tônisno, interpreta-se a descont,inuidade química e a grande diver
sidade petrográfica cono evidências de nudanças apreciáveis ,ru,
condições físico-químicas reinantes entre um ciclo e outro (pro
fundidade de origem, PCO, , nateriaL de fusão, etc.), sugerindo
uma possíve1 influência,-senão o principal controle, da evolução
do arqueamento de Ponta Grossa no desenvolvimento da série. De

qualquer maneira as circunstâncias contidas nesse processo entïe
as quais citam-se as fases de fissuramento relacionadas ã profun
didade subcrustal atingi'da, a natureza e a quantidade de material
envolvido na fusão inicial e a participação de voláteis, devem
ser encaradas apenas como ponto de partida para a interpretação
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petrogenétíca das rochas do Banhadão. Assim, nesse sentido, po

der-se-ia dizer que as cliversas manifestações nagmáticas reconhe
cidas no foco do Banhadão refletem nas feições químicas e petro
1ógicas as distintas fases do desenvolvj.mento das zonas de a1ívio
de pressão.

E possível admitir-se que os pri-meiros efeitos do
tectonismo regional sobre esse foco (fissuramento e a1ívio de
pressão) tenha provocado a fusão de rochas de natuïeza básica e

ultrabásica ou mesmo dolomíticas da cïosta basal, e possivelmente
do manto superior, e pela ação de voráteis enriquecidos em â.rca
1is (ern conformidade com omel ryanenko, lgsg; perchuk, 1964; Boro
din e Pavlenko , I974 gerado magmas alcaLinos, iniciando-se dessa for
ma o ciclo volumetricamente principal da atividade ígnea de tod;
a s6rie. Aqui se incluem rochas exclusivamente félsicas (melanita
nefelina sienitos, rochas básicas; nefelina sienitos r e II, ro
chas b.ásicas e internediárias) , todas insaturadas, com total au
sência de plagioclásio e de carãter intrusivo e textura grossa.
Nesse ciclo a ocorrência de rochas subsuperficiais 6 esporádica
(por exemplo, am. 10) . 0 fato de serem intrusivas no granito do
complexo Três Córregos impossibilita o fornecimento de quaisquer
indicações a respeito da profundidade em que se processou o aloja
nento inicial dessa associação. No entanto, as feições texturais,
não obstante as limitações, podem fornecer algum subsídio para
eventuais interpretações petrogen6ticas ou geolõgicas. Assim, a

granulação grossa dos melanita-nefelina sienitos e dos nefelina
sienitos I e II-róseos e cinzas e interpretada como sendo uma
marca das características prõprias do magma (viscosidade, pod.er
de nucleação dos minerais principais) ou das condições físicas
que agiram sobre o sistema durante a cristali zaçã,o dessas rochas
(pressão de vapor, influência de voláteis, etc.), independente
mente de sua profundidade de fornação. contudo, tornando-se por
basea1gumasobservaçõesdecampoemicroscópicas
p1o, granulação média (nunca fina) das rochas de borda com tran
sições para grossa nas partes centrais desses corpos; contato
aparentemente tectônico entre o maciço alcalino e as rochas graní
ticas; ausência da ação de contato (ternal) nas encaixantes grani
tóides, indicando assim diferenças tórmicas pequenas; pre s ença
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comum de estruturas pertíticas bem desenvolvidas nos feldspatos.
sobretudo dos nefelina sienitos II-róseos e cinzas; maiores efei
tos do resfriamento junto aos piroxênios confinados ãs regiões de

bordas, refletidos em estruturas fortemente zonadas 
-- 

a gra
nulação grossa parece condizente com uma cristalizaçáo em profun
didade, sob condições plutônicas.

Superpondo-se a esse evento, teve lugar um segundo,
mais restrito, e representado por uma única fase intrusiva. Enqua

dram-se aqui tão só rochas ultramáficas (flogopita melteigitos)de
caráter plutônico menos profundo, e indiretamente variedades máti
cas (malignitos e feldspato-melanita ijolitos) derivadas da ação

de contato. As evidências de campo e míneralógicas estão a indi
car que essas rochas foram introduzidas em estado de completa fu
são (à exceção dos cristais de titano-augita, que provavelmente
j6, estavam formados) e em temperaturas muito elevadas, atrav6s de

um mecanismo de colocação aparentemente repentino, cono sugerido:
pelas reações de contato entre o corpo e a encaixante (nefelina
sienitos II-róseos e cinzas); pela presença de "xenocristais" de

titano-augita, em desequilíbrio, tanto nos flogopita melteigitos,
como nos malignitos; pela abundância de flogopita, e, por último,
pelo grande limite de variação química obtido para as soda-augi
tas dos flogopita melteigitos, atestando o caráter termodi-nâmico
instáve1 dessas rochas. A16m disso, esse conjunto de feições pare
ce indicativo de que a intrusão se deu en níveis bem menos profun
dos em relação ao ciclo magmãtico anterior, quando os melanita-
nefelina sienitos e os nefelina sienitos II-róseos e cinzas se

encontravam completamente solidificados.

Ao que tudo faz crer esse ciölo resultou num está
gio em que os efeitos tectônicos regionais sobre o foco do Banha

dão foram mais intensos, de alcance bem mais profundo nas regiões
do manto, onde teve lugar a criação de condições favoráveis ao de

senvolvimento de processos rápidos de fusão de material. Segundo

Wyllie e Huang (1976) , a fusão de rochas a grandes profundidades,
abaixo de 80 Kfl, ou, no entender de Korzhinsky (1952,1955,1960)
e Borodin (1961, 1963) , a menor participação dos volãteis nas ro
chas fundidas do manto explicariam a forrnação dessas rochas ultra



-172-
básicas alcalinas.

0 ú1tino evento, de caráter nitidamente subvulcâni
co, atuou de maneira distinta ná série, com as rochas desenvolvi-
das ocorrendo na forma de diques. Esse ciclo parece corresponder
ã fase seguinte ao evento repentino ultranáfico, quando o tecto-
nismo. atuando com lentidão, senão ja estático, teria propiciado
condições favoráveis a uma maior interação entre os voláteis e

o material fundido e, conseqtlentemente, gerado magnas de forma e

caráter químico muito similares aos do primeiro ciclo, malgrado a

pequena expressão. 0 intenso fraturarnento desenvolvido durante o

resfriamento das rochas que o precederan, por ocasião de sua co-
locação a níveis supra crustais, criaram condições físicas para
gue, sob o efeito de pressão elevada, o magma residual pudesse en

tão infiltrar-se por esses espaços, dando origem a rochas subsu-
perficiais. A falta de inforrnações químicas mais gerais sobre es
sas rochas impediu uma melhor definição da sua tendência química.
No entanto, sabe-se que a sua semelhança química com as ro chas
do primeiro ciclo reside nas associações mineralógicas observadas
em diversos diques; essas são idênticas, mostrando os nesmos ti-
pos de minerais e variações similares em suas proporções, caracte
rizando assim rochas como melanita-nefelina sienitos e nefelina
sienitos II com diferentes relações náficos: nefelina: feldspato
potássico, e total ausência de plagioclásio, diferindo, contud,o,
quanto ã textura

8.4. Mecanismos geradores

Dentro de um contexto petrogenético gera1, as rela
ções de campo sugerindo inúmeras fases intrusivas, a evidente a-
ção de contato com deseRVolvimento inclusive de auróolas no inte
rior do corpo, a indiscutíve1 inexistência de qualquer correlação
gen6tica entre as alcalinas e as encaixantes graníticas, e as ana
logias petroquímicas e niner:alógicas entre as s6ries alcalinas do
Banhadão e outras congêneres como Itapirapuã e Juquiá, distantes
algumas dezenas de quilômetros, representam indícios concretos da
ação de processos de magmatismo profund.o. Feições adicio:



nais incluem a ausência de plagioclásio nas associações
gicas presentes, fato que permite enquadrar o complexo no

carbonatítico de Rock (1976). Essa classificação 6 conpatíve1
pressão elevada inicial de COZ, corroborando, por mais uma

as conclu.sões obtidas anteriormente.
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Assim, as informações coligidas estão a indicar que

todas as rochas do Banhadão se derivaram a partir de magmas alca
linós primários, originados por fusão direta de componentes seja
das raízes da crosta, seja diretamente do manto, e em situações
tais que tiveram acesso a subcâmaras situadas inicialmente (1e ci
c1o) em níveis inferiores da crosta, alcançando posteïiolmente, du

rante a ação do tectonismo regional sobre o foco alcalino, posi
ções supracrustais, quando então se processou a úttima manifesta
ção magmãtica. Contudo, se a fusão do material da crosta basal ou

do manto foi irnportante, senão o principal processo de derivação
da série alcalina do Banhadão, ela em si não responde satisfato
riamente a todos os fatos observados, partiaularmente no decorrer
dos sucessivos pulsos magrnáticos que levaram ã formação das
chas dos vários ciclos. Por exemplo, não explica as tendências qu!
micas, sobretudo dos elementos maiores, e tampouco as variações
mineralógicas, com mudanças do Índice de cor (ternos mesocráticos
a hololeucocráticos). Tanb6rn não explica as concentrações crescen
tes de sí1ica, passando sucessivarnente de termos ultrabásicos ( 4L ,Tso

de SiOZ em alguns nelanita-nefelina sienitos) a

(5ó% de SiOZ em alguns nefelina sienitos II).
intermediários

A mais provável explanação a ser dada, tendo em vis
ta as divergências acima apontadas, reside Ra existência de pro
cessos de diferenciação magrnática associados a partir de grande
volume de magma de natureza alcalina inicialmente originado no

uanto. Todo o mecanismo de diferenciação se processaria principal
mente nas porções basais da crosta, nos locais de donínio sobre
o conduto do Banhadão, e, a partir daí, por meio de espasmos, dar-
se-ia a fornação de pulsos diferenciados que seriam alojados em uma

subcâmara em nível superior, São os seguintes os fatos apontan
do a diferenciação rnagnática como um processo atuante no ciclo
das rochas plutônicas e, em menor extensão, na sucessão de rochas
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subvulcânicas .

No que tange ãs rochas félsicas plutônicas do pri
neiro ciclo (melanita-nefelina sienitos, nefelina sienitos I e ne

felina sienitos II - róseos e cinzas), a análise conjunta dos tra
çados das diferentes curvas, eüê refletem o comportamento dos e1g

mentos principais e dos menores em relação ä variação de sí1ica
(Figs. 24 e 25), permite concluir, segundo Bowen (1928), e salvo
pequenas exceções, que em linhas gerais elas seguem a tendência
normal esperada de um processo de cristalização fracionada. Quimi
camente, essas variações acham-se refletidas, à medida que a síf!
ca aumenta, na variação crescente e regular de NarO,K20 e A1ZO3,

com esses dois últimos óxidos apresentando leve declínio nas ro
chas mais diferenciadas (nefelina sienitos II-róseos e cinzas), e

dininuição concomitantes nas concentrações de Ti02, Fero, (tota1),

MgO e CaO.

Chamou-se a atenção para as dispersões observadas
no tocante à distribuição de KZO e 4110, nos nefelina sienitos I.
Por outro lado, deve-se ressaltar que o comportamento de alguns
elementos quínicos junto aos flogopita melteigitos 6 similar ao

das rochas deste ciclo, notadamente KZO, CaO e FerOr; nesse caso,
a curva descrita por esses elementos para os flogopita melteigi
tos superpõe no diagrarna (Figs. 24 e 25) o segmento que define o

comportamento de KZ0, Ca0 e FerO, dos melanita-nefelina sienitos,
nefelina sienitos I e nefelina sienitos II-róseos e cinzas, no 1a

do das rochas empobrecidas em SiOZ. Contudo, o comportamento do

MgO,e, de certa forrna, do NarO e AIZOj dos flogopita melteigitos
6 bem distinto, fato que acarreta fortes dispersões nos diagramas
e afastamento dos pontos correspondentes a esses elementos relati
vos à curva de tendência seguida por aqueles das demais rochas.

A concentração dos elementos traços ao longo da sé
rie de rochas investigadas não apresenta em linhas gerais varia
ções regulares (por exemplo, acúmu1o de alguns elementos seguido
do empobrecimento de outros), em conformidade com aquilo que se
observa em associações fortemente diferenciadas. Assim, dentre es
ses elementos, Cu, Cr e Ni concentram-se quase que exclusivamente
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nos flogopitas melteigitos (rochas pertencentes ao segundo ciclo),
estando praticamente ausentes nas denais variedades de rochas. Fa

to também digno de registro 6 o comportamento anônalo de Sr e Ba

junto aos mesmos flogopita melteigitos, visto que apresentam con
centrações muito altas quando teores baixos seriam o normal. Es

ses fatos parecem corroborar as conclusões anteriores quanto ao

comportamento petrogenético distinto de algunas rochas, ou seja,
as náficas manteriam ligações genéticas mais diretas com o

manto, enquanto que as rochas do primeiro ciclo sofreriam maior
influência da crosta basal. Aqui deve ser salientado que a grande
dispersão mostrada pelos elementos traços (Figs . 26 e 27) , princi
palmente junto ãs rochas básicas, se deve ã integração indiscrimi
nada dos pontos, reunindo todas as variedades analisadas, e, de

acordo com o exposto anteriormente, as rochas da s6rie pertencem
a pelo menos três ciclos rnagmáticos de caráter petrogen6tico dis
tinto.

No tocante ãs rochas plutônicas de natureza f6lsica
(melanita-nefelina sienitos, nefelina sienitos I e II - róseos e

cinzas), Ba é o único elemento traço que segue sua tendência nor
nal; por outro lado , Zr, Nb, Y e V deveriam concentrar-se no cur
so da diferenciação, no entanto, mostram teores mais elevados jun
to ãs rochas de natureza mais básica. Nestas últinas, o comporta
mento desses elementos parace estar relacionado nais com a mine
ralogia antes que o próprio processo de diferenciação, tendo em

vista que Zr, Nb, Y e V acham-se concentrados sobretudo nas
chas portadoras de nelanita em sua composição.

ro

Evidência indicativa de cristalização fracionada
para as rochas do primeiro ciclo pode ser também encontrada no

diagrama ternário Mg-Alk-Fe da Fig. 23, Os pontos projetados, ã ex
ceção dos referentes aos flogopita melteigitos, exibem notável re
gularidade em sua distribuição. Esse gráfico mostra que a série
sofreu forte enriquecimento em á1ca1is relativamente a ferro e

magnésio, com este últino elemento tornando-se inexpressivo nos

termos mais diferenciados. A curva representando a tendência ge
ral da s6rie de rochas de caráter plutônico (melanita'nefelina sie

ctnnitos, nefelina sienitos I e nefelina sienitos II-rõseos e
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zas) possui traçado regular, quase retilíneo, compatÍve1 com o

que se deveria esperar de uma seqtlência diferencíada,

A16m dos aspectos geoquímicos, existem outros indi
cadores da ação de cristalizaçã,o fracionada, como a própria mine
ralogía, representada pela seq{lência de cristali zaçã"o dos piroxê
nios. Esses minerais , que ocorrem invariavelmente em todos os ti
pos petrográficos do complexo ? formam uma s6rie única de clinopi
roxênios, passando gradativamente de soda-augita nos melanita-ne
felina sienitos mais básicos a egirina-augita nos melanita-nefeli
na sienitos, nefelina sienitos f, nefelina sienitos II menos bási
cos e nefelina sienitos II intermediários, com a dininuição dos
teores de CaO e MgO acompanhando a alcalinização da rocha. Face
ãs mudanças composicionais contínuas narcadas por aumentos regula
res de teor em sódio, esses minerais podem ser usados como um

possíve1 indicador do progressivo enriquecimento em álcalis no

curso de diferenciação da série. Fato curioso e o comportamento
químico dos piroxênios dos flogopita melteigitos e fonolito no

)t
diagrama Mg-Na-Fe'-+ Mn (Fig. 17); as linhas de tendência repre
sentativas dos piroxênios dessas rochas coincidem na sua porção
extrema com a curva que define as variações para os melanita-nefe
lina sienitos, nefelina sienitos I e nefelina sienitos II - róseos
e cinzas.

As feições apontadas indicam inquestionavelmenteque
a cristalizaçáo fracionada foi um inportante processo de deriva

!-

ção dos vários tipos litol6gicos durante a primeira e, possivel
mente, a ú1tima manifestação magmática. A presença de micro mela
nita-nefelina sienitos visivelnente intrusivos , ou mesmo, o conta
to brusco entre os melanita-nefelina sienitos e os nefelina sieni
tos I, e também muito provavelmente entre as variedades róseas e

cinzas de nefelina sienitos II, são fortes argumentos de que os
processos atuantes durante o fracíonamento magnático se desenrola
ram em uma câmara maior (primeira) com sucessivas expulsões de 1í
quidos residuais; a despeito dos mecanismos envolvidos nessas ex
pulsões, o material foi alojado em uma.subcâmara situada em um

nível superior.
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No tocante ã nature za do material prinário, e ã

vista da ausência total de plagioclásio nas rochas do Banhadão,
deve ser excluída qualquer possibilidade de um magma or i ginal
básico, conforme defendido por willian (1gsg) , Erickson e Blade
(1963) e verwoerd (1966) , que pudesse responder pela origern des
sas unidades 1itológicas derivadas por fracionamento nagmático.
A existência de uma associação típica de rochas altamente insatu
radas, todas contando com a presença de elevadas concentrações
de nefelina, tanto normativa quanto modal, ao lado de inúmeras
ocorrências não nuito distantes uma das outras apresentando ca
racterísticas petrológicas similares, sugerem, segundo Bai I ey
(1974) e outros, uma fonte pret6rita de magma fênico alcalino de
caráter primário, originado pela fusão direta da região basal da
crosta ou do manto superior.

8.5. Desenvolvimento magmático e o quimismo mineral

Com base nos elementos geolõgicos, petrográficos,
geoquínicos e geocronológicos levantados para o complexo do Ba
nhadão, propõe-se aqui uma seqttência de desenvolvimento rnagmáti
co ao longo da evolução de toda a s6rie de rochas alcalinas en
contradas .

8.5.1. Atividade magmática alcalina de caráter
p lutônico

granular

Evidências de campo e geocronológicas ind.icam que
os melanita-neferina sienitos, os nefelina sienitos I e os nefe
lina sienitos II-rõseos e cinzas são as rochas mais antigas do
maciço. Possuem caráter plutônico e resultaram da cristalizaçáo
de sucessivos pulsos magmáticos, quimicamente diferenciados, de
rivados por processo de Çristali zaçã.o fracionada a partir de uma
fonte originalmente comum a essas rochas e situada em níveis pro

1i to 1ofundos. Dentro da seqtlência evolutiva do maciço, essas
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gias foram incluídas no primeiro cic1o.

Essas rochas se distinguem por suas variações quími
cas e mineralógicas e, ainda mais , pela composição dos piroxênios.
0 tipo geral é bastante uniforme e apresenta uma seqtlência de

cristalizaçã.o mais ou menos definida. Cristalizam-se inicialmente
apatita, titanita, magnetita e, pelo menos em variedades menos di
ferenciadas (melanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos I) ,

os piroxênios; não raramente os três primeiros minerais ocorrem
inclusos no ú1timo. Seguem-se os minerais félsicos (nefelina e

feldspato potássico), que podem cristalízar lado a 1ado, e, por
ú1timo, as fases tardias (biotÍta, melanita, intercrescimento fel
dspato potássico-nefelina e outros).

E',t,roßenLo s

0s piroxênios dessas rochas constituem uma ser].e
única de clinopiroxênios, tendo como membros principais soda-augi
tâ, egirina-augita e egirina. 0s dados químicos coligidos (Tabe
las VI, VII, VIiI e IX) índican que a sua composição depende do

estágio de diferenciação da rocha em que o mineral 6 encontrado.

Nos melanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos
I, esses minerais possuem em geral teores elevados em Mg e Ca e

baixos em Ti, 41, Fe3* e Na, a16m de leves deficiências em si. va
riações sensíveis desses elementos podem ser notadas de amostra
para amostra, dentro de uma mesma amostra ou mesmo a nível de

cristais, com o desenvolvimento de mais de una fase mineral, uma

das quais invariavelmente mais enriquecida em Na e Fe3*¡u*, , 70,
12, L3 e La). As variações iônicas junto às posições estruturais
são amplas (Figs. 15a,b). Si mostra comumente teores baixos, na
maioria das vezes com valores inferiores a 1,94, portanto, não
completando a posição 7,. Contudo, os resultados (Tabelas VII e

vrII) evidenciam também eue, ã exceção das amostras B e 10-rr, o

teor de A1 6 também insuficiente para esse fin, com o Fe3* por
conseguinte compensando a deficiência estrutural. Ta1 fato impli
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ca numa grande deficiência de A1 de coordenação octa6drica, com

reflexos na ausência total dos componentes jadeíta e tschermaki
ta. A concentração elevada de AlIV en piroxênios. portadores de

baixos teores em Na sugere, segundo Kushiro (1960) e Verhoogen
(1962), cristalização em condições de temperaturas elevadas.Por
outro 1ado, os baixos teores de A1 (tota1) dos minerais investi
gados indicam uma atividade baixa de arumina nos magmas que de

ram origem a essas rochas. Nesses minerais, os componentes mole
culares diopsídio e hedenbergita, e freqüentemente enstatita,
ferrossilita' e wollastonita, fornados pelos elementos bivalen-
tes, possuern grande expressão. No entanto, o cá1cio, integrando
os dois primeiros componentes, e com possibilidades de formar
tamb6m wollastonita, mostïa-se praticamente constante durante a

maior parte do campo de variação quínica (Tabelas vrI e vIII) ,

mantendo sempre concentração elevada. Nos diagranas Mg-ca-Fe2+*
7t

+Mn + (Fe"'-Na) das Figuras r4a e 14b, a composição desses mine
rais situa-se ao redor da linha diopsídio-hedenbergita, apontan
do níveis elevados de cálcio quando comparado a outros "trends".
Esse fato, segundo Larsen (1976) e outros autores, indica cris-
talização em ambiente de baixa atividade de sí1ica.

Conquanto esses piroxênios associem-se a melani-
ta-nefelina sienitos e nefelina sienitos I, ambos portadores de
altas concentrações modais de melanita (granada titanífera) , e-
les possuem os mais baixos teores de titânio em comparação ãs
demais litologias. Esse fato acha-se provavelmente relacionado
com a histõria de cristali zação dessas rochas; titanita r eue vi
ria a ser nos estágios .finais de cristali zaçã.o a fonte de Ti pa
ra a geração da melanita, formou-se antes dos piroxênios , tor-
narido-se assim o receptor de grande parte desse elemento pre-
sente no magma original.

A composição química dos piroxênios revela que o

componente acmita se faz sempre presente, ainda que em propor
ções nuito variadas, com teores compreendidos entre g,6 e zg,geo,

exceção feita ã amostra L0-II contendo 4L,7 % daquele componente.
Assim, os piroxênios dos melanita-nefelina sienitos e nefelina
sienitos I correspondem na maioria das vezes a soda-augitas (com
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variações no intervalo Dí..oo gHdz+ , óAcg ,6 e Di6g 
, óHdl1 gAclg ,5 ) ,

com argumas transrçoes para egirina-augÍtas calcicas (composi

ções compreendidas entre DiOS ,ZH|L',6A.ZI ,Z u DiSS,lHdlg,0A.2g,g) i

estas seja representando a composição de cristais perfeitamente
equilibrados con o líquido em que se formaram (ams. g, 11, 16 e

17), seja de fases coexistentes dentro de uma mesma amostra, ou
então, de bordas mais sódicas de cristais zonados.

Nos nefelina sienitos II-róseos e cinzas, os pi-
roxênios mostram notáveis variações em sua composição, demons-
trando enorme heterogeneidade química. A sua composição vista
ern con j unto , denotando importantes mudanças iônicas , sobretud.o
no tocante aos elementos Fe3* e Na, compreende praticamente to-
da a extensão do campo de variação da egirina-augita. A transi
ção a partir do termo soda-augita é feita de maneira contínua
e marcada por sucessivas trocas iônica.s, levando a um declínio
regular em MgO e caor QUe, por sua vez, se r.az acompanhar do au
mento concomitante em FerO, e NarO.

0s dados químicos apontam para amplas nodifica-
ções iônicas junto ã estrutura desses minerais ao l.ongo da sé-
rie. 0 Si possui em geral teores altos, com valores compreendi
dos entre 1,9 e 2,0, com o grupo Z sendo ocupado por si e A1IV
nas egirina-augitas enriquecidas em Na. Nesse caso, o A1 exce-
dente, de coordenação octaádrica, forma a molécura de jadeíta.
Já nas egirina-augitas quimicamente vizinhas ãs soda-augitas;on
deoteoremSi6maisbaixo,adeficiênciaeStrutura1(Si+A1<
< 2,0) 6 compensada pelo Fe3*. Nesse sentido, as relações apon-
tadas sugerem, em confornidade com Kushiro (1960) e verhoogen
(1962), cristalização em temperaturas variáveis; as egirina-au-
gitas mais cálcicas teriam sido formadas em temperaturas mais
a1tas, enquanto que as enriquecidas em sódio em tenperaturas
mais baixas.

algumas trans ições e gi rina- aug i t as

A presença de baixos teores
rios tipos de egirina-augitas dessas rochas
em condições de baixa atividade de alumínio

cá1ci cas

de AI (total) nos vá-
indica cristal ízaçã.o

. Por outro lado, o
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teor de Si das egirina-augitas cresce regularmente ã medida que

o mineral torna-se mais enriquecido em Na. Esse fato e interpre
tado, com base em Kogarko (1974) , como o resultado do aumento

da atividade da sítica nos estágios finais da cristalização,pro
vavelmente devido a maior concentração de voláteis.

A grande variabilidade quírnica dos piroxênios dos

nefelina sienitos II-róseos e cinzas é prontamente realçada pe-
1o teor do componente acmita, com valores compreendidos entre
?J,L e 66,7eo. Às variedades róseas correspondem as egirina-augi-
tas mais cálcicas (concentrações entre Di+O,5HdSZ,4A.ZL,I e

DitS ,/Hd.g,74.56,9), enquanto que ãs cinzas relacionam-se as

nais enriquecidas em s6dio (concentrações entre Di33,4 HdZ5,4
At4L,z e Di4,oHdzg,oAcó 6,7)'

Pelo exposto sobre a natureza química dos piroxê
nios nas diferentes rochas do prineiro ciclo nagmático do Banha

dão, ten-se que as soda-augitas representam uma fase de crista-
Iizaçáo precoce formada durante os primeiros estágios de fracio
namento, principalnente junto aos nelanita-nefelina sienitos e,
em seguida, nefelina sienitos I. Contudo, devido às condições
físico-químicas reinantes por ocasião de sucessivas intrusões
de magmas o reequilíbrio total desses ninerais não foi atingido,
com o fato provocando a formação de estruturas zonadas, por ve-
zes pronunciadas (ams. L2 e 13), Assirn, os piroxênios presentes
em rochas de diferentes graus de diferenciação tên em comun nú-
cleos augíticos, sendo no entanto suas bordas quimicamente dis
tintas: levemente ou então enriquecidas em sódio quando forma-
das, respectivamente, €il rochas mais básicas ou tendendo a in
termediárias (ams . 1.2-I e i. S-I) ,

Nas rochas que se encontram em estágios avança-
dos de diferenciação, principalmente as de natureza intermediá-
ria (nefelina sienitos II-róseos e cinzas), os piroxênios con-
sisten de variedades de egirina-augita. Enbora a sua cristaLiza
ção tenha iniciado cedo, pois ainda se reconhece a presença de
núcleos ou setores mais claros empobrecidos no componente acmi-
tã, em sua maior parte ela se processou acompanhando a nefelina
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e os feldspatos, fato que muitas vezes dificulta o estabelecinen
to da ordem de cristalizaçá,o desses minerais. Dessa forma, veri-
fica-se que as egirina-augitas empobrecidas em acmita acham-se
associadas aos nefelina sienitos II-róseos, enquanto que os ter
mos mais sódicos ãs variedades cinzas. Ainda nessas rochas, egi-
rina foi reconhecida unicamente em duas amostras (L9-rr e zz-rr)
coexistindo com egirina-augita; contudo, suas r.eIações texturais
indicam tratar-se tipicamente de um mineral de cristali zação tar
dia.

Ne feLina

A nefelina constitui na maioria das rochas o mine
ral predominante. Em geral é subidiomórfica a xenomórfica, entre
tanto, efll alguns casos e1a aparece em formas idiomórficas in<li-
cando um maior grau'de liberd.ade na sua fornação. Em todas essas
variedades a nefelina formou-se em um estágio intermed,iário de
cristalizaçã'o, seja após a cristalização total dos piroxênios(so
da-augita) , ou então, ao lado das egirina-augitas e feldspatos.

O comportamento químico da
litologia deste ciclo (melanita-nefelina
nitos I e nefelina sienitos Ii - róseos e

restrito, principalmente se comparado ao

nefelina nas diversas
sienitos, nefelina sie-
cinzas) 6 demasiado

dos piroxênios.

0s resultados químicos indican leves modificações
iônicas dentro da estrutura desses minerais ao longo da sórie,
indo-se dos termos mais básicos (nelanita-nefelina sienitos e ne
felina sienitos I) aos mais diferenciados (nefelina sienitos II-
rõseos e cinzas). O teor de Si cresce no sentido das variedades
mais diferenciadas, com seus valores extremos compreendidos en
tre 8,047 e 8,589. Por outro lado, o Al exibe comportamento in-
verso, alto no início, diminuindo nos estágios finais. Em todas
as análises a nefelina mant6m relação si > Al, com o fato inpli-
cando em vazios na rede tridimensional. Considerando-se a fórmu

verifica-se1a química adotada (Mirche11, IgTZ) (Tabela III),
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que as vacâncias na estrutura são muito variáveis, em pequeno nú
mero ou at6 mesmo inexistentes na maioria dos melanita- nefelina
sienitos e nefelina sienitos I, e mais freqüentes nos nefelina
sienitos II-róseos e cinzas; nestas últimas rochas podern alcan-

7.t
çar 0,644, Nesses minerais, o comportamento do Fe'- 6 muito irre
gular, com conteúdos em geral baixos nos nefelina s ienitos I
(0,098 a 0,I23 átonos por fórmula) a levemente mais altos nas
demais rochas (entre 0,LZZ e 0,178) da s6rie, índependentemen-
te do estágío de diferenciação.

0 K ó tamb6m variável, mostrando concentrações e-
levadas nos melanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos I (en
tre 1,815 e 2,022, ã exceção das ams. i.0 e Jf ) e bem mais bai-
xas nos nefelina sienitos II-róseos e cinzas (respectivamente,te
ores entre 1,196 e L,627, excluídas as amostras zi. e ZZ, e

I,424 e 1,533 átomos por fórmula unitária) . Esses resultados de-
monstram que as nefelinas possuem teores de K inferiores a 2,0 i
tomos por f6rnula, sendo portanto designadas, segundo Deer et
aL. (1963), de "m6dio-potássica". A única exceção reconhecida re
fere-se à amostra JZ , onde o mineral contém 2,022 átonos ; ,r"rl
te caso 6 dita "per-potássica"

A despeito da heterogeneidade química, os dados
são sugestivos que as variações nos teores de Na, e mais ainda
de K, acham-se diretamente relacionadas a nudanças na concentra-
ção de "sílica em excesso". segund.o Ti11ey (195a) e Barth (lg6J),
esse fato reflete as nodificações havidas nas condições físico-
químicas atuantes durante a formação do mineral, dependendo so-
bretudo da história de resfriamento (ou recristal ízação) da ro-
cha. Assim, os resultados indicam que as nefelinas possuem, €Ír
média, concentrações baixas de "sílica em excesso,, nos melanita-
nefelina sienitos (em torno de 1,0%) e muito baixas nos nefelina
sienitos I (ao redor de 0,4e0) , aumentando nos nefelina- sienitos
II-rõseos (en rn6dia 4,Teo , excetuando-se a am. zJ. com 0, s%) , e

com pequenas oscilações nos nefelina sienitos II-cinzas (aproxi-
madamente 3,7eo) . De conformidade com os estudos experimentais de
Hamilton e Mackenzie (r960) e Hamilton (1961), as variações nos
teores de "sílica em excesso" sugerem que as nefelinas dessas ro



-184-

chas âtingirarn equilíbrio em temperaturas diversas.

Nos melanita-nefelina sienitos, a composição das
nefelinas situa-se no campo de convergência "Morozewicz-Buer-
ger", com tendências de aproxirnação da composição de Buerger,
sendo as temperaturas de equilíbrio inferiores a s00eC. A rela-
ção Na:K desses minerais é da ordem de 3:1. As nefelinas dos
nefelina sienitos I apresentam sempre composição próxima ã de
Buerger, variando no intervalo de N"7Z,SKsZ7,Zez0,S a N"74,s
Kt24,9Qz0,ói a relação Na: K aproxima-se de S:1, com o fato tíg
nificando equilíbrio em temperaturas muito baixas (inferiores a

500ec). Pelo visto, a conposição química das nefelinas desses
dois agrupamentos tende a aproximar-se da de Buerger, sugerin-
do assim equilíbrio "submagmático" e não diretamente com o mag-
Dâ, conforme proposto por Tuttle e Smith (1959).

Tendo em vista as feições ópticas dos piroxênios
(por exemplo, zoneamento pronunciado) e o seu comportamento quí
mico variáve1, €ût especial junto aos melanita-nefelina sienitos,
sugerindo história de resfriamento curta, era de se esperar pa-
Ta as nefelinas temperaturas de equilíbrio bem mais altas. Con-
tudo, as feições texturais e mineralógicas evidenciam claramen-
te que a atividade rnagmática tardia ou residual foi muito inten
sâ, como testemunhado pela fornação de elevadas concentrações
modais de melanita nos melanita-nefelina sieìítos e de inter-
crescimento feldspato potássico com nefelina nos nefelina sieni
tos I ; neste úttino caso, são comuns as bordas de nefelinas re-
absorvidas pelo material intersticial (intercrescimento feldspa
to potássico com nefelina). Essas feições indicam a possibilida
de de existência de reajustes quÍmicos nas nefelinas após a sua
cristalizaçã.o.

Nos nefelina sienitos II-róseos, a conposição
das nefelinas ora se aproxima do campo de convergência "Moroze-
wícz-Buerger", ora dele se afasta. No prirneiro caso, as nefeli-
nas apresentam de modo geral composições próxirnas ãquela de Mo-
rozewicz, indicativas de temperaturas de equilíbrio magmático
ao redor de 500ec, podendo atingir até 600ec. A única exceção
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observada ê a amostra 21, que se aproxima da composição de Buer-
ger. A relação Na:K desses minerais se afasta de 3:1 (3,4:l e

5,?:I). No segundo, a composição se distancia totalmente daque-
1e campo com o elevado teor de "sílica em excesso" apontando,com
base no termômetro de Hanilton e Mackenzie (19ó0), temperaturas
de equilíbrio (cristal-magrna) elevadas, superiores a 700eC. É

interessante notar que temperaturas mais altas foram obtidas em

nefelinas de rochas aflorando nas regiões centrais do corpo (ans.

79, 26 e 29). Jâ, nos nefelina sienitos II-cínzas, a composíção
das nefelinas situa-se nas proximidades da de Moro zewicz com o

teor de "sílica em excesso" (superior a 3,}eo) apontando tempera-
turas de equilíbrio desde aproximadamente 500eC at6 perto de

750ec. Esses resultados sugerem que a composição das nefelinas
dessas rochas foi estabilizada na naioria das vezes em temperatu
ras de cristalização rnagmática (entre 600 e 750ec), em geral su-
periores ãs da maioria das variedades róseas e, evidentemente,
muito superiores às dos demais tipos litológicos.

F eL dspat o s

0s feldspatos formam, ao lado das nefelinas, uilt

dos minerais f6lsicos mais importantes desse conjunto de rochas.
Acham-se representados em todas as amostras poï feldspato alcali
ro, estando os plagioclásios praticanente ausentes. A caracteri-
zaçáo nineralógica efetuada com base em difratometria de raios
X aponta ortoclásio como a única variedade presente, exceção fei
ta ã amostra 20 em que opticamente se reconheceu microclínio.Nos
melanita-nefelina sienitos, esses ninerais são tipicamente de
cristalizaçã.o tardia, com a tendência de forrnação nos estágios
finais de consolidação se manifestando por vezes no caráter poi-
quilítico do seu desenvolvimento. Por outro lado, nos nefelina
sienitos I (excluídos aqueles contendo intercrescimentos de
feldspato potássico con nefelina) e nos nefelina sienitos II-ró-
seos e ci-nzas, o mineral na maioria das vezes cristalizou-se ce-
do, seja logo após os piroxênios (nefelinas sienitos I e alguns
nefelina sienitos II-rõseos), seja concomitantemente ãqueles mi-
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nerais e ãs nefelinas (nefelina sienitos II-alguns róseos e a

maior parte dos cinzas).

As informações químicas obtidas mostram um carã
ter essencialnente potássico para a maioria das rochas analisa
das. Contudo, se examinadas en conjunto (Tabelas IVa e IVb), no
ta-se que de um tipo petrográfico païa outro a composição apre-
senta variações amplas. Nos melanita-nefelina sienitos e nefe-
lina sienitos I, os feldspatos potássicos são quimicamente homo

gêneos. A natureza pouco sódica desses minerais acha-se realça-
da pelo baixo teor em Na na fórmula unitária, com valores com-
preendidos entre 0,025 e 0,317 átonos. Por outro lado, o teor
em K mantém-se alto, dentro do intervalo de 3, S3i e 3,945 áto-
rnos por fórnula. o ferro, provavelnente como Fe3*, acha-se pre-
sente em todas as amostras em concentrações inferiores a 0,061
átomos. A aná1ise conjunta dos resultados indica que os felds-
patos dessas rochas possuem variações químicas restritas ao in-
tervalo 0t9g,lAbg,7An0,S e 0t91,6Abg,ZAn',1. Já nos nefelina si
enitos II-róseos e cinzas, eles são mais heterogêneos. Todavia,
a despeito das variações encontradas, os dados (Tabelas IVa e

IVb) demonstram que em nenhum caso são portadores de alto con-
teúdo de Na. Apesar disso, as variações iônicas desse elemento
nos feldspatos são anplas junto aos nefelina sienitos II-róseos
e bem menos nos cinzas, com concentrações confinadas, respecti-
vamente , ao intervalo de 0 ,209-L ,7 07 e 0 ,365-0 ,690. Nesses nine
rais, o teor de FeS* apresenta oscilações entre 0,021 e 0,0Sg ,

independentemente da rocha em que o mineral está contido.

De maneira geral pode-se dizer que o comportamen
to desses feldspatos, quando comparado ao dos melanita-nefelina
sienitos e nefelina sienitos I, tem como característica prirnor-
dial um aumento dos seus teores em Na e anplas variações no com

ponente albita passando-se de uma amostra a outra. O seu campo
de variação química se restringe, respectivamente, ao intervalo
otsg,6Ab41,4An0,0-0r94,4Abs,4An1,s e orr3,gAb16,gAn0,r -otg0,6
Abg, sAno, o'
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dosAs peculiaridades
feldspatos dessa s6rie parecem es
de desenvolvimento do mineral na
com a histõria de resfriamento do

químicas e mineralógicas
tar relacionadas com o estãgio
seqüência de cristali zação e

magma.

Sabe-se que o estado estrutural dos feldspatos po
de ser explicado pela velocidade de resfriamento de um determi-
nado corpo ígneo. 0rtoclásio representaria o estado estrutural
estável em condições de resfriamento rápido, enquanto que o mi-
croclínio corresponderia à forma estável ern condições de resfria
rnento lento. A16m disso, segundo Guidotti et aL (1973), ortoclá-
sio se estabiliza em tenperatura superiores a 600eC.

A julgar pelas relações texturais e feições ópti-
cas observadas nos feldspatos da maioria das amostras de nelani-
ta-nefelina sienitos (ocorrência queï intersticial, eueï poiqui-
1ítica; grande limpidez; continuidade óptica; ausência de estru
turas pertÍticas, exceção feita ãs ams. 1s e 14), chega-se ã con
clusão que as fases or-Ab em solução sólida, enriquecida em Na,
estiveram ausentes durante o processo de cristali zação. Isto sig
nifica que esses feldspatos teriam se formado durante a fase fi-
nal de cristalização em temperaturas baixas, num líquido res 1

dual já muito enpobrecido em Na. Nesse caso, pouco pode ser dit;
sobre a sua estrutura, representando nuito possivelmente estados
com tendência triclínica, conquanto que não tenha sid.o percebido
opticanente feições de microclínio, fato que viria concordar com
as temperaturas determinadas para as nefelinas coexistentes. por
outro lado, algumas amostras (ams. g, j.3 e j.4) contêm a varieda-
de ortoclásio. As relações texturais e õpticas (presença de es-
truturas pertíticas, geminação carlsbad) apontam para uma crista
rizaçáo mais cedo, provavelmente ao lado das nefelinas. Aqui, as
nefelinas tamb6m apresentam equilíbrio submagmático. por conse-
guinte, isso contradi z as expectativas teóricas sobre a estrutu-
ra dos feldspatos, com o fato parecendo de certa forma corrobo-
rar a id6ia de que as nefelinas sofreram reequilíbrio talve z ð,e-
vido à atividade nagnãtica tardia.

s 1enl0 comportamento dos feldspatos dos nefelina
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tos I tem como característica primordial os mais baixos teores
de sõdio quando comparado ãs demais rochas. O fato de apresenta
rem em geral estruturas pertÍticas bem desenvolvidas sugere que
as soluções só1idas or-Ab se fazen presentes nos estágios ini-
ciais de cristalização em temperaturas elevadas, enquanto que
o caráter eminentemente potássico do mineral (NarO compteendido
entre 0,08 e 0,50%), coexistindo com albita (pertita) quase pu-
râ, indica uma história de resfriamento muito lenta permitindo
não só a desmisturação quase completa das d.uas fases s6lidas (Or
'-Ab,l, cono também possíveis reequitíbrios químico-.cristaloquíni-
cos, coÍro notado por exemplo nas composições homogêneas de piro-
xênios. Contudo, uln fato curioso reconhecido 6 que a difratone-
tria de raios X (am. 17) acusou para esse feld.spato estrutura de
ortoclásio; al6m do que o exemplar analisado representa a fase
nais potássica (Orgg,1Ab0,7An0,2) de todo o conjunto. Com base
nas feições ópticas e quínicas dos minerais associados, pode- se
dizer que de um modo geral a rocha se formou em condições de e-
quilíbrio fÍsico-químico, deixando como testemunha nefelinas de
composição próxima ã ideal de Buerger e fases de cristali. zação
eutética (intercrescimento feldspato potássico com nefelina) ;são
exceções alguns poucos casos reunind.o feições de desequilíbrio,
como bordas reabsorvidas de piroxênios, ainda que resultantes da
atividade residual nagmática. Por conseguinte, t,orna-se difíci1
explicar a estrutura do feldspato potássico simplesmente pe 1a
histõria de formação da rocha. Da mesma forma, a composição quí-
mica obtida para o mineral não condiz com a sua própria estrutu
Ta cristalina, tendo em vista eu€, segundo Mackenzie e snith
(19ó1), feldspatos enriquecidos em Na tendem como regra para es-
tados estruturais desordenados (monoclínico), enquanto que os es
tritamente potássicos assumem a estrutura de nicroclÍnio (triclí
nico). De qualquer maneira, parece que a estrutura dos feldspa-
tos dos nefelina sienitos I não pode ser explicada pela cinótica
de cristalização nagmática e muito menos pela composição essenci
almente potássica. É prováve1 que algurn outro fator termodinâmi-
co tenha atuado sobre o mineral de forma a manter estrutura de
entropia elevada (ortoclásio) .
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como

nenhuma

mine ra 1

visto atrás, os feldspatos cristalizaram-se cedo, possuem anplas
variações composicionais do componente albita, são ricos em es-
truturas pertÍticas e, estruturalmente, correspondem sempre a or
toclásio. Essas feições sugerem cristalização en 1íquidos mais
enriquecid.os en Na e solução sótida Or-Ab em temperaturas eleva-
das. A presença de exsoluções em hospedeiro com amplas variações
no componente albita parece indicar que o processo de "desmistu-
ração" das noleculas ortoclásio e albita desses minerais foi
irregular, a16m de incompleto, refletindo dessa forma condições
variáveis de equitíbrio mineral. Essa hipótese encontra apo].o
não apenas na estrutura monoclínica dos feldspatos (ortoclásio),
mas também nas temperaturas de cristali zação das nefelinas des-
sas rochas (valores compreendidos . entre 500e e 750ec) e nas es-
truturas zonadas em piroxênios, sendo esta últina feição muito
pronunciada nos nefelina sienitos II-róseos e de nenor significa
ção nos cinzas

Minerads tandios

A julgar pelas relações texturais, dentro da s6-
rie examinada ocorrem sen dúvida alguns minerais que se formaram
como produto final da cristalização de soluções residuais, seja
por substituição de outros ninerais (deutéricos), seja a partir
da cristalização do 1íquido residual. Dentre eles incluem-se bio
tita e flogopita, melanita, intercrescimento feldspato potássico
com nefelina e sodalita.

Bíotíta e fLogopíta: as micas ocorrem en quantida
des pequenas, gera'lmente como produto f inal de cristali zação. Na

maior parte das vezes aparecem como produto deut6rico substituin
do os piroxônios, ou então, enr cristais isolados na forma de a-
gregados intersticiais. Como mineral deut6rico elas estão presen
tes na maioria das rochas examinadas. Os nefelina sienitos II
cinzas são as únicas rochas que contêrn apenas traços ou
concentração modal de micas; jã nas variedades róseas o
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aparece com mais freqtiência: Estes produtos de transformação o-
cupam as bordas corroídas dos cristais de piroxênio, interdigi-
tando-os ou acompanhando as suas linhas de clivagem e fratura.Co
mo mineral prinário foi reconhecido apenas nas amostras 1Z e 2L,
na forma de pacotes intersticiais sem qualquer relacionamento
com os piroxênios , tratando-se de um produto final de cris taliza
ção.

Quimicamente, as micas presentes
correspondern a biotitas, ã vista do fato de most
Fe:Mg > 2,0 (átomos por fórnula). Conquanto essa
variáve1 junto às diversas unidades lito1ógicas,
te foi detectada nos melanita-nefelina sienitos

nessas rochas
Tarem relação
relação sej a
flogopita somen

B -II e 74.

As modificações químicas reconhecidas nesses mine
rais se expressam nos teores variáveis de Alzos, Feo e Mgo e, en
menor escala, de si02 e Ti0z. Nas biotitas e flogopitas , si exi-
be comportamento homogêneo, ã exceção dos nefelina sienitos I,on
de o teor de óxido oscila de 34,7 a 38,7eo. Excluída a finostra 72 -
II, com 8,ó1%, o conteúdo de Alzos 6 baixo para esse conjunto de
rochas, tendo como valores limites 11,0 e rz,9%, As fórmulas es-
truturais expressas na base de zz átomos de oxigênio ( Tabelas
xIII e XIV) mostram que ambos os minerais, sem exceção, possuem
teores de Si e A1 insuficientes para o preenchimento das posi-
ções tetra6dricas, mesmo assumindo-se que todo o A1 compense as
deficiências de si(si+41(total) < g,0). o conteúdo de Ti é em ge
ral mais baixo nos melanita-nefelina sienitos, conquanto demasia
do variáve1 nas demais litologias, com os valores limites conpre
endidos entre 0,97 e 4 ,3Leo de Tioz. por outro lado, Mn apresen-
ta teores semelhantes, por vezes inferiores, ou mesmo superiores
ao do Ti.

Flúor está presente em todas as micas, com a sua
concentração passando de baixa junto aos melanita-nefelina sieni
tos e nefelina sienitos I a bem mais alta nos nefelina sienitos
rI-róseos e cinzas. Jâ o bário acha-se ausente em quase todas as
biotitas e flogopitas, talvez em razão da presença do feldspato
alcalino.
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0 teor de Mg acompanha inversamente o do Fe to-
tal. É mais alto nas micas dos melanita-nefelina sienitos (ã ex-
clusão da am. L2), bem mais baixo nas dos nefelina sienitos I, e

mostra valores intermediários nos nefelina sienitos II. Se compa
rado o quimismo das micas com o dos piroxênios coexistentes, no-
ta-se a existência em certos casos de alguna correspondência no
tocante ã distribuição do Fe (total) e Mgo. Todavia, torna-se di
ficil tirar conclusões definitivas a respeito, uma vez que a re-
lação Fe2*/Fe3* dessas rnicas e desconhecida, a16m do que essa ra
zão para os piroxênios foi obtida por m6todos artificiais. Conse
qtlentemente pouco pode ser dito sobre a composição dos 1íquidos
residuais em que se formaram, a não ser algumas cons iderações
quanto ã fugacidade de 02. segundo wones e Eugster (19ó5), o

teor de nagn6sio nas micas 6 função da tenperatura e da fugacida
de de OZ, crescendo com o abaixamento da primeira variável e com
o aumento da segunda. Nesse sentido, poder-se-ia inferir que as
biotitas e flogopitas dos melahita-nefelina sienitos formaram-se
em condições de temperatura e fugacidade de OZ bem mais altas se
comparadas às do nefelina sienitos I e nefelina sienitos ii- 16-
seos e cinzas

Melant,ta: este mineral 6 abundante apenas nos me-
lanita-nefelina,sienitos (concentrações modais variando de 6,t5
a 18,8%); ocorre com menor freqtlência nos nefelina sienitos I e

apenas esporadicamente nos nefelina sienitos II-róseos e cinzas
(arns. 22 e 20 , respectivanente) . As suas feições ópticas indican
forte zoneamento, sendo os núcleos dos cristais mais escuros e

as bordas bem mais claras. Quimicamente, essas mudanças de cor
guardam correspondência com os teores de Fe, si e Ti. Este úrti-
mo elemento se concentra mais nas regiões escuras centrais, dim!
nuindo gradativamente atê as bordas, enquanto que os dois primei
ros exibem comportamento inverso. Em todas as melanitas analisa-
das obteve-se uma_relação si+41 (tota1) < 6,0, o que parece su-
gestivo de que Fe3* preenche essa deficiência. Assim, o grupo
Roz desses minerais é ocupado por Si, A1IV e Fe3*.

As feições texturais
conhecidas em quase todos os casos,

õpticas dessas granadas,re
indicada pela relação ínti

e

e
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ma com os piroxênios, seja interdigitando-os e crescendo ao lon-
go de seus planos de clivagem e fratura, seja ao redor de suas
bordas corroídas, e tamb6m pela presença comum de estruturas poi
quilÍticas, contendo inclusões em geral de titanita, piroxênios
e algumas vezes opacos, apontam para a formação da melanita como
urn produto f inal de cristali zaçã,o, eÍl concordância assim com as
observações de King (1965) e Gomes et aL, (196g). por ourro 1a-
do, a zonaLidade óptica e química sugere cristali zaçã,o em condi
ções de desequilíbrio mineral , sej a por probremas cinéticos de
substituição iônica, não permitindo o equilÍbrio entre os íons
na estrutura mineral, seja pela ineficiência da fonte alimentado
ra (titanita) para suprir quantidades de Ti capazes de substi-
tuir integralmente os cristais de piroxênio.

Em algumas variedades registrou-se a presença de
"capas" de melanita, opticarnente homogêneas e de coloração mais
c1ara, envolvendo núcleos escuros, e sugerindò uma fase d.e crista
Lízaçá'o a partir de material fornecid.o d.iretamente pelo 1íqui-
do residual. Nesse caso, os núcleos escuros seriam os germes ou
os pólos de atração iônica para a formação de melanita a partir
dos elementos presentes nas soluções intersticiais; esse fato
indicaria soluções enriquecidas principalmente em Fe3*, ca e Ti.
Dentro da seqtlência de cristali zação, melanitas prirnárias, forrna
das cedo, foram identificadas somente em rochas porfiríticas sub
vulcânicas, por exemplo, a amostra j.0,

Intercrescímento feLdspato potã,ssíeo com nefeLí=
na,: estas estruturas são uma feição peculiar dos nefelina sieni-
tos I, conquanto também estejam presentes em menor proporção em
alguns melanita-nefelina sienitos (ams. z, B e i4) . ocorrem espa
thadas na rocha como material de enchimento ou formando extensal
massas irregulares; aparecem ainda como agregados granulares,coe
xistindo com cristais individuais de nefelina e feldspato, estes
fornados mais no início da seqtiência de cristali zação. Do ponto
de vista quínico, os feldspatos possuem nature za potássica, além
de composição praticamente idêntica ã do mineral na forma de
cristais isolados. sua composição enquadra-se no intervalo or9g,1
Abo, TAno ,z e orns,4Ab4, sAno,1'
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0 comportamento da nefelina en nada difere daque
1e dos feldspatos, a mesma similaridade apontada se fazendo pïe
sente. 0s teores de "síIica em excesso" são os mais baixos de
todos os até então deterninados, tendo como valores linites 0,0
e 0,6% de Qz. Por outro lado, o teor de A1 aproxima-se ao do
Si, enquanto que as relações Na;K de 3:1, e as vacâncias estru_
turais, praticamente inexistentes, de zero. Dentro do contex-
to quírnico, essas feições sugerem que as nefelinas do intercres
cimento alcançaram equitíbrio em temperaturas baixas, talve z in
feriores a 500ec, e correspondentes ã composição de Buerger i f.a
to que pode guardar correlação com a cristali zação tardia do mi
neral. A1ém disso, esses dados excluem qualquer possibilidade
de explicar essas estruturas como sendo o resultado da desmistu
ração de leucita em feldspato potássico e nefelina devido ãs al
tas pressões de vapor de água (maiores que 5 kbar) a que foram
submetidas, como sugerido por Taylor e Mackenzie (1g75) . As re-
1ações texturais presentes (feições do tipo "fingerprint,,, cha-
mas" ou "plumas"), caracterizando en geral material de origen
intersticial, a1ém do quimismo das nefelinas, sugerem, segun-
do Davidson (1970) e Gittf¡6 etaL. (1980), que o intercrescimento
feldspato potássico-nefelina formou-se como produto de cristali
zaçã,o tardia a partir de um magma resid.ual enriquecido em Na e
K.

SodaLita: os minerais deste grupo representam na
maioria das vezes um constituinte tardio. Ocorrem em teores me
dais elevados apenas junto aos nefelina sienitos II-róseos e
cinzas, sendo a amostïa 1z de nefelina sienito I (Tabelas Ia e

Ib) uma exceção. As relações texturais 
- 

presença de pequenos
veios rnilimétricos cortando ninerais ou integrando massa irregu
lar englobando cristais de feldspato potássico, .com a rocha
hospedeira adquirindo por vezes aspecto de rocha híbr.ida 

- 
são

indicativas de que esse mineral representa um produto de crista
rizaçã,o tardia, ou mesmo de un estágio hidrotermal. Esse fato
pode ser tomado como uma clara evidência que as frações resi-
duais dessas rochas foram enriquecidas em sódio e voláteis (cl,
F, etc. ) .
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Consi denaçõ e s adicionai

Feições ópticas e texturais, bem como o comporta
mento químico dos piroxênios, nefelina e feldspatos, fornecem
indícios concretos da existência de múttiplas manifestações mag
máticas em condições físico-químicas diversas, com intrusões su
cessivas de material ígneo de composição variável desde básica,
como os melanita-nefelina sienitos, até intermediária, como é o

caso de alguns nefelina sienitos II-cinzas. Dentro desse contex
to petrogen6tico, enquadram'se também os nefelina sienitos I,
conquanto essas rochas possuam características divergentes das
denais a elas associadas. Assim, as feições petrográficas indi-
cam cristalização em anbíente tipicanente plutônico, marcado pe
1a presença de grande quantidade de intercrescimento feldspato
potássico com nefelina. A16m disso, os piroxênios apresentam-se
en geral óptica e quinicamente homogêneos, exceção feita a ar-
guns cristais com bordas reabsorvidas. Os dados químicos dos ne
felina sienitos I mostram tambén pequenas anomalias em relação
às tendências gerais seguidas pelas demais variedades do primei
ro ciclo magmático, tais cono, teores mais elevad.os de K e Na
e valores baixos para Ba; estes últinos bem inferio.res ao espe-
rado se considerada a afinidade desse elemento com o K; conpor-
tamento semelhante foi observado para o Rb.

Face ãs limitações dos dados geocronológicos, é
prematuro enitir-sè quaLquer opinião definitiva sobre a crista-
lização desse material dentro da seqtiência magmática intrusiva.
No entanto, os aspectos gerais listados acima parecem apontar
no sentido de uma cristalização em condições distintas das rei-
nantes para os melanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos
II-róseos e cinzas; aparentemente, os nefelina sienitos I desen
volveram-se de modo independente das demais litologias (núc1eo
da chamin6 menor).

Do ponto de vista evolutivo, os resultados coli-
gidos, e anarisados conjuntamente, sugerem que as rochas alcali
nas do Banhadão derivaram de sucessivas intrusões de caráter pe
trológico definido e distinto. A julgar pelas observações geoló
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gicas e geocronológicas, feições texturais, quimismo mineral (no
tadamente piroxênios) e g1obal, as rochas do primeiro ciclo *";
mático parecert ter evoluído na seguinte seqtiência (mais antiga
para a mais nova): melanita-nefelina sienitos + nefelina sieni-
tos I -+ nefelina sienitos II-róseos + nefelina sienitos II- cin-
zas.

8.5.2. Atividade alcalina de caráter granular fino a m6dio

A evolução geológica do maciço prossegue com a
intrusão do corpo. de natureza ultrabásica (flogopita rnelteigi
tos) , de dimensões expressivas, que se introduziu entre os nefe-
lina sienitos II-róseos e cinzas, ocupando praticarnente a parte
central da estrutura anelar. A existência de ação de contato pro
nunciada entTe a massa intrusiva e o material encaixante, com
seus efeitos tradui idos na presença de nalignitos €, muito pro-
vavelmente, feldspato-melanita ijolitos, ao lado da granulação
nédia a fina, sugere que os flogopitas nelteigitos se formaram
na subcâmara magmática ainda quando esta se encontrava em ní-
veis crustais bem mais altos se comparados ãqueles onde se deu
o desenvolvimento de todo o primeiro ciclo e, portanto, erïì ternpe
raturas ben inferiores.

0s flogopita
chas anteriormente descritas
base em relações de canpo e

cas e químicas, pertencem a

melteigitos diferem em tudo das ro-
(encaixantes e associadas) e, com

geocronológicas, feições mineralógi-
un segundo ciclo rnagmático.

0 tipo geral dessas rochas 6 uniforme e a seqtiên
cia de cristalizaçã.o suficientemente c1ara. Cristalizaram-se ini
cialmente opacos, apatita e piroxênios, seguidos de flogopita,ne
felina e minerais do grupo da sodalita.
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Pinoæãnio s

0s piroxênios são os minerais mais abundantes che-
gando a atingir concentrações nodais acima de 36eo. ocorrem de
três modos distintos: como megacristais incluídos em uma matriz
de piroxênios e flogopita principalmente, a16n de feldspat.óides
(rninerais do grupo da sodalita e nefelina), como constituinte dos
núcleos de estruturas "nodulares", ou ainda, como membro integran
te da massa fundamental. Todavia, as duas primeiras ocorrências
são mais raras, tendo em vista que somente aparecem nas regiões
situadas nas proximidades das encaixantes.

Megacz,ístais.. estes se referem a, enormes cristais
(dimensões superiores a 6,5 mn) mostrando manchas centrais de ca-
racterísticas ópticas correspondentes a titano-augíta, que gra-
dam para soda-augita ern direção ãs bordas, estas quimicamente se-
melhantes aos cristais da massa fund.amental. Cabe ressaltar que
esses minerais ocorrem nas regiões mais internas do corpo. Essas
feições parecem apontar para a existência de reequilíbrio dos fe-
nocristais com o sistema que deu origem aos flogopita nelteigitos,
com o fato sugerindo uma fase pretérita de titano-augita, que ree
quilibrando-se durante a consolidação da rocha, foi substituída
por soda-augita; esta desenvolveu-se das bordas païa o centro dos
cristais e, devido a isso, protegeu os núc1eos isolados, d.eixando
os rastros de uma fase precoce de cristal ização,

NõduLos: estes têm como característica a presença
de um núc1eo monominerá1ico de piroxênio augítico envolvido por
uma coroa de flogopita. Essas estruturas são comuns apenas nas re
giões de contato, sendo que nas porções mais internas dos flogopi
ta melteigitos poden ocorrer megacristais reequilibrados d.e soda-
augita nas bordas com núcleos de. titano-augita. Esse fato, assim
como o comportamento homogêneo desses nódulos 

- 
como indiscrimi-

nadamente indicado pela textuia granular da estrutura, a conposi-
ção monominerálica dos núcleos e das bordas, a forma externa e in
terna (núcleo) e contato entre os grãos 

- 
constituem evidências

iniciais no sentido da existência de reequilíbrio subsolidus por
difusão de uma fase pret6rita eüê, talvez em decorrência do ïes-
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friamento bem mais rápido das regiões marginais do corpo, deixou
de ser dissolvida durante os vários estágios de cristali zaçã,o do
magma. Por outro lado, feições isoladas em rochas coletadas pouco
mais distantes do contato, locais onde os nódulos estão ausentes ,

podem ser observadas na amostra J (Fotomicrografia 18); essas fei
ções, caracterizadas por um núcleo de opacos (titano-magnetita? )
envolvido de maneira concêntrica por cristais prisnáticos de soda
-augita orientados em círcu1o, e seguidos igualmente por flogopi
tã, poderiam ser tambén interpretadas como uma textura de reequi-
tíbrio, rnuito provavelmente do mesmo material que deu origem aos
"nódulos". Feições semelhantes, porém ainda no es,tágio inicial do
processo, são mostrados na Fotornicrograf ia 19. -¡, Q;*r.'.,-,-g-;\( tusr-kl) "

Lernbrando que essa úItima feição, aliada ãs de-
mais descritas anteriormente 

- 
megacristais (fenocristais) ree-

quilibrados (soda-augita englobando manchas de titano-augita) e

nódulos 
- 

estão presentes na mesma rocha, ainda que em locai s
próximos do contató, poder-se-ia aqui supor que os nódulos origi-
naram-se de mêgacristais de titano-augita preexistentes, jã, for-
mados durante a intrusão do magma original. Assim as condições fí
sico-químicas mais enérgicas das regiões marginais (abaixamento
da temperatura, aumento da viscosidade, etc.) impediram o reequi-
1íbrio (reabsorção) desses cristais nas condições magmáticas , fa-
zendo-o por difusão iônica.

Piroæãníos íntegrantes da mq,ssa fund,amental: estes
rninerais possuem forma prismática, sendo ora subidiomórficos, ora
idionórficos, otl então, aparecem como grânulos xenomórficos. As
constantes óptícas são variáveis, indicando heterogeneidade conpo
sicional, fato comprovado pelos resultados das análises químicas.
Quinicanente, apresentam teores elevados em Mg e ca e, em geral,
baixos em Ti,41, Fe3* e Na. No entanto, variações sensíveis po-
dem ser notadas dentro de uma mesma amostra, com o d.esenvolvimen-
to de nais de uma fase mineral no mesmo cristal (estruturas zona
das) , ou em cristais individuais.

o teor de si e A1 nostra-se variável, sendo sufici
ente ou não para completar a posição estrutural z; nesse caso,
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Fe3* compensa a deficiência. Esse fato deve-se não só ãs concen-
trações elevadas de Al como também, ainda que por vezes, de si.
Por conseguinte, o mineral pode mostrar baixos teores de AIIV,
conquanto na maioria das vezes seja elevado, com valores compre-
endidos entre 0,025 e 0,r7 5 átomos por fórmura. A presença de
altas concentrações de AlIV na estrutura desses piroxênios suge-
r€, segundo Kushiro (1960) e verhoogen (1962), cristalizaçáo em

condições de temperaturas elevadas. Por outro lado, variações no
tadas de uma amostra para outra, ou mesmo dentro de uma mesma a-
mostra, parecem indicar intensas oscilações termais, fato que se
reflete na própria composição mineral, sobretudo o teor de AIIV.
Feições adicionais que comprovam essas variações termais são da
das pela presença de nódulos e megacristais de titano-augita par
cialmente reequilibrados nas regiões marginais do corpo. Não obs
tante o comportamento do A1 (total) nesses minerais ser heterogê
neo, esse elemento tende a apresentar teores mais elevados quan-
do comparados aos dos demais tipos de rochas, fato que implica-
ria em uma atividade de alumina relativamente mais alta.

A concentração de Ti 6 também maior do que em ou-
tras litologias. Isso provavelmente acha-se relacionado com a or
dem de cristalizaçã.o do mineral, uma vez que a titanita está au-
sente em todas as amostras examinadas e os piroxênios formaram I
se logo cedo.

Os conponentes moleculares diopsídio, hedenbergi-
ta e, por vezes, ferrossilita e wollastonita possuem grande ex-
pressão. No diagrama Mg-ca-Fe2**Mn* (F"3*-Na) das Figuras 14a e

14b, a composição acha-se situada quase sempre sobre a linha di:
opsídio-hedenbergita, ou pouco acima, evidenciando os mais eleva
dos níveis quando comparados aos outrss "trends". A16m disso, re
presentam as mais altas concentrações desses componentes em rela
ção ãs demais varied.ades do Banhadão. Isso implica, segundo Lar-
sen (1976) e outros autores, em cristal ização sob condições de
baixa atividade de sílica.

A despeito das concentrações elevadas dos compo
nentes acima, a composição revela que acmita se faz .invariavel-
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mente presente, com seus teores compreendidos entre 4 , ó0 e 14 ,4e0.

Por conseguinte, os piroxênios dos flogopita melteigitos corres
pondem a soda-augitas cuja composição acha-se incluída no inter-
valo Digz 

, jHdg, rAc4, ó e Di70,0Hd15,64c1 
4 ,4'

FLo gopita

Essas micas ocorrem nos flogopita melteigitos em

quantidades elevadíssimas, quase equivalentes ãs dos piroxênios,
com o mineral crescendo ao lado ou após a cristalizaçã.o da maior
parte desse ú1timo. Fornam-se comumente junto ãs bordas corroí-
das dos piroxênios, ou então interdigitando-os ao longo de li-
nhas de clivagen e fratura. Quimicamente, as micas correspond.en
a flogopitas, tendo em vista que, sem exceção, contêm relação
Mg:Fe > 2,0. Em adição, esses ninerais representam as micas mais
magnesianas presentes nas rochas do Banhadão. A sua composição ê
rerativamente homogênea, a exceção dada pela presença de alguns
casos de zoneamento, com as variações refletidas nos teores de
Mg, Fe (total) e Ar e, em menor escala,si e Ti. o teor de Mg va-
ria inversamente com o do Fe, apresentando-se mais alto nas re-
giões centrais dos cristais. As fórrnulas estruturais expressas
.ra base de 22 átomos de oxigênio (Tabela Xrr) demonstram que si
e A1 são insuficientes para preencher a posição tetraédrica (Si+
Al < 8,0). 0 teor de Ti, com valores do óxido compreendidos en-
tre 4,05 e 5,32eo, é alto relativamente ãs outras variedades de
rochas, sugerindo assim que os 1íquidos residuais em que esses
minerais se formaran foram enriquecidos naquele elemento. por ou
tro lado, ós teores baixos de F indican a sua pequena influência
durante a fase tardia de cristalizaçã.o dos flogopita melteigitos.

Fato digno de registro ó o comportamento anômalo
do Ba, com teores do óxido variáveis de 0,42 e L,T6eo. cabe aqui
lembrar que a flogopita dos flogopita melteigitos é praticamen-
te o único mineral de todo o conjunto de rochas do maciço a mos-
trar concentrações apreciáveis de bário. Esse fato reflete possi
velmente não só a assemblõia nineralógica apresentada por essa
rocha, como também a sua própria história de cristalização. As
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peculiaridades rnineralógicas dos flogopita melteigítos resi¿en
notadamente na ausência total de feldspatos. Sabe-se, no entanto,
que Ba tende a entrar na estrutura dos minerais potássicos d.evi-
do ã grande similaridade entre os seus raios iônicos; ainda, eue
Ba substitui a K, Na e Ca nas posições intercamadas dos minerais
do grupo da biotita (Mansker et aL,1979). Dentre os ninerais dos
flogopita melteigitos, flogopita ê o único mineral possíver re-
ceptor de Ba, a16m do que a sua formação se deu geralmente apõs
a cristalização de piroxênios.

As evidências em geral, como indicad,o pelas rela
çoes texturais, quimismo das flogopitas, associações minerais , €
conportamento anômalo do bário, apontam para um forte enriqueci-
mento desse elemento nas soluções residuais que deram origem aos
flogopita melteigitos, o que parece sugestivo de que a fase in-
trusiva "flogopita melteigitos" desenvolveu-se sem qualqueï deri
vação magmática para rochas mais f6lsicas antes que a flogopita
tivesse se formado. ¡,f 6m d.isso, o caráter químico narcadamente
magnesiano desses minerais sugere, segundo Wones e Eugster (1gó5),
que as flogopitas se originaram em condições de temperatura e fu
gacidade de oz das mais altas em relação ãs denai9 rochas do ma-
ciço.

N e feLina

Nos flogopita melteigitos, a. nefelina está
sente em quantidade pequena, aparecendo em geral como um
nente xenomórfico granurar ou como cristal poiquilítico
do nos estãgios finais de cristalização,

pre -
compo-

forma-

Quimicamente, ela é homogênea, possuindo .baixo
teor de si e alto de Fe3*, arórn de relação si > A1 const.ante.Não
obstante situe-se no campo das "n6dio-potássicas',, o teor de K
é baixo, o mesmo sucedendo com a "sí1ica em excesso,,, mostrando
valores compreendidos entre 0,0 e 0,9% de Qz; a relação Na:K a-
proxima-se de 3:1. A composição assemelha-se ã de Buerger, com
os componentes moleculares alcançando nas amostras L e 2, Tespec
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tivamente' fitr,4KtzlrZ3'g,g e Ne75,sKt24,s' As características
químicas indicam equitíbrio em temperatuïas muito baixas, infe-
riores a 500eC. Este fato ê sugestivo de que o mineral atingiu
seu equilíbrio químico em condições submagmáticas, provavelmente
devido ao efeito tardio das soluções residuais.

Miney,ais do gr¿upo da sodalita

Minerais do grupo
na) estão presentes em quantidades
ções texturais, sabe-se que a sua
gios tardios de cristali zaçã.o, se j
concomitantemente.

de sodalita (sodalita e nosea
expressivas; com base em rela

fornação se processou nos está
a após a nefelina, ou mesmo

Efeitos de contato entz,e os fLogopdta meLteigitos e as t,ochas en
caiæante s

Entre os flogopita melteigitos existem tanb6m
alguns tipos que se não distinguem apenas pelas feições textu-
rais ' mas por variações importantes na porcentagem relativa dos
minerais constituintes essenciais (feldspato alcaLino), levando
à sua caracterizaçã,o petrográfica cono nalignitos e feldspato-me
lanita ijolitos. As evidências de campo, mineralógicas e textu-
rais atestan que os malignitos €, muito provavelmente, os felds-
pato-melanita ijolitos são produtos resultantes dos efeitos da
ação de contato entre os flogopita melteigitos e as encaixantes
(sobretudo nefelina sienitos II-róseos e cinzas), daÍ a razão de
terem sido incluídos na segunda manifestação magmática.

Surpreendentemente, tanto os malignitos, quanto
os feldspato-melanita ijolitos exibem texturas tipicamente magmá
ticas, pelo que se permitiu concluir que os processos de metarnor
fismo de contato atuantes sobre as encaixantes por ocasião da
sua formação provocaram fusão parcial, senão total ( reometamor-
fisno). Contudo, algumas feições nodulares reconhecidas nessas
rochas foram interpretadas como estruturas "reliquiares". Tratam
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:se de megacristais de titano-augita circundados por bordas de

reação consistindo de três "capas" concêntricas: uma interna for
nada de material praticamente vítreo, outra intermedíã¡ía reunin
do agregados finos de piroxênio, biotita e opacos, e, por último,
uma mais externa correspondendo ao seguimento do próprio mineral
e ostentando características ópticas semelhantes ãs dos piroxê-
nios integrantes da própria rocha. As relações texturais apontam
no sentido de uma adaptação dos "xenocristais" preexistentes às
novas condições físico-quÍmicas reinantes durante a cris ta¡íza-
ção dos malignitos. Nesse sentido, a estrutura evid.encia prirnei-
ramente um colapso das condições termodinâmicas levando à rea-
ção parcial dos xenocristais de titano-augita (coroa quase vitri
ficada), passando por um estágio um pouco mais demorado (coroa
intermediária) e, em seguida, para as condições em que se proces
sou a cristalização de toda a rocha (coroa externa). Consideran-
do as similaridades presentes entre os núc1eos dessas estruturas
e os megacristais dos flogopita melteigitos (titano-augitas), 6

razoáve1 admitir-sê que os "xenocristais" dos malignitos repre-
sentam megacristais "precipitados" durante o intervalo em que
se processaram a intrusão do magma ultranáfico, a assinitação da
encaixante e a fornação dos malignitos.

A seqtlência de cristali zaçã.o dos malignitos e dos
feldspato-melanita ijolitos não difere da estabelecida para ou-
tras rochas do maciço, com os piroxênios se formando ao lado da
nefelina, logo nos estágios iniciais, e os feldspatos alcalinos
constituindo a fase final de cristalização magnática; por sua
vez, esses envolveram poiquiliticamente os minerais previamente
cristalizados, numa verdadeira textura poiquilítica.

Quimicamente o

ca cristalização num meio de

sendo exceção a nefelina que

condições de reequitíbrio.

a composição desses minerais indi-
relativo desequilíbrio magmático,
6 gerada na maioria das vezes em

0 comportamento químico dos piroxênios dos felds-
pato-melanita ijolitos e malignitos 6 similar em tudo ao observg
do para o flogopita melteigitos. As principais d.iferenças nota-
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das residem nos teores mais altos em Ti, 41, Mg e Ca e mais bai-
3+ ¡t

xos em Fe' , Feo', Mn e Na desses últimos. Contudo, junto ãque-
1as duas variedades de rochas os piroxênios são marcadamente dis
tintos; nos feldspatos-melanita ijolitos, correspondem a soda-au
gitas de composição variável entre DiOt ,lHdZ9,lAca,7 e Di 4g ,4HISZ,SAcl9,S, enquanto que nos malignitos, ã exceção do núcleo
de cristais zonados (Disz, gHd7, sA.g,6) , correspondem a egirina
augitas com variações no intervalo Di+l 

, gHd37 , gA. Z0 ,S a DiS4 
,7Hdfg,9AcZS,4. Assim, dentro do contexto petrogen6tico em que es

sas rochas se encontram, as variações quÍmicas dos piroxênios, a

despeito da histõria de resfriamento do meio em que se formaram,
se devem muito provavelmente não apenas às características quíni
cas das encaixantes, como tanbém ãs suas distâncias em relação
aos malignitos e feldspato-melanita ijolitos. De qualquer forma,
a sua composição é sempre intermediária ãs dos piroxênios
encaixantes.

das

var 1 a-

A nefelina dessas rochas corresponde quimicamente
à variedade "médio-potássica". seus teores de "sí1ica em exces
so" são homogêneos nos malignitos (1,1 e I,Sso de Qz) e

veis nos feldspato-melanita ijolitos (0,2 e z,geo Qz). A composi-
ção acha-se em geral situada no campo de convergência "Morozewicz
-Buerger", com tendência de se aproximar dos linites ideais de
equilíbrio, do que se conclui que esses minerais atingiram equi-
- ?iLlDrlo qurmlco em temperaturas inferiores a 500eC. A única exce
ção díz respeito ã anostra 4 de feldspato-melanita ijolito, apre
sentando temperatura de forrnação ao redor de 700eC. Todavia,ten-
do em vista as feições texturais dessas rochas, particularmente
os malignitos, a presença de "xenocristais" em flagrante desequi
1íbrio com o meio, o forte zoneamento óptico-quínico dos piroxê
nios e a ordem de cristali zação dos minerais (piroxênios e nefe-
lina cristali zaram cedo) , chega-se ã conclusão que a nefelina a-
tingiu seu equilíbrio químico en temperaturas submagmáticas, mui
to inferiores ãs esperadas. Ao que tudo leva a crer, esse fato
parece estar relacionado à ação t6rmica decorrente da cris taliza
ção dos flogopita melteigitos, apõs a formação dos nalignitos e

feldspato-melanita ijoritos, provocando reequilÍbrio entre o

feldspato potássico e a nefelina, conforme proposto por Hamilton
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(19ó1), ou a recristalízaçáo total da.nefelina; este processo
traduzido na presença de enormes cristais ben individualizados,j-
diomórficos, euê, em nicóis cïuzados, se apresentam como agrega-
dos de nefelina finamente cristalizada. A temperatura elevada do
fe'ldspato-melanita ijolito 4 poderia representar regiões mais a-
fastadas da ação térmica durante a consolidação final dos flogo-
pita melteigitos.

0s feldspatos potássicos ocorrem nos malignitos e
nelanita-feldspato ijolitos em quantidades pequenas. As suas re-
1ações texturais e feições ópticas (caráter poiquilítico ou for-
mação intersticial, grande limpidez, continuidade óptica, ausên-
cia total de estruturas pertíticas) sugerem que eles constituen
fases típicas de cristalização tardia. Quanto ao quimismo, mos-
tram-se honogêneos e essencialmente potássicos, tendo em vista
que contên teores muito baixos do componente albita; sua composi
ção varia no intervalo compreendido entre Orgg, gAb1, lAn', l e
0r94,7AbS,0An0, S. As características químicas, ao lado dá ausên
cia de estrutuias pertíticas, indicam que esses feldspatos ,ao
de baixa temperatura, tendo se formado a partir de soluções resi
duais empobrecidas em sódio

Melanita 6 o único mineral a merecer destaque den
tre os produtos finais de cristalizaçã"o, seja os derivados da
substituição de outros ninerais (deutéricos), seja os resultan
tes da cristalizaçã.o direta do material residual.

Excluída a amostra 5, melanita aparece em concen-
trações modais elevadas nos feldspato-melanita ijolitos e nos
malignitos. Nessas rochas, o seu comportamento químico 6 sirnilar
em tudo ao exibido junto aos outros tipos litológicos do naciço.
As feições texturais e ópticas apontam para a sua formação tar-
dia como um produto de substituição de piroxênios. Ainda mais,
a presença de melanita sugere que a ação tardia sobre os felds-
pato-nelanita ijolitos e malignitos, seja por influência quírnico
-física externa sobre o sistena, seja por resíduos do próprio li
quido, guarda identificação con os processos que provocaram a
cristalizaçã'o desse mineral nas denais variedades de rochas, so-
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bretudo nos melanita-nefelina sienitos.

8.5.3. Atividade alcalina de caráter subvulcânico

A última manifestação magmática foi marcada pela
presença de pequenas intrusões subsuperficiais, quimicamente di-
ferenciadas, que preencheram fraturas existentes nas diversas va
riedades de nefelina sienitos. As variações ilineralógicas exis-
tentes entre um dique e outro sugerem que processos de diferenci
ação nagmática exerceram papel inportante neste cictro, disso re-
sultando rochas fonolÍticas de composição mineralógica corïespon
dente a melanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos II com
proporções variáveis de nefelina e feldspato alca1ino. Contudo,a
carência de estudo químico mineral69ico sistemático dessas ro-
chas impossibílita.qualquer tentativa de montar-se um perfir ge
ral dentro do quadro petrológico deste cic1o. Assim, as feições
gerais fornecidas aqui pelo fonolito examinado (am. s1) devem
ser tomadas não como características de uma unidade petrografica
mente definida, mas, possivelnente, de um estágio dentro de to-
da uma seqtlência de rochas.

A seqtlência de cristali zação dos minerais nas ro-
chas fonolíticas parece bem evidente. Os feldspatos,,nefelina e

piroxênios en parte cristarizaram-se muito cedo, mas 6 prova-
vel que jâ tivessem se formado quando o magma atingiu níveis pró
ximos ã superfície. A seguir, teve lugar a cristali zação da
maior parte dessas três fases na matriz, no que foi acompanha-
da pela geração da apatita, biotita e outras fases presentes.

F eLdspato s

Os feldspatos
mostram duas fases nítidas de
presentada pelos fenocristais
das e são levenente zonados.

alcalinos das rochas fonolíticas
desenvolvimento. A prineira é re
; estes possuem bordas reabsorvi-
Seu campo de variação química com-
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preende para núc1eo e bordas, respectivamente, o intervalo de
0tg4, gAbl4, gAn', Z a 0rgó,zAbIS,4An0, Z. A segunda geração acha_se

incluída nos minerais constituintes da matri z fína dessas ro-
chas, sobretudo nefelina e piroxênios. Quimicamente, pouco dife-
rem dos fenocristais, sendo a composição m6dia Orgg,'Abl0, gh',2.

Ne f eLí.na

Nefelina 6 um componente importante da matriz,coln
os fenocristais, quando presentes, mostrando-se parcialmente re
absorvidos. Quanto a quimismo, corresponde ã variedade ',n6dio
potássica" e cont6m os mais altos teoïes de ,,sÍrica em exces-
so". Todavia, a concentração desse componente (Qz) na conposi
ção dos fenocristais (Ne74,g Krlg,3 Qr6,g " N"73,g Kr1g,4Qr6,g ,

respectivamente, núc1eo e bordas) é levemente inferior ã dos
cristais da matriz (N"74,3 Kr1g,0 er7,7), o que parece indicati
vo de que os fenocristais tiveram sua composição reequilibrada
durante a consolidação da matriz. Nessas rochas, o inclicador
t6rmico de Hamilton (1g6r) revelou temperaturas de
para esse mineral bem mais altas, ao redor de 77sec,
das ãs obtidas para as outras rochas.

equilíbrio
se compara

Pinoæãnio s

Estes minerais representam os ferronagnesia'os mais
importantes dessas rochas o ocorrendo como micro fenocristais in
ctuÍdos na matriz ou como membro integrante da massa fundamen-
ta1' Óptica e quinicamente são nuito homogêneos e clestituídos
de estrutura zonada. No entanto, pequenas variações podem ser
notadas de cristal para cristal de uma mesma amostra. A compo_
sição quírnica.obtida (Dif s,otdrg,.gA.o 0,2- Di6, /Hdz',sAc6g,0) 6a de uma egirina-augita muíto sóáica; .urr.teri zanð.o, assim, um
.dos termos mais acmíticos encontrados nas diversas rochas do ma
c iço



-208-
Consi deraçõ e s adicionais

As evidências de campo e petrográficas são indica-
tivas de que a atividade magmática de caráter tipicanente subvul-
cânico foi muito intensa, dando origem a inúmeras intrusões neno-
res (diques verticais) de material fonolítico que cortam rochas
de natureza plutônica. As variações mineralógicas reconhecidas en
tre rochas de diferentes diques testemunham a sua heterogeneidade
quími c a .

Do ponto de vista petrológico, as feições textu-
rais e o comportamento químico distinto de alguns minerais
mo indicado pelas concentrações elevadas de "sílica em excesso"da
nefelina e sua temperatura de formação mais alta, ao redor de
775eC, e pelo teor mais elevado de albita relativamente a outras
rochas 

- 
constituem evidências condizentes com una história de

cristalização curta; provavelmente devido às diferenças t6rmicas
existentes entre as intrusivas (subvulcânicas) e as encaixantes
(rnelanita-nefelina sienitos, nefelina sienitos I, nefelina siení
tos II-róseos e cinzas), estas últimas j6, colocadas nas regiões
supracrustais. Por outro 1ado, se a manifestação magrnática subvul
cânica originou rochas quinicamente d.iferenciadas, o fonolito ana
lisado (am. 31) deveria corresponder a um termo petrográfico fi-
nal, tendo em vista o seu caráter químico (concentrações elevadas
em sílica e átcalis e baixas em Fe, Mg e ca) e petrográfico (natu
Teza essencialmente fé1sica e composição dos piroxênios mostran-
do maior enriquecimento em acmita).

No tocante às rochas fonolíticas carbonat izað,as,fa
ce ãs linitações dos dados químicos e mineralógicos dispo¡ívei.s,
torna-se difÍci1 emitir opinião definitiva sobre a sua ,correla-
ção gen6tica. Todavia, a presença de texturas fluidais com ban-
das carbonáticas completamente separadas das de sodalita e mine-
rais associados (piroxênios, feldspatos,etc.) parece apontar no
sentido de uma cristalizaçã,o tardia para esse material, talvez
com possíve1 evolução para termos petrográficos ainda mais enri-
quecidos em carbonatos. Caso o processo de diferenciação tivesse



alcançado níveis mais extremos,
con a presença de carbonatitos,
das do maciço, seja na forma de
dimensão.
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con ta r
pro fun-

maior

8.5.4. Atividade referente a cristali zação tardia

A participação de elevadas concentrações de vo1á-teis e vapor d'água no curso de evolução das rochas alcalinas doBanhadão é constatada pela presença de fases hidratadas intersticiais ' de ninerais de alteração, de pequenos veios pegmatítico;cortando os nefelina sienitos rr-róseos e, tambén, de concentra_ções uniminerá1icas de pequenas dimensões de egirina_augita enriquecida em sódio e de biotita. A abundância en bioritu ] ;;;;presente nas bordas de cristais de piroxônios, e resultante da suatransformação, 5eja como agregados intersticiaiquantidade de anarcira, mineral esre ,;;";;;-;; ;";":" .:"::i:talização magmática acha-se pïesente nos flogopita melteigitor,utestan a riqueza em água. são tamb.n abundantes os minerais d;grupo sodalita, sobretudo a sodalita intersticial 0u mesmo emveios , que ocorre ora em pequena concentração, ora em quantida_de elevada (ams' 15, 20, 24 e 2B), comprovando a riqueza em c1.Calcita está presente em todas as rochas r por vezes em quantida_des expressivas 
' quer como material intersticial 0u preenchen_do fraturas o ou ainda, na condição de componente do agregado ni_neralógico resultante da decomposição de nefelina, fato que im_plica na presença de un resíduo rico em coz, Evidências de umafase vo1átir enriquecida em coz acham-se tamb6n traduzrclas napresença de cancrinita, forrnadã ãs expensas da nef e1ina, e cris_posta ao seu redor ou mesmo penetrando ao l0ngo de fraturas doscristais ' além da ocorrência de algumas rochas fonolíticas carbonatizadas situadas na porção externa do maciço. Fluorita foi 

"n]contrada tão só em uma amostra de nefelina sienito II _ c inza(108) e en uma outïa de fonolito (31). por outro 1ado, flogopi_tas e biotitas possuem reores apreciáveis de ,;;";-;;, diversasvariedades 1itológicas. Nas rochas de natureza plutônica (primei
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ro ciclo), fluor mostra tendências de se concentrar com a dife
renciação; mantém-se comumente com teores baixos nas biotitas dos
melanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos I, e bem mais a1
tos nas dos nefelina sienitos II-róseos e cinzas. Nos flogopi-
ta melteigitos, esse elemento está presente em concentrações bai
xas.

À, vista do exposto, conclui-se que a ação desses
voláteis foi variáve1, tendo sido mais efetiva em algumas 1ito1o
gias; no mesmo sentido também em composição, ora sendo o co, ,

F e cl mais ativos em deterninadas variedades (por exemplo, nefe
lina sienitos II-róseos e cinzas), ora o vapor d'água em outras
(flogopita melteigitos). Assin, muitas rochas da série alcalina
do Banhadão foram mais ou menos modificadas em sua composição o-
riginal por ação de voláteis, decorrendo desse processo a crista
lização e/ou transfornação em sodalita, analcita, biotita, zeoli
ta e cancrinita. Estes úttimos de ocorrência nais genera:lizacla,
ainda que em pequena concentração. A16m dessas tTansformações,um
outro fato merece destaque, a presença de grand.e quantidade de
melanita nos diversos tipos de rochas, eltì especial nos nefelina
sienitos situados próximos ãs encaixantes (rnelanita-nefelina sie
nitos) e, geneticamente, relacionada aos estágios finais de cris
tarização. Dentro desse quadro, a presença d.e restos de piroxê-
nio em cristais de melanita, a Íntima associação de melanita com
titanita e piroxênios, a passagem gradual de titanita a melani-
ta e o caráter poiquilÍtico observado na maioria dessas granadas
são índicios concretos de que a sua formação se deu na maioria
das vezes por substituição, principalmente a partir de piroxê-
nios, talvez como resultado da reação desse ú1timo mineral com a
titanita provocada pelo 1íquido intersticial nos estágios finais
de cristali zaçã.o. por outro 1ado, melanitas de coloração mal s
clara' envolvendo na forma de "capas" as provenientes de substi-
tuição, indicam claramente uma atividade tardia tigada a soru-
ções enriquecidas em Fe'* ,au e Ti- .
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CAPfTULO 9

CONCLUSÕES

9.1. Gerais

0 maciço alcalino do Banhadão, localizado a

roeste da cidade de cerro Azul, pR, possui forma irregular, seme
thante ã de uma "pera", e ocupa ãrea aflorante de cerca de g kmZ.
sua estrutura compreende duas chaminés principais, com diânre-
tros aproximados de 1500 m (1ado leste) e 1100 m (1ado oeste),in
tegrando um conjunto alinhado segundo direção EW. conpõem a es
trutura outras chaninés secundárias, de diâmetros bem menoles,
que emergem principalmente na região lateral entre as duas prin-
cipais. Do ponto de vista morfológico, o maciço se destaca por
corresponder à maior elevação da ã.rea. Todavia, no tocante ãs di
mensões, essa elevação representa parte apenas de sua ârea de ex
posição, achando-se ainda parcialmente coberta por rochas graní-
ticas do Complexo Três Córregos. O maciço delimita-se com rochas
granitóides encaixantes geralmente atrav6s de falhas, aparecend.o
na região de contato estruturas orientadas e deformações cata-
c1ásticas. Nesse sentido, rochas resultantes de processos de fe-
nitização não foram observadas, salvo efeitos metassomáticos in-
cipientes junto aos contatos.

Do ponto de vista petrográfico, o complexo do Ba-
nhadão consiste de uma massa heterogênea de litologias exclusiva
mente insaturadas com amplas variações mineralógicas, incluindo
desde rochas leucocráticas at6 nelanocráticas I todas elas sao
isentas de pragioclásio e têm como tipo dominante, ocupando em
volume a maior parte da estrutura, nefelina sienitos portaclores
ou não de melanita ou de intercîescimento feldspato potássico com
nefelína. A chaminõ principal menor (lado oeste) é preenchidapor
um núcleo arredondado de nefelina sienitos I (rochas com eleva
das concentrações modais de intercrescimento feldspato potássi-
co com nefelina) envolvido na sua parte oriental por melanita
nefelina sienitos e na ocidental por nefelina sienitos II- cin-
z'as. Por outro 1ado, a chamin6 principal maior é preenchida poï
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urn núc1eo de rochas de natureza básica a ultrabásica, como flogo
pita melteigitos e malignitos, envolvido em sua quase totalidade
por nefelina sienitos II-róseos e cinzas; as primeiras rochas,
que se encontram em sua maior parte encobertas por detritos co1ú
vio-aluvionais, constituem a base da depressão central da chami-
n6, enquanto que as segundas, juntamente con alguns melanita-ne-
felina sienitos, ocupam todo o espesso anel circundando a depres
são central. As diversas variedades de nefelina sienitos do com-
plexo acham-se recortadas por grande quantidade de pequenos di-
ques de fonolito, provavelmente verticais, e com espessura deci-
métrica.

As relações de contato são frequentemente brus-
cas; variações mineralógicas transicionais foram observad.as ape
nas entre os nelanita-nefelina sienitos e alguns nefelina sieni-
tos II-cinzas de caráter quínico bem mais básico. No entatìto,
os nefelina sienitos II-róseos e cinzas, rochas encaixantes dos
flogopita melteigitos, exibem em conseqüência da sua ação intru-
siva uma aur6ola de malignitos, equivalentes a um fácies petro-
gráfico de natureza intermeciiária.

As feições texturais permitem caract erizar três
tipos petrográficos distintos, cada um deles representando con-
dições de fornação próprias. o primeiro refere-se ãs rochas de
granulação grossa (melanita-nefelina sienitos, nefelina sienitos
I e nefelina sienitos II-róseos e cinzas), com as variedades que
afloram nas proximidades das encaixantes exibindo em geral granu
1ação mais fina. A despeito das características físico- químicas
do magma que deu origem a essas rochas e da influência da pres
são de vapor e voláteis sobre o sisterna, consid.era-se que a gra-
nulação grossa e devida principalmente ã cristali zação em profun
didade, sob condições plutônicas. por outro 1ado, o segundo tipo
petrográfico õ representado por rochas de granulação fina a mó-
dia (flogopita melteigitos) ; nesse caso, a granuração reflete u-
nicamente as condições de cristali zaçã,o en níveis bem menos pro-
fundos (rasos) e uma história de resfriamento ben mais rápido.
Ao terceiro tipo pertencem ãs rochas fonolíticas, de granulação
fina até mesmo afanÍticas, refletindo nitidamente cristal ízação
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em condições subvulcânicas.

Pelos estudos químicos conduzidos, torna-se eviden
te que as rochas do Banhadão são, sem exceção, fortemente alca-

linas (peralcalinas); a relação 
Na'0 + K'0 

(proporção molecular)
A1 203

da grande maioria das amostras analisadas 6 superior a 1 ,0, tendo
como valor rnódio 1,03. O grau de alcalinidade dessas rochas (Figu
ra 22) é de aproximadamente 42,9 , o que perrnite o seu enquadramen
to na série alcalina de Peacock (1931) e na classe hiperalcali.na
de Almeida (196I). Por outro lado, as características químicas ge

rais, dadas pelas pequenas concentrações de u, Th e sobretudo ter
ras raras, aliadas ã ausência completa de minerais tidos como ra-
ros (vi1liaumita, lomonosovita, rinquita, etc.) e a presença cons
tante de apatita e titanita, evidenciam um carã.ter tipicamente
"miasquítico" para as associações 1itológicas do Banhadão.

As análises químicas indicam que as rochas de gra-
nulação grossa são de natureza essencialmente féIsica, com os ti-
pos mais básicos ïepresentados por alguns melanita-nefelina sieni
tos (concentrações de Si0Z variáveis entre 4I e 45%); essa mesma

variedade torna-se gradativamente maj.s ã,cída até atingi-r concell.-
trações em sílica similares às do nefelina.sienitos I e alguns ne
felina sienitos II-róseos e cinzas (teores entre 48 e 5leo de
Si02) ; por sua vez, os termos petrográficos mais di ferenc iados
correspondem a outros nefelina sienitos II-róseos e cinzas (com
teores, respectivarnente, ao redor de 54 e s6eo de si02) . o quinis-
no geral dessas rochas mostra variações regulares levando a um

enriquecimento progressivo em NarO, KZO e 4120, 
- 

os dois úfti.-
mos com leve declínio nas variedades mais diferenciadas 

-, 
e em-

pobrecimento de caO, Fe(total), MgO e Tioz em função do teor cres
cente de SiOZ. Em termos de elementos traços, o comportamento di-
verge pois somente o Ba possui distribuição regular durante a s6-
rie diferenciada. A dos denais elementos acha-se ligada à ninera-
logia das rochas, tendo em vista que zT , Nb, y e v encontram- se
mais concentrados nas variedades portadoras de nelanita em sua
composição modal
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As rochas de granulação fina a média (flogopita
melteigitos e litologias geneticamente afins, malignitos e felds
pato-melanita ijolitos) caracterizam composições estritur"ntã
ferromagnesianas. E nos flogopita melteigitos que se encontram
as maiores concentrações de TiOr, Fe (tota1), MgO e CaO e as
mais baixas de Alzo3, NarO e Kzo relativamente ãs demais rochas
do maciço. No tocante aos elementos traços, elas se destacam por
serem praticamente as únicas a apresentarem teores apreciáveis
de Ni, cu e cr, a16m de concentïações anôma1as de Ba. se compara
do o comportamento desses elementos (maiores e traços) com o das
rochas de granulação grossa (Figuras zs,z6 ,27 e 28) , tem-se que
os teores de MgO e de certa forma de Naro e A1ror, entre os ele
mentos principais, e de Ni, cu, cr e Ba, entre os traços, situam
-se fora da curva de tendência representando aquelas variedades.
contudo, os demais elementos, Fe (tota1),cao e Kro se ajustam
perfeitamente ao traçado obtido para aquelas rochas. Assim sen-
do, os flogopita melteigitos devem ser vistos como rochas conso-
lidadas a partir de'um magma distinto daquele que deu origem ãs
diversas variedades grosseiras de nefelina sienitos.

As rochas de granulação fina e afanítica (fonoli-
tos) , correspondendo a diferentes diques, têm um comportamento
mineralógico similar ao das rochas de granulação grossa. Quinica
mente, à Luz da composição de apenas ,mà anã.Iise,
termos similares aos nefelina siênitos II-róseos e

diferenciados.

representaln
c]-nzas ma]"s

A análise detalhada do comportamento químico das
diversas litologias estudadas (Figuras ZS,26, 27 e 28) torna evi
dente que as rochas do Banhadão sofreram diferenciação generati]
zada. Todavia, o comportamento químico dos elementos principais
e alguns traços sugerem que rochas como os flogopita nelteigitos,
e indiretamente os nalignitos e os melanita-feldspato ijolitos,e
provavelmente tanb6n os fonolitos, não se originaram por um sim-
ples processo de diferenciação a partir do mesmo magma gerador
das variedades plutônicas (melanita-nefelina sienitos, nefeli-
na sienitos I, nefelina sienitos II-rõseos e cínzas); no entan-
to, aparentemente, a concentração de alguns elementos como suge-
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rido pela análise das curvas de tendência, mostra certas afinida
des entre si, ãs vezes, rep'resentando segmentos que guardam con
tinuidade nas configurações gerais dessas curvas (por exemplo,Fe
-total, CaO e KrO) .

As determinações radiom6tricas pelo método K/Ar
forneceram idade (rocha total) ao redor de rz7 m.a. para um rni-
cro melanita-nefelina sienito, correspondendo provavelmente a um
conduto secundário do maciço situado em rochas graníticas encai-
xantes. 0s flogopita melteigitos, intrusivos nos nefelina sieni-
tos II-róseos e ci-nzas, acusaram idade (flogopita) ao redor de
108 m.a.. Por ú1timo, os resultados obtidos em fonolitos (rocha
total), que por sinal são intrusivos nas diversas variedades de
nefelina sienitos, indicaram idade no intervalo de 95 e 102 m,a,
Estes dados geocronológicos evidenciam que as rochas do Banhadão
guardam relação com outras associações alcalinas regionalmente
ligadas ao arqueamento de ponta Grossa. Nesse sentido, se a ida-
de de I27 m.a, do micro melanita-nefelina sienito for correta,
ela passa a indicar a atividade alcalina inicial do maciço 

-provavelmente responsável pela formação dos .melanita-nefelina sie-
nitos, nefelina sienitos r, nefelina sienitos II-róseos e cin-
zas 

-t eu€, por sua vez, é contemporânea à principal manifesta
ção de Jacupiranga(130 I 5 m.a.). por outro 1ado, as rochas ul-
trabásicas (flogopita melteigitos) e os fonolitos do Banhadão
guardam concordância con as variedad.es congêneres de Itapirupuã,
com idade ao redor de 104 rn.a..

0 estudo
sas unidades lito1ógicas
altos subsídios para as
rísticas distintivas dos
resumidas a seguir.

detalhado do quimismo mineral das diver-
do conplexo do Banhadão oferece os mais

interpretações petrológicas. As caracte-
minerais principais dessas rochas são

9 .2 . Piroxênios

Estes minerais são os ferromagnesianos rnais impor
tantes das rochas do comprexo, exibindo amplas variações composi
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cionais em função da sua natureza química e das condições físi-
cas atuantes sobre o sistema em que se cristalizaram.

Nas variedades de granulação grossa (diversos ne-
felina sienitos), ocorren em abundância, sobretudo nos melanita-
nefelina sienitos, mas decrescem em quantidade junto aos nefeli-
na sienitos I e nefelina sienitos II-róseos e cinzas. São mine-
rais de cristalização precoce nas duas primeiras litologias,ten-
dendo a aparecer cada vez rnais tarde à medida que aumenta a aci-
dez da rocha (sentido dos nefelina sienitos II-cinzas), ao lado
ou ató nesmo após os feldspatos e a nefelina. os piroxênios pre-
coces podem exibir estruturas fortemente zonadas devido ã veloci
dade de resfriamento do magna; nesse caso, a composição dos nú-
cleos está em desequitíbrio com o meio, enquanto que a das bor-
das foi controlada pelas caracterÍsticas químicas do magma.

A composição dos piroxênios (no caso de cristais
zonados, assumindoJse apenas as bordas) de rochas básicas (mela-
nita-nefelina sienitos e nefelina sienitos r) corresponde ã de
uma soda-augita, estendendo-se quanto muito aos limites de tran-
sição para a egirina-augita (DiOO,BHd24,6Acg,6 a Di5S,1 Fld1B,0
A.2g, g) . Apresentam os mais elevados teores de Mg e ca e baixos
em Ti,41, Fe'' e Na, a16n de leves deficiências em si. Face às
concentrações elevadas de AIIV, considera-se que esses minerais
se formaram em tenperaturas elevadas sob condições de baixa ati-
vidade de sí1ica. Por outro lado, nas rochas mais cliferenciadas
(nefelina sienitos II-róseos e cinzas), sua composição correspon
de à de uma egirina-augita, com variações gradativas e marcadas
por um enriquecimento em Naro e Feroil e consequente enpobreci-
mento em MgO e CaO, no sentido das rochas mais ácidas ( entre
Di+O, sHd3 z,4AÇzI,I e Dio,gHdzg,gAcó 6,7) . Os termos enriquecidos
em Na se formaram em condições de baixa atividade de alumínio e

de sílica crescente, esta ú1tima devido ao aumento da concentra-
ção de voláteis nos termos finais da cristalização,

Nos flogopita melteigitos, os piroxênios possuem
concentrações modais elevadas e ocorrem de três modos distintos:
como membro principal integrante da massa fundamental, como mega
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cristais incluídos na matriz formada de piroxênios, flogopita e

nefelina e, finalmente, como constituinte de núc1eos de "estrutu
ras nodulares". 0s piroxênios integrantes da massa fundamental
apresentam ampla variação composicional, que pode ser notada den
tro de uma mesma amostra, no mesmo cristal (estrutura zonada) ou
em cristais individuais. Quimicamente, sua composição sugere
cristalizaçáo em meio submetido a baixa atividade de sí1ica e

relativamente alta de alumina, e em temperatura das mais eleva
das ; contudo, efl condições de intensas oscilações termais respon
sáveis no mineral por variações na concentração de A1IV. os piro
xênios correspondem ã variedade soda-augita, cuja composição en
quadra-se no intervalo DigZ,3Hdg,1Ac4,6 e Di70,0Hd1S 

,6Ac 14 ,4. 
por

outro 1ado, nos feldspato-melanita ijolitos, e1a varia entre
DiOt,lHd,9,gAca,7 e DiOg,4Hd sz,3AcIg,s; já nos mal.ignitos, à ex-

ceção dos núcleos de cristais zonados, onde a composição situa
-se em torno de DigZ,9Hd7,3Ac9,6, ela corresponde ã egirina-augi
ta com variações nò intervalo de Di4,AHdS 

7 ,gAcZO,S e Di 54,7Hd19,g
4"2s,4'

Os rnegacristais referem-se a enormes cristais de
piroxênio tendo um núcleo de titano-augita que grada em direção
ãs bordas para soda-augita. Por sua vez, os nödulos são caracte-
rizados pela presença de um núc1eo monominerálico de piroxônio
augítico envolvido por uma coroa de flogopita. Essas feições são
comuns apenas junto ãs regiões do contato dos flogopita metteigi
tos e nefelina sienitos II-róseos, sendo a prineira encontrada
mais internamente e a segunda próxima ãs encaixantes. Sugere- se
que essas feições representem megacristais precoces de titano-au
gita reequilibrados em condições cinéticas bem distintas por oca
sião da consolidação dessas rochas junto ãs porções marginais do
corpo.

Nos fonolitos, os piroxênios ocorrem como microfe
nocristais incluídos na matri z ov cono membro integrante da mas-
sa fundamental. Quimicamente, são honogêneos e destituídos de es
truturas zonadas. sua composição, variando no intervalo 0i13,0
HIZO, gAc60, Z - Di 6,7H|ZS, SAc6g,0, é a de uma egirina-augita mui-

to sódica, representando um dos termos nais acníticos do
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mac].ço.

9. 3. Feldspatos

Estes minerais representam um dos constituintes
félsicos mais importantes das rochas do maciço, estando represen
tados tão só por feldspato alcalino, com os plagioclásios prati-
camente ausentes. A difratometria de raios X indica para alguns
exemplaïes analisados estrutura de ortoclásio; opticamente, reco
nheceu-se microclínio em apenas uma amostra (20) e sanidina nas
rochas fonolíticas.

0 comportamento quínico e mineralógico dos felds-
patos acha-se diretamente relacionado com o seu estágio de desen
volvimento na seqtiência de cristali zação e com a história de res
friamento do magma. Em alguns melanita-nefelina sienitos e nos
nefelina sienitos i, esses nínerais se cristali zatam após os pi-
roxênios. São essencialmente potássicos, não obstante ricos em

estruturas pertíticas, indicando o caráter sódico do meio em que
se formaram. Em outros melanita-nefelina sienitos, os feldspatos
Tepresentam tipicamente minerais de cristalização tard.ia. No en-
tanto, são tambén potássicos, conquanto desprovidos de pertitas;
muito provavelmente possuem estrutura de' microclínio. Nesse ca-
So, as feições gerais sugerem cristalização em temperaturas bai-
xas a partir de resíduos rnagmáticos empobrecidos em Na. A compo-
sição dos feldspatos de todas essas rochas situa-se dentro do in
tervalo 0tg9,lAb0,7An0, J e ornr 

,6Abg ;24n0,1.

Nos nefelina sienitos II-róseos e cinzas, OS

feldspatos se cristal izatam mais cedo, âo lado da nefelina e dos
piroxênios. São tamb6m potássicos e muito ricos em es t ruturas
pertíticas; contudo, mostram enriquecimento em Na e anplas varia
ções no componente albita entre uma amostra e outra, fato que
sugere condições variáveis de equilíbrio mineral. o campo de va-
riação química desses minerais para os nefelina sienitos II- ró-
seos e cinzas se restringe, respectivamente, ao intervalo otsB,6
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Ab+t,44n0,0 - otg4,4Abs,4At1 ,5 e org3,0Ab16,9At0,r - org0,6 Abg,s

Ato 
, o'

Nos fonolitos, os fenocristais tên bordas reabsor-
vidas e são levemente zonados. Sua composição compreende o inter-
valo de Org4, gAbl4, gAn0, Z a Otgó,24b13,44n0,2, respectivamente,pâ

ra núcleos e bordas . Jâ os feldspatos da natri z fina são quimica-
mente similares aos fenocristais, evidenciando, no entanto, leve
empobrecimento em Na e 41. sua composição m6dia é org9,0 Abr',g
Ato 

, 2'

9 .4 . Nefelina

É o mineral doninante na maioria das rochas do co[
p1exo. cristaliza-se em geral num estágio intermediãrio, logo a-
pós a forrnação dos piroxênios, fugindo ã regra os nefelina sieni-
tos II-róseos e cinzas, onde a nefelina tende a se formar mais ce
do, ao lado dos feldspatos e daqueles minerais. Quimicamente, as
nefelinas das diversas rochas do naciço são pobres em potássio,cor
respondendo à variedade "m6dio-potássica"; cono única exceção tem
-se a amostra 77, representando o tipo "per-potássico". Nesses mi
nerai-s, a concentração de Na, e notadamente a de K, comportam- se
de forma inversa à da "sÍlica em excesso"; assim, a proporção re-
lativa desses elementos reflete variações nos processos físico
químicos atuantes durante a formação do mineral, dependendo sobre
tudo das condições de resfriamento.

Nos melanita-nefelina sienitos e nefelina sienitos
I, a composição da nefelina varia no intervalo de N.77,7 Krzz,r
Qr0, Z a N"7Z,4 KtZS, g QrL,7 | nessas rochas , ela mostra tendên-
cias de se aproximar da composição de Buerger, sugerindo equilÍ-
brio em temperaturas submagmáticas (inferiores a 500eC). por ou-
tro 1ado, nos nefelina sienitos II-róseos e cinzas, a composição
situa-se na maioria das vezes dentro do intervalo N"77,s Kr16,9

QrS,6 - N"7ó,0 KtZ1,0 Qr3,0, excluídas apenas duas amostras onde
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a concentração do componente Qz é inferior a'L,7. Assim sendo, o

teor mais elevado em "sílica em excesso" indica que a composi-
ção das nefelinas cai ora no campo de convergência "Moro zewicz-
Buerger", sugerindo temperaturas de equilíbrio entre S00 e ó00eC,
ora fora dele; neste últino caso apontando para cristalização em

tenperaturas bastante elevadas, da ordem de 7S0eC.

Nos flogopita inelteigitos, a composição aproxima_
-se da de Buerger, com valores extremos de N"7S ,4KsZS,7Qr0,g e
N"7s,sKs24,s. Tais composições sugerem que o minerar atingiu seu

equitíbrio em condições submagmáticas, sob tenperaturas mui to
baixas, provavelmente devido ao efeito tardio das soluções resi-
duais. Nos ferdspato-melanita ijolitos e malignitos, o comporta-
nento químico e análogo ao dos flogopita melteigitos; esse fato
parece estar relacionado ã recristalizaçã.o do mineral, caracteri
zada a partir de observações ópticas

Nos fonolitos, as nefelinas contêm os teores mais
altos de "sílica em excesso", contudo, as concentrações desse
componente nos fenocristais (Ne74,BKr1g,3Q"6,g e Ne7S,g Kr1g,4

Qr6,g, respectivamente, para núcleo e bordas) variam levemente
com relaçáo ãs dos cristais da matriz (Ne T4,SKrlg ,0e27 ,7) , indi_
cando reequilíbrio na composição dos fenocristais durante a con-
solidação da matriz. O indicador t6rmico de Hanilton (1961) reve
1a cristalização em temperaturas elevadas, ao redor de 77sec,

9.5. Minerais tardios

As relações texturais sugerem que alguns minerais
se formaram como produto final de cristali zação do 1íquido resi-
dua1. Dentre e1es, os mais importantes são as fases micáceas (bl
otita e flogopita¡,melanita, intercrescimento feldspato potássi
co com nefelina e sodalita.

Biotiba e fLogopíta: ocorrem principalmente cono
mineral deutérico substituindo aos piroxênios, seja na forrna de
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cristais isolados, seja como agregados intersticiais. A sua con-
centração modal varia junto ãs diferentes unidades lito1ógicas do

complexo, sendo pequena nas variedades de nefelina sienitos e

grande nos flogopita melteigitos. Do ponto de vista químico, apre
sentam variações amplas na relação Mg:Fe. Nas rochas de granula-
ção grossa (tipos de nefelina sienitos), e1a 6 ben mais alta jun-
to aos melanita-nefelina sienitos, diminuindo nos nefelina sieni-
tos I e II; apesar disso, na grande maioria das amostras examina
das, a composição da mica equivalente ã da biotita, sendo a flogo
pita de ocorrência mais rara. Por outro 1ado, nos flogopita melte
igitos, a sua composição corresponde unicanente ã variedade flogo
pita (Mg:Fe > 2,0) e tem por característica os teores altos de

TiOZ e BaO e baixos de F, alén do fato de ser a mica mais magnesi
ana de todo o':complexo; nos feldspato-melanita ijolitos, a compo-
sição é de uma biotita, enquanto que nos malignitos ela é indis-
tintamente de biotita ou flogopita.

MeLaníta: o mineral 6 abundante apenas nos melani-
ta-nefelina sienitos, aparecendo com menor freqtlência nos nefeti-
na sienitos I €, ocasionalmente, nos nefelina sienitos II- róseos
e cinzas. Ocorre de três maneiras distintas: como produto de

transforrnação de piroxênios; na forma de "capas" de tonal i dade
marrom claro envolvendo núcleos escuros do mesmo mineral formado
previamente, e originadas a partir da cristali zação de soluções
residuais enriquecidas em FeS*, Ca e Ti; e, por último, como mi-
crofenocristais e constituinte da matriz de rochas ,': porfiríticas
hipoabissais, representando um mineral de cristalização primária.
Todavia, os resultados químicos revelam que todas as granadas ana
lisadas apresentam natureza essencialmente cálcica-férrica, evi-
denciando de maneira nítida a presença de andradita como componen
te básico molecular.

Intez.cz.eseimento feLdspato potã,ssico com nefeLina:
esta feição 6 peculiar nos nefelina sienitos I, conquanto também
se ache presente nos melanita-nefelina sienitos. Texturalmente, a

presenta-se de três modos distintos: como material interstici-a1,
na forma de extensas massas irregulares, ou então, como agregado
granular coexistindo com cristais individuais de nefelina e felds
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pato potássico formados previamente. Quanto ao quimismo, o felds
pato da estrutura e essencialmente potássico e similar em compo-
sição ao das fases isoladas. Sua composição varia no intervalo
Otgg,1Ab0 ,7\no ,Z e 0rrs,4Ab4,5An0,1. O mesmo ocorre no tocante
ao quimismo da nefelina, com ambas as fases portad.oras de baixos
teores de "sílica em excesso" (dentro dos limites 0,0 e 0,6% de

Qz). A relação Na:K e da ordem de 3:1 e as vacâncias estruturais
praticamente inexistentes. Sua composição aproxima-se da de Buer
g€r, sugerindo equitíbrio em temperaturas baixas, inferiores a

500eC. Sugere-se que as estruturas de intercrescimento feldspato
potãssico com nefelina representam um produto de cristal ização
tardia derivado a partir de magma residual enriquecido em Na e

K.

SodaLiba: minerais do grupo da sodalita acham- se
presentes em teores modais elevados quase exclusivamente junto
aos nefelina síenitos II-róseos e cinzas, constituindo exceção a

amostra de nefelina sienito I,Lz. Suas relações texturais, tradu
zidas na presença de pequenos veios milim6tricos que se infil-
tram ao longo de direções diversas cortando os minerais ou inte-
grando massa irregular que incluí outros componentes (piroxênios,
feldspatos, etc.), sugerem que essas fases representam produtos
de cristalizaçá,o tardia, ou mesmo de estágio hidroternal; por
conseguinte, as frações residuais dessas rochas foram enriqueci
das em sódio e voláteis (Cl, F, etc.).

Da análise feita nos capítulos anterioïes, con-
clui-se que a gênese e a evolução do magma que deu origem ãs ïo-
chas alcalinas do Banhadão não podern ser tratados de forma con-
junta na suposição de que o complexo 6 homogêneo; assim, as di-
versas variedades de nefelina sienitos constituen uma s6rie que
evolui desde rochas ultrabásicas (certos melanita-nefelina sieni
tos com 4Leo de Si02) ató internediária (nefelina sienitos II-cj.n
zas com 56eo de Si02). Tendo em vista que algumas litologias (ne-
felina sienitos I e nefelina sienitos II-róseos) rep,resentam cor
pos bem individualizados, apresentando relações bruscas de conta
to, os processos de diferenciação loca1 se afigurarn importantes
apenas quando envolvendo os melanita-nefelina sienitos e alguns
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nefelina sienitos II-cinzas. Dessa maneira, os 1íquidos magmáti-
cos, em particular os que produziram alguns diferenciados mais á
cidos, se encontravam suficientemente modificados quando energi-
ram a níveis superiores da crosta e produziram por resfri.amento
as rochas em questão. Líquidos desse gênero se derivam da cris-
tali zaçáo fracionada de um nìagma de natureza alcalina prinária
de composição próxima ã das rochas nefeliníticas, e gerado a par
tir de processos havidos na região limitada pela crosta basal e

manto superior, em locais de pressão reduzida, pela fusão do ma-
terial aí existente interagindo com voláteis enriquecidos em ál-
calis. De outra parte, os flogopita.melteigitos, face às suas
peculariedades, devem ser vistos cono consolidados a partir de
um magma distinto daquele originário daquelas rochas; ao que pa-
rece, provêm de nagmas essencialmente ferromagnesianos muito en-
riquecidos em á1calis, sobretudo Na, de caráter primário, e for-
mados em regiões bem mais profundas que aquelas que deram origem
aos nefelina sienitos, sob influência direta do material do man-
to.

De acordo com o exposto, e com base nos resulta-
dos geológicos (re1ações de campo entre as diversas unidades pe-
trográficas) , petrográficos, mineralógicos (com ênfase para o

comportamento químico dos piroxênios) , geoquínicos e geocronológi
cos, 6 possível admitir-se que no maciço alcalino do Banhadão co
existen rochas derivadas a partir de pelo menos três manifesta-
ções magmáticas geoquimicamente distintas; a16m disso, não fa1-
tam indicações para a existência de um mecanismo responsáve1 por
vários pulsos provindos de uma câmara, provavelmente profunda,pa
ra outra situada em níveis nais elevados da crosta, local onde
se consolidaram as diferentes unidades litológícas da primeira
manifestação e, mais tarde, quando soerguida tectonicamente, âs
das demais.

Da primeira manifestação magmática resultaram ro-
chas de caráter plutônico, consolidadas a partir d.e diferentes
pulsos .magmáticos quinicarnente diferenciados, estes derivados a-
trav6s de processos de fracionamento de um magma originalmente
homogêneo. Os resultados coligidos evid.enciam que as rochas des-
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se evento evoluem na seguinte seqtiência: melanita-nefelina sieni
tos -> nefelina sienitos I + nefelina sienitos II-róseos + nefeli
na sienitos I I-cinzas.

À segunda manifestação nagmática pertencem rochas
de natureza ultrabásica a básica, estas representadas principal-
mente por flogopita melteigitos. Ao que tudo leva a crer, a ati-
vidade ígnea dessa fase intrusiva se resume na prática a um úni-
co pulso nagmático, num momento em que as diversas varied.ades de
nefelina sienitos se encontravam completamente solidificadas. De

vido às temperaturas elevadas d.o corpo intrusivo, essa manífesta
ção se fez acompanhar, ao redor de toda a encaixante ( nefelina
sienitos II-róseos e cinzas), de atividades reometamórficas 1e-
vando ã formação de malignitos e, tarvez, feldspato-melanita ijo
1 itos .

Finalmente, as atividades culminaram com a tercei
ra e úttina manifestação magrnática, originando inúmeras intru-
sões menores, na forma de pequenos diques verticais de fonolito.
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