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RESUMO 

MELLA, M.A. Petrogêneses do Complexo Vulcânico Yate (42º30’S), Andes do Sul, Chile. 2008. 
151f. Tese (Doutorado) –Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.  
 

O Complexo Vulcânico Yate (CVY) está localizado na Zona Vulcânica Sul dos Andes, Chile. É 
constituído pelos vulcões Yate, Hornopirén e Gualaihué, além de um conjunto de cones monogênicos 
conhecido como Centros Eruptivos Cordón Cabrera; aflora em uma área de aproximadamente 400 km2, 
representado por uma sequência vulcânica de mais de 2.000 metros de sessão vertical contínua. O Vulcão 
Yate é o maior dos vulcões do complexo, correspondendo a um tipo combinado constituído por cinco 
unidades litoestratigráficas que se estendem no tempo desde o Pleistoceno Superior (c. 122 ka) até o 
Holoceno. O Vulcão Hornopirén corresponde a um vulcão estromboliano com registro de atividade 
eruptiva mais antiga, no Pleistoceno Inferior-Médio (c. 1,4-0,26 Ma), estendendo-se até Holoceno. Por 
fim, o Vulcão Gualaihué corresponde a um vulcão tipo escudo com atividades efusiva, restrita ao 
Pleistoceno Médio (c. 440 ka), e freatomagmática no Holoceno.  

A assinatura geoquímica diversificada das rochas do CVY levou à individualização de quatro 
tipos de basaltos e andesitos basálticos (BABs) com associações mineralógicas particulares: (i) de alto 
alumínio e baixo magnésio (BAB-A), com olivina-clinopiroxênio-plagioclásio; (ii) de baixo alumínio e 
alto magnésio (BAB-AM), com olivina-plagioclásio; (iii) de alto magnésio (BO), com olivina; e (iv) de 
alto potássio (BAB-K), com coexistência de duas associações mineralógicas incongruentes, olivina-
plagioclásio e plagioclásio-clinopiroxênio-orotopiroxênio. A assinatura isotópica desses BABs diferencia-
se apenas em termos da razão 87Sr/86Sr, em parte acompanhada pelas razões 206Pb/204Pb; as razões 
143Nd/144Nd, no entanto, são pouco variáveis. Quando comparados, os BAB-A são as rochas mais 
radiogênicas, sendo que as razões isotópicas de Sr (> 0,70440) não se correlacionam com a razão Rb/La, 
sugerindo que o enriquecimento isotópico não teria relação com contaminação crustal.  

A modelagem quantitativa sugere que esses BABs poderiam ser produto de graus variáveis de 
fusão parcial de um manto peridotítico, na presença de água (c. 1%). Modelo petrogenético semelhante é 
proposto para os BAB-AM e BO, todavia com volume de água menor. Já os BAB-K apresentam claras 
evidências de desequilíbrio mineral, sugerindo a atuação de ambos assimilação e mistura de magmas na 
sua gênese.Com respeito às rochas mais evoluídas (ABSiO2, andesitos e dacitos), presentes 
exclusivamente no Vulcão Yate, as características texturais e químicas são pouco conclusivas, sendo as 
tendências geoquímicas divergentes daquelas típicas de cristalização fracionada. O comportamento 
geoquímico, endossado pelas texturas de desequilíbrio mineral comuns a esses magmas, mostra mistura 
(mixing ou mingling) de magmas como um mecanismo importante em suas histórias petrogenéticas. Por 
fim, a gênese dos riolitos (com anfibólio) parece sugerir fusão parcial de uma crosta anfibolítica ou 
cristalização fracionada a partir de um magma andesítico, a ~12 km de profundidade.   

A evolução magmática no CVY, desde o Pleistoceno Inferior-Médio até o Holoceno, incluiria 
atividade eruptiva de magmas básicos (BABs), ao longo de estruturas N-S (Vulcão Hornopirén) e NE-SW 
(Vulcão Gualaihué), os quais também devem ter interagido com uma câmara magmática em evolução 
(Vulcão Yate, c. 10 km de profundidade), provavelmente disposta na junção destas estruturas. Essa 
interação teria produzido graus variáveis de mistura, cristalização fracionada e assimilação crustal de seus 
produtos.  
 
Palavras-chave: Complexo Vulcânico, Petrogêneses, Geoquímica, Vulcanologia.   
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ABSTRACT 

MELLA, M.A. Petrogêneses do Complexo Vulcânico Yate (42º30’S), Andes do Sul, Chile. 2008. 
151f. Tese (Doutorado) – Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo.  
 

The Yate Volcanic Complex (CVY) is located in the Southern Volcanic Zone of the Chilean 
Andes, at 42°30’S, comprising the Yate, Gualaihué and Hornopirén volcanoes. The Yate volcano is a 
major compound type in which effusive activity occurred since Upper Pleistocene (c. 122 ka) until 
Holocene. Hornopirén and Gualaihué are minor, and represent strombilian- and shield-type volcanoes, 
respectively. Effusive activity in Hornopirén extended since Lower to Middle Pleistocene (c. 1,4 Ma to 
260 ka), and in Gualaihué was around Middle Pleistocene (c. 440 ka), with subordinate phreatomagmatic 
eruptions during Holocene.  

Four types of basalt and basalt andesite associations (BABs) were recognized in YVC: (i) a high-
Al and low-Mg group (BAB-A), with olivine-clinopyroxene-plagioclase phenocrystal assembly; (ii) a 
high-Mg and low-Al group (BAB-AM), with olivine-plagioclase; (iii) a high-Mg group (BO), with 
olivine and, (iv) a K-rich group (BAB-K) including two incongruent mineral assemblies, olivine-
plagioclase and clinopyroxene-orthopyroxene. Sr (and Pb) isotopic ratios show different patterns for 
BABs. When compared together, BAB-A is the most radiogenic group, with 87Sr/86Sr ratios higher than 
0.70440 showing no correlation with Rb/La ratios. This suggests that isotopic (and incompatible element) 
enrichment may not be exactly related to crustal contamination. Quantitative modeling points to partial 
melting, in c. 1% water (slab-derived fluids), of an enriched peridotite as a possible mechanism involved 
in the genesis of BAB-A magmas. Similar petrogenetic model is envisaged for BAB-AM and BO; 
however, minor water contents during melting should be required for.  

Striking features of mineral disequilibrium suggest each (K-rich) crust assimilation and magma 
mixing influenced compositional signature of the BAB-K magmas. Magma mixing and mingling seems to 
be also an important petrogenetic mechanism in genesis of the evolved magmas (silica-rich basalt 
andesites, andesites, dacites) from the YVC, as shown by petrographic (olivine-clinopyroxene [Mg# 0,8], 
coexisting with clinopyroxene-orthopyroxene [Mg# 0,76-0,63]) and geochemical features. Genesis of 
amph-riolites, however, can be explained to each partial melting of amphibolite crust or ~12 km-deep 
fractional crystallization from an andesitic magma.  

In summary, the magmatic evolution of YVC, from the Middle Pleistocene to Holocene, is 
dominated by geochemically distinct basic magmas emplaced along NS- and SW-trending structures. 
Chemical and mechanical interaction between these magmas occurred into the magma chamber, located at 
the junction of those structures. In addition, partial melting of the crust produced the most evolved 
magmas of the complex. 
 
Palavras-chave: Volcanic Complex , Petrogeneses, Geochemistry, Vulcanology.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

A presente tese reúne um conjunto de dados geológicos obtidos como resultado de 

pesquisa científica desenvolvida ao longo de quatro anos no Complexo Vulcânico Yate e 

adjacências, o qual está geograficamente localizado na cordilheira sul andina (Chile). A 

apresentação e discussão dos dados são organizadas em sete capítulos, os quais seguem a este 

capítulo introdutório onde são apresentadas as perguntas de investigação, objetivos, 

justificativas para o tema proposto e uma síntese das metodologias empregadas. O Capítulo 2 

apresenta o atual estado da arte sobre a geologia da região sul dos Andes chilenos, com 

especial ênfase à sua evolução tectônica e magmática. O arcabouço litoestratigráfico e 

geocronologia do Complexo Vulcânico Yate é apresentado em detalhe no Capítulo 3. Os 

capítulos seguintes trazem todo o conjunto de dados analíticos relacionados à petrografia e 

química mineral (Capítulo 4), litogeoquímica e geoquímica isotótipa (Capítulo 5) e 

geotermobarometria (Capítulo 6) do Complexo Vulcânico Yate. Com base no conjunto de 

dados obtidos, e ainda em dados disponíveis na literatura, é proposto um modelo 

petrogenético para a evolução do complexo (Capítulo 7), considerando os mecanismos 

comumente envolvidos na gênese de magmas em zonas de subducção – metassomatismo no 

manto, fusão parcial, cristalização fracionada, mistura de magmas e assimilação.  

Os apêndices ao final do relatório trazem conceitos específicos sobre o tema, 

procedimentos analíticos utilizados na obtenção dos dados e formulações matemáticas 

empregadas para a modelagem petrogenética. 

1.1 Objetivos e Justificativa para o tema proposto 

A Cordilheira Andina constitui um laboratório moderno onde é possível estudar 

diretamente a geração de magma em ambiente convergente (interação Placa de Nazca-Placa 

Sul-Americana). A petrogênese de magmas em arcos insulares e continentais modernos vem 

sendo alvo de inúmeros estudos no mundo. Questões sobre a gênese dos magmas – natureza 

das fontes envolvidas, mistura de distintos componentes durante os estágios iniciais de sua 

evolução e processos envolvidos em sua posterior diferenciação, têm sido respondidas 

mediante a utilização de diversas técnicas geoquímicas convencionais e métodos isotópicos 

específicos (p.ex. Thorpe e Francis, 1979; Gill, 1981; Thorpe, 1984; Pearce e Peate, 1995; 

Tatsumi e Eggins, 1995; Grove et al., 2003; Kelemen et al., 2003). No contexto do arco 
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vulcânico andino recente (Pleistoceno-Holoceno), especificamente no segmento sul do Chile, 

o debate está centralizado em: (i) quais seriam os fatores responsáveis pelas variações 

composicionais observadas sistematicamente ao longo de toda a extensão desse segmento? (ii) 

se houve participação diferencial de distintos componentes na fonte? ou (iii) diferentes 

mecanismos petrogenéticos teriam condicionado tais variações? (p.ex., Hickey et al., 1984, 

1986; Hildreth e Moorbath, 1988; Stern, 2004).  

De maneira geral, o processo de magmagênese andina se assemelha àqueles 

genericamente descritos em ambientes convergentes, os quais envolvem fusão parcial 

resultante do rebaixamento da temperatura do solidus peridotítico em resposta à interação de 

fluidos e/ou fundidos provenientes da placa subductante (fluxed melting process), assim como 

descompressão do manto e posterior fracionamento mineral (Tatsumi e Eggins, 1995; Peace e 

Peate, 1995; Schmidt e Poli, 1998; Grove et al., 2003; Kelemen et al., 2003). Nesse contexto, 

magmas de arco têm características geoquímicas particulares, definidas por altas 

concentrações em elementos incompatíveis (potencial iônico < 2, ditos litófilos ou large ion 

lithophile elements – LILE) e pronunciado empobrecimento em elementos refratários 

(potencial iônico > 2, ditos high field strength element – HFSE). No primeiro grupo estão 

incluídos Cs, Rb, K, Ba, U, Pb2+, Sr e Eu2+, também os terras raras leves, e no segundo o Nb, 

Ta, Zr, Hf, Pb3+. Por exemplo, o Th tem comportamento similar aos HFSE, todavia sua forte 

afinidade com sedimentos marinhos o faz um elemento relativamente comum em ambientes 

convergentes. Sua presença indicando contribuição destes sedimentos na gênese de magmas 

de arco (Planck, 2004). Os LILE têm alta solubilidade na (ou compatibilidade com) fase 

fluida e, conseqüentemente, são incorporados em fases minerais hidratadas (serpentina, 

anfibólio, flogopita, lawsonita) neoformadas na cunha do manto peridotítico suprajacente à 

placa subductante. Com a fusão parcial desse reservatório, e posterior fracionamento mineral 

em baixa pressão, o K, Rb, Na e Ba são preferencialmente assimilados em fases minerais 

tardias (K-feldspato, Na-plagioclásio e biotita); contrariamente a Ca e Sr que têm forte 

afinidade com minerais que cristalizam no início do processo (p.ex., clinopiroxênio e 

plagioclásio cálcico). Por outro lado, os HFSE são retidos em fases minerais refratárias 

(rutilo, titanita) presentes na crosta eclogítica subductando ou no manto (Kelemen et al., 

2003). Em se tratando de um arco continental, a extensão da participação dos componentes 

comuns – crosta oceânica basáltica, manto peridotítico e sedimentos oceânicos, como fontes 

para magmas, pode ser facilmente mascarada devido à atuação de processos de diferenciação 

em níveis crustais (assimilação, cristalização fracionada, mistura de magmas). Assim sendo, 

reconhecer a gênese de magmas gerados em zonas de subducção implica, sobretudo, em 
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estabelecer a origem dos membros mais primitivos de uma determinada suíte a partir dos 

quais os demais membros (intermediários e, inclusive, ácidos) evoluíram.  

Mesmo conhecendo as dificuldades e limitações inerentes ao estudo petrogenético de 

magmas gerados em arcos continentais, o foco deste projeto de Doutorado é o Complexo 

Vulcânico Yate (41º40’-42º58’S; 72º42’-73º12’W), um estrato-vulcão composto que 

representa um dos inúmeros exemplos do magmatismo recente (Pleistoceno-Holoceno) da 

Cordilheira Andina, no sul do Chile. A motivação para o desenvolvimento desse projeto de 

pesquisa, conduzido sobre o referido complexo, veio do interesse em determinar as 

características químicas primitivas de magmas gerados em margens continentais 

convergentes, na tentativa de ‘enxergar’, além de processos de diferenciação subseqüentes,  

sua geração. A significativa redução da espessura crustal da placa sul-americana nessa região 

(< 30 km), comparativamente aos segmentos mais setentrionais da cordilheira (Lowrie e Hey, 

1981; Hildreth e Moorbath, 1988; Lüth et al., 2003; Robertson Maurice et al., 2003; Tassara e 

Yáñez, 2003), minimiza os efeitos de processos crustais, fazendo do Complexo Yate um alvo 

adequado para atingir a meta a que se propõe o projeto.  

O Complexo Vulcânico Yate foi, até o momento, uma região com significativa 

carência de dados geológicos, inclusive informações básicas tais como cartografia 

estratigráfica e aspectos petrográficos. Portanto, para iniciar esse estudo petrogenético fez-se 

necessário realizar levantamento geológico que consistiu em cartografar as unidades 

litoestratigráficas maiores do Complexo Vulcânico Yate, definindo assim, suas relações de 

campo e extensões laterais. Os resultados compuseram um mapa geológico na escala 1:50.000 

(apresentado nesta tese na escala 1:100.000 para efeitos de visualização mais ampla).  

Estudo petrográfico sistemático e criterioso visando definição das associações 

mineralógicas, relações texturais entre as fases minerais constituintes e estruturas gerais foi 

realizado em amostras representativas de todas as unidades litoestratigráficas cartografadas. 

Análises composicionais pontuais, obtidas por microssonda eletrônica, complementaram o 

estudo petrográfico do complexo. As etapas seguintes consistiram na determinação da 

assinatura litoquímica e isotópica Sr-Nd-Pb daquelas unidades, bem como do embasamento 

regional (dominantemente granitóides) e sedimentos oceânicos, tendo em vista seu potencial 

como prováveis componentes envolvidos na gênese dos magmas do Complexo Vulcânico 

Yate. A cronologia dos derrames foi estabelecida com base em critérios geomorfológicos e 

estratigráficos, e endossada por idades absolutas 40Ar/39Ar.  

A proposição de um modelo petrogenético é apresentada para substanciar a discussão 

final acerca da gênese do Complexo Vulcânico Yate.  
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CAPÍTULO 2 – GEOLOGIA REGIONAL E TRABALHOS PRÉVIOS 

Este capítulo divide-se em dois sub-capítulos. O primeiro traz uma síntese da 

compartimentação tectono-magmática da Cordilheira Andina no Chile, mais especificamente 

no segmento no qual está inserido o Complexo Vulcânico Yate, enfatizando aspectos 

importantes sobre a magmatogênese. O segundo sub-capítulo inclui todas as informações 

prévias disponíveis na literatura sobre o Complexo Vulcânico Yate. Cabe notar que os poucos 

trabalhos existentes sobre esse complexo consistem os únicos publicados até o momento. 

2.1 A segmentação geodinâmica do Arco Vulcânico Andino 

A margem oeste da América do Sul é caracterizada por um conjunto de arcos 

vulcânicos modernos (definidos na literatura como zonas vulcânicas dos Andes), resultantes 

da subducção W-E das placas oceânicas de Nazca e Antártica sob a placa continental Sul-

Americana.  

 

Especificamente a subducção Nazca-América do Sul envolve consumo de litosfera 

oceânica por toda a margem oeste da América do Sul, desde o norte da Dorsal do Chile 

(Chile-Rise) até o sul da Dorsal de Cocos (Cocos-Rise) (Fig. 2.1). Ao longo de toda sua 

extensão a placa de Nazca apresenta mergulhos relativamente homogêneos dentro dos 

primeiros 100 km (25º-30º), os quais estão associados à taxas de convergência na ordem de 

6,5-9 cm/ano (Norambuena et al., 1998; Angermann et al., 1999). Perfis sísmicos elaborados 

a partir dos primeiros 100 km de profundidade mostram que o mergulho da placa decresce 

significativamente em três regiões geográficas denominadas flat-slab segments (Ramos e 

Alemán et al., 2000); a saber: Bucaramanga (norte da Colômbia, 5-10ºN), Peruvian (entre o 

Golfo de Guayaquil e Arequipa, 5º-14ºS) e Pampean (Chile Central, 27º-33ºS) (Fig. 2.1) (ver 

também Barazangi e Isacks, 1976, 1979; Bevis e Isacks, 1984; Somoza, 1998; Pardo et al., 

2002). Acredita-se que a origem desses segmentos está relacionada à reorganização das placas 

Nazca-Farallón (Pardo-Casas e Molnar, 1987) e mudança na direção de convergência da 

subducção da placa de Nazca durante Oligoceno-Mioceno com subducção de seamounts (p. 

ex., Ridge de Juán Fernandez) e dorsais (Chile Rise) sob a Fossa Chile-Peru (Cande e Leslie, 

1986). A variação da espessura e reologia da placa Sul-Americana também poderiam ser 

considerados fatores influenciando o baixo ângulo de mergulho das placas subductantes 

(Tassara et al., 2005). Tais segmentos distribuem-se entre as zonas com vulcanismo ativo 
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conhecidas como: Zona Vulcânica Norte (ZVN, entre 50ºN-20ºS), Zona Vulcânica Central 

(ZVC, entre 16º-25ºS) e Zona Vulcânica Sul (ZVS, entre 33º-46ºS). Em comparação aos flat-

slab segments, essas zonas vulcânicas, abaixo dos 100 km de profundidade, caracterizam-se 

por maior fluxo térmico e fortes ângulos de mergulhos (~25º-30º) bem como por menor 

soerguimento da litosfera continental.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1. Mapa 
esquemático da América 
do Sul mostrando a 
interação das placas Sul-
Americana e Nazca. São 
mostradas a distribuição 
geográfica das quatro 
zonas vulcânicas ativas 
dos Andes e os flat-slab 
segments. A geometria da 
subducção é indicada 
pelas isolinhas (em km) da 
Zona de Benioff 
(Engdahl et al., 1995, 
1998). O quadrado maior 
indica a Zona Vulcânica 
Sul e o menor, a área de 
estudo. Modificado de 
Ramos e Alemán (2000) 
e Stern (2004). 
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Casos especiais são: (i) a Zona Vulcânica Central, onde estruturas intracrustais e 

delaminação litosférica geram vulcanismo onde existe subducção da Cadeia Iquique 

(ARCORP-Working Group, 2003; Tassara e Yañez, 2003; Tassara et al., 2005; Schilling et 

al., 2006; Sobolev et al., 2006) e (ii) a Zona Vulcânica Austral, a sul da Dorsal do Chile (> 

46ºS), reflexo do mergulho sub-horizontal (taxas de 2 mm/ano) da Placa Antártica sob a Placa 

Sul-Americana (Cande et al., 1986). 

2.2 Segmentação da Zona Vulcânica Sul 

A Zona Vulcânica Sul (doravante abreviada como ZVS) estende-se desde a 

intersecção da Cadeia Juán Fernández com a trincheira Chile-Peru, a 33ºS, até o ponto tríplice 

(placas Nazca-Antártica-Sul-Americana), estando localizado geograficamente na Península de 

Taitáo, a 46ºS (Fig. 2.2). Fatores tais como espessura da crosta continental, ângulos de 

mergulhos e idade da placa de Nazca, variam de norte a sul ao longo de toda a extensão da 

ZVS. Por exemplo: i) a crosta continental Sul-Americana torna-se progressivamente mais 

delgada, de 65 km para 30 km (Lowrie e Hey, 1981; Thorpe, R.S. 1984; Hildreth e Moorbath, 

1988; Lüth et al., 2003; Robertson Maurice et al., 2003, Tassara e Yáñez, 2003, Tassara et al., 

2005); ii) a profundidade da placa oceânica subductante, a qual condiciona a atividade 

vulcânica, varia de 120-100 km até 75 km (Tassara e Yáñez, 2003); iii) a idade da placa 

oceânica subductante torna-se progressivamente menor (45 Ma até atual); iv) os ângulos de 

mergulhos são relativamente homogêneos (entre 25º-30º), mas com pequeno decréscimo nos 

extremos norte e sul dessa zona (Bevis e Isacks, 1984) devido à convergência da Cadeia Juán 

Fernandez e da Dorsal do Chile; v) composição mais máfica da crosta continental (Hickey-

Vargas et al., 1995; Dungan e Davidson, 2004; Tassara et al., 2005). 

O atual estágio de conhecimento sobre a magmagênese andina na ZVS permite a 

distinção de quatro segmentos vulcânicos (López-Escobar et al., 1995a; Stern, 2004) (Fig. 

2.2):  

a) O segmento norte (NZVS, 33°00’-34°30’S) estende-se desde a Cadeia Juán 

Fernandez até o Vulcão Maipo. Corresponde a um arco estreito com predominância de 

andesitos e dacitos, espessura da crosta de 65-55 km e idade da placa oceânica subductante 

entre ~45-40 Ma (Stern et al., 1984; Hildreth e Moorbath, 1988; Stern 2004);  

b) O segmento transicional (TZVS, 34º30’-37°00’S) estende-se desde o sul do Vulcão 

Maipo até o Vulcão Chillán, incluindo Chile e parte da Argentina. Caracteriza-se por ser um 

arco mais largo com complexos vulcânicos localizados em ambos fold-and-thrust (Hildreth et 
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al., 1999; Folguera et al., 2002) e bacias intra-arco extensionais, sobre a cordilheira principal 

(Muñoz e Stern, 1988, 1989). Esse segmento é composto por rochas de composição basáltica 

a riolítica com predominância de termos andesíticos e dacíticos (López-Escobar et al., 1977; 

Stern, 2004). Apresenta espessura crustal entre 64-48 km, no arco, 40-32 km, no trás-arco, e 

idade da placa oceânica subductante de ~35-30 Ma (Hildreth e Moorbath, 1988; Lüth et al., 

2003; Robertson Maurice et al., 2003, Tassara e Yáñez, 2003).  

 

 
 
Figura 2.2. Detalhe da Zona Vulcânica Sul (ZVS) entre 33,5º e 46ºS. Em destaque a subdivisão entre os 
segmentos norte, transicional, central e sul (segundo Stern, 2004). O retângulo indica a zona de estudo. 
Espessura e distribuição dos sedimentos da trincheira segundo Bangs e Cande (1997). As linhas paralelas à 
trinchera indicam domínios de acresção (linha segmentada) e erosão (linha continua) dos sedimentos (Ranero et 
al., 2006). SFLO: Sistema de Falha de Liquiñe-Ofqui, ZFT: Zonas de Falhas Transversais. 
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c) O segmento central (CZVS, 37°00’-41°50’S) estende-se desde o Vulcão Chillán até 

o início da Bacia de Ancud. Relaciona-se à subducção de crosta oceânica com idade >18 Ma, 

incluindo basaltos até riolitos, com predominância de basaltos e andesitos basálticos (López-

Escobar et al., 1995). Apresenta crosta continental com espessura menor que 25-35 km no 

ante-arco, e aproximadamente 35-45 km no arco (Hildreth e Moorbath, 1988; Robertson 

Maurice et al., 2003; Tassara e Yáñez, 2003; Lüth et al., 2003; Krawczyk et al., 2006). 

d) O segmento sul (SZVS, 41°50’-46°00’S) estende-se do início da Bacia de Ancud 

até o ponto tríplice, na Península de Taitáo. Esse segmento é caracterizado por: (i) um arco 

mais estreito, relacionado com o sistema de falhas Liquiñe-Ofqui (ver adiante), (ii) um front 

vulcânico mais próximo da fossa (~200 km), (iii) crosta continental com espessura entre ~36-

32 km, (iv) espessura litosférica de ~50-60 km (Hildreth e Moorbath, 1988; Robertson 

Maurice et al., 2003), (v) idade da placa oceânica subductante entre 20-10 Ma, e (vi) 

predominância de basaltos e andesitos basálticos, com escassos riolitos (López-Escobar et al. 

1993, 1995; D’Orazio et al., 2003; Stern, 2004). O Complexo Vulcânico Yate está inserido no 

extremo setentrional desse segmento. 

Em síntese, a variação da espessura crustal observadas entre os segmentos da ZVS 

determina, em parte, as variações composicionais dos magmas nessa região. Por exemplo, nos 

segmentos Norte e Transicional o predomínio de termos ácidos (dacitos-riolitos) está 

acompanhado por altas razões de 87Sr/86Sri (Fig. 2.3), a qual pode refletir erosão tectônica 

com maior aporte de sedimentos na trincheira (Stern et al., 1984, 1991), assimilação de crosta 

continental (processo tipo-MASH, Hildreth e Moorbath, 1988) e mistura de magmas 

(Davinson et al, 1991; Dungan et al., 2001; Costa et al., 2002; Dungan e Davidson, 2004).  

No entanto, a predominância de magmas básicos (basaltos e andesitos basálticos) e razões 

isotópicas similares a basaltos tipo OIB nos segmentos Central e Sul apontam para um 

modelo petrogenético de fusão parcial do manto fértil, produto da interação com fluidos 

provenientes da placa oceânica (manto litosférico + MORB alterado + sedimentos). 

Fracionamento mineral em baixa pressão, sem ou com pouca assimilação de crosta superior, 

também poderiam ter governado a petrogênese desses magmas (López-Escobar et al., 1977; 

López-Escobar et al., 1977; Hickey et al., 1984; Hickey et al., 1986; Gerlack et al., 1988; 

López-Escobar et al., 1995; Hickey-Vargas et al., 2002).  
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Figura 2.3. Padrão de distribuição da razão 87Sr/86Sri em lavas de vulcões da Zona Vulcânica Sul entre 34° e 
46°S:  1) Tupingato-Tupungatito, 2) Marmorejo-San José, 3) Maipo, 4) Casimiro, 5) Palomo, 6)Tinguiririca, 7) 
Planchón-Peteroa, 8) Descabezado Grande-Quizapu-Cerro Azul, 9) Laguna del Maule–Longaví, 10) Antuco, 
11) Llaima, 12) Villarrica-Quetrupillán-Lanín, 13) Mocho-Choshueno, 14) Puyehue, 15) Antillanca (Casa 
Blanca), 16) Osorno, Tronador, 17) Calbuco, 18) Yate-Hornopirén-Gualaihué, 19) Huequi, 20) Chaitén, 21) 
Michinmahuida, 22) Corcovado, 23) Yantenes, 24) Melimoyu, 25) Mentolat, 26) Maca-Cay, 27) Hudson. Todos 
os dados são representativos de estrato-vulcões maiores, exceto os círculos sem preenchimento que 
correspondem aos CEM (centros emissores menores, em muitos casos monogênicos, localizados 
preferencialmente no Sistema de Falha Liquiñe-Ofqui). Compilado de Hickey et al., 1986; Notsu et al., 1987; 
Futa e Stern, 1988; Hildreth e Moorbath, 1988; Gerlach et al., 1988; Hickey-Vargas et al., 1989; McMillan et 
al., 1989;  Tormey et al., 1991; Lopéz-Escobar et al., 1992; López-Escobar et al., 1993; López-Escobar et al., 
1995a,1995b; Tomey et al., 1995; D’Orazio et al., 2003; Mella et al., 2005). 

2.3 Os grandes sistemas estruturais no controle do magmatismo da ZVS 

Estendendo-se desde a junção tríplice Nazca-América do Sul-Antártica (46ºS) até a 

latitude 39ºS é reconhecida uma mega-estrutura tectônica com orientação N-S (ca. 1000 km), 

caracterizada por cinemática dextral-transpressional, deslocando a região ante-arco para norte 

(~84 km; Rosenau, 2004). Essa estrutura é definida como Sistema de Falhas Liquiñe-Ofqui 

(SFLO, Hervé,1976; Thiele et al., 1985; Cembrano et al., 1996, 2000, 2002; Fig. 2.4), a qual 

secciona ao longo de toda sua extensão lineamentos estruturais NW-SE herdados do 

arcabouço tectônico paleo-mesozóico da Cordilheira Andina (por ex. Spalletti e Dalla Salda, 

1996; Féraud et al., 1999, Giacosa et al., 2005), e controla a localização dos principais centros 

vulcânicos cartografados na ZVS (López-Escobar et al., 1995; Cembrano et al., 1996). 
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Figura 2.4. Contexto tectônico do segmento sul da ZVS. As linhas segmentadas (traço-pontos) representam os 
lineamentos N-NW paleo-mesozóicos. Triângulos representam os centros vulcânicos dos segmentos central e 
sul da ZVS (modificado de Adriasola et al., 2005). O quadrado representa a zona de estudo. PTCh: Ponto 
Tríplice do Chile. SFLO: Sistema de Falha Liquiñe-Ofqui. 

 

Dois mecanismos são propostos para o funcionamento e configuração atual do SFLO. 

Nelson et al. (1994) propõem que a convergência da Dorsal do Chile, entre ~14-10 Ma 

(Cande e Leslie, 1986), seria a causa da presente configuração e cinemática do SFLO, em 

adição ao soerguimento do ante-arco como um bloco rígido (Chiloé Block). Nesse contexto, 

Thomson (2002) e Adriasola et al. (2005) sugerem alta taxa de exumação (5-15 km, com 

velocidade de 1-2 mm/ano) para o Mioceno Superior coincidente com o início da subducção 

da Dorsal do Chile. Em conjunto com as glaciações ocorridas desde o Mioceno até o 

Pleistoceno, tal soerguimento teria grande importância na denudação do continente e na 

arquitetura atual dos Andes Norpatagónicos (Thomson, 2002; Melnick e Echtler, 2006a, 
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2006b). No entanto, Beck (1988), Garcia et al. (1988), Cembrano et al. (1996, 2000, 2002) e 

Lavenu e Cembrano (1999) propõem que a causa principal da configuração dessa estrutura 

seria a vergência constante, de direção N-NE, da Placa de Nazca desde o Mioceno. 

Na região de estudo foram observados dois conjuntos de lineamentos (linhas brancas 

grossas na Fig. 2.5) em estreita associação com o alojamento dos magmas do Complexo 

Vulcânico Yate. A estrutura N-S (N10ºE) representa o SFLO propriamente dito, o qual 

condiciona o alojamento dos vulcões Yate e Hornopirén; o segmento ENE-WSW, secundário 

em importância, condiciona o magmatismo associado aos centros eruptivos do Cordão 

Cabrera e Vulcão Gualaihué, possivelmente reflexo da cinemática do SFLO. 

 

 
 
Figura 2.5. Lineamentos maiores e menores do embasamento do Complexo Vulcânico Yate associados ao 
Sistema de Falha Liquiñe-Ofqui (SFLO). Em destaque os lineamentos N-S e NE-SW com vulcanismo associado.  
Traços grossos correspondem à estruturas regionais; traços finos correspondem à estruturas locais.   

2.4 Contexto litoestratigráfico regional 

A área selecionada para desenvolver o presente projeto de Doutorado está inserida na 

ZVS, mais especificamente na porção setentrional desse segmento, entre as latitudes 40º-43ºS. 

O arcabouço litoestratigráfico regional, incluindo Chile e parte da Argentina, é constituído por 

quatro unidades principais (Fig. 2.6; para detalhe ver Anexo I). 
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(i) Embasamento metamórfico pré-Mesozóico: inclui rochas metamórficas de médio a 

baixo grau, produtos do metamorfismo neo-paleozóico e triássico-jurássico do embasamento 

antigo (Hervé 1988; Pankhurst e Rapela, 1998; Pankhurst et al., 1992; Hervé et al., 2000), 

bem como rochas magmáticas produtos da aglutinação de Pangea (Ramos, 2000; Pankhurst et 

al., 2006);  

(ii) Seqüências vulcano-sedimentares e corpos granitóides intrusivos do Mesozóico. 

As seqüências vulcano-sedimentares afloram principalmente na Argentina e na borda 

ocidental da divisa Chile-Argentina. Estão representadas pelo complexos Vulcano-

Sedimentário Cordillerano e Vulcano-Sedimentário Extra-Andino, na Argentina (Giacosa e 

Heredia, 2001) e pelas formações Ibáñez (Espinosa et al., 1971 em Sernageomin-BRGM, 

1995) e Pichicolo (Sernageomin-BRGM, 1995), no Chile. As rochas plutônicas localizam-se 

nas bordas oriental e ocidental da divisa Chile-Argentina. São representadas, na Argentina, 

pela Superunidade Pilcaniyeu (González, 1995 em Giacosa et al., 2001) e pelo Batólito 

Patagónio Subcordilleano (Gordon e Ort, 1993 em Giacosa et al., 2001); no Chile, pelo 

Batólito Patagónio Cordillerano (divisa com Argentina) e pelo bloco oriental do Batólito 

Norpatagónico (Moreno et al., 1985; Thiele et al., 1985, Parada et al., 1987; Sernageomin-

BRGM, 1995;).  

(iii) Seqüências vulcânicas, sedimentares e corpos granitóides intrusivos do 

Cenozóico. Os granitóides estão representados pelo extremo ocidental do Batólito 

Norpatagónico, de idade miocena (Sernageomin-BRGM 1995), localizado a oeste do traço 

principal do SFLO. As rochas sedimentares e vulcânicas terciárias (por ex., formações 

Huitrera e La Ventana, Giacosa e Heredia, 2001) estão ligadas às faixas vulcânicas 

localizadas em bacias extensionais tipo pull-apart. Essas bacias estão associadas à 

configurações distintas da placa de Nazca-Farallón, devido ao aumento da convergência no 

Oligoceno Superior-Mioceno Inferior e possível roll-back da placa de Nazca (Muñoz et al., 

2000; Haschke et al., 2006). 

(iv) Arco Vulcânico Pleistoceno-Holoceno. O arco vulcânico no segmento sul da ZVS está 

caracterizado por duas etapas magmáticas maiores, e distintas no tempo. A primeira etapa de 

magmatismo é atribuída ao Pleistoceno, estando caracterizada por diversas estruturas 

vulcânicas e seqüências vulcano-sedimentares com forte erosão glacial e idades 

dominantemente entre o Pleistoceno Inferior a Médio, desde 1,7 Ma (K/Ar) até 340 ± 41 ka 

(40Ar/39Ar por fusão total) (Moreno et al., 1985a, 1985b; Sernageomin-BGRM, 1995; Lara et 

al., 2001;  Mella et al., 2005). Durante essa etapa, o arco  teve uma  configuração distinta 

daquela atual, com maior extensão lateral no setor mais setentrional (acima de 42ºS). Já a 
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segunda etapa do vulcanismo desenvolveu-se desde o Pleistoceno Superior até o Holoceno 

(recente), englobando desde a base dos vulcões ativos na região (p.ex., Osorno, Calbuco, 

Yate, Gualaihué, Hornopirén, dentre outros, Moreno et al., 1985a, 1985b) até as erupções 

históricas. 

Especificamente no entorno do Complexo Vulcânico Yate (CVY) o arcabouço 

litoestratigráfico é constituído em grande parte pelo Batólito Norpatagónico, de idade 

miocena (Munizaga et al., 1988; Sernageomin-BRGM, 1995, Adriasola et al., 2005), e ainda 

por (i) rochas metamórficas pré-Mesozóicas (Complexo Metamórfico de alto grau Sotomó-

Chaiquenes; Thiele et al., 1985; Parada et al., 1987), (ii) seqüências sedimentares mesozóicas 

(Formação Pichicolo; Sernageomin-BGRM, 1995) e cenozóicas (Formação Ayacara; Solano, 

1978; Rojas et al., 1994, Rojas 2003) subordinadas (Fig. 2.6), e (iv) vulcanismo Pleistoceno. 

Esse último, caracterizado por seqüências vulcânicas semelhantes às observadas mais a norte 

(por ex., Vulcão La Picada, estratos de Hueñu-Hueñu) são denominadas como Estratos de 

Contáo (Alarcón, 1995) e Vulcão Sierra Negra.  

A seguir, são descritas algumas informações referentes à Formação Pichicolo (riolitos 

Gualaihué), Vulcão Sierra Negra e Estratos de Contáo (renomeado no presente trabalho 

como Vulcão Mañinhueico), estes dois últimos representariam a primeira etapa do 

vulcanismo formador do arco pleistoceno e, portanto, reconhecidos como parte do 

embasamento do Complexo Vulcânico Yate. Tais informações foram obtidas a partir de 

reconhecimentos de campo realizados durante o desenvolvimento deste projeto.  

Os riolitos Gualaihué (nomeados informalmente neste trabalho) afloram no setor 

ocidental do Vulcão homônimo (ver mapa geológico no Anexo I), correspondendo a uma 

seqüência de derrames de composição rio-dacítica e blocos com fraturamento in situ (block 

and ash deposit), bem como por fluxos de detritos, brechas hialoclásticas e tufos (Foto 2.1). 

Essa seqüência está bem preservada em uma estrutura homoclinal subhorizontal e com 

caimento para leste, encontrando-se sobrepostos ao membro pelítico da formação Ayacara (o 

seu contato não foi determinado) e subjacente ao vulcão Gualaihué. Apresentam alteração 

penetretiva tipo quartzo-sericita-pirita semelhante àquela descrita mais ao sul, na localidade 

de Pichicolo, em lavas andesíticas da Formação Pichicolo (Sernageomin-BGRM, 1995). Por 

essa correspondência e pela associação espacial, os riolitos Gualaihué corresponderiam ao 

membro superior da Formação Pichicolo. Na ausência de dados geocronológicos diretos, essa 

correlação é aqui adotada. 
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Foto 2.1. Riolitos Gualaihué. Derrame de lava rio-dacítica com alteração quartzo-pirita-sericita, associada a 
uma brecha de blocos e tufos. Na foto observa-se uma brecha com alteração argílitica (possivelmente relicto de 
uma brecha hialoclástica; centro-direita da foto). 

 

Os remanescentes do Vulcão Sierra Negra são escassos. Na Carta Metalogênica da 

Décima Região Sul (Sernageomin-BGRM, 1995) é descrito como um “…complexo 

(vulcânico) composto por produtos vulcano-sedimentares fortemente erosionados…”. Este 

trabalho concorda com a descrição. As observações de campo mostram um estrato-vulcão 

(composite cone) com profunda erosão glacial, alojado no setor mais oriental do Complexo 

Vulcânico Yate, mais precisamente a leste dos vulcões Yate e Hornopirén (Foto. 2.2). É 

composto por uma seqüência estratificada de aproximadamente 700 metros de espessura 

caracterizada por derrames de basaltos, na base, e andesitos no topo, com intercalações de 

tufos básicos, lahares e fluxo de detritos. Nas porções sul e norte do Vulcão Sierra Negra, 

observam-se necks, diques basálticos e derrames com forte mergulho para sul, representando 

antigos condutos vulcânicos. As relações de contato entre o Vulcão Sierra Negra e o 

Complexo Vulcânico Yate, baseado no elevado grau de erosão e alteração observado, sugere 

uma idade mais antiga (Plioceno-Pleistoceno) ou, ainda, penecontemporânea às unidades 

basais do Complexo Vulcânico Yate.  

O Vulcão Mañinhueico consiste em uma seqüência vulcânica com forte erosão glacial 

(Foto 2.3), aflorando a aproximadamente 10 km a norte do Vulcão Gualaihué, em clara 

discordância com o Batólito Norpatagónico. Tal disposição faz supor idade e evolução 

análogas ao Vulcão Sierra Negra. Devido seu difícil acesso foi impossível sua amostragem e 

caracterização detalhadas. Na zona de Contáo foram definidos os Estratos de Contáo 

(Alarcón, 1995) como uma seqüência pós-Miocena caracterizadas principalmente por 

derrames andesíticos e lahares. Pela proximidade e interpretação sugerida pós-Formação 

Ayacara, o Vulcão Mañinhueico se correlacionaria aos Estratos de Contáo. 
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Foto. 2.2. Vista panorâmica do Vulcão Sierra Negra a partir do ponto YLP-10 (ver Anexo I). Na foto são 
referenciados a Lagoa Pinto Concha (centro), neck e camadas com forte mergulho para sul (primeiro plano à 
direita), bem como as unidades Río Desesperado e Lago Pinto do Vulcão Yate. 

 

 
 
Foto 2.3. Vista panorâmica das seqüências vulcânicas indiferenciadas (Vulcão Mañihueico) sotopostas ao 
Batólito Norpatagónico. Ao fundo, destacam-se os cumes dos edifícios vulcânicos Calbuco, Osorno (esquerda) e 
Tronador (direita). 

2.5 Trabalhos anteriores 

Os antecedentes históricos e geológicos da área de pesquisa foram obtidos de um 

acervo de publicações que datam do século XIX até 1995. O Complexo Vulcânico Yate 

(definido como tal neste trabalho) corresponde a um dos inúmeros centros vulcânicos ativos 

(Holoceno) do segmento sul da Cordilheira Andina, entre 40º-43ºS. Segundo Aguirre e Levi 

(1964), o complexo está incluído na Série Efusiva Máfica composta por “…fluxos de lava, 

piroclásticos e lahares, de características basálticas e andesíticas…”, englobando grande 

parte das províncias de Cautín, Valdivia, Osorno e Llanquihue. Os complexos mais antigos 

(p. ex., Sierra Negra) estariam correlacionados com a Formação Cola de Zorro (Vergara e 

Muñoz, 1982).     
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1.5.1 Vulcão Yate 

O primeiro registro histórico para o nome Yate encontra-se no mapa de Cano e 

Olmedilla (1775 em Petit-Breuilh, 1995). A etimologia da palavra Yate vem do vocábulo 

Mapuche ‘yatehue’ que corresponde ao peixe Corvina. A primeira descrição tratando-o como  

um vulcão data do ano 1871 (Juliet 1871 em Petit-Breuilh, 1997). Steffens (1910) e Steffens 

(1947) descrevem: “…um vulcão de orientação SW-NE, sobre um embasamento cristalino 

com profunda erosão glacial, indicando idade mais antiga que os vizinhos Osorno e 

Calbuco…”. Posteriormente, diversos trabalhos da década de 90 já descrevem o Vulcão Yate 

como “…um complexo vulcânico do tipo estrato-vulcão misto e composto, integrado por 

unidades menores desde o Pleistoceno até o Holoceno, que apresentam colunas estratigráficas 

de 1000 a 1500 metros de produtos vulcânicos, com as manifestações mais recentes 

localizadas no extremo SE do complexo, caracterizadas por dois domos dacíticos” (p. ex., 

Lopez-Escobar et al., 1993; Sernageomin-BRGM, 1995). Gonzalez-Ferrán (1994) descreve-o 

como: “…um estrato vulcão composto por uma seqüência de centros eruptivos fissurais de 7,5 

km de comprimento, controlados por uma fratura N25ºW e intercalados por uma seqüência de 

fluxos de lava e piroclastos de composição andesito basáltica. Sua atividade mais recente 

corresponde a dois centros adjacentes localizados nos flancos noroeste e leste, produzindo 

emissões de lavas de composição andesíticas (60,81% SiO2), com idade estimada Pleistoceno 

Superior a Recente”.  

Segundo as fontes acima, o Vulcão Yate não teria apresentado erupções recentes. 

Todavia as remoções em massa são uns dos fenômenos freqüentes, associados tanto a fluxos 

de detritos vulcânicos (lahares) como a fluxos de lama e detritos por fortes chuvas e degelo 

(Heuser, 1985). Assim, Vidal Gormaz (1871), descreve uma avalanche de detritos e lama 

acontecida ao final do século XIX: “ …no final do ano 1870, na nascente do río Blanco, borda 

setentrional do Vulcão Yate, aconteceu uma grande avalanche composta por cascalhos (2-4 

metros), areia e argilas atingindo 18-19 metros na margem ocidental e 5 metros na margem 

oriental do rio, levando árvores e tudo quanto encontrou em seu caminho.” Por outro lado, 

Steffen (1910) também descreve uma segunda avalanche acontecida em 1896 no vale do Rio 

Blanco: “…uma grande avalancha composta por água, gelo, lama e rocha, precipitando-se por 

todo o vale do Rio Blanco, acumulando uma mistura de rochas e árvores atingindo uma 

superfície de 200 km2... as águas do rio foram estancadas rompendo-se dias depois…”. 

Posteriormente, em 19 de fevereiro de 1965, aconteceu uma avalanche de lama e fluxo de 

detritos composto por blocos, areia, lama e árvores no vale do Rio del Derrumbe, que gerou 
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um tsunami e uma onda de 12 metros no Lago Cabrera, sepultando 27 pessoas que moravam e 

trabalhavam no baixo curso daquele rio (Journal El LLanquihué, 20-25 de fevereiro 1965)    

Os primeiros dados petrográficos e geoquímicos são apresentados por Ziegenspeck 

(1883) reconhecendo dacitos (~63,5% SiO2) com plagioclásio-augita-magnetita. A seguir, 

Notsu et al., 1987, Kilian e López-Escobar (1991) e López-Escobar et al. (1993) descrevem 

duas amostras de lavas andesíticas (58.4% e 60,81% SiO2) com fenocristais de plagioclásio, 

ortopiroxênio, clinopiroxênio, olivina e opacos. Três dados de 86Sr/87Sri  (0,70437-0,7045) 

foram reportados para esse vulcão.  

1.5.2 Centros Eruptivos Cordón Cabrera (CECC) 

As únicas informações prévias existentes sobre o Cordón Cabrera correspondem à 

descrições geológicas do Sernageomin-BGRM (1995). Essa estrutura é definida como “…um 

cordão de caráter fissural de 15 km de longitude, estendido desde o Vulcão Yate até o Vulcão 

Apagado…”. São caracterizados pela ocorrência de fluxos de lava e piroclásticos, formados 

durante períodos glacial e pós-glacial (~14.000 ka, vide Heusser, 1990; Clapperton 1993).  

1.5.3 Vulcão Hornopirén 

O nome Hornopirén tem sua origem do espanhol horno (forno) e do mapuche pirén 

(neve) (Petit-Breuilh, 1995). Na literatura esse vulcão é descrito como um estrato-cone 

perfeito, composto por lavas e piroclastos basálticos (53% SiO2) com um pequeno cone de 

escórias no topo. Tem altitude de 1572 m (s.n.m.), não apresentando evidências de erosão 

glacial (Solano, 1978; Sernageomin-BGRM, 1995; Gonzalez-Ferrán, 1994; Petit-Breuilh, 

1995). O Vulcão Hornopirén teve erupções vulcânicas recentes nos anos 1835 e 1872 (?) 

(Darwin, 1838 e Hantke, 1975, em Petit-Breuilh, 1995).   

Dados petrográficos e geoquímicos publicados na literatura indicam composição 

basáltica para as lavas (HOR-001 53,05% SiO2), com fenocristais de plagioclásio, 

clinopiroxênio, olivina, opacos. Dois dados 86Sr/87Sri de 0,70434 e 0,7044 (erros não 

apresentados) são reportados para esse vulcão (Notsu et al., 1987; Kilian e López-Escobar, 

1991; López-Escobar et al., 1993).  
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1.5.4 Vulcão Gualaihué  

Na literatura descreve-se principalmente a unidade pós-glacial – Vulcão Apagado, 

como “…um cone de piroclastos (cinder cone) alojado numa depressão correspondente ao 

círculo glacial, com um derrame de  lava basáltica que, possivelmente, corresponde a uma 

manifestação pós-glacial de um centro vulcânico antigo que sofreu um colapso tipo 

caldeira...” (Sernageomin-BGRM, 1995). O cone tem diâmetro basal de 2 km e altitude de 

500 metros. 

Dados petrográficos e geoquímicos para esse vulcão são escassos; somente duas 

amostras (HUA-001 51,42% e 53,8% SiO2) com fenocristais de plagioclásio, clinopiroxênio, 

olivina, opacos foram descrita (Notsu et al., 1987; Kilian e López-Escobar,1991; López-

Escobar et al. 1991, 1993). Razões 86Sr/87Sri de 0,70356 ± 0,00003 e 0,70401 (não é referido 

o erro), assim como razão 143Nd/144Ndi de 0,51283 ± 0,00002, sugerem serem as lavas mais 

primitivas da região (Notsu et al., 1987, López-Escobar et al. 1993). 
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CAPÍTULO 3 - LITOESTRATIGRAFIA 

Antes de descrever as unidades litoestratigráficas cartografadas, será apresentado um 

conjunto de conceitos técnicos que definem a hierarquia vulcânica adotada neste trabalho. As 

definições abaixo listadas seguem, fem parte, a classificação proposta pelo Código 

Estratigráfico (2005) US Geological Survey (vide 

http://ngmdb.usgs.gov/Info/NACSN/Code2/code2.html).  

 

• Sub-unidade Vulcânica: hierarquia fundamental, representada por depósitos 

vulcânicos confinados num determinado espaço geográfico (lagoa, rio, estrada 

[p.ex., Sub-unidade Lago Pinto I, Domos Río del Derrumbe]).  

• Unidade Vulcânica: conjunto de sub-unidades vulcânicas com ou sem 

associações correlacionáveis em outros setores do vulcão; definem diferentes 

episódios vulcânicos de importância dentro do vulcão, como por exemplo, 

construção de domos e avalanche de detritos, cones de escória, atividade fissural, 

construção e colapso do edifício vulcânico.  

• Vulcão: edifício formado por uma (neste caso, dito monogênico) ou várias 

unidades vulcânicas, construído a partir de um único centro emissor ou vários. 

Neste sentido o termo vulcão composto (composite volcano) ou estrato-vulcão, 

será utilizado para nomear edifícios vulcânicos constituídos pela alternância de 

derrames de lavas, tufos (tefras), ignimbritos ou avalanches; podendo estar 

associados à ocorrência de ‘cones parasitas’, domos e estruturas de colapso. O 

termo ‘vulcão combinado’ (compound volcano) serão utilizado no caso em que 

ocorra migração do conduto central dentro de uma área restrita, constituindo assim 

mais de um centro emissor no tempo (Davidson e De Silva, 2000).  

• Complexo Vulcânico: consiste de um conjunto de diversos vulcões (compostos ou 

combinados), e cones monogênicos.  

 

Com base nas definições acima mencionadas é possível descrever o Complexo 

Vulcânico Yate (CVY) como um conjunto de vulcões (composto e combinado) e cones 

monogênicos, que englobam uma área de c. 420 km2, e mais de 2000 metros de sessão 

vertical contínua depositada desde o Pleistoceno até o Holoceno (vide Anexo I; Fig. 3.2). O 

complexo está edificado em consonância com três sistemas estruturais principais: um N-S, 
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que corresponde ao Sistema de Falhas Liquiñe-Ofqui (Capítulo II), outro NE-SW, que 

corresponde ao Cordón Cabrera e o último NW-SE, mais conspícuo, que corresponderia à 

estruturas herdadas no embasamento. Sua coluna estratigráfica é definida pela construção de 

três vulcões: Yate, Hornopirén e Gualaihué (ou Hualaihué), bem como pelos inúmeros 

centros eruptivos que constituem o Cordón Cabrera que une o vulcão Yate com o Gualaihué. 

A seguir será apresentada a subdivisão estratigráfica do Complexo Vulcânico Yate, 

que inclui os vulcões e centros eruptivos acima mencionados. As limitações de acesso 

prejudicaram o mapeamento detalhado de alguns setores do complexo sem, no entanto, 

prejudicar a confecção de um mapa geológico de detalhe (1: 50.000), inédito e um dos poucos 

já confeccionados para vulcões recentes ao sul dos 41ºS, no Chile (ver metodologias em 

Apêndice I). Os critérios adotados para estabelecer a cronologia dos eventos eruptivos que 

construíram o Complexo Vulcânico Yate representam uma combinação entre interpretação 

fotogeológica, mapeamento de campo, aspectos morfoestruturais e datação 40Ar/39Ar. Esses 

critérios são comumente usados em estudos de vulcões recentes nos Andes (Moreno et al., 

1985; Gerlach et al., 1988; Moreno, 1995), especialmente quando não estão disponíveis dados 

radiométricos de 14C. Dentre os critérios adotados inclui-se evidência de atividade eruptiva 

após a última glaciação na região que, no caso dos Andes, tem registro em c. 11-14 ka 

(Mercer, 1976; Heusser, 1990; Clapperton, 1993; Lowell et al., 1995). O grau de erosão 

observado nos derrames permitiu, assim, posicioná-los relativamente à transição Pleistoceno-

Holoceno, enquanto as relações de sobreposição/intersecção entre as unidades definidas e 

datações 40Ar/39Ar foram úteis para estabelecer a sucessão vulcanoestratigráfica precisa para o 

complexo.  

3.1 Geocronologia 40Ar/39Ar  

Com vistas a complementar as informações levantadas no mapeamento de campo e, 

obviamente, estabelecer o vínculo temporal absoluto entre as unidades, foram selecionadas 

amostras representativas de algumas das principais unidades cartografadas para datação 
40Ar/39Ar. Um conjunto de cinco amostras foram enviadas ao Laboratório de Ar/Ar da 

University of Queensland, Austrália, como parte de um projeto de cooperação científica com 

Dr. Paulo Vasconcelos. Dessas, apenas duas (YLL-2 e YLL-5) foram analisadas, sendo que as 

idades resultantes apresentaram erros muito elevados (ver Anexo II). Particularmente para o 

andesito YLL-5 a proporção de 40Ar* foi menor que 5% do Ar total extraído, implicando em 

erro maior que a própria idade absoluta da amostra. Esses resultados se explicam por serem 
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amostras de relativa complexidade devido terem (i) baixo teor de K (1,45-1,75% wt.) e (ii) 

idades presumivelmente muito jovens, tendo requerido inúmeros ajustes no sistema analítico 

daquele laboratório.  

Uma segundo conjunto de amostras (13 ao todo) foi enviado ao Laboratório de Ar/Ar 

do Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN, Chile), agora excluindo as 

amostras mais jovens, presumivelmente de idade holocênica. Dessas, 11 análises foram feitas 

na matriz e 2 em anfibólio. Das 11 análises em matriz, 10 resultaram em idades platô e 

isócronas, semelhantes entre si; a análise por aquecimento gradual mostrou história de 

resfriamento simples, sem evidências conclusivas da presença de Ar antigo, herdado. Boa 

parte das idades obtidas trazem erros individuais altos, maiores até que 10%. Dada a 

complexidade metodológica na datação dessas rochas, esses resultados foram igualmente 

considerados obviamente avaliando sua coerência com respeito às informações de campo.  

Uma descrição detalhada da metodologia adotada no Laboratório do 

SERNAGEOMIN é apresentada no Apêndice I. O Anexo II reúne todos os gráficos 

apresentados neste capítulo, em formatação maior, bem como a tabela completa dos dados 

analíticos. Na Tabela 3.1 estão listados os principais parâmetros analíticos referentes às 

amostras analisadas.  

3.2 Litoestratigrafia e geocronologia do Vulcão Yate 

O Vulcão Yate tem altitude c. 2.190 metros (acima do nível do mar) e representa um 

compound volcano (vulcão combinado) alongado segundo NNW-SSE, totalizando uma área 

de 160 km2. Sua edificação envolve um registro de aproximadamente 2.000 metros de 

material vulcânico eruptado desde o Pleistoceno Superior até o Holoceno, organizado em 

cinco unidades litoestratigráficas (ver Anexo I; Fig. 3.2), a saber: 

 

i. Unidade Yate I: corresponde à unidade mais antiga de idade Pleistoceno Superior 

(vide idades Ar-Ar pela frente). Inclui derrames básicos, ácidos com geração de 

domos riolíticos, e depósitos tipo bloco e cinza (block and ash) e ignimbritos de 

composição intermediária.  

ii. Unidade Yate II: corresponde à unidade constituinte do edifício principal de idade 

Pleitoceno Superior – Holoceno. É representada por grandes depósitos compostos por 

derrames básicos a intermediários, lahares e tufos na base, e domos dacíticos, tufos, 
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ignimbritos, blocos e cinzas, no topo, culminando com um colapso do flanco sul do 

vulcão. Compreende as sub-unidades Llaguepe I e Río Desesperado.  

iii. Unidade Yate III: unidade que vai desde o Pleitoceno Superior até o Holoceno. 

Corresponde a uma seqüência de derrames de composição intermediária constituindo a 

etapa pós-colapso do edifício vulcânico. Esta unidade apresenta evidências, em 

diferentes graus, de mistura de magmas. Inclui as sub-unidades Llaguepe II, Lago 

Pinto I e Lago Pinto II. 

iv. Unidade Yate IV: corresponde a uma unidade de idade holocênica. É representada pela 

construção de derrames e cones de escória de composições básicas sem evidencias de 

mistura de magmas. É definida pela sub-unidade Llaguepe III. 

v. Unidade Yate V: corresponde também a uma unidade litoestratigráfica recente, do 

Holoceno. É representada pela construção de domos dacíticos presumivelmente 

associados ao colapso parcial do flanco sul do Vulcão Yate. Aflora no vale do Rio Del 

Derrumbe.  

 
Tabela 3.1. Dados analíticos Ar/Ar do Complexo Vulcânico Yate, incluindo o Vulcão Sierra Negra e Basaltos 
Punta Poe. 

 
* Idade reportada para a amostra YB-6 corresponde à idade obtida pelos steps medido a partir de três espécimes. 1 Idades  
calculadas relativas ao padrão sanidina Alder Creek de 1.194 Ma (Renne et al., 1998). 2 Números dos steps utilizados na 
regressão para o cálculo das idades platô e isócrônica. Legenda:  Gua.:Gualaihué;  Hor.: Hornopirén;  Mat.:Matriz;  
Anf.:Anfibólio.   
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Figura 3.1. Espectro de idades platô e isocrônica 40Ar/39Ar do Vulcão Yate e CECC.  
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Figura 3.1. (continuação) Espectro de idades platô e isocrônica 40Ar/39Ar dos vulcões Hornopirén, Gualaihué, e 
Sierra Negra, também incluindo resultados para os Basaltos Punta Poe. 
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3.2.1 Unidade Yate I – Pleistoceno Superior (c. 122-105 ka) 

Aflora na nascente do Rio del Derrumbe, na base do flanco sul do Vulcão Yate e na 

margem oeste da Lagoa Cabrera (Anexo I). É representada por derrames e corpos hipo-

abissais de basaltos, andesitos basálticos, dacitos e domos de riolitos em associação com 

depósitos de tufos (tamanho lapilli e cinza) e brechas. Especificamente nos corpos hipo-

abissais foram observadas evidências de mistura (mingling) entre magmas intermediários e 

básicos (Foto 3.1). Duas amostras desta unidade: um riolito (HLC-9, 71% SiO2) e um dacito 

(HLC-11, 68% SiO2) coletadas ao longo do vale do Rio Del Derrumbe deram idades 
40Ar/39Ar platô de 122 ± 15 ka e 105 ± 16 ka, respectivamente, as quais são fortemenete 

concordantes com as idades integrada e isocrônica (Fig 3.1). 

 

 
 
Foto 3.1. Afloramento da Unidade Yate I, no flanco sul do Vulcão Yate. Andesito basáltico com fraturamento colunar 
(HLC-10) em contato com dacito (HLC-11). A barra branca na lateral direita da foto representa uma escala 
aproximada de 2 metros. 

3.2.2 Unidade Yate II – Pleistoceno Superior (c. 105-43 ka) 

3.2.2.1 Sub-unidade Río Desesperado  

Aflora a SE do Vulcão Yate (Anexo I), correspondendo a um conjunto de cones 

monogênicos, domos, necks e derrames presumivelmente de andesitos e dacitos, com níveis 

variados de erosão glacial. Importantes evidências de alteração hidrotermal (formação de 

zeólitas) foram observadas em alguns derrames. Não foi possível datar esta sub-unidade 

devido à forte alteração supergênica observada nas amostras coletadas. Todavia, sua posição 
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estratigráfica sugere que a mesma seria relativamente mais antiga que a sub-unidade Llaguepe 

I. 

3.2.2.2 Sub-unidade Llaguepe I 

 

Tem grande abrangência espacial, aflorando principalmente no setor setentrional do 

Vulcão Yate (Anexo I), ao longo das nascentes dos rios del Derrumbe, Blanco e Llaguepe. 

Corresponde a uma seqüência estratigráfica espessa (~600 metros) composta por, da base para 

o topo (Fig. 3.2):  

i) Derrames de basaltos, andesitos basálticos e andesitos pouco espessos, intercalados 

com brechas hialoclásticas, lapilli-tufos e lahares, todos fortemente afetados por 

erosão glacial; 

ii) Uma zona intermediária representada por uma seqüência clástica dominada por lapilli-

tufos, brecha-tufos, blocos-cinzas (block and ash) e lahares, todos com características 

máficas, além de algumas intercalações de material retrabalhado;  

iii) Derrames de dacitos com disjunção colunar, associados a fluxo piroclástico rico em 

pomes (ash-flow tuff; Smith, 1960, 1979). 

 

 Toda a seqüência se dispõe radialmente a partir de um centro emissor central, 

presumivelmente colapsado e fortemente erodido (Fotos 3.2, 3.3). Diques associados às sub-

unidades Llaguepe II e Lago Pinto I (ver descrições adiante) cortam toda a seqüência, bem 

como os diques riolíticos da unidade Yate I, atestando a relação temporal entre as mesmas 

(ainda Fotos 3.2, 3.3). Duas amostras foram datadas pelo método Ar/Ar. Na base da seqüência 

foi selecionada um amostra de um derrame de composição intermediária (amostra YB-6), mas 

a idade obtida teve erro muito alto, provavelmente em função do baixo teor de K (Anexo II). 

Uma segunda amostra, um dacito (YLL-9, 67% SiO2) da parte superior da seqüência, 

forneceu idades platô e isocrônica semelhantes (Tabela 3.1; Fig. 3.1), de 43 ± 7 ka e 41 ± 5 

ka, respectivamente.  

Dada a espessura dessa sequência vulcânica, a idade obtida é aqui interpretada como o 

limite temporal superior de extrusão/deposição. Desta forma, os primeiros pulsos vulcânicos 

(base da sequência) poderiam se superpor, em escala de tempo, com o intervalo definido para 

a Sub-unidade Río Desesperado, mais antiga.  
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3.2.3 Unidade Yate III – Pleistoceno Superior (c. 43-22 ka) a Holoceno. 

3.2.3.1 Sub-unidade Llaguepe II  

Aflora no setor norte do Vulcão Yate, sobreposta à Sub-unidade Llaguepe I (Anexo I). 

Caracteriza-se por uma seqüência rítmica dominada, na base, por derrames de andesitos 

basálticos com forte fraturamento planar, graduando ao topo para andesitos com texturas de 

fluxo. Tufos básicos de lapilli não consolidados intercalam-se entre esses derrames sendo que, 

especialmente na base, alguns dos derrames apresentam brechas tipo pipe escape (Foto 3.4). 

Fraturamento planar e pipe escape são típicas estruturas de resfriamento rápido, sugerindo 

formação em ambiente englacial ou sub-glacial. 

 

 

Foto 3.4. Brechas de 
degaseificação (chaminé de 
escape) em derrame 
englacial/subglacial da Sub-
unidade Llaguepe II. 

 

3.2.3.2 Sub-unidade Lago Pinto I (c. 22 ka)  

Esta sub-unidade aflora somente no setor sul do Vulcão Yate, sobreposta à Sub-

unidade Llaguepe I (Anexo I). Corresponde a uma seqüência (~200-300 metros) de derrames 

de basaltos e andesitos basálticos com estruturas de resfriamento rápido (essencialmente 

fraturas planares), chaminé de escape de fluidos (pipe scape), intercalados por lapilli tufos, 

peperitos e lahares. Domos e diques andesíticos levemente erodidos intrudem toda a 

seqüência (Foto 3.5) e, como a mesma, também apresentam micro-enclaves máficos.  

Uma amostra de basalto (52% SiO2) com teor relativamente alto de K (K2O ) foi 

selecionada para datação Ar/Ar. Os steps resultantes definiram idades platô (22 ± 7 ka) e 

isócrônica (18 ± 4 ka) semelhantes quando considerados os erros analíticos individuais 

(Tabela 3.1; Fig. 3.1). 
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A Sub-unidade Llaguepe II (ver ítem 3.2. e 3.1, acima), aqui considerada como base 

da Unidade Yate III, a qual aflora no extremo sul do vulcão, não pôde ser datada diretamente. 

Todavia, sua posição estratigráfica, características texturais/estruturais, petrográficas e 

geoquímicas guardam estreita semelhança com a Sub-unidade Lago Pinto II (ver Capítulos 4, 

5). Isto sugere que a Sub-unidade Llaguepe II teria idade mais nova que os 22 ka. 

 

 

Foto 3.5. Vista do domo (dique) 
andesítico parcialmente erodido 
do final da Sub-unidade Lago 
Pinto I. Destaca-se uma bomba 
com textura de casca de pão [1] 
associada a lapilli tufos subaéreos, 
característica típica de erupção 
tipo estromboliana dos cones de 
escória da Unidade Yate III – 
Holocena (Sub-unidade Lago 
Pinto II). 

3.2.3.3 Sub-unidade Lago Pinto II  

Aflora principalmente no setor sul do Vulcão Yate e, com menor expressão, a NE do 

Cordón Cabrera (Anexo I). Corresponde a pequenos cones de escória erodidos, derrames de 

andesitos basálticos com micro-enclaves e intercalações de lapilli tufos proximais; esses 

últimos preenchem vales glaciais encaixados na Sub-unidade Lago Pinto I (Fotos 3.6, 3.7). 

Nos cones foram observadas evidências de mistura, provavelmente ocorrida no momento da 

erupção (mistura pome-escória).  

Os dados geocronológicos e as texturas observadas na Unidade Yate III indicam que o 

vulcanismo nesta etapa do vulcão Yate foi concordante com a glaciação Llaquihue (70-14 ka; 

Clapperton, 1993). 
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3.2.4 Unidade Yate IV – Holoceno (c. 6.000 a a.d.p) 

3.2.4.1 Sub-unidade Llaguepe III  

Aflora no setor norte do Vulcão Yate, na nascente do Rio Llaguepe (Anexo I). 

Corresponde a um conjunto de cones de escória e derrames de basaltos e andesitos basálticos 

intercalados por lapilli tufos proximais, os quais preenchem antigos vales glaciais escavados 

sobre a Sub-unidade Llaguepe II (Foto 3.8). Uma idade de c. 6.000 anos obtida pelo método 

C14 em turfa intercalada a um derrame na localidade de Llaguepe (J.A. Naranjo, 2008 

comunicação pessoal); esse derrame guarda estreitas semelhanças petrográficas com a 

Unidade Yate IV, sugerindo que a mesma poderia ser cronocorrelata, com idade holocênica 

em torno de 6.000 anos a.d.p. 
 

 
 
Foto 3.8. Vista de um derrame basáltico da unidade Yate IV (Sub-unidade Llaguepe III) e sua relação de contato 
com a Unidade Yate III (Sub-unidade Llaguepe II). 

3.2.5 Unidade Yate V – Holoceno 

Constitui um conjunto de domos dacíticos e coulees (morfologias de derrames) com 

piroxênios associados a depósitos de bloco e cinza (block and ash) que afloram na nascente 

do Rio del Derrumbe, a S-SW do Vulcão Yate (Foto 3.7; Anexo I). Segundo a classificação de 

Fink e Anderson (2000) correspondem a domos dos tipos lobular e assimétricos. A presença 

de um cripo-domo na margem oriental do vale do Rio del Derrumbe (número 1 na Foto 3.9), 

sugere uma correlação genética entre o evento de colapso da borda sul do vulcão e esses 

domos. De forma geral, os domos não apresentam erosão glacial evidente e não são cortados 

pelo enxame de diques da Unidade Yate III, os quais cortam a unidade Yate I e II; isso 
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permite posicioná-los como unidade posterior aquelas outras duas. Todavia, não foi possível 

observar quaisquer relações de campo que atestem a relação temporal entre as unidades Yate 

IV e V, o que levou-nos a posicionar esta última também dentro do Holoceno, 

estratigraficamente acima da unidade IV tendo em vista a abundante vegetação presente (Foto 

3.9).  

 

 
 
Foto 3.9. Vista panorâmica do Vulcão Yate e suas diferentes unidades ao do vale do Rio del Derrumbe. Yate I: 
Sub-unidades Rio del Derrumbe; Yate II: Sub-unidade Llaguepe I; Yate III: Sub-unidade Lago Pinto I (efusivo); 
e Yate V: domos Río del Derrumbe. As setas que indicam os diques. Destaca-se também o fluxo de detritos (ver 
topografia de hummocky que gerou um tsunami na Lagoa Cabrera (fonte: Journal “El Llanquihue” 19 fevereiro 
1965).   

3.3 Centros Eruptivos Cordón Cabrera (CECC)  

Os centros eruptivos que constituem o Cordón Cabrera correspondem a um conjunto 

de centros basálticos e andesíticos edificados sobre um substrato mais antigo constituído por 

derrames de composição ácida, bem como pelo batólito Norpatagónico. Essa estrutura está 

alinhada segundo trend NNE-SSW, geograficamente localizada entre o Vulcão Yate e o 

Vulcão Gualaihué (Anexo I), englobando uma área de c. 60 km2. 

Foram diferenciadas duas unidades:  

i) Cabrera I: unidade principalmente efusiva (presumivelmente fissural) que 

aflora na margem leste da Lagoa Cabrera (Foto 3.10, Anexo I), representada 

por derrames de andesitos com disjunção colunar e brechas hialoclásticas 

associadas com evidente erosão glacial (Foto 3.11). Uma amostra de andesito 

(HLC-2, 61 %SiO2) datada pelo método Ar/Ar mostra idades platô e isocrônica 

semelhantes em 43 ± 17 ka (Tabela 3.1; Fig. 3.1). 
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ii) Cabrera II: unidade representada por cones monogênicos de escória e derrames 

de basaltos (Foto 3.12) que caem pelos flancos ocidental e oriental do Cordón 

Cabrera, sobre a Unidade Cabrera I. Apresentam diversos graus de erosão 

glacial, indicando que sua formação poderia ter ocorrido desde o Pleistoceno 

(interglacial) até o Holoceno.  

3.4 Vulcão Hornopirén 

O Vulcão Hornopirén corresponde a um pequeno estrato-vulcão, com forma cônica 

quase perfeita. Cobre uma área de aproximadamente 50 km2 (Anexo I) e está caracterizado 

por duas unidades principais:  

 

i) Unidade Hornopirén I: basal, aflora na margem leste da Lagoa Cabrera (Foto 

3.13). É caracterizada por derrames de basalto com olivina, brechas 

hialoclásticas e lapilli tufos básicos, não consolidados, com forte erosão 

glacial. Dois basaltos foram datados nesta unidade. Um deles (HLC-15 50% 

SiO2) tem idades platô e isocrônica aproximadamente semelhantes, entre 1,4 ± 

0,2 e 1,0 ± 0,4 ka, respectivamente, igualmente confirmadas pela idade 

integrada de 1,4 ± 0,4 ka (Tabela 3.1; Fig. 3.1). Situação idêntica é observada 

para a amostra do basalto HLC-13 (52% SiO2), todavia de idade 

significativamente mais jovem (platô em 260 ± 40 ka (Tabela 3.1; Fig. 3.1).  

 

ii) Unidade Hornopirén II: corresponde a um edifício vulcânico de configuração 

cônica quase perfeita, representado por derrames de basaltos e andesitos 

basálticos, com padrão tipo cordado (pahoe-hoe), intercalados por lapilli tufos 

basálticos não consolidados, resultado de erupções tipo estromboliana e 

hawaianas. Aflora na margem leste da Lagoa Cabrera, não apresentando 

evidências de erosão glacial, o que indicaria provável idade holocena a 

histórica (Foto 3.13, erupções 1935 e 1972?; SERNAGEOMIN-BGRM, 1993). 
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3.5 Vulcão Gualaihué  

À semelhança do Vulcão Hornopirén, o Vulcão Gualaihué constitui um estrato-vulcão 

de aproximadamente 80 km2, localizado no extremo ocidental do Complexo Vulcânico Yate 

(Anexo I). Está erguido sobre os riolitos Gualaihué, presumivelmente o membro superior da 

Formação Pichicolo, e o batólito Nordpatagónico (principalmente granodioritos e tonalitos) 

Da base para o topo o Vulcão Gualaihué é representado por três unidades (Fig. 3.2):  

i. Unidade Gualaihué I: derrames de lavas (cordada, Aa e de blocos) de características 

basálticas e andesítico-basálticas, intercalados por lapilli tufos formando um vulcão 

tipo escudo. Essa unidade é dividida em duas sub-unidades, Campamento e El 

Refugio. A primeira aflora em uma área de aproximadamente 60 km2, representada por 

um pequeno vulcão escudo colapsado (estrutura tipo caldeira) e cones monogênicos 

com elevado grau de erosão, localizados no setor leste do Vulcão Gualaihué (Fotos 

3.14, 3.16). A Sub-unidade El Refugio, por sua vez, está em estreita associação 

espacial com o Cordón Cabrera (especificamente com a Unidade Cabrera II) (ver 

Foto 3.16). É representada por necks e derrames sub-horizontais basálticos associados 

a centros monogênicos. Apresenta graus variáveis de erosão sugerindo atividade 

prolongada desde o Pleistoceno Médio até Holoceno. O basalto AP-3 (52% SiO2) 

desta unidade foi datado em 440 ± 20 ka (idade platô; Tabela 3.1; Fig.3. 1). Um 

basalto (52% SiO2) amostrado na localidade de Punta Poe forneceu idade platô 

semelhante, em 450 ± 30 ka, portanto correlacionável com a Unidade Gualaihué I. 

Essas informações permite-nos interpretar que o vulcanismo Gualaihué atingiu o mar 

gerando inúmeras texturas de interação água magma e sedimento magma (peperitos), 

como já sugerido por Mella et al. (2006). 

ii. Unidade Gualaihué II: domos e derrames porfíricos de características andesítico-

basálticas associados à atividade fissural. Aflora e está relacionada com a borda da 

caldeira que representa o estágio final da Unidade Gualaihué I.  

iii. Unidade Gualaihué III: cone de escória e derrames basálticos edificado dentro da 

caldeira. Corresponde ao Vulcão Apagado, definido na literatura regional. É comum 

observar lapilli tufos recentes (3-5 metros de espessuras) com estrutura de fluxo tipo 

bed-form característicos de base surges, indicando origem freato-magmática para este 

cone de escória. Presumivelmente a erupção do Vulcão Apagado teria começado como 

um tuff ring (anel de tufos) e posteriormente configurou-se em cinder cone de lapilli 

tufos proximais.   
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3.6 Síntese sobre a estratigrafia do Complexo Vulcânico Yate 

O primeiro estágio da edificação do Complexo Vulcânico Yate está marcado pela 

erosão de estrato-vulcões antigos (p. ex., Vulcões Sierra Negra e Meñihueico) no Plioceno 

Superior (c. 2,3 ka). Posteriormente, no Pleistoceno Inferior (c. 1,4 ka) iniciaria atividade 

vulcânica fissural, de composição essencialmente básica, ao longo do segmento principal do 

Sistema de Falhas Liquiñe-Ofqui, representada pelo início da Unidade Hornopirén I. 

Subseqüentemente esse vulcanismo básico teria espalhado-se de forma pervasiva também ao 

longo das estruturas NE-SW secundárias, associadas a esse sistema estrutural maior. Esse 

extensivo episódio vulcânico básico gera o(s) edifício(s) mais jovens das unidades 

Hornopirén I (c. 260 ka) e Gualaihué I (c. 440 ka), aparentemente atingindo o mar como 

interpretado a partir da datação dos basaltos de Punta Poe (c. 450 ka).  

No Pleistoceno Superior (c. 122-105 ka), além da atividade fissural básica, iniciou-se a 

primeira atividade efusiva-explosiva (derrames e ignimbritos), de caráter bimodal, que 

configura os primeiros estágios de formação do estrato-vulcão Yate (Unidade Yate I). A etapa 

seguinte caracteriza-se pela alternância de expressivas seqüências dominadas por derrames de 

lavas básicas a ácidas, fluxos de detritos, lahares, tufos proximais e bloco e cinzas, associados 

à brechas hialoclásticas. Essa etapa culmina com a geração de estruturas de colapso com 

fluxos piroclásticos (ash-tuff) e derrames dacíticos (c. 43 ka) incluindo inúmeros enclaves 

máficos. A transição para o Holoceno (c. 22 ka) é dominada pelos derrames básicos, de alto 

K, a intermediários da Unidade Yate III, os quais trazem evidências pervasivas de mistura de 

magmas. Já no Holoceno, mistura de magmas ainda permanece como mecanismo 

petrogenético importante durante os episódios eruptivos restritos ao flanco sul do Vulcão Yate 

(Sub-unidade Lago Pinto II). Todavia, no entanto no flanco norte inicia-se a edificação de 

cones de escória basálticos, sem evidências de mistura de magmas (Unidade Yate IV). Nesse 

intervalo de tempo marca também a edificação do atual Vulcão Hornopirén (Unidade 

Hornopirén II), bem como a erupção de domos ácidos no vale do Rio Del Derrumbe 

(Unidade Yate V). Na região de Gualaihué, o vulcão Apagado (escória e derrames básicos da 

Unidade Gualaihué III) é formado, juntamente com a edificação dos centros eruptivos 

menores no Cordón Cabrera. 
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CAPÍTULO 4 - PETROGRAFIA E QUÍMICA MINERAL 

Este capítulo traz as informações petrográficas referentes às unidades 

litoestratigráficas definidas no capítulo anterior. Aqui estão reunidas as descrições 

mineralógicas e texturais, a partir de estudo em seção delgada, bem como os resultados de 

análises de química mineral obtidos por microssonda eletrônica. Um conjunto expressivo de 

tipos básicos a ácidos foi identificado como função de variações quanto à presença e 

proporções de fases minerais específicas, tais como olivina e piroxênios. Para evitar 

repetições e terminologia excessivamente longa na definição dos litotipos, optamos por 

assumir uma classificação informal simplificada, em grupos. Por exemplo: basaltos (SiO2 

<50%) com olivina serão doravante tratados como basaltos–ol. Por representarem um 

contínuo composicional em muitas das unidades vulcânicas estudadas, basaltos e andesitos 

basálticos serão abreviados como BAB. Assim, os principais grupos petrográficos definidos 

no Complexo Vulcânico Yate são:  

 

 basaltos (SiO2 < 50%) com olivina passarão a basaltos–ol; 

 basaltos e andesitos basálticos (SiO2 50–54%) contendo a associação olivina–

plagioclásio–clinopiroxênio passarão a BAB–ol–cpx;  

 basaltos e andesitos basálticos (SiO2 50–52%) contendo a associação 

plagioclásio–olivina passarão a BAB–pl–ol;  

 basaltos e andesitos basálticos (SiO2 50–56%) contendo a associação 

ortopiroxênio–olivina–plagioclásio–clinopiroxênio passarão a BAB–opx; 

 andesitos (SiO2 58–61%) contendo a associação plagioclásio–clinopiroxênio–

ortopiroxênio permanecerão como andesitos;  

 dacitos (SiO2 ~68%) contendo a associação plagioclásio–ortopiroxênio–

clinopiroxênio permanecerão como dacitos;  

 riolitos (SiO2 71–75%) contendo a associação plagioclásio–anfibólio–

ortopiroxênio passarão a riolitos–anf;  

 riolitos (SiO2 70–71%) contendo a associação plagioclásio–K-feldspato–

biotita–quartzo passarão a riolitos–biot.  

 

Uma característica comum observada nos litotipos acima descritos é a variação 

textural de cristais de plagioclásio. Texturas tipo dusty (D) (Gerlach e Grove, 1982; 

Tsuchiyama, 1985) e sieve (Si) (Nelson e Montana, 1992) foram identificadas em várias 
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unidades. Consistem em um arranjo interconectado de inclusões de material fundido (vidro), 

desenvolvido quando a fase mineral hospedeira sofre dissolução em estado sólido em resposta 

à mudanças físicas e/ou químicas, antecedendo uma nova fase de crescimento. Embora o 

mecanismo de formação seja único, a principal diferença entre essas texturas diz respeito à 

granulometria das inclusões, finas/pequenas (dusty) e grossas (sieve). Cristais com textura 

unsieve (tipo Un), caracterizam–se pela ausência completa de inclusões de vidro. A presença 

de um ou mais tipos texturais (D, Si, Un; Foto 4.1) em uma mesmo cristal levou–nos a adotar 

uma classificação informal dos plagioclásios descritos de acordo com os grupos: 

 

 Grupo Unsieve: inclui cristais com textura tipo Un, geralmente consistindo em 

fenocristais sem inclusões de vidro;  

 Grupo Sieve: inclui cristais com texturas tipo UnSiUn (centro unsieve, zonas 

intermediárias sieve e bordas unsieve) e tipo SiUn (centro sieve e borda 

unsieve). 

 Grupo Dusty: inclui cristais com texturas tipo UnD (centro unsieve e bordas 

dusty), tipo UnDUn (centro unsieve, zonas intermediárias dusty e bordas 

unsieve) e tipo D (dominados por textura dusty). 

 

 

 

 

 
Foto 4.1. A) Plagioclásio do grupo dusty mostrando as dois padrões texturais distintos: euedral (reabsorção 
com recristalização) e anedral (reabsorção sem recristalização). B) Plagioclásio representativo do grupo sieve. 
C) Plagioclásio representativo do grupo unsieve.   
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4.1 Metodologia 

Para estabelecer a fórmula estrutural e classificação química dos minerais foram 

utilizados os procedimentos descritos em diversos trabalhos e programas computacionais. A 

saber:  

 Programa PX–NOM (Sturn, 2002) para piroxênios, seguindo as 

recomendações de Morimoto et al. (1988) com base na razão Fe2+/Fe3+ de 

Lindsley (1983) [Fe3+ é definido por: NaO1/2 + AlIV – AlVI – 2*TiO2 – CrO3/2, como 

proporção catiônica]. 

 Programa ILMAT® (Lepage, 2003) para os óxidos de Fe (ilmenita e 

magnetita), seguindo as especificações de Lindsley e Spencer (1982) e Stormer 

(1983), com base na razão Fe+2/Fe+3 de Carmichael (1967).  

 Programa AMPH–CLASS (Esawi, 2004) para anfibólios, seguindo as 

especificações de Leake et al. (1997).  

 Programa Mica+ (Yavuz, 2003) para biotitas, seguindo o procedimento de 

Rieder et al. (1998).  

 Programa Minpet® para plagioclásios e olivinas, seguindo os procedimentos 

descritos em Deer et al. (1992).  

 

Os parâmetros e procedimentos analíticos utilizados para determinação das 

composições químicas minerais na microssonda eletrônica estão descritos no Apêndice I. As 

análises e descrições petrográficas em detalhe são listadas no Anexo III (Tabelas AIII.1, 

AIII.2, AIII.3, AIII.4, AIII.5, AIII.6, AIII.7, AIII.8). 

4.2 Vulcão Yate 

Em concordância com a cartografia, a petrografia do Vulcão Yate mostrou dominância 

de termos de composição intermediária. Os principais litotipos observados no estudo 

petrográfico são representados por BAB–opx e andesitos, muito embora BAB–ol–cpx e 

dacitos também ocorram em menor proporção. Riolitos–anf e –biot são subordinados, com 

ausência completa de basaltos-ol (Fig. 4.1).  
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4.2.1 BAB–opx  

Os basaltos deste grupo estão representados exclusivamente na Unidade Yate III (Sub–

unidade Lago Pinto I, amostras YLP-13, YLP-10, YLP-11, YLP-1), enquanto os basaltos 

andesíticos ocorrem nas unidades Yate II (Sub–unidade Llaguepe I - amostras YB-01, YB-03, 

YB-4), Yate III (Sub–unidade Lago Pinto I - amostras YLP-5, YLP-9, YLP-14, YLP-15, 

YLP-19; e Sub–unidade Llaguepe II - amostras YB-2, YM-1, YM-3, YLL-1) e Yate IV (Sub–

unidade Lago Pinto II, amostras YLP-4, YLP-6, YLP-12b, YLP-16, YLP-17, YLP-18, YLP-

20) .  
 
 

 

 
Figura 4.1. Freqüências petrográficas das unidades litológicas do Vulcão Yate. Destaca-se a predominância de 
rochas intermediárias do grupo BAB-opx. Os campos contínuos de rochas (diagramados na parte superior da 
figura) baseiam-se em química de elementos maiores segundo a classificação de Le Bas et al. (1986). 
Abreviaturas: B=basalto, AB= andesito basáltico; ol=olivina, pl=plagioclásio, cpx=clinopiroxênio, 
opx=ortopiroxênio, anf=anfibólio, biot=biotita. 

 

Basaltos e andesitos basálticos (SiO2 50-57%) têm por associação petrográfica 

plagioclásio–olivina–clinopiroxênio–ortopiroxênio (em diferentes proporções de ocorrência). 

Tanto basaltos (SiO2 ~50%) quanto andesitos basálticos (SiO2 54–56%) são porfiríticos a 

glomeroporfiríticos com fenocristais (0,5–2 mm) de plagioclásio (10–15% vol.) – olivina (2–

10% vol.) – clinopiroxênio (5–8% vol.) – ortopiroxênio (1–10% vol.) (ver Fotos 4.2, 4.3, 4.4 

para visualização dos aspectos texturais dessas rochas). Especificamente os andesitos 

basálticos podem apresentar aglomerados tanto de plagioclásio(labradorita)+olivina, quanto 

de plagioclásio(andesina)+clinopiroxênio+ortopiroxênio (Foto 4.3). O ortopiroxênio em 

ambos litotipos está presente sob duas formas de ocorrência, ora como centros a partir de 

onde bordas de clinopiroxênio se desenvolvem  (tipo Opx-I),  observado  exclusivamente  nas 
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sub-unidades Lago Pinto I e II, ora como bordas circundando cristais de olivina e/ou 

fenocristais isolados (tipo Opx-II), observadas em todas as unidades enumeradas.  

Nos basaltos, plagioclásio é principalmente do grupo dusty e em menor proporção 

unsieve (Fig. 4.2A). Apresentam–se subeuedrais com grande diversidade composicional 

(entre centros e bordas) e mostrando: (i) zonação inversa, com centros de composição 

labradorítica [An54–70] e bordas de composição bitownítica [An80–71], e (ii) significativa 

zonação normal, caracterizada por centros de composição bitownítica [An71–76] (por vezes, 

anortíticas [An90]) e bordas desde composições de labradorita [An55–64] até andesina [An32–48] 

(Foto 4.2). Também existem evidências de bordas de plagioclásios com componente ternário 

[Or>10%, para An>30%] (Fig. 4.3A).  

Olivina é euedral a subeuedral, por vezes fortemente zonada, com centros 

magnesianos [Fo88–77] gradando para bordas mais férricas [Fo69-73] (Foto 4.2).  

Clinopiroxênio é euedral com padrão de zonação ora inverso ora normal, definindo 

dois grupos texturais e geoquímicos: (i) centros e bordas augíticas [Wo38–45En47–39Fs11–19], 

estas últimas com magnésio variável (Mg# [0,68–0,84]) associado a baixos teores de cromo e 

elevados valores de alumínio [Cr/Cr+Al < 0,02], e (ii) centros de augita com bordas de 

diopsídio [Wo46–49En45–42Fs7–11], com altos teores de cromo e baixos valores de alumínio 

[Cr/Cr+Al = 0,03–0,15], associados a alto magnésio (Mg# [0,8–0,87]) (Fig. 4.4A). Também 

foram observados fenocristais (augita e diopsídio) com centros de ortopiroxênio tipo Opx-I 

(Wo4En59–74Fs37–21, Mg# [0,61–0,80]) (Foto 4.2, Fig. 4.4A).  

A exemplo do clinopiroxênio nessas rochas, ortopiroxênio também se distingue por 

dois tipos composicionais: (i) ortopiroxênios com altos magnésio e cromo (Mg# [0,74–0,78]; 

[Cr/Cr+Al > 0,03]), e (ii) ortopiroxênios com baixos magnésio e cromo (Mg# [0,63–0,68]; 

[Cr/Cr+Al < 0,01]).  

A matriz é hialofítica a intersertal com micrólitos subeuedrais de labradorita [An52–61] 

e, em menor proporção, andesina [An40] (Foto 4.2). Ainda, estão presentes micrólitos de 

plagioclásios com componentes ternários [Or39–17] (Fig. 4.3A), olivina [Fo88–86], augita com 

alto alumínio [Wo44En42Fs14; Mg#=0,76; Al2O3=4,4% ] e magnetita intergranular.  
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Figura 4.2. Histogramas de %An para o grupo BAB-opx. A) Basaltos com predomínio do grupo dusty com 
características labradorita – bitownita, sobre o grupo unsieve (labradorita – andesina). B) Andesitos basálticos 
com variabilidade dos grupos dusty e unsieve (An40-An90). 
 
 

 

 
Foto 4.2. Fotomicrografia do basalto YLP-10. A) Cristais de ortopiroxênio (tipo Opx-I) com bordas de 
clinopiroxênio junto a plagioclásios do grupo dusty. B) Xenólito de quartzo isolado parcialmente reabsorvido. C) 
Aglomerado de olivina fortemente zonada, com plagioclásio do grupo unsieve. D) Plagioclásio do grupo dusty 
com zonação complexa junto a um aglomerado de olivina zonada. Legenda: ol=olivina; cpx=clinopiroxênio; 
opx=ortopiroxênio; pl=plagioclásio; qzo= quartzo; Wo= % de wollastonita; En= % de enstatita; Fs= % de 
ferrosilita; Fo= % de forsterita; An= % de anortita; Mg# = [MgO]/[MgO+FeO] molar.  
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Foto 4.3. Fotomicrografia dos andesitos basálticos YB-04 (Unidade Yate II) e YM-03 (Unidade Yate III). A) 
Amostra YB-04 com duas associações minerais: [1] olivina–clinopiroxênio–plagioclásio e [2] plagioclásio–
clinopiroxênio–ortopiroxênio (tipo Opx-II). Destacam–se os fenocristais de olivina [3], clinopiroxênio, 
ortopiroxênio, plagioclásios dos grupos dusty [4], sieve e unsieve na mesma fotografia. B) Amostra YM-03 com 
xenólito de quartzo metamórfico e olivinas com bordas de ortopiroxênio (tipo Opx-II) indicando assimilação do 
embasamento.  

 

 
 

 
Figura 4.3. Classificação dos plagioclásios (Deer et al, 1992) dos BAB-opx. A) Basaltos com importante 
diversidade química entre centros e bordas (ver inset do histograma), com componentes ternários (alto % Or) em 
borda e matriz. B) Andesitos basálticos com plagioclásios levemente diferenciados com respeito aos basaltos. 
Observam-se membros ternários semelhante a aqueles nos basaltos. C) Dique basáltico mostrando zonação 
normal restrita a centros de bytownita e bordas de labradorita. Legenda: An= % de anortita; Ab= % de albita; 
Or= % de ortoclásio.  
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Figura 4.4. Classificação de 
piroxênios (Morimoto, 1988) e 
olivinas (Deer et al., 1992) 
para o grupo BAB-opx e 
diques (área pontilhada). A) 
Basaltos contendo 
clinopiroxênio com núcleos de 
diopsídio e bordas de augita, 
núcleos de ortopiroxênio bi-
modal (Opx-I, vermelho) e 
homogêneos (Opx-II), olivina 
bimodal ([Fo~87 e Fo~75]. B) 
Andesitos basálticos contendo 
clinopiroxênio tipo augita, 
ortopiroxênios quimicamente 
homogêneos e olivinas com 
variabilidade química contínua 
[Fo88-75]. 

 

Nos andesitos basálticos, plagioclásio é principalmente dos grupos unsieve e dusty 

(dominando o grupo dusty) (Fotos 4.3, 4.4; Fig. 4.4). São observadas tanto zonação normal 

caracterizada por centros de bitownita [An76–82] e bordas de labradorita [An52–62] a andesina 

[An42–47], até zonação inversa caracterizada por: (i) centros de bitownita [An76–88]-andesina 

[An43–48], (ii) zonas intermediárias de labradorita [An56–77] (por vezes com componentes 

ternários [Or6–10]), e (iii) bordas de labradorita [An62–77]-andesina [An42–47] (Fig. 4.3B; Fotos 

4.4, 4.5).  

Olivina [Fo72–75] (~0,4 mm) é euedral a subeuedral (Foto 4.4), em alguns casos com 

sobrecrescimento de ortopiroxênio.  

Clinopiroxênio é euedral a subeuedral, com padrão de zonação normal composto por 

centros e bordas de augita com baixos teores de cromo [Cr/Cr+Al < 0,03]. Os núcleos 

ortopiroxênios (ocorrência Opx-I) (0,4–0,6 mm) apresentam discreta zonação normal de 

composição enstatita [Wo3En62–60Fs35–37; Mg# = 0,62–0,63] (Fig. 4.4B). Os fenocristais e 

bordas de ortopiroxênios apresentam-se euedrais a subeuedrais com baixos teores de 

magnésio e cromo (Mg# [0,63–0,68]; [Cr/Cr+Al < 0,01]), semelhantes com o tipo Opx-I.  

A matriz é hialofítica, muito embora setores com textura hialopilítica se desenvolvam. 

Esses setores são caracterizados por micrólitos (subeuedrais e euedrais) de labradorita [An59–

79] e andesina [An40] (Fig. 4.3B), olivina [Fo72–75], augita [Wo45En42Fs12; Mg# = 0,78] (Fig. 

4.4B), além de magnetita [Usp28] e ilmenita [Ilm81] intergranular.  

Exclusivamente nos andesitos basálticos das unidades Lago Pinto (I, II) foram 

observados microenclaves (p. ex., amostra YLP-14). Esses apresentam textura hialofítica 



Mauricio Alejandro Mella Barra – Tese de Doutorado IGc/USP 49

dominados por plagioclásio (15–20% vol.), olivina (10–15% vol.) e clinopiroxênio (5% vol.). 

O plagioclásio é essencialmente do grupo dusty, podendo apresentar zonação normal (centro 

[An70–76]-borda [An67]) ou inversa (centro variando entre [An46–48] e [An54–63], borda [An55–

70]). (Foto 4.5 e Fig. 4.4B). A olivina tem [Fo85] e o clinopiroxênio apresenta ampla variação 

química [Wo41–44En47–41Fs9–17], ora em equilíbrio com a olivina [Mg# = 0,84], ora em 

desequilíbrio [Mg# = 0,74].  

Microxenólitos de metapelito e xenocristais isolados de quartzo reabsorvidos (Fotos 

4.2B, 4.3B, 4.4B) foram observados em basaltos e andesitos basálticos deste grupo.  

 
 

Foto 4.4. Fotomicrografia dos andesitos basálticos YLP-12, YLP-05, YLP-14 (Unidade Yate IV). A-B) Amostra 
YLP-12b. Em A) Transição escória–pome riolítica com diferentes associações minerais incongruentes (p. ex., Ol-
Qtzo), enclaves de uma rocha dentro da outra (círculo amarelo e preto) e zona quenching no andesito basáltico. 
Em B) Detalhe de associações minerais incongruentes de quartzo (reabsorvido) e plagioclásio andesina com 
olivina. C) Amostra YLP-14, aglomerado de cpx-pl-opx (tipo Opx-II) com núcleos de olivina. D-E) Amostra 
YLP-05, plagioclásio do grupo dusty com zonação inversa, em associação com clinopiroxênio e olivina. 
Legenda: ol=olivina; cpx=clinopiroxênio; opx=ortopiroxênio; pl=plagioclásio; qzo= quartzo; Wo= % de 
wollastonita; En= % de enstatita; Fs= % de ferrosilita; Fo= % de forsterita; An= % de anortita; Mg# = 
[MgO]/[MgO+FeO] molar. 
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Diques com associação petrográfica plagioclásio-ortopiroxênio-clinopiroxênio-olivina 

(Foto 4.5A, amostra YB-08) de composição basáltica, foram observados em estreita relação 

temporal com a Unidade Yate II. Esses apresentam plagioclásio (0,8-1,2 mm) do grupo sieve 

com importante zonação normal de bitownita [An80] gradando para labradorita [An60] (Fig. 

4.3C). A olivina [Fo72–75] é caracterizada por apresentar sobrecrescimento variável de 

ortopiroxênio o qual, por sua vez, ocorre também como fenocristais (0,4–0,6 mm) isolados 

com núcleos de olivina (Foto 4.6). Nesses casos, podem apresentar zonação normal discreta 

como mostrado por pequenas variações nos teores de magnésio e cromo [Wo4–5En77–74Fs19–22; 

Mg# = 0,79borda–0,81centro; Cr = 0,13–0,38%] (Fig. 4.4).  
 
                                                                                                                                                                                       

 

Foto 4.5. Fotomicrografia de enclaves máficos (andesito basáltico YLP-14 da Unidade Yate IV). Os enclaves são 
porfiríticos com textura hialofítica, compostos por fenocristais de plagioclásio(grupo dusty)-olivina-
clinopiroxênio e micrólitos de plagioclásio+clinopiroxênio. A) Enclaves máficos hialofíticos com olivina-
plagioclásio, destacando-se o plagioclásio do grupo dusty com zonação inversa. B) Detalhe de plagioclásio do 
grupo dusty com zonação inversa (núcleo de andesina e borda de labradorita); essa característica não é observada 
nos micrólitos da matriz dentro do enclave, indicando que o plagioclásio poderia ser xenocristal. C) Detalhe do 
enclave máfico com textura hialofítica com fenocristais de olivina junto em associação com plagioclásio do 
grupo dusty. D) Aglomerado subeuedral de dacito–opx (associação plagioclásio-ortopiroxênio-clinopiroxênio), 
com forte diferença química entre os fenocristais e os micrólitos da matriz, sugerindo origens distintas. Legenda: 
ol=olivina; cpx=clinopiroxênio; opx=ortopiroxênio; pl=plagioclásio; qzo= quartzo; Wo= % de wollastonita; En= 
% de enstatita; Fs= % de ferrosilita; Fo= % de forsterita; An= % de anortita; Mg# = [MgO]/[MgO+FeO] molar. 
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A matriz tem textura intersertal composta por micrólitos de labradorita [An61], 

magnetita e vidro intersticial. Nesses diques foram observados xenólitos de metapelitos ricos 

em quartzo-plagioclásio-epidoto (Foto 4.6B). 
 

 
 
Foto 4.6. Fotomicrografia de um dique basáltico (amostra YB-8), correlacionado à Unidade Yate II. A) Domínio 
do plagioclásio do grupo sieve, com zonação patch–zoning composta por núcleos reabsorvidos de composição 
bitownita e bordas de labradoríta, envoltos por matriz intersertal com micrólitos de plagioclásio de composição 
bitownita e labradorita. Fenocristais de ortopiroxênio com núcleos de olivina (círculos pretos na parte superior da 
foto) estão presentes. B) Xenólito de proto–milonito, possivelmente de granodiorito-tonalito (embasamento) com 
quartzo, epidoto, plagioclásio e zonas com vidro (fusão parcial). C) fenocristal de ortopiroxênio com textura 
poikilítica representada por inclusões de plagioclásio e olivina. Legenda: ol=olivina; cpx=clinopiroxênio; 
opx=ortopiroxênio; pl=plagioclásio; qzo= quartzo; Wo= % de wollastonita; En= % de enstatita; Fs= % de 
ferrosilita; Fo= % de forsterita; An= % de anortita; Mg# = [MgO]/[MgO+FeO] molar. 

4.2.2 BAB–ol–cpx 

Basaltos (SiO2 50–52%) e andesitos basálticos (SiO2 ~53–54%) deste grupo têm a 

associação de fenocristais plagioclásio–olivina–clinopiroxênio, ocorrendo exclusivamente na 

Unidade Yate IV (Sub–Unidade Llaguepe III, amostras YB-9, YB-7, YLL-4, YLL-7,YLL-8). 

São porfiríticos a glomeroporfiríticos com fenocristais (1–2 mm) de plagioclásio (15–20% 

vol.) – olivina (8–10% vol.) – clinopiroxênio (1–2% vol.).  
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Plagioclásio é euedral, principalmente do grupo unsieve, com zonação normal 

caracterizada por centro de composição bitownítica [An81–85], por vezes chegando a [An91], e 

bordas de composição labradorítica [An56-58] (Fotos 4.7A, B; Fig. 4.5).  

Olivina [Fo70–71] é euedral sem zonação ou bordas de ortopiroxênio aparentes. 

Clinopiroxênio é augita [Wo45En44–43Fs14–15] com altos teores de alumínio [Al2O3centro > 

3,7%]; eventualmente mostram evidências de reabsorção (Foto 4.7; Fig. 4.6). Em alguns 

casos os fenocristais de plagioclásios apresentam núcleos de clinopiroxênio, o que sugere 

cristalização primária para este último, muito embora não seja uma fase mineral muito 

importante nesses magmas.  

A matriz é hialofítica com micrólitos subeuedrais de labradorita [An56] e, menos 

freqüentemente, pigeonita e magnetita intergranular (Foto 4.7).  
 

 
 
Foto 4.7. Fotomicrografias do basalto YLL-8 da Unidade Yate IV. A) Aglomerado de olivina–plagioclásio 
(bitownita) em equilíbrio envoltos em matriz hialofítica com micrólitos de labradorita. B) Plagioclásio zonado 
do grupo unsieve com centros de composição anortítica e bordas labradorítica, destacando a homogeneidade 
petrográfica e química do centro anortítico. C) Aglomerado de olivina[Fo71]–augita–plagioclásio (dos grupos 
unsieve e sieve) sem evidente zonação petrográfica ou química, indicando equilíbrio entre as fases minerais. 
Legenda: ol=olivina; cpx=clinopiroxênio; opx=ortopiroxênio; pl=plagioclásio; qzo= quartzo; Wo= % de 
wollastonita; En= % de enstatita; Fs= % de ferrosilita; Fo= % de forsterita; An= % de anortita; Mg# = 
[MgO]/[MgO+FeO] molar. 
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4.2.3 Andesitos  

Os andesitos (SiO2 59–63%) estão representados nas unidades Yate II (sub–unidades 

Llaguepe I - amostra YB6, e Río Desesperado - amostras YD-1, YD-2, YD-3) e Yate III (sub–

unidades Llaguepe II - amostras YLL-2, YLL-3, YLL-5, YLL-6, e Lago Pinto I - amostras 

YLP-3, YLP-7). Apresentam textura porfirítica a glomeroporfirítica, com fenocristais (0,5–2 

mm) de plagioclásio (10–15% vol.) – clinopiroxênio (5–10% vol.) – ortopiroxênio (2–6% 

vol.).  

Estudo petrográfico foi realizado apenas nos andesitos da Sub-Unidade Llaguepe II. 

Nessa, os cristais de plagioclásio são euedrais, principalmente do grupo sieve (Foto 4.8A), 

com forte zonação normal definida por centros de composição bitownítica [An80–74] passando 

a bordas de labradorita [An60–61] (Fig. 4.5A).  

Clinopiroxênio é augita [Wo42–40En43–46Fs15–14], com discreta variação composicional 

[Mg# = 0,76–0,79borda e 0,75–0,76centro] e baixo teor de cromo [Cr < 0,09%]. Ortopiroxênio é 

enstatita [Wo3–4En74–69Fs23–28], euedral, com zonação normal [Mg# = 0,76centro–0,69borda), 

podendo eventualmente apresentar bordas férricas [Wo1En56Fs43; Mg# = 0,58] (Fotos 4.8B, C; 

Fig. 4.6).  

A matriz tem textura hialopilítica caracterizada por micrólitos de enstatita 

[Wo4En69Fs28; Mg# = 0,72], labradorita [An56] do grupo unsieve e magnetita. 

4.2.4 Dacitos  

Os dacitos do Complexo Vulcânico Yate apresentam textura glomeroporfirítica a 

porfirítica, por vezes afanítica, caracterizada pela associação de fenocristais (0,3–4 mm) de 

plagioclásio (10–15% vol.) – ortopiroxênio (5–8% vol.) – clinopiroxênio (2–5% vol.) (Fotos 

4.9A, B, C).  À semelhança dos BAB-opx, o ortopiroxênio nos dacitos ocorrem em dois 

padrões texturais distintos: (i) como bordas quimicamente empobrecidas em magnésio (tipo 

Opx-I) envolvendo núcleos de olivina, e (ii) como núcleos quimicamente enriquecidos em 

magnésio (tipo Opx-II) envoltos em bordas de clinopiroxênio. Ambos padrões são observados 

nas unidades Yate V (amostra HLC-8) e Yate I (amostra HLC-11); no entanto, somente o tipo 

Opx-I é observado na Unidade Yate II (amostras YLL-9, YLL-10). 
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Figura 4.5. Classificação para plagioclásio dos BAB-ol-cpx a riolitos-biot, segundo Deer et al. (1992). Notar a 
bimodalidade (bitownita-anortita e labradorita) entre centros, as bordas e matriz nos BAB-ol-cpx. Nos dacitos 
com ortopiroxênio observam-se um predomínio de termos de plagioclásio andesina; se observando os enclaves 
máficos semelhantes à química dos basaltos com olivina – plagioclásio, e termos intermediários entre os 
observados nestes últimos e os andesitos. No dacioto YLL-9 (Unidade Yate IV) que apresenta esses enclaves 
máficos observam-se termos de sanidina, indicando uma maior temperatura, para comparação são desenhados os 
campos dos basaltos e andesitos basálticos com ortopiroxênio mostrando uma tendência para termos de sanidina. 
Observam-se também os enclaves observados nos dacitos com ortopiroxênio da Unidade Yate I (amostra HLC11, 
Opx-II) quimicamente comparáveis com a rocha encaixante. Finalmente os riolitos de anfibólio apresentam 
termos desde labaradorita (centros e bordas) até anortoclásio na matriz, no entanto os riolitos com biotita se  
restringem a plagioclásio andesina nas bordas e oligoclásio na matriz. Legenda: An= % de anortita; Ab= % de 
albita; Or= % de ortoclásio.    
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Figura 4.6. Diagramas de classificação para piroxênio (Morimoto, 1988) e olivina (Deer et al., 1992) mostrando 
os campos para BAB-ol-cpx até riolitos-anf. Os BAB-ol-cpx mostram baixos teores de forsterita (Fo 70-71) em 
comparação aos andesitos, sugerindo origens distintas. Nos dacitos com ortopiroxênio destaque para os enclaves 
máficos com Fo80-75 semelhantes aos basaltos, assim como clinopiroxênios com maior teor de enstatita. Legenda: 
Wo=% de wollastonita; En=% de enstatita; Fs= % de ferrosilita; Fo=% de forsterita. 
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Foto 4.8. Fotomicrografias do andesito YLL-5 da Unidade Yate III. A) Olivina com bordas de ortopiroxênio, 
com destaque para plagioclásios do grupo sieve como fenocristais, e do grupo unsieve na matriz. B) Aglomerado 
de clinopiroxênio–ortopiroxênio–plagioclásio(sieve e unsieve), e opacos (magnetita) com discreta zonação 
normal. C) Aglomerado de clinopiroxênio–ortopiroxênio–plagioclásio unsieve, com destaque para as bordas de 
reação de plagioclásios passando para clinopiroxênio, e o núcleo de olivina gradando para ortopiroxênio. 
Legenda: ol=olivina; cpx=clinopiroxênio; opx=ortopiroxênio; pl=plagioclásio; qzo= quartzo; Wo= % de 
wollastonita; En= % de enstatita; Fs= % de ferrosilita; Fo= % de forsterita; An= % de anortita; Mg# = 
[MgO]/[MgO+FeO] molar. 

 

Nas unidades Yate V e Yate I plagioclásio é principalmente do grupo unsieve, euedral 

a subeuedral, eventualmente mostrando textura poikilítica. Mostram zonação normal com 

centros de labradorita [An52–35] e bordas de andesina [An35]. Plagioclásio do grupo sieve, 

menos freqüente, é caracterizado por forte zonação normal (do tipo patch–zoning e, em alguns 

casos com textura poikilítica; Foto 4.9C) com centros de composição bitownítica [An88–71] e 

bordas variando em composição de andesina [An35] a oligoclásio (Fig. 4.5).  

Ortopiroxênio é enstatita [Wo2–4En60–65Fs33–38; Mg# = 0,62–0,66], muito embora 

alguns cristais apresentem zonação normal evidenciada pela gradação a bordas augíticas 

[Wo43En41Fs16; Mg# = 0.71] (Foto 4.9C; Fig. 4.6). Cristais de clinopiroxênio são euedrais 

com discreta variação normal no intervalo de composições augíticas [Wo43–41En40–44Fs18–15; 

Mg#= 0,69–0,71]. Fenocristais de óxidos de ferro são principalmente magnetita [Usp27], em 

menor proporção ilmenita [Ilm76–86].  
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A matriz é hialopilítica com micrólitos de oligoclásio [An22Ab71Or7] e andesina 

[An45Ab54Or1], tendo vidro, opacos (magnetita–ilmenita) e apatita como fases acessórias 

intersticiais.  

 
 
Foto 4.9. A) Fotomicrografias do dacito YLL-9 da Unidade Yate II com aglomerado de ortopiroxênios com 
núcleos de olivina. B–C–D) Fotomicrografia de dacitos, sendo em B) a amostra HLC-11 (Unidade Yate I), com 
aglomerado de enstatita (En62), augita (Wo41), magnetita (Usp38) e ilmenita (Ilm87) em equilíbrio; em C–D) a 
amostra HLC-8 (Unidade Yate V), sendo que em C) nota-se um fenocristal de plagioclásio com textura 
pilotaxítica e zonação tipo patch–zoning definida por centros de composição bitownítica e bordas de andesina, 
em equilibrio com enstatita e augita, e em D) um aglomerado de cristais de plagioclásio do grupo sieve e 
ortopiroxênio com bordas de clinopiroxênio. Legenda Foto 4.8. 

 

Na Unidade Yate II (amostras YLL-9, YLL-10), os dacitos são mais afaníticos (Foto 

4.9D), trazendo plagioclásios do grupo unsieve e sieve, sempre com zonação discreta no 

intervalo de composições de andesina [An40–42
centro  An42–44

borda] (Fig. 4.5).  

Ortopiroxênio é enstatita [Wo4–3En50–52Fs44–42] e clinopiroxênio é augita [Wo40–41En38–

35Fs22–24], ambos com teores relativamente baixos de magnésio e altos de alumínio [Mg#opx = 

0,53centro  0,55borda; Mg#cpx = 0,63centro  0,66borda; Al p.f.u. > 0,1] em comparação aos 

dacitos da unidades Yate V e Yate I. Em alguns fenocristais são observados núcleos de olivina 

(Foto 4.9D; Fig 4.6). 

A matriz é hialopilítica com micrólitos de sanidina [An10Ab54Or36] e andesina [An40–

36Ab57–60Or3–4], tendo magnetita [<0,25 mm; Usp38–41] e, em menor proporção, ilmenita 

[Ilm87] como fases intersticiais.   

Nos dacitos da Unidade Yate II foram observados micro-enclaves basálticos (1–10 

mm) com aglomerados de fenocristais característicos do grupo BAB–ol–cpx, sendo 
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compostos por olivina (~10–15% vol.) – plagioclásio (~15–20% vol.) – clinopiroxênio (~5–

10% vol.) (Foto 4.10A, B, C). Os cristais de plagioclásio são subeuedrais, principalmente do 

grupo sieve e dusty, com forte zonação normal desde centros de composição bitownita a 

bordas de andesina (An88
centros  An79

zona intermediária  An48
borda; Fig. 4.5).  

Olivina é subeuedral com pequena variação química [Fo81–79
centros  Fo77

borda], 

enquanto clinopiroxênio é augita [Wo41–43En47–44Fs12–13; Mg#  = 0,77–0,80] com altos teores 

de cromo e alumínio [Cr ~0,58–0,14%; Al2O3 ~2,8–3,3%], diferentes daqueles observados na 

rocha encaixante [p. ex., Wo40–41En38–35Fs22–24; Cr < 0.04% ; Al2O3 <1,2% ] (Foto 4.10A; Fig. 

4.6).  

A matriz é hialopilítica com micrólitos de plagioclásio do grupo unsieve mostrando 

zonação inversa entre composições de bitownita [An88–84
centros  An84–82

bordas], com vidro e 

opacos intersticiais. 

 
Foto 4.10. A–B–C) Enclaves e xenocristais no dacito YLL-9 da Unidade Yate II. A) Enclaves de augita-olivina 
(em equilibro) com bordas de resfriamento rápido (quenching) evidenciado por o vidro taquilítico na borda do 
enclave. B) Xenocristal de olivina reabsorvido com zonação normal e bordas de enstatita. C) Enclave com 
labradorita (grupo sieve) e zona de quenching (vidro taquilítico). D) Enclave do dacito HLC-11 da Unidade Yate 
I, constituído pela associação plagioclásio–clinopiroxênio–ortopiroxênio. Em destaque a borda rocha–enclave 
semi-contínua, com a presença de plagioclásios sem bordas de reação ou ainda texturas dusty ou sieve. Legenda 
Foto 4.8.  
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Na Unidade Yate I também foram observados micro-enclaves (5–15 mm), todavia sem 

a presença de olivina. Os fenocristais são plagioclásio do grupo unsieve de composição 

labradorita [An63], augita [Wo43En40Fs17; Mg# = 0,71] e enstatita [Wo3En60Fs37; Mg# = 0,63–

0,64].  

A matriz é hialofítica composta por micrólitos de andesina [An46] e augita. Ambos os 

fenocristais e micrólitos são semelhantes a aqueles da rocha encaixante (Foto 4.10D; Fig. 4.6). 

4.2.5 Riolitos–anf 

Estão representados exclusivamente na Unidade Yate I (amostras HLC-9, HLC-5). 

Apresentam textura hialopilítica com fenocristais (0,1–1 mm) de plagioclásio (5–7% vol.) – 

ortopiroxênio (2–3% vol.) e anfibólio (1–2% vol.). Plagioclásio é euedral, do grupo unsieve. 

O padrão de zonação normal é definido por variação sutil dos teores de anortita  entre  centros 

[An45–49] e bordas [An39] (Foto 4.11); bordas com composições mais cálcicas [An52] são 

raramente observadas (Fig. 4.5).  

 
Foto 4.11. Riolito–anf HLC-9 da Unidade Yate I, com anfibólios de composição tschermakitica [Mg# = 0,66]. 
A-B-C) Textura porfírica com anfibólio–ortopiroxênio–plagioclásio em matriz traquítica a pilotaxítica e 
anfibólios zonados com bordas de reação de opacos. D) Aglomerados de enstatita (baixo Mg#) e andesina. 
Legenda Foto 4.8.  
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Ortopiroxênio é euedral, de composição enstatita [En59–61, Mg#  = 0,62–0,64] (Foto 

4.11; Fig. 4.6) com bordas de reação (~1–10 µm de espessura) de opacos são eventualmente 

desenvolvidas em anfibólios, cujas composições variam entre tschermakita (ver Anexo III, 

Tabela AIII.5) e Mg–horblenda [Mg# = 0,62–0,64; Al2O3 > 10%].  

A matriz é hialopilítica a pilotaxítica com micrólitos de andesina [An33–42] e 

oligoclásio [An19Ab67Or14], e ainda magnetita intergranular, apatita e vidro intersticial. 

4.2.6 Riolitos–biot  

Estão representados na Unidade Yate III (Sub–Unidade Lago Pinto II - amostra YLP-

12a). Consistem em material púmice resultante de mistura mecânica entre fluxos piroclásticos 

ácido e básico. São caracterizados por textura afanítica a vesicular, com matriz hialopilítica 

composta por micrólitos de biotita (~1% vol.) (biotita magnesiana, Mg# [0,5]) – K-feldspato 

(~1–2% vol.) – plagioclásio (~5% vol. [An44–48]) e quartzo (~1–2% vol.); apatita e zircão são 

fases minerais acessórias (Foto 4.12A).  

 
 
Foto 4.12. A e B) Fotomicrografia do riolito–biot YLP-12a da Unidade Yate III, contendo plagioclásio–quartzo–
biotita. Aspecto geral da textura vítrea e vesicular, com matriz félsica. Em destaque a coexistência (mingling) de 
minerais incongruentes como quartzo–biotita e olivina. Legenda Foto 4.8. 
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4.3 Centros Eruptivos Cordón Cabrera 

A petrografia dos Centros Eruptivos Cordón Cabrera (CECC) é dominada por 

derrames de composição básica a intermediária, incluindo BAB–pl–ol e andesitos (Fig. 4.7).  

4.3.1 BAB–pl–ol 

Estão representados na Unidade Cabrera II (amostras HLC-6B, HLC-4). Consistem 

em basaltos porfiríticos (~10–15% vol.) com fenocristais (0,3–1,4 mm) de olivina (5–8% vol.) 

e plagioclásio (5–8% vol.). Plagioclásio é euedral, com textura unsieve e zonação normal de 

centros com composição bitownítica [An86] a bordas de composição labradorítica [An76]. 

Olivina [Fo80–83] é também euedral, estando claramente em equilíbrio com plagioclásio 

labradorita (Foto 4.13A).  A matriz é hialofítica, com vidro intersticial e micrólitos 

subeuedrais de plagioclásio de composição labradorítica [An70]. Xenocristais de quartzo 

parcialmente reabsorvidos e xenólitos de diorito com textura intersertal (Fotos 4.13A, B) 

estão presentes. 

 

 

 

 
Figura 4.7. Histograma de freqüências petrográficas dos Centros Eruptivos Córdon Cabrera (CECC), dos 
vulcões Hornopirén e Gualahué, e dos CEM Cabeza de Vaca e Cochamó. Destaca-se a predominância de rochas 
básicas em todos os centros eruptivos estudados, com menores proporções de andesitos basálticos (Vulcão 
Gualaihué) e andesitos (CECC). Os campos contínuos de rochas (diagramados na parte superior da figura) 
baseiam-se em química de elementos maiores segundo a classificação de Le Bas et al. (1986). Abreviaturas: 
B=basalto, AB= andesito basáltico; ol=olivina, pl=plagioclásio, cpx=clinopiroxênio, opx=ortopiroxênio, 
anf=anfibólio, biot=biotita. 
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Foto 4.13. A) Fotomicrografia do basalto porfirítico HLC-4 da Unidade Cabrera II, contendo fenocristais de 
olivina–plagioclásio em equilíbrio (canto direito, abaixo, da foto), com destaque para um xenólito máfico com 
associação plagioclásio–clinopiroxênio–ortopiroxênio (centro e porção esquerda da foto). B) Xenocristal de 
quartzo parcialmente reabsorvido. Legenda: ol=olivina; cpx=clinopiroxênio; opx=ortopiroxênio; pl=plagioclásio; 
biot=biotita; qzo=quartzo;  Wo=% de wollastonita; En=% de enstatita; Fs= % ferrosilita; Fo=% forsterita; An=% 
anortita; Mg# = [MgO]/[MgO+FeO] molar. 

4.3.2 Andesitos 

Os andesitos estão presentes essencialmente na Unidade Cabrera I (amostras HLC-2, 

HLC-3). Apresentam textura porfirítica a glomeroporfirítica (10–20% vol.), com fenocristais 

(0,5–1,5 mm) de plagioclásio (10–15% vol.) – clinopiroxênio (5–10% vol.) – ortopiroxênio 

(2–6% vol.) (Foto 4.14). Os fenocristais de plagioclásios são euedrais, do grupo unsieve, com 

discreta zonação normal representada por composições labradoríticas ligeiramente mais 

cálcicas nos centros [An64–57] relativo às bordas [An52–60] (Foto 4.14).  

 Augita [Wo39–41En41–44Fs20–15] ocorre como cristais euedrais, com composição 

significativamente homogênea caracterizada por baixos teores de magnésio e cromo [Mg# = 
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0,70centro e 0,72borda; Cr < 0,1%]. Ortopiroxênio ocorre como cristal euedral com composição 

de enstatita [Wo3En68–67Fs28–30] e magnésio semelhante ao clinopiroxênio [Mg# = 0,72centro e 

0,74borda], podendo eventualmente ocorrer como núcleos em augita.  

A matriz é hialopilítica composta por micrólitos de ortopiroxênio, labradorita [An70] e 

magnetita (Foto 4.14).  

 

 

 
 
Foto. 4.14. Fotomicrografias dos andesitos HLC-2 e HLC-3 da Unidade Cabrera I. A) Fenocristais de 
plagioclásio(grupo unsieve)–ortopiroxênio–clinopiroxênio, imersos em matriz hialopilítica composta por 
micrólitos de plagioclásio com textura esqueletal. B) Detalhe de aglomerado de plagioclásio–clinopiroxênio–
ortopiroxênio com núcleos de olivina. C) Aglomerado de plagioclásio do grupo dusty e clinopiroxênio com 
núcleos de ortopiroxênio, indicando um claro desequilíbrio químico entre estas fases minerais. Legenda: 
ol=olivina; cpx=clinopiroxênio; opx=ortopiroxênio; pl=plagioclásio; biot=biotita; qzo=quartzo;  Wo=% de 
wollastonita; En=% de enstatita; Fs= % ferrosilita; Fo=% forsterita; An=% anortita; Mg# = [MgO]/[MgO+FeO] 
molar. 
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4.4  Vulcão Gualaihué 

A petrografia do Vulcão Gualaihué é dominada por composições básicas a 

intermediárias, representadas por basaltos–ol, BAB–pl–ol e BAB–opx.   

4.4.1 Basaltos–ol  

Estão representados nas unidades Gualaihué I (amostras 03AP-04, 03AP-05, 03AP-

06) e Gualaihué III (amostra 03AP-02). São basaltos afaníticos com fenocristais (0,25–0,5 

mm) de olivina (5–10% vol.) e plagioclásio (~1% vol.). Olivina apresenta–se como cristais 

euedrais com pequena zonação entre centros e bordas [Fo78–Fo85] (Fig. 4.8).  

A matriz é hialofítica, com micrólitos de plagioclásio, piroxênio e magnetita (Foto 

4.15A.  

 

 
 
Foto 4.15 A) Fotomicrografia do basalto AP-4 da Unidade Gualaihué I (Sub–unidade El Refugio) com aspecto 
textural afanítico (matriz hialofítica com plagioclásio–olivina) a porfirítico (fenocristais de olivina [Fo83]). B) 
Fotomicrografia do basalto porfirítico AP-9 da Unidade Gualahué I (Sub–unidade Campamento) com matriz 
intersertal definida por micrólitos de plagioclásio-clinopiroxênio-magnetita. Legenda: ol=olivina; 
cpx=clinopiroxênio; pl=plagioclásio; An=% anortita; Fo=% forsterita. 
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Figura. 4.8. Classificação para plagioclásios (segundo Deer et al., 1992) dos vulcões Hornipirén e Gualaihué. 
Notar os padrões de cristalização dos BAB-pl-ol e BAB-opx definido por termos de composição desde bitownita 
até labradorita, com domínio de bitownita nos basaltos-ol. Legenda: An= % de anortita; Ab= % de albita; Or= % de 
ortoclásio.  

4.4.2 BAB-ol-cpx 

Este grupo está incluído na Unidade Gualaihué I (amostras AP-1A, AP-1B, AP-10, 

03AP-01, 03AP-04), sendo representado por basaltos (SiO2 50–52%) e andesitos basálticos 

(SiO2 <53%) com associação de fenocristais de plagioclásio–olivina–clinopiroxênio. São 

porfiríticos a glomeroporfiríticos com fenocristais (1–2 mm) de plagioclásio (20–30% vol.) – 

olivina (8–10% vol.) – clinopiroxênio (1–2% vol.). Plagioclásio é euedral, quimicamente 

homogêneo, com feições texturais principalmente do grupo unsieve e, em menor proporção, 

do grupo sieve. É importante notar que os plagioclásios apresentam núcleos de clinopiroxênio, 

indicando uma cristalização primária deste último, o qual não é uma fase fenocristal 

importante.  

A olivina é euedral (~0,5-1 mm), freqüentemente subeuedral, sem zonação ou bordas 

de ortopiroxênio. Clinopiroxênio ocorre principalmente na matriz, com composição de augita 

[Wo45En44–43Fs14–15], com altos teores de alumínio [Al2O3centro > 3,7%]. 

A matriz é intersertal a intergranular, com micrólitos subeuedrais de plagioclásio e 

clinopiroxênio subofítico e, menos freqüentemente, magnetita intergranular.  
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4.4.3 BAB–pl–ol 

Basaltos deste grupo ocorrem  em amostras da Unidade Gualaihué I (AP-2, AP-3, AP-

5, AP-9, 03AP-03). São porfiríticos a glomeroporfiríticos com fenocristais (0,25–1 mm) de 

plagioclásio do grupo unsieve (15–18% vol.) e olivina (5–2% vol.) (Foto 4.15B), esta última 

com significativa variação nos teores de magnésio ([Fo85]centro e [Fo68]borda).  

Os fenocristais estão envoltos por matriz intersertal com clinopiroxênio, plagioclásio e 

magnetita intergranular (Foto 4.15B).  

4.4.4 BAB–opx 

Apenas os andesitos basálticos deste grupo foram identificados no Vulcão Gualaihué, 

ocorrendo especificamente na Unidade Gualaihué II (amostra AP-7, AP-8). São rochas 

porfiríticas (0,5–10 mm), com fenocristais de plagioclásio (10–20% vol.) – clinopiroxênio 

(10–15% vol.) – ortopiroxênio (5–10% vol.) – magnetita (~3% vol.). O plagioclásio é 

principalmente do grupo unsieve, sendo caracterizado por zonação normal com centros e 

bordas de composição labradorítica [An67
centro – An58

borda] (Fotos 4.16A, B; Fig. 4.9). 

Plagioclásio do grupo sieve também foram observados apresentando zonação complexa 

caracterizada por centros de labradorita [An63], zonas intermediárias de bitownita [An81] e 

bordas de andesina [An49] (Fig. 4.8).  
 

 
 

Figura 4.9. Diagrama de classificação para piroxênio (Morimoto, 1988) e olivina (Deer et al., 1992) dos BAB-
opx e basalto-ol dos vulcões Hornopirén e Gualaihué, mostrando a clara distinção entre os piroxênios de baixo 
magnésio dos BAB-opx e andesitos-cpx, e aqueles de alto magnésio dos BAB-opx do Vulcão Yate (círculos 
cinza). No diagrama de olivina observa-se a zonação normal dos BAB-pl-ol (basaltos) e o teor restrito dos BAB-
ol. Wo=% de wollastonita; En=% de enstatita; Fs= % de ferrosilita; Fo=% de forsterita. 
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Clinopiroxênio é euedral, com discreta zonação inversa dentro do campo de 

composições augíticas [Wo40–41En43Fe17–16; Mg# = 0,76–0,77], com variações nos teores de 

alumínio [Al2O3 <1,6%centro – Al2O3
borda >2%] e teores relativamente baixos de cromo [Cr < 

0,02%]. Ortopiroxênio é enstatita, com variações composicionais sutis entre centro 

[Wo4En68Fe28; Mg# = 0,73; Al2O3 > 1 %] e borda [Wo3En65Fe31; Mg# = 0,69, Al2O3 < 1 %] 

(Foto 4.16; Fig. 4.9).  

A matriz tem textura intersertal definida por micrólitos de labradorita [An63], 

clinopiroxênio e, em menor proporção, pigeonita intergranular. As características 

petrográficas indicam que esses andesitos correspondem aos BAB-opx (Opx-II) identificado 

no Vulcão Yate.   
 

 
 

Foto 4.16. Fotomicrografias do andesito basáltico AP-7 da Unidade Gualaihué II. A) Aglomerado de 
clinopiroxênio–ortopiroxênio–plagioclásio–magnetita em matriz intersertal de plagioclásio–clinopiroxênio. B) 
Aspectos texturais de plagioclásios: (i) sieve com zonação tipo patch–zoning (acima); (ii) unsieve com zonação 
normal descontínua (borda clara) com clinopiroxênio e olivina reabsorvidos. C-D) Aglomerados de 
clinopiroxênio–ortopiroxênio (com borda discreta de clinopiroxênio), em associação a plagioclásio do grupo 
sieve. Destacam–se o caráter magnesiano dos ortopiroxênios [Mg# = 0.70–0.78].  Legenda Foto 4.17. 
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4.5 Vulcão Hornopirén 

Este vulcão é caracterizado por pouca diversidade de termos composicionais, sendo 

constituído por derrames de basaltos–ol na Unidade Hornopirén I (amostra HLC-15) e BAB–

pl–ol nas unidades Hornopirén I (amostra HLC-13) e Hornopirén II (HLC-14, HLC-16, 

HLC-17, HLC-18, HLC-19). 

4.5.1 Basaltos–ol  

Observados na Unidade Hornopirén I (amostra HLC-15), são representados por 

basaltos (SiO2 ~50%) afaníticos a porfiríticos com fenocristais (0,25–0,5 mm) de olivina (5–

8% vol.) e, subordinadamente, plagioclásio (1–2% vol.). Olivina é euedral, sem bordas de 

ortopiroxênio. Os fenocristais de plagioclásio bitownita [An85] são igualmente euedrais, 

sempre de menor tamanho que os fenocristais de olivina.  

A matriz e hialofítica composta por micrólitos de plagioclásio, piroxênio, olivina e 

magnetita (Foto 4.17). 

 

 
Foto 4.17. A) Fotomicrografia do basalto HLC-15 da Unidade Hornopirén I; em destaque os fenocristais de 
olivina envoltos por matriz hialofítica constituída por micrólitos de plagioclásio. B) Fotomicrografia do basalto 
HLC-17 da Unidade Hornopirén II; em destaque aglomerados de olivina (e alguns cristais de plagioclásio) 
imersos em matriz hialofítica com micrólitos de plagioclásio–clinopiroxênio. Legenda: ol=olivina; 
pl=plagioclásio. 

4.5.2 BAB–pl-ol 

Os basaltos deste grupo não foram identificados no Vulcão Hornopirén, apenas os 

membros com composição andesito basáltica (SiO2 52–54%) foram descritos nas unidades 

Hornopirén I (amostra HLC-13) e Hornopirén II (amostras HLC-14, HLC-16, HLC-17, HLC-
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18, HLC-19, 03HP-02, 03HP-02, 03HP-03, 03HP-04). Esses andesitos basálticos são 

porfiríticos a glomeroporfiríticos (0,25–1 mm) compostos por fenocristais de plagioclásio (6–

10% vol.) e olivina (2–5% vol.) (Foto 4.18).  

 

 

 
Foto 4.18. A) Fotomicrografia do andesito basáltico HLC-13 da Unidade Hornopirén I; em destaque aglomerado 
de olivina–plagioclásio envolto por matriz intersertal com micrólitos de plagioclásio–olivina–clinopiroxênio. B) 
Fotomicrografia do andesito basáltico HLC-19 da Unidade Hornopirén II mostrando fenocristais de olivina 
reabsorvidos junto a plagioclásios dos grupos unsieve e sieve, todos envoltos por matriz hialofítica com 
micrólitos de plagioclásio–olivina. Legenda Foto 4.15. 

 

Plagioclásio é euedral a subeuedral, ora com padrão textural (i) do grupo unsieve, com 

centros e bordas de labradorita [An75
centro

 – An72
borda], ora (ii) dos grupos sieve e dusty, 

mostrando ambas zonação normal passando de centros de composição bitownítica [An88-85] a 

bordas labradoríticas [An75], e zonação inversa com centro de labradorita [An59-73] e borda 

bitownítica [An85] (Foto 4.18B; Fig. 4.8).  

Olivina pode ocorrer isolada ou em aglomerados, ora em equilíbrio com plagioclásio 

(Foto 4.18A), ora com bordas de ortopiroxênio (Foto 4.18B).  

A matriz é hialofítica com cristais subeuedrais de piroxênio, tendo vidro, olivina e 

magnetita como fases intersticiais. 
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CAPÍTULO 5 – GEOQUÍMICA 

O critério clássico para classificação de rochas ígneas, principalmente plutônicas, 

baseia-se na proporção modal relativa entre as fases constituintes, por exemplo feldspatos 

(potássico e cálcio-sódico) e quartzo, como recomendado por Streckeisen (1976) no diagrama 

QAP. Em rochas ígneas com difícil quantificação modal, como são os tipos vulcânicos, a 

classificação adotada leva em conta as composições geoquímicas de rocha total (percentagem 

de óxidos e norma) recalculadas para 100%, livre de voláteis. Os dados são plotados em 

diagramas binários, os quais relacionam a proporção de álcalis (K2O, em Peccerillo e Taylor, 

1976, ou K2O+Na2O em Le Bas et al., 1986) versus SiO2. Essa relação permite ainda a 

classificação de rochas vulcânicas em dois grupos maiores, nomeados como afinidade 

geoquímica, a saber: (i) o grupo sub-alcalino e (ii) o grupo alcalino. Diversos parâmetros 

químicos são propostos na forma de diagramas discriminantes para subdividir o grupo sub-

alcalino nas séries toleítica e cálcio-alcalina, por exemplo, os diagramas (i) A.I. ([índice de 

álcalis]=(Na2O+K2O)/(SiO2–43)*0,174; Middlemost, 1975) versus Al2O3, (ii) FeO*/MgO 

versus SiO2 (Miyashiro, 1974) e (iii) AFM (Irvine e Baragar, 1971). Nesses, magmas com 

baixas concentrações de alumínio (Al2O3<16%) e potássio (K2O<0,6%), bem como altas 

razões FeOt/MgO, todos com respeito a SiO2, são classificadas como toleíticos. O contrário 

(Al2O3>16%, K2O>0,7% e baixas razões FeOt/MgO) caracteriza magmas cálcio-alcalinos. 

Em adição, trabalhos experimentais em sistemas naturais têm associado conteúdos de água e 

profundidade de cristalização de magmas primitivos para explicar as afinidades cálcio-

alcalina (H2O [2-4%], 6-10 kb) e toleítica (H2O [0,1-0,7%], <1 kbar) (Grove e Baker, 1984; 

Sisson e Grove, 1993a,b; Sisson e Layne, 1993; Grove et al., 2003).  

O Complexo Vulcânico Yate apresenta ampla variedade geoquímica, desde basaltos 

até riolitos. Dada sua diversidade, um conjunto de 78 amostras representativas dos grupos (ou 

associações) petrográficos definidos no capítulo anterior foram selecionadas para análises 

geoquímicas de elementos maiores e traços. Desse conjunto 47 amostras representam o 

Vulcão Yate, 11 o Vulcão Hornopirén, 14 o Vulcão Gualaihué e 4 os centros eruptivos 

Cordón Cabrera. Além das análises litoquímicas, 24 amostras representativas dos grupos 

geoquímicos definidos no presente capítulo, foram selecionadas para análises isotópicas de Sr, 

Nd e Pb.  

As metodologias utilizadas para determinação de elementos maiores e traços são 

apresentadas no Apêndice I. As tabelas listando todos os dados obtidos estão disponíveis no 

Anexo IV.  



Mauricio Alejandro Mella Barra – Tese de Doutorado IGc/USP 71

Abaixo segue a descrição das características geoquímicas de todos os litotipos 

definidos no complexo. É importante ressaltar que nos capítulos que seguem a este, será 

adotada unicamente a nomenclatura química abaixo discriminada para basaltos e andesitos 

basálticos em detrimento à classificação petrográfica. Para outros tipos litológicos (andesitos, 

dacitos, riolitos) as características químicas confirmaram a classificação petrográfica, assim 

permanecendo a nomenclatura adotada na petrografia.  

Como a diversidade dos tipos geoquímicos aumenta na seqüência Vulcão Yate-CECC 

 Gualaihué - Hornopirén, as descrições a seguir obedecerão esta ordem.  

5.1 Vulcão Yate-CECC 

No Vulcão Yate e CECC foi reconhecido amplo e contínuo espectro geoquímico 

abrangendo desde basaltos até riolitos. Com respeito às rochas básicas, parâmetros específicos 

tais como o teor de Al2O3, MgO e K2O permitiram reagrupar o extenso grupo de basaltos e 

andesitos basálticos (aqueles com SiO2 <54% definidos como BABs) em três litotipos: i) 

BABs de alto alumínio e baixo magnésio (BAB-A) observados na Unidade Yate IV;  ii) BABs 

de alto alumínio e magnésio (BAB-AM) observados na Unidade Yate III e também nos 

CECC; iii) basaltos e andesitos basálticos de alto potássio (BAB-K), observados 

exclusivamente na Unidade Yate III (Sub-unidade Lago Pinto I) (Fig. 5.1). As rochas mais 

diferenciadas correspondem a: i) andesitos basálticos de maior teor de SiO2 que para 

diferenciar dos BABs serão renomeados andesitos basálticos de alta SiO2 [ABSiO2], 

ocorrendo principalmente na Unidade Yate III; ii) andesitos, observados nas unidades Yate II, 

Yate III e Cabrera I; e iii) dacitos e riolitos, observados nas unidades Yate I, Yate III e Yate V.  

5.1.1 Basaltos de alto alumínio e baixo magnésio (BAB-A, SiO2 51-53%) 

Apresentam alto Al2O3 [>18%] e baixo MgO [<4,5%; Mg# <0,4], tendo hiperstênio e 

quartzo [>3%] normativos. Nos diagramas K2O vs SiO2 e I.A. vs Al2O3 distribuem-se no 

campo cálcio-alcalino, enquanto nos diagramas AFM e FeO*/Mg vs SiO2 plotam no campo 

toleítico (Fig. 5.2). Todavia, levando em conta os altos teores de Al2O3, teores moderados de 

K2O e a presença de hiperstênio e quartzo normativos, os BAB-A serão aqui considerados 

como magmas de afinidade cálcio-alcalina. 
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Esse grupo representa a associação petrográfica BAB-ol-cpx.  

Os elementos traços deste grupo refletem baixas concentrações de elementos 

compatíveis (p. ex., Ni [5-7 ppm], Co [20-22 ppm]) e Rb, Ba, Zr, Hf, La (Fig. 5.3A) e razões 

de elementos incompatíveis como Ba/La [~24], Ba/Nb [65-73], Sr/La [49-53], mais elevadas 

que as observadas em MORBs e OIBs (Tabela 5.1). Esses BABs apresentam espectos de ETR 

semi-paralelos com La/Sm [~2,4] e La/YbN [2,4 - 3,0], sem anomalia de Eu (Fig. 5.3A). Os 

diagramas multi-elementos mostram marcadas anomalias negativas de Nb com sutil anomalia 

de Ti e anomalia positiva de Sr  e K (Fig. 5.3A).   

5.1.2 Basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio (BAB-AM, SiO2 50-

54%) 

Diferem do grupo anterior por apresentarem alto teor de MgO [>5%; Mg# >0,5], 

Al2O3 entre 16-18%, teores baixos a moderados de K2O [~0,6%], razão FeO*/MgO de 1,2-

1,4, tendo ainda hiperstênio e quartzo [<3%], às vezes olivina [<3%], normativos. 

Apresentam afinidade cálcio-alcalina segundo os diagramas K2O vs SiO2, AFM, FeO*/Mg vs 

SiO2 e I.A. vs Al2O3 (Fig. 5.2). Representam os grupos petrográficos BAB-pl-ol (nos CECC) 

e BAB-opx [tipo Opx-II] (amostras YM-2 e YLP-5 da Unidade Yate III e dique YB8).  

Os BAB-AM apresentam variabilidade em termos de algumas concentrações de 

elementos compatíveis (por ex. Ni [22-56 ppm]) quanto de incompatíveis (Fig. 5.3B), 

diferenciando-se dois grupos. Um mais fracionado, com espectro de ETR inclinado (La/YbN 

[>4,2]) e baixo Ba/La [<21], Sr/Y [<16], Sr/La [<35] representado pelas rochas do setor norte 

do Vulcão Yate (YB8, YM2); e o outro grupo menos fracionado, com espectros de ETR 

menos inclinados, comparativamente maio enriquecimento em LILE (Rb, Cs, Ba),  

representado por rochas do setor sul do Vulcão Yate  (YLP5) e CECC (por ex. amostra YLP-

5; HLC6B e HLC4; Tabela 5.1, Fig. 5.3B). Em ambos os tipos são marcantes anomalias 

negativas em Nb, P e positiva de Sr.  

5.1.3 Basaltos de alto potássio (BAB-K, SiO2 50-53%) 

Os BAB-K apresentam comparativamente com outros BABs muito alto teor de K2O 

[>2,2%], alto P2O5 [0,26%], MgO > 6% (Mg# [0,55-0,61]) e baixo Al2O3 [14-17% wt.] e 

FeO*/MgO [1,1-1,5], com olivina e hiperstênio normativos (em alguns casos também com 

nefelina normativa, < 0,6). Agrupam-se nos campos cálcio-alcalino nos diagramas AFM, 

FeO*/Mg vs SiO2, toleítico no diagrama I.A. vs Al2O3 e shoshonítico no K2O vs SiO2. 

Considerando os parâmetros definidos pelo alto teor de K2O e baixa razão FeO*/MgO, os 
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BAB-K serão aqui interpretados como magmas de afinidade transicional entre cálcio-alcalina 

e shoshonítica (Fig. 5.2). Esse grupo representa os basaltos da associação petrográfica BAB-

opx (tipo Opx-I). Fazem parte da Unidade Yate III (Sub-unidade Lago Pinto I). 

 

 

Figura 5.2. Diagramas de classificação geoquímica para os BABs do Complexo Vulcânico Yate. A) Diagrama 
K2O vs SiO2 (Pecerillo e Taylor, 1976). B) Diagrama Índice de álcalis (I.A.) vs Al2O3 para basaltos subalcalinos, 
com os campos toleíticos e cálcio-alcalino (Middlemost, 1975). C) Diagrama FeO*/MgO vs SiO2 com os 
campos cálcio-alcalino e toleítico de Miyashiro (1975). D) Diagrama AFM (álcalis [Na2O + K2O] - FeO* [FeO + 
0.8998*Fe2O3] - MgO [% wt.] segundo Irvine e Baragar, 1971) com os campos toleítico e cálcio-alcalino de 
Miyashiro (1978). Legenda: BAB-A= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e baixo magnésio; BAB-
AM= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BAB-K= basaltos e andesitos basálticos de 
alto potássio. 
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Figura 5.3. Espectros ETR e multielementos para: A) BAB-A; B) BAB-AM; C) BAB-K do Vulcão Yate e 
CECC. Normalização para segundo condrito e manto primitivo (PM) de Sun e McDonough (1989). Legenda na 
Fig. 5.2. 
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Tabela 5.1. Parâmetros geoquímicos característicos para cada grupos definido no Vulcão Yate e CECC.    
 
 

1Mg#=MgO/(MgO+FeOt) molar. 
2 Normalização para condrito de Sun e McDonough (1989); concentrações de MORB e OIB obtidos em Hickey 
et al., (1986), Kelemen et al., (2004) e Kerr (2004).  
3 Normalização para condrito de Sun e McDonough (1989); Eu/Eu* = EuN/√SmN*GdN. 
4Batólito Nordpatagónico. Legenda: BAB-A= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e baixo magnésio 
BAB-AM= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BAB-K= basaltos e andesitos basálticos 
de alto potássio; BO=Basaltos de olivina; ABSiO2= andesitos basálticos de alta SiO2; And=andesitos; 
Dac=dacitos; Riolitos-biot = riolitos com biotita; Riolitos-anf= riolitos com anfibólio. 
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Os BAB-K apresentam altas concentrações de elementos compatíveis como Cr [69-

133], Ni [48-107 ppm] e Co [28-34 ppm], assim como as mais elevadas concentrações de 

alguns elementos incompatíveis (por ex. Rb, Ba, La, Hf, Zr) observadas no Complexo 

Vulcânico Yate, em particular a amostra YLP1 (por ex. Rb [118 ppm]), ver Fig. 5.3C. Estas 

elevadas concentrações refletem baixas razões Lu/Hf [~0,07], Ba/Rb [3,8-6,3] e elevadas 

rações Rb/Sr [0,08-0,13] (Tabela 5.1), com espectros ETR fortemente inclinados (La/YbN  

[5,4-7,4]; YbN [11,6-16,1]; La/Sm [2,2-2,6] e Sm/Yb [> 3,3]) (Tabela 5.1; Fig.5.3C). Os 

BAB-K, semelhante aos outros BABs, apresentam marcadas anomalias negativas de Nb, Ti e 

P, e Sr, e muito marcadas anomalias positivas de U, K, Sr e, em menor proporção, Zr.       

5.1.4 Andesitos basálticos de alta SiO2 (ABSiO2,, SiO2 55-58%) 

Com base na razão FeO*/Mg, bem como nas concentrações de K2O e MgO, foram 

identificados para o mesmo teor de SiO2 dois grupos de ABSiO2 associados principalmente à 

Unidade Yate III e representado pelos andesitos basálticos da associação petrográfica BAB-

opx.  

O primeiro (ABSiO2-I) caracteriza-se por apresentar baixos teores de MgO [<5%] e 

K2O [~1,2%], em contraste aos teores relativamente altos de TiO2 [0,8-1,0%] (Fig. 5.4), com 

presença de ortopiroxênio do tipo Opx-II (Sub-unidade Llaguepe II), menos enriquecidos em 

elementos compatíveis (por ex. Cr) e alguns incompatíveis (por ex. Rb, Th, U, ETRL). 

Apresentam espectros de ETR menos inclinados com leve fracionamento de ETRL (La/YbN 

[< 4,2], La/Sm [<3,6]) (Fig. 5.5A).  

O segundo grupo (ABSiO2-II) é caracterizado por altos valores de MgO [>5%] e 

K2O[>1,4%] e baixos teores de TiO2 [0,6-0,7%] e P2O5 [~0,1%] e baixa razão FeO*/MgO 

[<1,5], com ocorrência de ortopiroxênio tipos Opx-I e Opx-II (sub-unidades Lago Pinto I e II) 

(Fig. 5.4), mais enriquecidos em Rb, Ba, Th, U e ETRL, com espectros de ETR mais 

inclinados (La/YbN [>5,6]), ver Fig. 5.5A. Ambos os grupos apresentam marcada anomalia 

negativa de Nb, P e Ti, com anomlaia positiva de Sr. Os ABSiO2 – II apresenta anomalia 

positiva de U, Th (Fig. 5.5A).  Contudo, foram identificados ABSiO2 transicionais entre esses 

dois grupos distintos (p. ex., amostra YLP-19).  

5.1.5 Andesitos (SiO2 58-63%) 

No Vulcão Yate os andesitos são muito restritos e volumetricamente subordinados, 

ocorrendo também nos CECC. Agrupam-se em dois tipos geoquímicos distintos, os quais 

divergem em termos de alguns parâmetros para o mesmo valor de SiO2. O primeiro grupo 
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(And-I), característico dos CECC e da Unidade Yate III, apresenta baixo #Mg [0,35- 0,4], com 

altos teores de Na2O [3,8-4,1%], K2O [1,9-2,4%], P2O5 [~0,24%], e alta razão FeO*/MgO 

[2,6-3,4]. O inverso caracteriza o segundo grupo (And-II), que engloba parte dos andesitos 

das unidades Yate I e Yate III, ou seja: alto #Mg [> 0,4] associados a baixos teores de Na2O 

[~3,5%], K2O [1,4-1,7%], P2O5 [0,14-0,16%] e baixa razão FeO*/MgO [1,8-2,2] (Fig. 5.4). 

 Os And-I apresentam maior fracionamento (YbN [~16]) com maior anomalia negativa 

de Eu (Eu/Eu* [0,65 – 0,73]), e relativamente enriquecidos em elementos incompatíveis (Cs, 

Rb, La, Zr, ver Fig. 5.5B), com baixas concentrações de Sr (Fig. 5.5B, Tabela AIV.1 [Anexo 

IV]), refletindo, porem, baixas razões de Ba/Rb, Sr/Y, Sr/La e La/Sm em comparação com os 

And-II (ver Tabela 5.1).  O padrão geral nos espectros de ETR e multielemento de ambos os 

tipos são semelhantes (La/YbN [4,4-5,9]) com marcadas anomalias negativas de Eu, Nb, P e 

Ti.  

5.1.6 Dacitos (SiO2 67-69%) 

Com base nas concentrações de Na2O e razão FeO*/MgO, foram identificados dois 

grupos de dacitos. O primeiro grupo (Dac-I), característico das unidades Yate I e II, apresenta 

elevado Na2O [4,1-4,8%], baixo Mg# [0,3-0,35] e razão FeO*/MgO entre 3-4. O segundo 

grupo (Dac-II), representado na Unidade Yate V, apresenta baixas concentrações de Na2O 

[3,8%], baixa razão FeO*/MgO [<2,8] (Fig. 5.4). Os Dac-II (p. ex., amostra HLC-8) são 

caracterizados por empobrecimento em Sr, La, Ba, Nb, Hf, ETR refletindo-se em altas razões 

Ba/Nb, Th/La, Sr/Y e baixas razões Ba/Rb, com espectros de ETR são relativamente mais 

inclinados e menos fracionados (La/YbN [5,4-5,7], La/Sm [>4,5], YbN [~14]) em comparação 

com os Dac-I (ver Fig. 5.5C e Tabela 5.1).  

Ambos os tipos de dacitos são semelhantes quanto às concentrações de elementos 

compatíveis (Ni [0,7-5,1 ppm], Co [7,4-8,5 ppm]), com marcada anomalia negativa de Eu 

[Eu/Eu* 0,6-0,86], Nb, P, Ti (Fig. 5.5C). Os Dac-I (p. ex., amostra YLL-9) apresentam 

espectros ETR mais fracionados  (YbN [19-21) e menos inclinados (La/YbN [4,0-4,4]) 

comparáveis a aqueles observados para os Dac-II (Fig. 5.5C).  
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Figura 5.4. Gráficos de correlação SiO2 vs elementos maiores (ou proporção de óxidos) para os tipos 
geoquímicos do Vulcão Yate e CECC. Legenda: ABSiO2= andesitos basálticos de alta SiO2; And=andesitos; 
Dac=dacitos. 
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Figura 5.4. (continuação). Gráficos de correlação SiO2 vs elementos maiores (ou proporção de óxidos) para os 
tipos geoquímicos do Vulcão Yate e CECC. Legenda: ABSiO2= andesitos basálticos de alta SiO2; 
And=andesitos; Dac=dacitos. 

 

5.1.7 Riolito-biot e riolito-anf (SiO2 71-74%) 

Os dois tipos de riolito apresentam diferenças nos valores de Na2O e K2O (para a 

mesma concentração em SiO2), muito embora guardem semelhanças quanto à proporção dos 

demais óxidos. Os riolitos-biot apresentam maior teor de K2O [~3%] e menor de Na2O 

[~3,2%], com maior concentração de elementos incompatíveis (Cs, Rb, Ba, La, ver Fig. 5.6D) 

e compatíveis (Ni[1,2 ppm] e Co[9,8 ppm])  comparados com os riolitos-anf (K2O [~2%], 

Na2O [>4%]; Ni [0,2 ppm], Co [~2,0 ppm]) (Fig. 5.4). A distinção também é visualizada no 

padrão ETR, com leve fracionamento de ETRL e marcada anomalia de Eu (La/YbN ~8,4; 

Eu/Eu* 0,6) para os riolitos – biot que nos rilitos-anf (La/YbN [6-7]), os quais não apresentam 

anomalia de Eu (Fig. 5.5D). Ambos os tipos litogeoquímicos apresentam razões La/Sm, 

Th/La e ETRP (Lu [0,3-0,4 ppm], Yb [2,3-2,4 ppm]) semelhantes e marcadas anomalias de 

Nb, P, Ti (Fig. 5.5D).  
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Figura 5.5. Espectros ETR e multielementos para: A) ABSiO2 , B) andesitos e C) dacitos do Vulcão Yate e 
CECC. Legenda: ABSiO2=andesitos basálticos de alta SiO2; And=andesitos; Dac=dacitos. 
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Figura 5.5. (continuação). Diagramas multielementos para D) riolitos do Vulcão Yate e CECC. Legenda: 
Riolitos-biot = riolitos com biotita; Riolitos-anf= riolitos com anfibólio.    

5.2 Vulcão Gualaihué 

No Vulcão Gualaihué são reconhecidos membros básicos e intermediários 

semelhantes a aqueles encontrados no Vulcão Yate, os quais são BAB-A, BAB-AM e 

ABSiO2. Além desses, foi ainda identificado outro grupo geoquímico aqui definido como 

basaltos com olivina (BO, SiO2 <52%) (Fig. 5.6). As características geoquímicas em relação 

aos elementos maiores concordam com aquela realizada nos BAB-A e BAB-AM do Vulcão 

Yate, porem, a seguir serão descritas as características de elementos traços pra estes litotipos.  

5.2.1 Basaltos de alto alumínio e baixo magnésio (BAB-A, SiO2 ~54%). 

Os BAB-A apresentam baixas concentrações de elementos compatíveis Cr [24-31], Ni 

[6-15 ppm], Co [21-25 ppm] e de LILE, HFSE e ETR (Fig. 5.7A), razões Ba/La, Ba/Rb, Sr/Y, 

Sr/La elevadas e Sm/Yb, Ba/Nb baixas (Tabela 5.2). A principal diferença entre BAB-A do 

Vulcão Gualaihué e aqueles do Vulcão Yate, é que os primeiros apresentam espectros ETR 

mais planos e, em casos, menos fracionados (por ex. amostra AP-10; La/YbN  2,2), sem 

anomalia de Eu, e, em geral, menor concentração de elementos traços (Fig. 5.7A). Uma 

amostra (03AP-03) sai deste comportamento geoquímico, apresentando importante 

fracionamento (YbN= 18,2), com marcante anomalia negativa de Eu (Eu/Eu*=0,8).  



Mauricio Alejandro Mella Barra – Tese de Doutorado IGc/USP 83

 

5.2.2 Basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio (BAB-AM, SiO2 50-

54%) 

Apresentam elevadas concentrações de elementos compatíveis como Cr [79 ppm], Ni 

[30-52 ppm] e Co [25-31 ppm], de elementos incompatíveis e baixo Sr, com espectros ETR 

mais fracionados e inclinados (La/YbN [>4,5],  La/Sm [>3,4) (Tabela 5.2; Fig. 5.7), refletindo 

maior Ba/Nb (Fig. 5.7B). 

 
Tabela 5.2. Razões elementares características dos BABs do Vulcão  Gualaihué. 

 

 
 
1Mg#=MgO/(MgO+FeOt) molar. 2 Normalização para condrito de Sun e McDonough (1989); 3 Eu/Eu* = 
EuN/√SmN*GdN. Legenda: BAB-A= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e baixo magnésio BAB-
AM= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BAB-K= basaltos e andesitos basálticos de 
alto potássio; BO=Basaltos de olivina; ABSiO2= andesitos basálticos de alta SiO2. 

5.2.3 Basaltos com olivina (BO, SiO2 <52%)  

Rochas com baixas concentrações de Al2O3 [16-17%], baixas a intermediárias de K2O 

[~0,6-1,26%], razões FeO*/MgO [<1,4], e MgO > 6,0% [Mg# >0,57], associados à presença 

de olivina e hiperstênio normativos. Mostram afinidade cálcio-alcalina segundo os diagramas 

K2O vs SiO2, A.I. vs Al2O3, e transicional nos diagramas AFM, FeO*/MgO vs SiO2 (Fig. 5.6). 
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Os baixos valores de K2O e Al2O3, bem como valores transicionais para FeO*/MgO sugerem 

afinidade transicional para os magmas progenitores desse grupo. Representam os basaltos-ol 

descritos na petrografia.  

Os elementos traços refletem altas concentrações de elementos compatíveis (p. ex., Ni 

[~105 ppm], Co [38-40 ppm]), baixo Nb [2,5 ppm] com elevada razão de Ba/Nb [~115], com 

espectos de ETR inclinados (La/Sm [2,9-3,5] e La/YbN [>4,4]) em comparação com os BAB-

A. Os diagramas multi-elementos mostram marcadas anomalias negativas de Nb e anomalia 

positiva de Sr (Fig. 5.7C).   
 

 
 

Figura 5.6. Diagramas de classificação geoquímicia para os basaltos dos vulcões Gualaihué e Hornopirén 
Complexo Vulcânico Yate. A) Diagrama K2O vs SiO2. B) Diagrama I.A. vs Al2O3. C) Diagrama 
FeO*/MgO vs SiO2. D) Diagrama AFM (álcalis [Na2O + K2O] - FeO* [FeO + 0.8998*Fe2O3] - MgO [% 
wt.] Legenda: BAB-A= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e baixo magnésio; BAB-AM= 
basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BAB-K= basaltos e andesitos basálticos de 
alto potássio; BO=Basaltos de olivina.  
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Figura 5.7. Espectros ETR e multielementares para os BABs do Vulcão Gualaihué. Notar a diferença nos 
espectros planos dos BAB-A com concentrações mais baixas de ETRL quando comparados com os demais 
grupos de BABs deste vulcão. Legenda: BAB-A= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e baixo 
magnésio; BAB-AM= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BO=Basaltos de olivina; 
CEM=Centros eruptivos menores ( monogênicos). 
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5.2.4 Andesitos basálticos de alta SiO2 (ABSiO2, SiO2 54-56%) 

Observados exclusivamente no Vulcão Gualaihué são caracterizados por baixo 

magnésio MgO [<4,0%], K2O[~0,5%], com TiO2 [0,8%], P2O5 [~0,1%]. Diferentes aos 

grupos descritos no Vulcão Yate. Estes são característicos da associação BAB-opx (Opx-II) 

da petrografia e semelhantes geoquímicamente aos BABs-A. O comportamento dos elementos 

traços destes ABSiO2 são muito diferentes daqueles do Vulcão Yate, apresentando baixas 

concentrações de Rb, La, U e Th, em concordância com as concentrações observadas nos 

BAB-A (Tabela 5.2).  

5.3 Vulcão Hornopirén 

5.3.1 Basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio (BAB-AM) 

Estes apresentam concentrações de Cr [48-68 ppm], Ni [17-92 ppm] e Co [27-34 

ppm], bem como em elementos incompatíveis (por ex. Rb, Nb, La) semelhantes com os BAB-

AM do Vulcão Yate (Tabela 5.3; Fig.5.8).  

Os espectros ETR são levemente fracionados (La/YbN ~ 5,3; YbN~13, La/SmN ~3,6). 

A amostra HLC-13 (Unidade Hornopiré I) apresenta os teores mais baixos em ETR e o 

espectro menos fracionado (La/YbN ~ 3,9; YbN~9,8, La/Sm ~2,8) que, somado aos maiores 

teores em elementos compatíveis, provavelmente representa o basalto mais primitivo do 

conjunto de amostras estudado deste Vulcão. 

5.3.2 Basaltos com olivina (BO) 

Este grupo tem maior concentração em elementos compatíveis [Ni ~92], elementos 

incompatíveis do grupo LIL e menor em HFSE que o BAB-AM mais primitivo (HLC13) e 

que os BO do Vulcão Gualaihué (Fig. 5.8), refletindo baixas razões Ba/Rb e elevadas de 

Ba/Nb, Sr/Y, Rb/Sr, além de patrões de ETR mais inclinados (La/Sm~3,6; Sm/Yb~2,3; 

Tabela 5.3) semelhantes aos BAB-AM mais evoluídos do Vulcão Hornopirén.       
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Figura 5.8. Espectros ETR e multielementares para os BABs do Vulcão Hornopirén. Notar a homogeneidade dos 
BAB-AM da unidade Hornopirén II, com padrão de ETR semelhante a aqueles dos BO, mas distintos quando 
comparados com os padrões dos BAB-A do Vulcão Yate (área azul). Inclui os padrões ETR e multielementos do 
membro mais primitivo na Unidade Hornopirén I. Legenda: BAB-AM= basaltos e andesitos basálticos de alto 
alumínio e magnésio; CEM= Centros eruptivos menores.  
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Tabela 5.3. Razões elementares características dos BABs do Vulcão Hornopirén. 
 

 
 
1Mg#=MgO/(MgO+FeOt) molar. 
2 Normalização para condrito de Sun e McDonough (1989);  
3Eu/Eu* = EuN/√SmN*GdN. 
 
 

5.4 Tendências Geoquímicas 

Os magmas do Vulcão Yate mostram tendências de diferenciação quase contínua e 

muito dispersa, desde os membros básicos aos ácidos, sempre paralela ao campo cálcio-

alcalino nos diagramas K2O vs SiO2 (Peccerillo e Taylor, 1976) e FeO*/Mg vs SiO2 

(Miyashiro et al, 1975) (Fig. 5.3). Com respeito a outros parâmetros geoquímicos (p. ex., 

P2O5, Mg#, Rb, Sr, U, Ni) as tendências geoquímicas não são claras, com dispersão dos 

pontos nos gráficos de correlação (Fig. 5.9).  

O estudo petrográfico mostrou a dominância de uma seqüência de cristalização de 

baixa pressão, caracterizada pelas associações:  

 

i. plagioclásio-olivina, plagioclásio-olivina-clinopiroxênio, ou somente olivina, 

nos BABs;  
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ii. (Na-)plagioclásio-clinopiroxênio-ortopiroxênio, nos andesitos e dacitos; 

iii. anfibólio-plagioclásio e biotita-quartzo-plagioclásio, nos riolitos.  

 

Assumindo que a evolução petrogenética dos magmas do Vulcão Yate seria controlada 

por mecanismos de cristalização fracionada a partir dessas fases minerais (e outras 

secundárias), esperaríamos visualizar um tendência de correlação positiva dos elementos 

incompatíveis (K2O, P2O5, Rb, U) e negativa nos compatíveis (p. ex., CaO, Al2O3), com 

respeito a um índice qualquer de diferenciação (SiO2, Mg#). Padrões de cristalização 

fracionada e de mistura são sugeridos na Figura 5.9, na tentativa de caracterizar possíveis 

tendências geoquímicas que indiquem efeitos destes mecanismos na gênese dos magmas do 

Vulcão Yate. Os gráficos selecionados são alguns dos exemplos testados usando diferentes 

elementos (incompatível ou compatível) com sílica. De forma geral, a distribuição dos pontos 

não mostra tendência clara em nenhum dos gráficos, com razoável dispersão ao longo dos 

trends estabelecidos. Em todos os gráficos, o magma parental foi assumido com composição 

próxima ao tipo BAB-AM (com ~50% SiO2; símbolo estrela, na figura). Aparentemente, os 

andesitos da Unidade Yate V e CECC parecem ser compatíveis com uma tendência de 

fracionamento de apatita (Fig. 5.9A) e ainda K-feldspato, biotita e zircão (Figs. 5.9B, C); para 

estes dois últimos padrões, a correspondência também pode ser feita para os dacitos das 

unidades Yate I e V. Tendências de mistura podem ser “modeladas” a partir dos diversos 

trends de fracionamento mineral, e explicar algumas composições de BABs, dacitos e riolitos 

(ver linhas segmentadas na Fig. 5.9). 

 

Admitindo-se linhas de mistura a partir de composições variáveis (BABs) ou mesmo 

de magmas mais evoluídos (andesitos, dacitos, p.ex.) é possível notar certa coincidência de 

alguns grupos do Vulcão Yate ao longo desses trends. Complexidade ainda maior é sugerida 

quando observado, por exemplo, os diagramas Sr, Mg#, Ni, P2O5 vs SiO2. Nesses, o 

agrupamento dos BABs e os vários membros intermediários está notamente localizado nos 

limites de polígonos definidos pela cristalização fracionada e supostas linhas de mistura entre 

dois end members (BABs e dacito), sugerindo que estes processos petrogenéticos podem ter 

atuado concomitantemente durante a evolução do Complexo Vulcânico Yate. 
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Figura 5.9. Diagramas de correlação elementos incompatíveis ou compatíveis vs sílica. Os pontos 
correspondem a todos os grupos geoquímicos definidos no Vulcão Yate. Linhas de mistura (hachurada, em 
vermelho) são admitidas a partir de end members de composições variadas. A linha cinza, contínua, representa 
a cristalização fracionada de fases minerais coexistindo nos magmas desse vulcão. Por exemplo: apatita (A), K-
feldspato e biotita (B), zircão (C), clinopiroxênio, (D), Na-plagioclásio (E) e olivina (F). Observar a distribuição 
dos grupos ao longo dos trends definidos. Legenda: BAB-A= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e 
baixo magnésio BAB-AM= basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BAB-K= basaltos e 
andesitos basálticos de alto potássio. 



Mauricio Alejandro Mella Barra – Tese de Doutorado IGc/USP 91

5.5 Isotopia  

Foram determinadas razões isotópicas 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd, 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 
208Pb/204Pb em 26 amostras representativas da maior parte das unidades litoestratigráficas 

mapeadas no Complexo Vulcânico Yate. Ainda foram incluidas duas amostras 

correspondendo aos CEM (Cabeza de Cava, Cochamó), duas do vulcanismo do Plio-

Pleistoceno inferior (Sierra Negra e basaltos Punta Poe) e uma do embasamento tonalítico 

mioceno predominante (BNP). Os dados analíticos estão listados na Tabela 5.4. Detalhes 

sobre a metodologia estão sintetizados no Apêndice I. Considerando a idade jovem de todo o 

complexo, inclusive embasamento, e para facilitar comparações, todas as razões isotópicas 

representam os valores atuais, medidos diretamente no espectrômetro. 

5.5.1  Isótopos de Sr 

Quando avaliados em conjunto, as assinaturas isotópicas de Sr dos BAB (-A, -AM, -

K) e BO do Complexo Vulcânico Yate, retratadas pelas razões 87Sr/86Sr, guardam alguma 

semelhança, com variações relativamente discretas. Contudo, quando analisadas em detalhe 

nota-se que as diferenças acompanham o comportamento geral indicado pela geoquímica, o 

qual será discutido no Capítulo 7, de forma integrada com os demais dados obtidos nesta tese. 

O conjunto dos dados mostra-nos que os BAB-A, especialmente representado por 

amostras do Vulcão Gualaihué, representam o grupo mais radiogênico, com razões 87Sr/86Sr 

entre 0,70442-0,70464. Tais valores diferenciam esses BAB-A dos BAB-AM e BO, os quais 

têm razões 87Sr/86Sr variando entre 0,70413-0,70425.  

Apenas uma amostra dos BAB-K (Vulcão Yate) foi analisada, e sua razão 87Sr/86Sr de 

0,70451 se aproxima dos valores menos radiogênicos obtidos para o grupo BAB-A 

(especificamente a amostra YLL-8, Unidade Yate IV). 

Com respeito aos grupos mais evoluídos, andesitos e dacitos mostram razões 87Sr/86Sr 

entre 0,70418-0,70426, semelhantes aos obtidos para BAB-AM e BO, enquanto que os 

riolitos mostram composições intermediárias entre estes e os BAB-A, com razões entre 

0,70427-0,70444. A assinatura dos riolitos coincide com os valores obtidos para os CECC 

(0,70429-0,70441), ver Tabela 5.4. 

Já os andesitos basálticos de alta sílica (ABSiO2) do Vulcão Yate destacam-se dos 

demais grupos por uma assinatura claramente menos radiogênica, cujas razões 87Sr/86Sr são de 

0,70409 (amostra YLP-16) e 0,70384 (amostra YLP-12B). 
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Todo o Complexo Vulcânico Yate está edificado sobre um embasamento tonalítico 

Mioceno e mais radiogênico (Tabela 5.4). O substrato vulcânico mais antigo representado 

pelo Vulcão Sierra Negra (BAB-AM e ABSiO2) tem composições que integram-se ao 

intervalo obtido para riolitos e CECC. 

5.5.2 Isótopos de Nd 

Os valores das razões 143Nd/144Nd para todo o Complexo Vulcânico Yate, incluindo 

desde os basaltos até os riolitos, são significativamente coincidentes. Grande parte das 

composições agrupa-se em um intervalo estreito de valores, entre 0,51274-0,51280, com 

apenas uma amostra com razão discretamente mais radiogênica, de 0,51283 (03AP04, Vulcão 

Gualaihué). Assinatura isotópica semelhante é observada para o substrato vulcânico Sierra 

Negra e CEM, enquanto o embasamento tonalítico mioceno parece ser ligeiramente menos 

radiogênico, como mostrado pela razão 143Nd/144Nd de apenas uma amostra, de 0,51267. 

5.5.3  Isótopos de Pb 

As composições isotópicas de Pb podem ser melhor avaliadas com base 

principalemente no comportamento da razão 206Pb/204Pb, menos variável. Quando comparados 

os grupos geoquímicos (BAB, BO, ABSiO2, andesitos, dacitos e riolitos) observa-se certa 

correspondência entre as razões 87Sr/86Sr e 206Pb/204Pb. Os BAB-A são também os litotipos 

mais radiogênicos em termos de composições isotópicas de Pb, com razões 206Pb/204Pb 

dominantemente entre 18,66-18,69, muito embora uma amostra mostre valor diferenciado 

(YLL-8, Unidade Yate IV) mas que, quando ainda comparada com as demais, confirmam o 

caráter mais radiogênico deste grupo.  

BAB-AM e BO, BAB-K, riolitos-anf e a maioria das amostras analisadas dos 

andesitos e dacitos mostram razões 206Pb/204Pb semelhantes, no intervalo entre 18,54-18,59. 

Todavia, as razões 206Pb/204Pb das amostras de ABSiO2 do Vulcão Yate não mostram 

nenhuma concordância com as razões 87Sr/86Sr determinadas: a amostra YLP-16 é menos 

radiogênica em Sr e levemente em Pb; o inverso é observado para a outra amostra, YLP-12B. 

Por fim, uma única amostra dos riolitos-biot tem composição de Pb semelhante aos ABSiO2.  

As composições isotópicas de Pb para o substrato Sierra Negra, CECC e CEM são 

estreitamente semelhantes à faixa de valores menos radiogênica do Complexo Vulcânio Yate. 

Já o embasamento tonalítico tem composição mais radiogênica, com razão 206Pb/204Pb de 

18,64, concordando com padrão também mais radiogênico em Sr. 
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Tendo em vista sua variabilidade, as razões 87Sr/86Sr foram correlacionadas com 

alguns parâmetros geoquímicos/isotópicos que possam explicar as diferenças observadas entre 

os grupos, especialmente os BAB e BO. Nos gráficos da Figura 5.10 estão retratados padrões 

lineares que possivelmente representariam a influência da (i) interação entre os magmas e 

uma crosta tipicamente radiogênica (p.ex., crosta superior com alto Rb e alta razão 87Sr/86Sr) 

por mecanismos de contaminação/assimilação, ou ainda (ii) interação de fluidos 

metassomatizantes com o manto litosférico/astenosférico, os quais poderiam ser prováveis 

fontes desses magmas. Embora com indicação baseada em apenas uma amostra, a composição 

isotópica de Sr dos BAB-K é fortemente sugestiva de contaminação com crosta radiogênica 

(Fig. 5.10A, B, C, D). As amostras dos BAB-A mostram composições semelhantes, sendo que 

a correspondência entre as razões 87Sr/86Sr e a razão 208Pb/204Pb, Rb/La e o teor de Rb sugere 

uma assinatura mais compatível com interação fluido-magma, na fonte (?) (Fig. 5.10B, C). 

Especificamente na Figura 5.10C, a correlação com as razões Rb/La é dúbia, também 

sugerindo possível contaminação crustal. A disposição geral das composições menos 

radiogênicas dos BAB-AM e BO não mostra correspondência clara com quaisquer padrões, 

mostrando apenas razoável dispersão ao longo do trend referente ao comportamento do fluido 

metassomatizante. No gráfico em que as razões 87Sr/86Sr são correlacionadas com La/Sm, a 

composição dos BAB-AM e BO parecem indicar % de fusão parcial relativamente mais baixa 

que os magmas progenitores dos grupos BAB-A e BAB-K.  

 

Finalmente, no contexto regional da Zona Vulcânica Sul (ZVS) onde o CVY está 

inserido, as razões 87Sr/86Sr disponíveis na literatura mostravam um pequeno gap entre os 

dados de vulcões localizados próximo à latitude 41ºS (Osorno, Calbuco, Tronador) e aqueles 

na latitude 42º30’S (Huequi) (Fig. 5.11). O conjunto de razões 87Sr/86Sr agora obtidas para os 

vulcões do Complexo Vulcânico Yate confirma a transição para valores mais altos neste setor 

da Cordilheira andina, os quais são comparáveis às composições dos vulcões do segmento 

transicional da ZVS.  

 

 

 

 

 

 

 



Mauricio Alejandro Mella Barra – Tese de Doutorado IGc/USP 94

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Figura 5.10. Razões isotópicas dos BABs. A-B) Destaca-se o diferente comportamento isotópicos do grupo de 
BAB-A, com alras rações 87Sr/86Sr, 206Pb/204Pb, 208Pb/204Pb, assim como do grupo BAB-K com altas rações de 
87Sr/86Sr para baixas de 206Pb/204Pb, 208Pb/204Pb. Os Bo apresentam-se menos radiogênicos, no entanto os BAB-M 
apresentam um comportamento intermediário entre os BO e BAB-A, BAB-K. C-D) Razões isotópicas dos BABs. 
Destaca-se o diferente comportamento isotópicos dos BAB-A com elevada ração 87Sr/86Sr e baixo La/Sm, assim 
como dos BAB-K com elevada ração 87Sr/86Sr e muito alta Rb/La. Os Bo apresentam-se menos radiogênicos 
(87Sr/86Sr) com elevado La/Sm, no entanto os BAB-M apresentam um comportamento intermediário entre os BO 
e BAB-A, BAB-K. A amostra AP-7 está representada para mostrar sua afinidade com os BAB-A. (legenda Fig.5.3 
e Fig. 5.6).  
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Figura 5.11. Razões isotópicas regionais de 87Sr/86Sr da Zona Vulcânica Sul. Destacam-se os dados isotópicos 
obtidos no presente estudo (pontos em vermelho) indicando um aumento das razões 87Sr/86Sri no na borda 
tanto sul quanto norte dos segmentos central e sul respectivamente da ZVS. 1) Tupungato-Tupungatito, 2) 
Marmorejo-San José, 3) Maipo, 4) Casimiro, 5) Palomo, 6)Tinguiririca, 7) Planchón-Peteroa, 8) 
Descabezado Grande-Quizapú-Cerro Azúl, 9) Laguna del Maule – Longaví, 10) Antuco, 11) Llaima, 12) 
Villarrica-Quetrupillán-Lanín, 13) Mocho-Choshueno, 14) Puyehue, 15) Antillanca (Casa Blanca), 16) 
Osorno, Tronador, 17) Calbuco, 18) Yate-Hornopirén-Gualaihué, 19) Huequi, 20) Chaitén, 21) 
Michinmahuida, 22) Corcovado, 23) Yantenes, 24) Melimoyu, 25) Mentolat, 26) Maca-Cay, 27) Hudson. 
Compilado de Hickey et al., 1986; Notsu et al., 1987; Futa e Stern, 1988; Hildreth e Moorbath, 1988; Gerlach 
et al., 1988; Hickey-Vargas et al., 1989; McMillan et al., 1989;  Tormey et al., 1991; Lopéz-Escobar et al., 
1992; López-Escobar et al., 1993; López-Escobar et al., 1995a,1995b; Tomey et al., 1995; D’Orazio et al., 
2003; Mella et al., 2005) 
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CAPÍTULO 6 - DETERMINAÇÃO DE VARIÁVEIS PRÉ-ERUPTIVAS 

DO COMPLEXO VULCÂNICO YATE 

6.1 Introdução 

Os principais métodos indiretos utilizados para obter as variáveis pré-eruptivas 

(temperatura, pressão, fugacidade de oxigênio [fO2]) baseiam-se no pressuposto que existe 

equilíbrio químico entre um conjunto de minerais cogenéticos e/ou entre os minerais e o 

magma. Com o equilíbrio estabelecido, é possível obter informações valiosas sobre a 

evolução de um determinado sistema magmático, especialmente no que diz respeito ao tempo 

de ascenção, residência e espessura crustais.  

Em casos de sistemas magmáticos vigentes em ambientes de arcos continentais, os 

Andes por exemplo, a complexidade petrogenética inerente à superposição de diversos 

processos ocorrendo em sistema aberto difículta o equilíbrio “magma” (rocha total)-mineral e, 

por conseguinte, a determinação das variáveis pré-eruptivas mencionadas. Essa situação se 

aplica ao presente caso em estudo, visto que diversas evidências petrográficas e geoquímicas 

apresentadas nos capítulos anteriores apontam para história pretogenética complexa para as 

rochas do Complexo Vulcânico Yate (CVY) (ver discussão no Capítulo 7).  

 

Para determinar as condições de temperatura, pressão e fO2 dos magmas que 

constituiram o CVY foram utilizados os métodos abaixo descritos, a partir de modelamento 

matemático desenvolvido em softwares específicos (QUIF e ILMAT) e Excel. A saber:  

 

i. A pressão e temperatura foram obtidas geotermômetros individuais específicos tais 

como plagioclásio, olivina e clinopiroxênio, e pares mineral-líquido (magma) sendo 

que para representar a composição do magma foi selecionada a amostra como rocha 

total. As equações de modelamento foram aquelas propostas por Putirka et al. (1996), 

Putirka (1997), Putirka et al. (2003), Putirka (2005a, b) desenvolvidas em planilhas 

Excel fornecidas por Dr. Keith Putirka 

(http://www.csufresno.edu/ees/Faculty&Staff/Putirka/Keith_Putirka.html). 

ii. Nos andesitos e dacitos, os parâmetros temperatura e fO2 foram obtidos a partir do 

geotermômetro magnetita-ilmenita utilizando os programas ILMAT (LePage, 2003) e 

QUIF (Andersen et al., 1993), segundo as equações propostas por Spencer e Lindsley 
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(1981), Lindsley e Spencer (1982) e Stormer (1983). Quando possível, foi utilizado o 

geotermômetro clinopiroxênio-ortopiroxênio no programa QUIF. 

iii. Nos riolitos-anf a temperatura foi determinada utilizando-se o geotermômetro de Ti em 

hornblenda (Otten, 1984) para, a partir do resultado obtido, determinar os valores de 

pressão em Altot segundo a equação de Anderson e Smith (1995). Alternativamente, 

temperatura e pressão foram também determinadas utilizando os geotermômetros 

plagioclásio-líquido, segundo a equação de Putirka (2005b).  

iv. Finalmente, para os riolitos-biot foi utilizado geotermômetro em biotita proposto por 

Henry et al. (2005).  

 

O procedimento para obtenção dos dados em microssonda eletrônica e as bases de 

cálculo utilizadas para as diferentes fases minerais estão detalhadas no Apêndice I.  

Alguns critérios foram adotados para minimizar a influência de desequilíbrio químico 

atestado no estudo petrográfico, na tentativa de reconstruir a história geotermobarométrica 

dos magmas do Complexo Vulcânico Yate. Como premissa, assume-se que diferentes fases 

minerais estão em equilíbrio em um determinado magma quando as mesmas fornecerem 

temperatura e pressão coincidentes entre si. Como alternativa, admitiu-se variações 

composicionais do magma (tomadas a partir da química de rocha total do CVY) assumindo 

composições fixas (imutáveis) das fases minerais, para que assim seja obedecida as condições 

de equilíbrio propostas. Buscando satisfazer essas condições de equilíbrio as prerrogativas 

adotadas foram (Fig. 6.1):  

 

i. As proporções catiônicas de plagioclásios (albita [Ab], anortita [An]) e 

clinopiroxênios (enstatita [En], diopsídio [DiHd]) (Putirka et al., 1996, 2003; Putirka, 

2005b) estimadas a partir de modelos de saturação têm que ser semelhantes àquelas 

observadas nos cristais analisados (r2 > 0,7) (Figs. 6.1A, B). Este critério não 

necessariamente pressupõe que as proporções catiônicas das fases minerais sejam 

calculadas a partir do magma progenitor.  

ii. As constantes de equilíbrio mineral-magma (KD) têm que estar dentro dos limites 

propostos para sistemas naturais experimentais. Para olivina o Kol/liq
Mg-Fe

4 tem valores 

de 0,30 ± 0,04 (Roeder e Emslie, 1970; Sisson e Grove, 1993a,b, para FeOt), e em 

                                                 
4 Sabendo que: Kmin/liq

Mg-Fe = ([Mg/Fe]min/[Mg/Fe]liq). 
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alguns casos entre 0,2-0,45 (Toplis, 2005) (Fig. 6.1C). Para clinopiroxênio parâmetro 

Kcpx/liq
Mg-Fe  tem valor em torno de 0,27 ± 0,06 (Putirka et al., 2003).  

iii. Para o par magnetita-ilmenita (geotermômetro de Lindsley e Spencer, 1982; Stormer, 

1983) a razão Log(Mn/Mg)ilmenita/Log(Mn/Mg)magnetita definida por Bacon e 

Hirschmann (1988) não deve ultrapassar 0,93 ± 0,01 (Fig. 6.1D). 

 

 

 

 

 

 
  

 
Figura 6.1. Diagramas de dispersão utilizados como critério de equilíbrio magma-mineral para as fases 
minerais analisadas do CVY. A) Diagrama de componentes moleculares do plagioclásio (An, Ab, r2=0,88) 
obtidos segundo o modelo de Putirka (2005b) e por microssonda eletrônica; a linha representa inclinação 1:1. 
B) Diagrama de componentes moleculares (DiHd-EsFs-CaTi, r2=0,75) de clinopiroxênio obtidos segundo o 
modelo de Putirka et al. (2003) e por microssonda eletrônica; a linha representa inclinação 1:1. C) Diagrama 
de dispersão de KD

olivina-liquido medidos em microssonda (KD
ol-liq >0,27) e KD

ol-liq obtido segundo o modelo de 
Langmuir (1992); a linha representa a inclinação 1:1. D) Diagrama de dispersão Log(Mn/Mg)ilmenita/Log 
(Mn/Mg)magnetira dos pares Ilm-Mag, que concordam com o critério de equilíbrio definido por Bacon e 
Hirschmann (1988); os números 1 e 2 representam os limites superior e inferior. Para detalhes sobre os dados 
obtidosem microssonda ver Anexo III: Tabelas AIII.3,4,5,6,7,8. Legenda: An=%Anortita; Ab; Albita; 
DiHd=%Diopsidio-Hedenbergita; EnFs=%Enstatita-%Ferrosita; CaTi= componente Ca Tschermark.; 
ABSiO2=Andesitos basálticos de alto SiO2; KD=constante de equilíbrio mineral-líquido; Ilm=ilmenita; 
Mag=magnetita; Cpx= clinopiroxênio. 



Mauricio Alejandro Mella Barra – Tese de Doutorado IGc/USP 

 

101

6.2 Resultados 

Os parâmetros geotermobarométricos e resultados calculados para os magmas do CVY 

estão todos sintetizados nas Tabelas 6.1 e 6.2 (detalhes ver no Anexo V). O erro estatístico 

para o conjunto de dados5 é referenciado com confiabilidade de 95%, segundo a distribuição t-

student. Os pares minerais-líquido (rocha total) utilizados foram aqueles que concordaram 

com os critérios de equilíbrio mencionados no ítem anterior. Nesse sentido, o “magma 

progenitor” escolhido não necessariamente foi definido com a composição da rocha que 

incluía as fases minerais estudadas; em alguns casos, foi adotada a composição de outros 

magmas (/rochas) do complexo que atingiram as condições de equilíbrio com essas fases. Os 

erros experimentais dos métodos utilizados foram: 

 

i. plagioclásio(-líq.) – T(ºC) ± 23 e P(kbar) ± 1,89; clinopiroxênio(-líq.) – T(ºC) ± 33 e 

P(kbar) ± 1,7;  olivina(-líq.) – T(ºC) ± 31;  

ii. magnetita-ilmenita (independente da P e química do magma) – T(ºC) ± 40-80ºC e 

LogfO2 é ± 0,5-1,0 [ILMAT]; quando utilizado no QUIF, o erro é fornecido pelo 

próprio programa; 

iii. clinopiroxênio-ortopiroxênio –  erro embutido nos cálculos feitos pelo programa 

QUIF; 

iv. clinopiroxênio-ortopiroxênio-olivina – erro embutido nos cálculos feitos pelo 

programa QUIF; 

v. clinopiroxênio-olivina – erro embutido nos cálculos feitos pelo programa QUIF; 

vi. Ti em hornblenda  – T [600 - 1000°C] ± [15 – 55°C] 

vii. Altot em hornblenda – P (kbar) ± 0,6; 

viii. biotita – T(ºC) ± 24. 

 

Somente quando o erro do método for menor que o erro típico obtido para o conjunto 

de dados, este último será o erro reportado; do contrário, o erro do método será aquele 

adotado para a média de valores calculados em cada conjunto de dados. Todos os resultados 

apresentados como (X ± erro) para temperatura, pressão ou fO2 referem-se a valores médios 

                                                 
5 Por exemplo: os erros típicos apresentados para temperatura, pressão e fO2 referem-se ao conjunto total de análises em cada 

fase mineral.  
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considerando todo o conjunto de dados analisados para cada fase mineral individual ou par 

mineral. 

Do conjunto de três vulcões que representam o Complexo Vulcânico Yate, o Vulcão 

Yate é aquele que engloba maior diversidade de litotipos, desde basaltos a riolitos, e 

heterogeneidade composicional dos minerais constituintes. Como conseqüência, isso reflete-

se nos resultados de temperatura, pressão e fO2, os quais são fortemente variáveis. 

À semelhança dos capítulos anteriores, o modelamento geotermobarométrico será 

apresentado em resultados individuais para cada grupo geoquímico (BABs, andesitos, dacitos, 

riolitos) de cada vulcão estudado. A interpretação desses é discutida no Capítulo 7, integrados 

aos demais resultados analíticos apresentados nesta tese. 

6.2.1 Vulcão Yate  

6.2.1.1 BAB-A (amostra YLL-8) 

Os BAB-A apresentam temperaturas e pressões pouco variáveis (Fig. 6.2A). 

Considerando os erros individuais, as temperaturas são coincidentes entre aquelas fornecidas 

pelos termômetros clinopiroxênio [1140 ± 33 ºC] e olivina [1121 ± 31ºC]. Os valores 

calculados a partir de plagioclásio são, em média, 100ºC inferiores, em c. 1040 ± 23ºC. 

Os valores médios de pressão calculados tanto a partir de plagioclásio quanto de 

clinopiroxênio são de 2-3 kbar [± 2 kbar], correspondendo a uma profundidade entre c. 7-10 

km, segundo o perfil de crosta sugerido por Krawczyk et al. (2006). 

6.2.1.2 BAB-AM (amostras: YB-8 da Unidade Yate II e YLP-5 da Unidade Yate III) 

O dique YB-8 forneceu valores coincidentes de temperatura em plagioclásio [1189 ± 

64ºC] e olivina [1126 ± 31ºC], e pressão média em plagioclásio de 7,8 ± 3,5 kbar. Esses 

valores são relativamente mais altos que a média obtida a partir das composições químicas de 

plagioclásio e olivina da amostra YLP-5; as temperaturas foram 1083 ± 39ºC e 1106 ± 37ºC, 

respectivamente, e pressão de 2,7 ± 2 kbar. 

Os valores distintos obtidos para pressão de cristalização a partir das duas amostras 

permite inferir profundidades diferentes para cristalização de plagioclásio e olivina, entre c. 

20-30 km (amostra YB-8) e c. 7-12 km (YLP-5) (Krawczyk et al., 2006). 
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6.2.1.3  BAB-K (amostra YLP-10 da Unidade Yate III) 

Os resultados para ambos temperatura e pressão são fortemente variáveis como reflexo 

da heterogeneidade composicional das fases constituntes, especialmente plagioclásio, 

clinopiroxênio e olivina (Fig. 6.2A). As temperaturas variaram entre 850-1270ºC [1130 ± 

45ºC; plagioclásio], e entre 1040-1202ºC [1170 ± 126ºC; olivina]. Valores para pressão entre 

0,6-12 kbar foram obtidos a partir de plagioclásio, com média de 6,1 ± 2 kbar.  

Temperatura e pressão calculadas a partir de clinopiroxênio distribuíram-se em 

intervalos mais estreitos, entre 1107-1181ºC [1151 ± 33ºC] e 0-5 kbar [1,9 ± 2 kbar]; esses 

valores são coincidentes com os dados obtidos pelos pares clinopiroxênio-ortopiroxênio os 

quais foram 1114-1121 [± 61ºC] para temperatura, e clinopiroxênio-ortopiroxênio-olivina de 

3,0-4,3 [± 2,2-3,4 kbar]. 

A variação dos resultados geotermobarométricos para os BAB-K indica que 

plagioclásio foi uma fase envolvida em situações de maior desequilíbrio químico com o 

magma, como demonstrado por temperaturas extremas (850ºC e 1270ºC) algumas vezes 

medidas em um mesmo cristal (Anexo V: Tabelas AV.1, AV.2). Clino, ortopiroxênio e 

olivina também mostram evidências químicas (#Mg variáveis) de desequilíbrio com o 

magma, todavia isso não se reflete no resultados da temperatura. Para esse grupo geoquímico, 

as evidências de mistura impedem uma estimativa aproximada de profundidade de 

cristalização a partir dos dados geotermobarométricos. 

6.2.1.4 ABSiO2 (amostra YLP-12B da Unidade Yate III) 

As temperaturas médias calculadas a partir dos termômetros plagioclásio e 

clinopiroxênio nos ABSiO2-II são semelhantes [1089 ± 23ºC e 1115 ± 33ºC, 

respectivamente], sendo pouco mais baixas que o valor médio obtido para olivina [1163 ± 

31ºC]. A pressão calculada a partir de plagioclásio é de 3,1 ± 2 kbar; clinopiroxênio forneceu 

valores negativos.Temperatura e fO2 calculados com o termômetro magnetita-ilmenita foram 

de 835 ± 92ºC e -11,8 ± 1,0, respectivamente, enquanto para o termômetro clinopiroxênio-

ortopiroxênio-olivina a temperatura foi de 967 ± 63ºC. 

Assim como nos BAB-K, a ampla variação de temperatura (ΔT ~300ºC) obtida não 

pode ser explicada por um mecanismo simples como cristalização fracionada, podendo ser 

interpretada como sugestiva de mistura de magmas desta forma explicando a dispersão dos 

resultados. 
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6.2.1.5 Andesitos (amostra YLL-5 da Unidade Yate III) 

As composições químicas de plagioclásio nos andesitos forneceram temperaturas 

inferiores a 1000ºC [956 ± 32ºC] e pressões negativas. Valores maiores que 1100ºC [1140 ± 

36ºC] foram obtidos em clinopiroxênio (Fig. 6.2C), com pressões em torno de 2 kbar [1,6 ± 2 

kbar]. A temperatura média fornecida pelo par clinopiroxênio-ortopiroxênio é de 1067 ± 

30ºC, enquanto a pressão para o par clinopiroxênio-ortopiroxênio-olivina é de 2,8 ± 3,7 kbar, 

correspondendo a profundidades entre c. 7-12 km (Krawczyk et al., 2006). 

6.2.1.6  Dacitos (amostras: YLL-9[Dac-I] da Unidade Yate II e HLC-8[Dac-II] da 

Unidade Yate V) 

Os dacitos forneceram temperaturas menores que aquelas observadas nos andesitos e 

andesitos basálticos. Para ambos os subgrupos Dac-I e Dac-II têm-se temperaturas 

concordantes entre aquelas obtidas pelos termômetros plagioclásio, clinopiroxênio e os pares 

magnetita-ilmenita e clinopiroxênio-ortopiroxênio. Para a amostra YLL-9, os valores de 

temperatura variam entre plagioclásio [911 ± 47ºC], clinopiroxênio-ortopiroxênio [988 ± 

16ºC] e magnetita-ilmenita [876 ± 25ºC]. A pressão calculada em plagioclásio (2 análises 

apenas) foi de 1,5 ± 3 kbar. Para amostra HLC-11 o valor de temperatura para o par 

magnatita-ilmenita foi de 841 ± 51°C.  

Para a amostra HLC-8, plagioclásio forneceu temperatura de 920 ± 60ºC, 

clinopiroxênio-ortopiroxênio de 927 ± 45ºC e magnetita-ilmenita de 851 ± 39ºC. A pressão 

calculada em plagioclásio foi de 3,5 ± 2 kbar. Os valores de pressão sugerem profundidades 

de cristalização entre c. 7-12 km (Krawczyk et al., 2006). 

A fO2 calculadas a partir do par magnetita-ilmenita (QUIF) são aproximadamente 

coincidentes em -12,5 ± 0,5 (amostra HLC-11, Dac-I; Tabela 6.2) e -11,5 ± 0,4 (amostra 

HLC-8).   

Os enclaves máficos observados nos Dac-I forneceram temperaturas em plagioclásio e 

clinopiroxênio de 1060 ± 106ºC e 1158 ± 33ºC, respectivamente, enquanto os valores são 

menores em olivina [949 ± 183ºC] (Fig. 6.2C). As pressões variam entre os resultados de 

plagioclásio, em torno de 4,8 ± 2,3 kbar, e clinopiroxênio 2,0 ± 2 kbar. O par magnetita-

ilmenita [ILMAT] forneceu valor para fO2 em -9,2 ± 2,6.  
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6.2.1.7 Riolitos (amostras: HLC-9 da Unidade Yate I e YLP-12A da Unidade Yate III) 

Três termômetros foram utilizados para estimar as temperaturas de cristalização dos 

riolitos-anf: plagioclásio [842 ± 23ºC]; Ti em hornblenda [843 ± 27ºC] e magnetita-ilmenita 

[819 ± 88ºC; QUIF]. Se considerados os erros, os valores são coincidentes entre si. Para 

pressão foram utilizados o termômetro plagioclásio e Altot hornblenda, os quais forneceram 

valores de 2 ± 2 kbar e 2,3 ± 0,6 kbar (Fig. 6.2D), correspondendo a profundidades entre c. 7-

10 km (Krawczyk et al., 2006). 

Finalmente, nos riolitos-biot utilizou-se o termômetro biotita  cuja temperatura média 

[722 ± 24ºC; apenas 5 análises] é mais baixa que aquelas observadas nos riolitos-anf.  

6.2.2 CECC 

Para o grupo BAB-AM forneceram temperaturas muito variáveis com base nos 

termômetros plagioclásio [966 ± 85ºC], olivina [1117 ± 31ºC] e clinopiroxênio-ortopiroxênio 

[1070 ± 24ºC]. As pressões são sempre negativas em plagioclásio; enquanto a associação 

clinopiroxênio-ortopiroxênio-olivina está em desequilíbrio (diferentes Mg#). 

Os Andesitos (And-II) mostraram temperaturas concordantes entre os valores 

calculados a partir de plagioclásio [1020 ± 30ºC] e clinopiroxênio [1066 ± 33ºC], em média 

mais elevadas que as calculadas para os BAB-AM. O par clinopiroxênio-ortopiroxênio 

forneceu valor semelhante, de 1048 ± 31ºC; já o par magnetita-ilmenita forneceu valor médio 

de temperatura de 908 ± 6ºC e fO2 de -10,8 ± 0,1 (QUIF) e para associação clinopiroxênio-

ortopiroxênio-magnetita-ilmenita forneceu temperaturas de 845 ± 46 °C e pressão de 3,1 ± 1,0 

kbar, sugerindo profundidades de ~10 km. 

6.2.3  Vulcão Gualaihué e Hornopirén (amostras AP-4, 03AP03 e AP7 Gualaihué e 

HP03-02 Hornopirén) 

As temperaturas de cristalização obtidas para BAB-AM a partir de clinopiroxênio 

(uma amostra) e olivina foram 1113 ± 23ºC e 1162 ± 33ºC, respectivamente e pressão de 0,2 

± 2 kbar. Para BO os geotermômetros foram plagioclásio [1184 ± 63ºC] e olivina [1208 ± 

31ºC], com pressões em torno de 6,4 ± 2 kbar (Fig. 6.2A). Para os ABSiO2 do Vulcão 

Gualaihué, os valores de temperatura de cristalização e pressão calculados a partir de 

plagioclásio [1121 ± 77ºC; 4,2 ± 2 kbar] e clinopiroxênio [1141 ± 33ºC; 2 ± 2 kbar] foram 
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semelhantes, considerando apenas temperatura, e próximos a aqueles valores observados para 

os clinopiroxênios dos BAB-A do Vulcão Yate. 

No Vulcão Hornopirén, os BAB-AM apresentam temperaturas concordantes entre si 

para plagioclásio [1089 ± 29ºC] e olivina [1155 ± 31ºC], com pressões de plagioclásio de 3,1 

± 2,7 kbar.  

6.2.4  Vulcão Sierra Negra e centros eruptivos menores (CEM)  

No Vulcão Sierra Negra foram calculadas temperaturas para dos geotermómetos: 

clinopiroxênio-otopiroxênio [1206 ± 12ºC], e clinopiroxênio-otopiroxênio-olivina [1120 ± 

29]. A pressão foi obtida no par clinopiroxênio-otopiroxênio-olivina [15,6 ± 1,7 kbar. Os 

valores obtidos de pressão sugerem profundidades de cristalização de 45 km (mato 

litosférico). Para o CEM Cabeza de Vaca a temperatura e pressão para o par clinopiroxênio-

olivina foram de 1074º ± 61ºC e 10,3 ± 4,2 kbar (Tabela 6.2), refletindo profundidades 

cristalização de 33 km (base da crosta). 
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Tabela 6.2. Matriz de cálculo e resultados de temperatura, pressão, fugacidade de oxigênio e atividade de SiO2 
obtidas mediante o programa QUIF. Os quadros em preto são os dados com o menor erro ou aqueles com 
pares minerais em equilíbrio. 

 
1 Tipo Geoquímico definido pela geoquímica de elementos maiores e trazos. 
2 Fração molar hematita, magnetita e número magnesíano dos piroxênios. 
3 Fração molar de entrada para cálculos do Quif95 (vide, Andersen et al., 1993). 
4 O número corresponde aos minerais da coluna 4 (Nº mineral). 
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Tabela 6.2. Continuação. Matriz de cálculo e resultados de temperatura, pressão, fugacidade de oxigênio e 
atividade de SiO2 obtidas mediante o programa QUIF. Os quadros em preto são os dados com o menor erro ou 
aqueles com pares minerais em equilíbrio. 
 

 
 
1 Tipo Geoquímico definido pela geoquímica de elementos maiores e trazos. 
2 Fração molar hematita, magnetita e número magnesíano dos piroxênios. 
3 Fração molar de entrada para cálculos do Quif95 (vide, Andersen et al., 1993). 
4 O número corresponde aos minerais da coluna 4 (Nº mineral). 
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Figura 6.2. (continuação). C) Histograma de temperaturas dos plagioclásios, clinopiroxênios e olivinas dos 
andesitos, destaca-se a temperatura mais elevada dos clinopiroxênios. D) Histogramas de temperaturas dos 
plagioclásios, clinopiroxênios dos dacitos. Destaca-se a bi-modalidad (moda ~950ºC e 1150ºC) associada aos 
dacitos e enclaves de basaltos tipo BAB-A, respectivamente. E) Histogramas de temperaturas dos 
plagioclásios, anfibólios e biotitas dos riolitos. Destaca-se a baixa temperatura dos riolitos com biotita 
(~700ºC), sugerindo já fases finais de cristalização. Em cada histograma são apresentados, além, os 
histogramas de localização (centro e borda) da análise.   
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CAPÍTULO 7.  PETROGÊNESE DO COMPLEXO VULCÂNICO YATE 

(CVY): UMA DISCUSSÃO BASEADA EM MODELAGEM 

QUANTITATIVA 

7.1 Introdução 

A modelagem quantitativa corresponde à combinação de ferramentas experimentais 

(p. ex., geoquímica de elementos maiores e traços e geoquímica isotópica) e teóricas, 

(equações matemáticas), as quais podem ampliar o entendimento dos processos magmáticos 

atuantes no interior da Terra (Zou, 2007). É largamente aceito que não há um processo 

petrogenético único na geração de magmas em margens convergentes (Pearce e Parkinson, 

1993; Pearce e Peate, 1995; Tatsumi e Eggins, 1995; Sisson e Bronto, 1998; Grove et al., 

2003; Annen et al., 2006). Em diversos arcos magmáticos têm sido reportados basaltos com 

características petrográficas e geoquímicas diferentes coexistindo em um mesmo complexo 

vulcânico (p. ex., Putirka et al., 2007; Tamura et al., 2007). Sua gênese ainda é controversa, 

aceitando-se como modelos mais plausíveis: i) fusão do manto devido inputs de fluidos ou 

fundidos (melts) provenientes da placa, em um processo tipo flux melting (Stern, 1991; Grove 

et al., 2003; Tatsumi e Eggins, 1995; Sisson e Layne, 1993; Tamura et al., 2005, Tamura et 

al., 2007). Somada a essa complexidade, a ascensão através de espessuras crustais variáveis 

(Krawczyc et al., 2006) pode contribuir para obliterar parcialmente suas características 

originais em resposta a graus também variáveis de contaminação/assimilação (Hildreth e 

Moonbarth, 1989; Gamble et al.,1997; Dungan et al., 2001; Annen et al., 2006; Putirka et al., 

2007). Neste contexto geológico, exatamente o mesmo em que está inserido o CVY, a 

modelagem quantitativa torna-se uma tarefa igualmente complexa, uma vez que só é possível 

realizar as aproximações teóricas simplificando, em grande parte, essas influências múltiplas.  

As análises petrográfica e geoquímica das rochas do CVY, direcionadas para 

determinar principalmente processos de diferenciação magmática, foram os critérios para a 

seleção de amostras (no sentido de composições representativas de cada grupo geoquímico) a 

serem modeladas quantitativamente. Essa modelagem considerou os processos e modelos 

petrogenéticos teóricos ilustrados na Figura 7.1, e relacionados a seguir. Detalhes das 

condições e critérios utilizados nas modelagens encontram-se no Apêndice II.  
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(1) Segregação de fluido a partir da placa subductante (no caso, a Placa de Nazca) o 

qual interage com o manto sobrejacente, foi modelado por “destilação” Rayleigh (Rayleigh 

distillation). 

(2) Migração do fluido desde a placa até a zona de fusão (região-fonte), foi modelada 

pelo processo conhecido como zone refining (Ayers, 1998). 

(3) A fusão do manto astenosférico devido rebaixamento do solidus como resultado da 

interação com fluidos, foi modelada assumindo uma fusão parcial incremental dinâmica, não-

modal, em sistema aberto (flux melting) (Tatsumi e Eggins, 1995; Ozawa e Shimizu, 1995; 

Zou, 1998; Kimura e Yoshida, 2006; Zou, 2007). 

(4-5) Cristalização fracionada e mistura de magmas em diferentes profundidades da 

crosta foram modelados a partir do balanço de massa utilizando composições de elementos 

maiores, pelo método de mínimos quadrados; para a cristalização fracionada, assumiu-se 

sempre uma composição inicial que se aproximaria da composição do magma parental, as 

quais são representadas aqui ora como composições reais (de amostras do próprio CVY) ou 

hipotéticas. 

(6) Recarga, erupção e assimilação (p.ex., ACF; DePaolo, 1981; O’Hara e Matthews, 

1981; Powell , 1984; O’Hara, 1998; Spera e Bohrson, 2004) não foram modelados. 

 

Nos itens seguintes serão discutidos os possíveis mecanismos envolvidos na gênese 

dos magmas de cada vulcão (ou sistema vulcânico) que compreende o CVY (Yate, Gualaihué, 

Hornopirén), com base na integração de todos os dados obtidos nesta tese. A discussão será 

direcionada à modelagem quantitativa de mecanismos tais como fusão parcial, cristalização 

fracionada, e/ou mistura de magmas, segundo os modelos acima mencionados. Obviamente, 

faz-se necessário observar que a superposição desses mecanismos não deve ser descartada, 

tornando as interpretações aqui sugeridas apenas como uma simplificação de um quadro bem 

mais complexo, impossível de ser modelado realisticamente.  
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Figura 7.1. Possíveis processos 
envolvidos na geração de 
magmas em zonas de subducção 
do Complexo Vulcânico Yate 
(Pearce e Peate, 1995; Tatsumi e 
Eggins, 1995; Ayers, 1998; 
Stern, 2002; Grove et al., 2003; 
Kelemen et al., 2003; Tatsumi, 
2005). 1) destilação (distillation) 
Rayleigh da placa subductante; 
2) refinação cromatográfica dos 
fluidos em contato com o manto 
(zone refining, de Ayers, 1998); 
3) Zona de fusão parcial 
dinâmica em sistema aberto e 
segregação diapírica (Ozawa e 
Shimizu, 1995; Zou, 1998; 
Shaw, 2000); 4) acumulação e 
cristalização de magmas básicos 
na base da crosta (MOHO) com 
assimilação e mistura com 
magmas ácidos (MASH, 
Hildreth e Moorbath, 1986); 5) 
cristalização fracionada, mistura 
e assimilação (AFC, DePaolo, 
1981; Powell, 1984) com (6) 
erupção e recarga do sistema em 
níveis rasos da crosta (O’Hara e 
Matthews, 1981; Spera e 
Bohrson, 2004).   

7.2 Gênese de BAB-A e BO: o efeito dos fluidos aquosos na geração desses basaltos 

7.2.1 BAB-A  

Os BAB-A são volumetricamente mais importantes no Vulcão Gualaihué (unidades 

Gualaihué I e III), e subordinados no Vulcão Yate, apresentando-se como cones de escória. 

Em ambos os vulcões, os BAB-A caracterizam-se pela associação definida por núcleos de  

Ca-plagioclásio(An>81)-olivina(Fo~70)-clinopiroxênio(augita).  

Geoquimicamente, os BAB-A têm alto teor de alumínio [Al2O3>19%], Mg# [<0,46], e 

baixas concentrações de elementos compatíveis (Cr [<31 ppm], Ni [<15 ppm], Co [<25 ppm]) 

quando comparados aos valores do manto peridotítico e de outros BABs do CVY. Os valores 

aqui adotados para o manto são aqueles definidos por Bjerg et al. (2005) (Mg# [~0,83], 

Cr[~2233 ppm], Ni [~2608 ppm], Co[~110 ppm]), os quais representam composições de 

xenólitos peridotíticos da região retro-arco (back-arc). A comparação entre os BAB-A dos 

dois vulcões mostra diferenças que apontam o Vulcão Gualaihué como mais empobrecido em 

elementos incompatíveis e enriquecido em compatíveis (Fig. 7.2A, B), associado às 
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composições isotópicas de Sr e Pb mais radiogênicas. Apesar dessas diferenças relativas, 

BAB-A como um todo mostram padrões multielementos estreitamente coincidentes com 

aqueles de basaltos com alto alumínio constituintes de outros vulcões dos segmentos sul e 

central da ZVS (p. ex., Corcovado e Maca-Cay em D’Orazio et al., 2003; Melimoyu e 

Mentolat em Kilian e López-Escobar, 1992, López-Escobar et al., 1993; Antuco, Llaima, 

Villarrica, Puyehue e Osorno em López-Escobar et al., 1977, Gerlach et al., 1988, Hickey-

Vargas et al., 1989, López-Escobar et al., 1992, López-Escobar et al., 1995) (Fig. 7.2A).  

 

  
 
Figura 7.2. A) Comparação dos BAB-A com os basaltos de alto alumínio do segmento sul da ZVS e com os basaltos 
tipo-I do segmento sul da ZVS. Destaca-se a razoável semelhança para a maior parte dos elementos. B) Comparação 
entre BABs. Observa-se o espectro (envelope dos espectros individuais) sub-horizontal dos BAB-A, contrastando 
com o padrão mais fracionado dos BAB-AM, BO e BAB-K. 

 

Dados termobarométricos para os BAB-A foram obtidos apenas no basalto YLL-8 do 

Vulcão Yate. Os resultados apontam para baixas temperaturas em plagioclásio (~1050ºC) e 

relativamente mais altas em olivina e clinopiroxênio (~1150ºC), com pressões em torno de 2-

3 kbar (c. 7-10 km.).  

Diversos trabalhos experimentais discutem a gênese de basaltos de alto alumínio (os 

High Alumina Basalts de Kuno, 1960) e baixo magnésio, em ambiente de subducção tipo-b 

(p.ex., arcos de Cascade e do Japão). Altas taxas de cristalização fracionada a partir de 

magmas basálticos de alto magnésio, hidratados, produziria as características geoquímicas 

observadas nesses magmas (p.ex., >30% CF a 2-10 kbar, na presença de 4-6% H2O; vide 

Sisson e Grove, 1993a, b; Sisson e Layne, 1993; Pichavant e Macdonald, 2007). Nessas 

condições, a cristalização inicial seria dominada por olivina, clinopiroxênio e plagioclásio 
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anortítico, inibindo a cristalização precoce de plagioclásio menos cálcicos (bitownita-

labradorita) como acontece em magmas toleíticos anidros (Grove e Baker, 1984; Baker e 

Eggler, 1987). Como conseqüência o magma fracionado seria enriquecido em Al2O3 e CaO, e 

empobrecido em MgO, Cr, Ni, Co.  

Os BAB-A do CVY têm características geoquímicas e petrográficas semelhantes aos 

basaltos de alto alumínio de Kuno (1960). Considerando o exposto acima, os BAB-A não 

representariam, portanto, magmas primitivos (notar que MgO# < 4). Sendo assim, qual seria o 

provável magma parental desse grupo geoquímico? Como primeira aproximação, foi testado 

balanço de massa para elementos maiores entre um BAB-A (YLL-8) e um magma tipo BO 

(MgO 7-8%), assumindo este como magma parental. Os resultados mostram boa correlação 

entre os valores observado e estimado (s2 = 0,06); Tabela 7.1A), com cristalização fracionada 

dominada por olivina (13%) e Ca-plagioclásio (c. 12%), seguidos por clinopiroxênio (c. 9%). 

Todavia, a relação genética entre esses dois grupos é descartada quando comparados seus 

espectros ETR: BO (La/YbN > 4) com padrões mais fracionados que BAB-A (La/YbN 2-3) 

(Fig. 7.2B).  

Como alternativa, balanço de massa para elementos maiores foi testado entre a mesma 

amostra do grupo BAB-A (YLL-8) e um magma tipo BAB-AM, agora assumindo este como 

magma parental. Para esse teste, adotamos uma composição real de Sisson e Grove (1993b) 

uma vez que todas as composições obtidas de BAB-AM do CVY são mais diferenciadas 

quando comparadas ao basalto YLL-8. Os resultados mostram, também, uma boa correlação 

(s2 = 0,04), agora com cristalização dominada inicialmente por clinopiroxênio (c. 19%) e Ca-

plagioclásio (c. 11%), seguidos por olivina (6%) (Tabela 7.1B). O padrão de elementos traços 

e ETR dos BAB-A foram modelados por flux melting ( Fig. 7.3). O teste foi aplicado para a 

amostra AP-10 (Al2O3 [20%], MgO [4%]), a qual apresenta o padrão de ETR menos 

fracionado do CVY. Os resultados indicaram em torno de 20% de fusão parcial de um 

espinélio-peridotito (80% harzburgito:20% websterito), com c. 35% de cristalização 

fracionada dominada por olivina e clinopiroxênio e, em menor proporção, Ca-plagioclásio e 

magnetita, na presença de aproximadamente 1% de H2O (valores para fluidos, na Tabela 7.2). 

Esses dados são parcialmente concordantes com a interpretação de López-Escobar et al. 

(1977) para a gênese dos BAB-A, que sugerem 5-12% de fusão parcial do manto 

astenosférico com composição duas vezes mais enriquecida que o condrito de Frey et al. 

(1978), seguida de fracionamento de olivina e clinopiroxênio.  
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Tabela 7.1. Parâmetros geoquímicos utilizados no balanço de massa entre BAB-A e possíveis magmas 
parentais – BO  BAB-AM (High Alumina Basalt-HAB).  

 
 

 
 
 

Cálculos foram realizados assumindo cristalização fracionada de Ol-Cpx-Pl de um BAB-AM do arco de Cascade 
(Sisson e Grove, 1993a), semelhante geoquimicamente aos BAB-AM e o BO do CVY; B) Balanço do BAB-A e 
BO (ambos do CVY). 
s2 representa o fator (quadrático) de correlação entre as composições observada e calculada, admitido como ideal 
quando <1. Legenda: BAB-A= Basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e baixo magnésio; BAB-AM = 
BAB-A = Basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BO = Basaltos de olivina; Ol = olivina; Pl = 
plagioclásio; Cpx = clinopiroxênio; Yi = proporção em peso dos cristais e do líquido segregado (coeficientes do 
polinômio, ver Apêndice II). 
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A razão 87Sr/86Sr mais alta nos BAB-A sem correlação com Rb/La (vide Fig. 5.9, 

Capítulo 5) poderia ser tentativamente explicada por diferentes taxas de fusão como resposta à 

variações no volume de fluidos no sistema. Isso poderia também explicar as diferenças entre 

BAB-A dos vulcões Yate e Gualaihué; ou seja, o Vulcão Gualaihué estaria mais próximo à 

fossa e, portanto, teria maior aporte de água na fonte e assinatura mais radiogênica em Sr 

(também Pb) que aqueles mais distantes, como o Vulcão Yate.  

 

 

 
Figura 7.3. Modelo de fusão parcial dinâmica (por flux melting), não-modal, para BAB-A, considerando-se a 
amostra AP-10 (20% de fusão) (Tabela 7.2, para condições de modelamento). A linha segmentada indica o 
modelamento sem cristalização fracionada, em níveis rasos, destacando uma importante diferença nos 
elementos compatíveis. 
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Tabela 7.2. Modelagens de fusão parcial utilizando o modelo de dinamic melting em um sistema aberto, 
assumindo um processo de flux melting dos BO (AP4) e BAB-A (AP10) e mais primitivos do CVY. 

 
 
 

 
Legenda: Ol =olivina, Pl =plagioclásio, Cpx = clinopiroxênio, Opx = ortopiroxênio, Anf = anfibólio, Ph = 
flogopita; Sp = espinélio; Mag = magnetita; Rt = rutilo; DM = manto empobrecido; EM = manto enriquecido; 
Ф = porosidade do manto; β = % de fluido entrando na coluna de fusão; n = parâmetro adimensional, 
rocha/fundido; F = % de fundido teórica (1-F = % de cristalização). 
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7.2.2 Basaltos com olivina (BO) 

Os BO ocorrem como derrames fissurais, geralmente com estrutura pahoe-hoe, 

estando restritos às unidades mais antigas dos vulcões Gualaihué e, em menor proporção, 

Hornopirén. Suas características petrográficas dizem respeito presença de fenocristais de 

olivina (Fo ~80) envoltos por matriz dominada por micrólitos de plagioclásio labradorita (An 

~75).  

Geoquimicamente representam magmas primitivos segundo o critério de Kelemer et al 

(2003), com Mg# > 0,60, mas com concentrações de elementos compatíveis mais baixas que a 

mineralogia do manto peridotítico de acordo com Bjerg et al. (2005). Para o mesmo Mg#, os 

espectros ETR são pouco fracionados e semi-paralelos entre si (La/YbN = 2-2,8) no Vulcão 

Gualaihué, e mais fracionados no Vulcão Hornopirén (La/YbN ~ 6) (Fig. 7.2B). Essas 

diferenças parecem refletir diferentes taxas de fusão parcial, e não cristalização fracionada de 

um magma parental comum.  

Os dados termobarométricos apontam para intervalos mais estreitos de temperatura 

(~1150-1200ºC) para os BO de ambos os vulcões, quando comparados com os valores obtidos 

para BAB-A. Os resultados de pressão apontam para valores entre 6-8 kbar, correspondendo à 

transição crosta inferior-intermediária, entre 22-27 km (adotando o perfil de espessura crustal 

e densidades sugerido por Krawczyk et al,. 2006).  

 

Os padrões de ETR dos BO são, em geral, semelhantes aos descritos para os Centros 

Eruptivos Menores (CEM), localizados no Sistema de Falha de Liquiñe-Ofqui (p.ex., Thiele et 

al., 1985; Moreno et al, 1985; Hickey-Vargas et al., 1989; Lopéz-Escobar et al., 1995) (Fig. 

7.4A). Dados isotópicos U-Th obtidos em fenocristais de lavas desses centros indicam forte 

desequilíbrio secular de 230Th em comparação com estrato-vulcões vizinhos (Hickey-Vargas 

et al., 2002). Com base nisso, Hickey-Vargas e colaboradores pressupõem que os magmas dos 

CEM teriam maior tempo de residência no manto, suficiente para induzir o desequilíbrio 

isotópico através da segregação de fluidos magmáticos a partir da câmara magmática. Os 

processos petrogenéticos propostos para esses centros estariam relacionados a (i) fusão de um 

manto litosférico metassomatizado por fluidos provenientes do underplating de magmas 

hidratados, astenosféricos (modelo hot-zone de Annen et al., 2006) e/ou ainda (ii) 

descompressão do manto litosférico em regime transcorrente (p.ex., como nos arcos de 

Cascade e do Japão; Putirka e Busby, 2007; Tamura et al., 2007).  
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O padrão de elementos traços e ETR dos BO foram modelados por flux melting. O 

teste foi aplicado para a amostra AP-4, assumindo ser a mais primitiva do grupo (Mg# 0,6). 

Os resultados indicaram 10-12% de fusão parcial de um manto tipo espinélio-peridotito (70% 

harzburgito:30% websterito), com c. 10% de cristalização fracionada de olivina, na presença 

de <1% de H2O (Fig. 7.4B; Tabela 7.2). 

A importância de cristalização a maior profundidade de olivina, sobrepondo-se a 

plagioclásio, associada à depleção em Nb, Ti e P, sugere que os magmas BO são produto de 

um processo semelhante a flux melting. A relação entre volume de água e % fusão é 

diretamente proporcional quando considerados esse modelo petrogenético. Ou seja, espectros 

menos fracionados (BAB-A) indicam maiores taxas de fusão e volume de H2O no sistema, 

que o inverso (caso dos BO). A correlação também pode ser estendida para as razões 
87Sr/86Sr; nesse caso, valores mais radiogênicos também são medidos para BAB-A que para 

BO.  

Figura 7.4. A) Comparação dos BO com os basaltos de alto alumínio do segmento sul da ZVS e CEM do SFLO. 
B) Modelo de fusão parcial dinâmica, não modal (por flux melting) (Tabela 7.2, para condições de modelagem) 
do BO mais primitivo (12% de fusão). 

       

7.2.3 Basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio (BAB-AM)  

São os tipos mais freqüentes nos vulcões Gualaihué e Hornopirén, sendo 

representados por cones de escória e derrames tipo aa, alternados com depósitos de tufos que, 

quando recorrentes, geram estrato-vulcões (p.ex., Hornopirén). No Vulcão Yate ocorrem na 

forma de diques, restritos ao setor norte. A petrografia dos BAB-AM nos vulcões Hornopirén 

e Gualaihué é dominada pela associação plagioclásio(bitownita-labradorita)-olivina(Mg# 
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0,7), enquanto no Vulcão Yate é dominada pela associação clinopiroxênio-ortopiroxênio 

(Mg# 0,70-0,80)-olivina(Mg# 0,80). Evidências de assimilação e mistura de magmas são 

observadas apenas nos BAB-AM do Vulcão Yate (p.ex., dique YB-8). 

Geoquimicamente os BAB-AM dos vulcões Gualaihué e Hornopirén apresentam 

concentrações moderadas e variáveis de Cr e Ni, com espectro ETR fracionados (La/YbN 5-6), 

por vezes com anomalia de Eu. De maneira geral, suas concentrações elementares são 

intermediárias entre BAB-A e BO (embora mais coincidentes com BO), e semelhantes aos 

BABs dos vulcões Corcovado, Maca, Cay, Melimoyu e Mentolat do segmento sul da ZVS 

(López-Escobar et al., 1993; D’Orazio et al., 2003). Os dados de temperatura e pressão 

(1089ºC e 3,1 kbar) sugerem uma diferenciação rasa para os BAB-AM, dominada por 

plagioclásio. 

As semelhanças petrográfica e geoquímica dos BAB-AM com os BO (ambos Mg# > 

0,5), sugerem mesmo mecanismos petrogenéticos, flux melting com pequena % de fluido. 

Portanto, assumimos os BAB-AM como produto segregado a partir de um magma tipo BO. 

Balanços de massas em elementos maiores mostram que um magma parental tipo BO (AP-4) 

pode cristalizar olivina, plagioclásio e piroxênio para produzir um BAB-AM (AP-9) com boa 

correlação entre o valor observado e calculado (s2 0,38; Tabela 7.3).  
 
Tabela 7.3. Parâmetros geoquímicos utilizados no balanço de massa entre BAB-AM e um possível magma 
parentais – BO. 

 

 
 

Legenda: BAB-AM=Basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BO= Basaltos de olivina; Ol= olivina; Pl= plagioclásio; 
Cpx= clinopiroxênio; Yi= proporção em peso dos cristais e do líquido segregado (coeficientes do polinômio, ver Apêndice II); s2= resíduos 
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ao quadrado entre o valor observado e o estimado 
 

Os diques de BAB-AM apresentam associação mineral dominada por 

ortopiroxênio(Mg# 0,70-0,80)-plagioclásio, e em menor proporção, olivina (Mg# 0,80). A 

presença de textura poikilítica em ortopiroxênio englobando olivina e plagioclásio sugere 

cristalização em níveis mais rasos (p.ex., Baker e Eggler, 1987). Uma interpretação para essa 

inconsistência mineral, pode vir do aumento da atividade de SiO2 no magma por assimilação 

crustal, também indicada pela presença de xenólitos parcialmente reabsorvidos. A reação de 

quebra da olivina (Ol + SiO2   Opx) para ortopiroxênio é freqüente na gênese de andesitos e 

dacitos por cristalização fracionada (p.ex., Grove e Baker, 1984; Baker e Eggler, 1987, Grove, 

2000).  

 

7.2.4 Basaltos e andesitos basálticos de alto potássio (BAB-K) 

O estudo petrográfico dos BAB-K mostrou ampla diversidade de texturas nos 

fenocristais de plagioclásio com domínio do tipo dusty e os demais (sieve, unsieve) 

subordinados. Outras características desses magmas dizem respeito à presença de associações 

minerais típicas de basaltos (olivina-plagioclásio) coexistindo com aquelas típicas de 

andesitos e dacitos (plagioclásio-clinopiroxênio-ortopiroxênio), bem como a ampla ocorrência 

de cristais de olivina reabsorvidos. A química dessas associações minerais aponta para:  

i) plagioclásios com fortes componentes ternários, definindo uma tendência entre 

extremos: sanidina e labradorita-bitownita (Fig. 7.5A);  

ii) cristais com núcleos de ortopiroxênio (Mg# 0,70-0,80) e bordas de clinopiroxênio 

(Mg# 0,76-0,87). Os valores de Mg# mais elevados concordam com aqueles observados em 

piroxênios de xenólitos peridotíticos e da crosta inferior, da região de back-arc (p.ex., Killian, 

1995; Stern et al., 1989; Stern e Killian, 1996; Meen, 1990), enquanto os valores mais baixos 

concordam com aqueles observados em piroxênios de dacitos do Vulcão Yate (Fig. 7.5B) 

Obviamente essa diversidade química em plagioclásios e piroxênios reflete-se em valores 

muito variáveis de temperaturas (950ºC a 1150ºC) e pressões (2 a 16 kbar) para a cristalização 

dos BAB-K.  

Da mesma forma, o quimismo mostra padrões que sugerem história petrogenética 

complexa, provavelmente resultado da superposição de processos múltiplos. Por exemplo, as 

altas concentrações de elementos compatíveis (Cr, Ni) associadas a altos teores de Rb e K 
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(Fig. 7.6) apontam para o envolvimento de reservatórios mantélicos e crustais na sua gênese. 

Três processos podem ser tentativamente propostos, não mutuamente excludentes:  

i. assimilação seletiva de K durante o tempo de residência crustal, em níveis 

rasos (< 2 kbar) (Patchett, 1980; Watson, 1982), como indicam a presença de 

micrólitos de ortoclásio e bordas de plagioclásio com componentes ternários; 

ii. cristalização de (orto e clino)piroxênios em condições anidras, de alta pressão 

(~10 kbar) (Meen, 1987, 1990), como sugerido pela diversidade composicional 

de piroxênios bem como dados geobarométricos, e;  

iii. mistura de magmas ácido (Mg# 0,3-0,4) e básico (Mg# 0,7-0,8), como indica a 

coexistência de tipos composicionalmente contrastantes de piroxênio e 

plagioclásio, em clara relação de desequilíbrio (ver também Gerlach e Grove, 

1982).  

Aliada a esses processos, não se pode excluir cristalização fracionada em baixa 

pressão, sugerida pela associação olivina-plagioclásio. Nesse sentido, a modelagem 

quantitativa como proposto neste capítulo será uma tentativa minimalista e supersimplificada 

de abordar o problema, restando-nos apenas assegurar que a assinatura química dos BAB-K 

deve representar um exemplo da complexidade inerente à geração de magmas em margens 

convergentes (vide López-Escobar et al., 1977; Gerlach et al., 1988; Hickey-Vargas et al., 

1989; López-Escobar et al., 1992; López-Escobar et al., 1995;  Mella et al., 2005). 

 
 

 
 

 

 

Figura 7.5. A) % An vs K2O em plagioclásios dos BAB-K e ABSiO2-II. Destaca-se o comportamento ternário 
(elevado K) sugerindo end member labradorita (An75) e sanidina (K2O>5%). B) Diagrama binário de Mg/Mg+Fe+2 
vs Cr/Cr+Al dos piroxênios representativos dos BAB-K e ABSiO2-II. Em destaque a heterogeneidade geoquímica 
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dos piroxênios, definindo dois grupos: i) próximo aos piroxênios da crosta inferior e o manto litosférico (faixa 
cinza); ii) semelhante aos dacitos do Vulcão Yate. Os círculos em vermelho indicam cristais com associação 
petrográfica: núcleos de ortopiroxênio e bordas de clinopiroxênio. 

 

 
Figura 7.6. Comparação dos BAB-K com os basaltos enriquecidos observados atrás do front vulcânico atual. 
São eles: vulcões Tronador e Lanín. Como comparação é mostrada a área dos BAB-A. Destaque para o alto 
teor de Rb e U, assim como o baixo teor em Yb dos BAB-K. 

7.3 Andesitos basálticos, andesitos e dacitos: petrogênese de magmas evoluídos 

baseada em processos crustais (cristalização fracionada, assimilação e mistura de 

magmas)  

7.3.1 ABSiO2 

Do conjunto de rochas com composições intermediárias observadas no CVY grande 

parte limita-se em ocorrência ao Vulcão Yate, sendo que as mesmas constituem 

dominantemente a Unidade Yate III. Inúmeras evidências texturais e químicas de 

desequilíbrio entre as fases minerais constituintes são especialmente observadas nos 

representantes que ocorrem na borda sul desse vulcão. A saber:   

 

i. xenocristais de quartzo e cristais de plagioclásio mostrando ambos textura dusty e 

zonação inversa (em alguns casos aliados a um comportamento ternário), 
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coexistindo com plagioclásio sieve e unsieve, olivina e clinopiroxênio 

parcialmente reabsorvidos e zonados.   

ii. coexistência incongruente de fases minerais, tais como: A) aglomerados de 

plagioclásio[An80]-olivina[Mg# 0,6-0,8]±clinopiroxênio[Mg# 0,8], típicos de 

basaltos; B) aglomerados de plagioclásio[An60-70]-clinopiroxênio[Mg# 0,7]-

ortopiroxênio[Mg# 0,7], com evidências de reabsorção típicos de dacitos. 

Também, são comuns coroas de clinopiroxênio [Mg# 0,8] em ortopiroxênio [Mg# 

0,7], semelhante ao observado nos BAB-K. 

iii. forte zonação normal (eventualmente também inversa) em fenocristais de olivinas 

[Mg# 0,6-0,8]-plagioclásio[An50-80], coexistindo com pigeonita, na matriz. A 

pigeonita é identificada em magmas com cristalização superior a 5 kbar (Baker e 

Eggler, 1987). Todavia no presente caso, sua ocorrência é sugestiva de 

contaminação crustal (Campbell, 1985).  

iv. microenclaves máficos com fenocristais de olivina [Fo85] e micrólitos de 

plagioclásio unsieve [An70], imersos em vidro de composição andesítica-dacítica 

(ver Anexo VI; Tabela VI.3), comumente com xenocristais de plagioclásio dusty 

[An55] (p.ex., amostra YLP14; Foto 4.5).  

 

A gênese das texturas sieve e dusty em plagioclásio aponta para condições de 

desequilíbrio físico-químico no magma. A textura sieve, por exemplo, pode representar ambos 

reabsorção por desequilíbrio de pressão (Nelson e Montana, 1992) e/ou desequilíbrio químico 

de um plagioclásio anortítico (típico de magmas básicos) em um magma ácido (Tsuchiyama, 

1985; Stimac e Pearce, 1992, Browne et al., 2006). Já a textura dusty foi reproduzida em 

experimentos de mistura de magmas dacíticos (onde andesina é a composição típica) e 

básicos, com reabsorção por desequilíbrio químico e crescimento/fusão sucessivos 

(Tsuchiyama, 1985; Stimac e Pearce, 1992). Sendo assim, a coexistência de cristais com 

texturas unsieve, sieve e dusty é uma forte indicação petrográfica de mistura de magmas.  

Uma forma de reconhecer o equilíbrio entre um par mineral-rocha (magma) diz 

respeito à comparação de seus Mg#. Diversos trabalhos experimentais discutem a razão 

Mg#liq/Mg#min, concluindo por valores aproximados de 0,27 e 0,3 como critérios em uméricos 

de estabilidade para os pares clinopiroxênio-magma e olivina-magma, em uma ampla faixa de 

temperatura e pressão (Roeder e Emslie, 1970; Sisson e Grove, 1993a, b; Putirka et al., 2003). 

Nos diagramas binários Mg#liq (rocha) vs Mg#min (Fig. 7.7A,B) é clara a significativa dispersão 

dos valores tanto para clinopiroxênio quanto para olivina obtidos nos ABSiO2, os quais são 
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estreitamente semelhantes a aqueles dos BAB-K; quando observados os valores extremos, 

nota-se a proximidade com os valores de BO e dacitos. 

As características geoquímicas não são fortemente conclusivas. O balanço de massa 

com base na composição de elementos maiores mostra boa correlação (s2 = 0,3) quando 

admitida mistura entre um magma tipo BAB-AM, representado pela amostra HLC-13, e um 

magma dacítico (amostra HLC-8) para gerar uma composição ABSiO2 (Tabela 7.4). A 

história de fracionamento seria dominada pela cristalização de clinopiroxênio (5%) e 

plagioclásio (1%), em baixa pressão (2-3 kbar). O teor relativamente alto de MgO, comum a 

esses magmas, vem sendo interpretado como resultado de cristalização fracionada a partir de 

um magma parental com alto conteúdo de voláteis (Grove et al., 2004) ou de mistura de 

magmas (Streck et al., 2007; Ohba et al., 2007); os dados dessa tese apontam para mistura de 

magmas como processo petrogenético atuante na gênese dos ABSiO2. 

 

 

 
Tabela 7.4. Parâmetros geoquímicos utilizados no balanço de massa entre ABSiO2, dacitos (Yate V) e BAB-
AM (Hornopirén I). 

 

 
 

Legenda: BAB-AM=Basaltos e andesitos basálticos de alto alumínio e magnésio; BO= Basaltos de olivina; 
Ol= olivina; Pl= plagioclásio; Cpx= clinopiroxênio; Yi= proporção em peso dos cristais e do líquido segregado 
(coeficientes do polinômio, ver Apêndice II); s2= resíduos ao quadrado entre o valor observado e o estimado. 
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Figura 7.7. A) Variação do Mg#cpx; destaca-se a heterogeneidade química dos clinopiroxênios dos ABSiO2-II 
e BAB-K. B) Teor de fosterita (Mg/Mg+Fetot) das rochas básicas do CVY, com destaque também para a 
importante heterogeneidade dos ABSiO2 e BAB-K. 
 

 

7.3.2 Andesitos 

As feições petrográficas (texturas e composição mineral) observadas nos andesitos do 

CVY são mais homogêneas que aquelas descritas para os ABSiO2. Contudo, especificamente 

os andesitos do setor sul do Vulcão Yate, que ocorrem em associação espacial e temporal com 
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os ABSiO2 e BAB-K, mostram evidências de desequilíbrio mineral e enriquecimento em 

elementos incompatíveis que possivelmente sugerem mistura.  

Quando comparadas as informações oriundas das análises petrográfica e geoquímica, 

nota-se que não são, como um todo, concordantes. A química das fases minerais principais 

sugere menor desequilíbrio, mas a geoquímica mostra claramente dois grupos distintos (alto e 

baixo magnésio). Os dados termobarométricos indicam temperatura entre 950º-1150ºC, e 

pressão entre 2-3 kbar. 

A composição de elementos maiores de uma amostra de andesito (YLL-5) foi testada 

por balanço de massa assumindo-se um magma parental tipo ABSiO2 (YLL-2). A correlação 

entre as composições observada e calculada desse magma inicial foi de 0,2, com cristalização 

fracionada dominada por plagioclásio (22%), seguido por orto- e clinopiroxênio (4%, cada) e, 

subordinadamente, magnetita (2%) (Tabela 7.5). 

 
Tabela 7.5. Parâmetros geoquímicos utilizados no balanço de massa entre ABSiO2 e um andesito (Yate III). 

 

 
 

Legenda: ABSiO2= andesitos basálticos de alta SiO2; And= andesitos; Dac= dacitos; Pl= plagioclásio; Cpx= 
clinopiroxênio; Opx= ortopiroxênio; Yi= proporção em peso dos cristais e do líquido segregado (coeficientes do 
polinômio, ver Apêndice II); s2= resíduos ao quadrado entre o valor observado e o estimado. 

 

7.3.3 Dacitos  

Os dacitos apresentam associação mineralógica dominada por plagioclásio-

ortopiroxênio-clinopiroxênio, tendo sido subdividos em Dac-I e Dac-II, restritos aos setores 

norte e sul, respectivamente, do Vulcão Yate.  

Os Dac-I estão espacialmente associados a And-II, ABSiO2-I, BAB-A e BAB-AM, 

apresentando plagioclásio unsieve com zonação normal (labradorita a andesina), ainda 
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incluindo cristais de plagioclásio sieve também zonados (bitownita a andesina-oligoclásio) 

(Fig. 7.8). A matriz apresenta micrólitos de sanidina [An10 Ab54Or36]. Contêm microenclaves 

máficos do tipo BAB–A, com plagioclásio do grupo sieve e dusty, (An88
centros  An79

zoan 

intermediara An48
borda), coexistindo com olivina (Fo81–79

centros  Fo77
borda), e augita (Mg# = 

0,77–0,80) de alto cromo e alumínio (Cr ~ 0,58–0,14% ; Al2O3 ~ 2,8–3,3%).  

A boa correlação (s2 < 0,2) entre os valores observado e calculado para um magma 

parental andesítico (amostra YLL-5) sugere que cristalização fracionada foi um mecanismo 

importante, também sugerido pelos espectros multielementos mais diferenciados que os 

andesitos (Fig.7.19A, B). A mistura com BAB-A (microenclaves) pode ter sido apenas 

mecânica (mingling), não modificando significativamente as características químicas 

originais. A evolução dos Dac-I pode ser explicada por 30% cristalização fracionada 

dominada por plagioclásio (19%), seguido subordinadamente de clinopiroxênio (6%), 

ortopiroxênio (3%) e magnetita (1%) (Tabela 7.6).  
 

 
 

Figura 7.8. Classificação para plagioclásio segundo Deer et al. (1992). Nos Dac-I observa-se predomínio de 
andesina, enquanto os enclaves máficos com predomínio de bytownita; sanidina está na matriz, indicando maior 
temperatura. Também observam-se as composições mais heterogêneas dos Dac-II (Yate V), entre labradorita e 
oligoclásio.  Legenda: An= % de anortita; Ab= % de albita; Or= % de ortoclásio 

 

Os Dac-II estão espacialmente associados a BAB-K, ABSiO2-II e And-I, apresentando 

textura glomeroporfirítica a porfirítica com fenocristais de: i) plagioclásio unsieve e sieve, 

com forte zonação normal de andesina a oligoclásio, e ii) ortopiroxênio com bordas augíticas. 

Geoquimicamente são caracterizados por empobrecimento de Sr, La, Ba, Nb, Hf, REE em 

relação a Rb, e espectros ETR moderadamente fracionados (La/YbN c. 5,5), semelhantes aos 

espectros daqueles grupos em que ocorre associado (Fig. 7.9). O balanço de massa indica 

gênese possivelmente relacionada à mistura com um tipo BAB-AM (Tabela 7.4).  
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Observando as características dos dois tipos de magmas dacíticos no CVY é possível 

assegurar que mixing teria sido um mecanismo mais importante no setor sul do Vulcão Yate, 

enquanto no setor norte dominariam assimilação crustal e mingling. Nesse último caso, 

estariam ainda preservadas as evidências de cristalização fracionada a partir da associação 

clinopiroxênio-ortopiroxênio-plagioclásio.  

Figura 7.9. Comparação entre os ABSiO2, andesitos e dacitos. A) Em destaque os grupos ABSiO2-II, And-I e 
Dac-II que não mostram padrão claro com a diferenciação, indicando mistura (mixing) (ver círculo). B) Grupos 
ABSiO2-I, And-II e Dac-I com fracionamento de elementos incompatíveis com o aumento da diferenciação, 
indicando mingling (ver círculo).  

 
Tabela 7.6. Parâmetros geoquímicos utilizados no balanço de massa entre andesito e dacito. 

 

 
 
 

Legenda: ABSiO2= andesitos basálticos de alta SiO2; And= andesitos; Dac= dacitos; Pl= plagioclásio; Cpx= 
clinopiroxênio; Opx= ortopiroxênio; Yi= proporção em peso dos cristais e do líquido segregado (coeficientes do 
polinômio, ver Apêndice II); s2= resíduos ao quadrado entre o valor observado e o estimado 
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7.4 Fusão parcial da crosta intermediária ou sucessivas cristalizações fracionadas na 

gênese de rochas ácidas: uma interpretação baseada em riolitos com anfibólio. 

7.4.1 Riolitos 

Os riolitos com horblenda apresentam textura afanítica com associação petrográfica 

dominada por ortopiroxênio (Mg# 0,6) e anfibólio (tschermakita e Mg–hornblenda), este 

último com bordas de minerais opacos (~1–10 µm de espessura). Não são observados 

aglomerados de ortopiroxênio nem clinopiroxênio típicos dos dacitos, nem núcleos herdados 

desses minerais nos anfibólios.  

A geoquímica dos riolitos-anf mostra que são mais fracionados que os dacitos. Seus 

dados isotópicos são comparáveis com os dacitos e andesitos. Essa comparação petrográfica e 

geoquímica com os dacitos é importante para testar a hipótese petrogenética de cristalização 

fracionada a partir destes, e geração de anfibólio. Assumindo essa hipótese, os vidros (fundido 

segregado) dos dacitos teriam as características geoquímicas (de elementos maiores) próximas 

aos riolitos-anf. Contudo, as análises de vidros vulcânicos em dacitos (ver Anexo VI, Tabela 

AVI.3) mostram altos teores de K2O [4,2-5,2%], FeO*/MgO [>5] e baixos de Al2O5[~12], 

Mg# [~0,1], TiO2 [0,8-0,2%], Na2O[2,4-5%], CaO[~1%], comparáveis com magmas do tipo 

monzograníticos de ocorrência do BNP (Batólito Norpatagónico, SERNAGEOMIN-BRG, 

1995).  

Em uma evolução magmática cálcio-alcalina típica o gap observado entre andesitos e 

riolitos seria produzido por importante (17% vol.) fracionamento de anfibólio (Grove e 

Donnelly-Nolan, 1986) com porcentagem de água superior a 4%. No caso dos riolitos-anf do 

CVY a baixa proporção e o tamanho reduzido dos fenocristais associados ao alto teor de MgO 

dos anfibólios, contradiz este modelo. O balanço de massa realizado em uma amostra de 

riolito-anf (HLC-9) a partir de um dacito (YLL9) confirma isso, mostrando baixa correlação 

entre o valor estimado e observado (s2 = 1,2; Tabela 7.7); além disso, as evidências 

petrográficas também não concordam com cristalização fracionada a partir de magmas 

dacíticos do mesmo complexo. Por outro lado, o modelamento com ETR aponta para 

cristalização fracionada (~20%) de anfibólio e plagioclásio a partir de uma composição 

dacítica (Fig. 10), provavelmente não representado pelas amostras estudadas do CVY. Já a 

fusão parcial de uma fonte (assumindo dinamic melting - sistema fechado, na ausência de 

H2O) foi modelada com 30% de fusão de um anfibolito, com plagioclásio (40%) e anfibólio 

(30%) (Fig. 11).  
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Figura 7.10. Modelagem de fusão parcial (dinamic melting) de um anfibolito da crosta intermediaria (40% 
plagioclásio) pra obter os teores de REE observados nos riolitos-anf (HLC-9).    

 

Outras alternativas para explicar a gênese desses riolitos seriam: i. estender a 

interpretação proposta para o riolitos Chaitén, localizado a 100 km a sul, que sugere fusão 

parcial de crosta intermediária em fácies anfibolito, a 10-25 km (Lopéz-Escobar et al., 1993). 

Para os riolitos-anf, essa crosta teria que ser, necessariamente, pouco radiogênica; ii. 

segregação de magma por cristalização a partir de um plúton em níveis crustais rasos, 

segundo o modelo de Bachmann e Bergantz (2004) para magmas ácidos afaníticos.  

Em síntese, as observações petrográficas e de química mineral mostram que a 

cristalização fracionada de um dacito não seria um mecanismo para a geração dos riolitos-anf. 

Os modelos mostram que um importante fracionamento ou uma fonte com anfibólio reproduz 

as características geoquímicas desses riolitos.  
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Figura 7.11. Modelagem de cristalização fracionada de um dacito (YLL9, Yate II) pra obter os teores de REE 
observados nos riolitos-anf (HLC-9).    

 

 
Tabela 7.7. Balanço de massa de um riolito com anfibólio a partir de um dacito  

 
Legenda: And= andesitos; Pl= plagioclásio; Anf= anfibólio; Opx=ortopiroxênio; Yi= proporção em peso dos 
cristais e do líquido segregado (coeficientes do polinômio, ver Apêndice II); s2= resíduos ao quadrado entre o 
valor observado e o estimado 
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7.5 Profundidade da(s) câmara(s) magmática(s) e segregação crustal 

Os dados de petrografia, química mineral e geoquímica de rocha total mostram 

evidências de cristalização fracionada, mistura de magmas e assimilação de crosta. Dados 

termobarométricos indicam diferenciação desde basaltos até dacitos, com decréscimo da 

temperatura em condições isobáricas, em níveis crustais rasos (< 3 kbar), corroborando a 

associação mineral de baixa pressão observada na maioria dos grupos geoquímicos descritos, 

à exceção dos BO. 

As pressões de plagioclásio e clinopiroxênio são geralmente concordantes (quando 

considerados os erros metodológicos), mas com valores médios ligeiramente mais elevados 

em plagioclásio, sugerindo ter sido este uma importante fase mineral inicial na história de 

cristalização desses magmas; exceção são os BAB-A cujas fases mais importantes foram 

clinopiroxênio e olivina. Nos gráficos A e B da Figura 7.12 nota-se claramente a dispersão 

dos dados de pressão (entre 2 e 12 kbar) obtidos nos BAB-K e ABSiO2, sugerindo mistura 

com magmas de mais alta pressão, os quais poderiam ter iniciado a cristalização em condições 

próximas à transição crosta-manto. Um dado de fO2 obtido em uma amostra de basalto dos 

BAB-K tem valor baixo, próximo ao buffer QMF, apoiando a hipótese de origem mais 

profunda em relação aos demais magmas do CVY (Fig. 7.13).  

Em torno de 2 kbar, observa-se decréscimo significativo da temperatura medida para 

BAB-K e ABSiO2, sugerindo input dentro de uma câmara já diferenciando. Essa câmara é 

admitida em um nível entre 7-10 km na crosta, como sugerido pelo padrão isobárico em 2-3 

kbar demonstrado nos magmas mais evoluídos do CVY (andesitos, dacitos e riolitos) e BAB-

AM, assim como em seus enclaves máficos (Fig. 7.12A). Isso é fortemente apoiado pelos 

dados de fO2 nesses magmas, os quais plotam entre as curvas dos buffers QMF+1,7 e QFM+1 

(Fig. 7.13).  

Apenas os BO dos vulcões Gualaihué e Hornopirén plotam em torno de 6-10 kbar, 

com cristalização ocorrendo entre 20-30 km. Os demais magmas desses vulcões apontam 

igualmente para câmaras a 2-3 kbar, a exemplo do Vulcão Yate (Fig. 7.12C, D). 

Em síntese, todos os dados convergem para a interpretação de que a câmara 

magmática do Vulcão Yate estaria em torno de 10 km de profundidade (2-3 kbar para uma 

densidade de crosta 2,7 gr/cc), região na qual aconteceria mistura de magmas (mingling ou 

mixing), cristalização fracionada e assimilação de crosta. 
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Em comparação com os andesitos e dacitos, os dados P-T-fO2 obtidos para os riolitos-

anf indicam níveis levemente superiores 4-5 kbar para a geração dos microfenocristais de 

anfibólio. Essa região marca a instabilidade do anfibólio em magmas ácidos (Rutherfor et al., 

1985), e sua transformação para minerais opacos. Essa transição é caracterizada nos riolitos-

anf por finas coroas de opacos envolvendo os fenocristais de anfibólio, sugerindo segregação 

rápida desses magmas riolíticos até a superfície. 

 

 

Figura 7.12.  Diagramas de pressão vs temperatura do CVY. A-B) Rochas do Vulcão Yate segundo a 
metodologias de plagioclásio, clinopiroxênio e anfibólios (ver Capítulo VI) mostrando a importante 
diferenciação a pressões rasas (<4 kbar) . C-D) Rochas dos vulcões Gualaihué e Hornopirén, indicando 
também diferenciação (pouca neste caso) a < 4 kbar. Cabe destacar a alta pressão dos BO (~6 kbar) pelo menos 
dois kbar maior que a câmara magmática.  
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Figura 7.13. Fugacidade de oxigênio (fO2) e temperatura das rochas diferenciadas do CVY, e os BAB-K. 
Observa-se uma fugacidade maior ao buffer QFM, característico de diferenciação em arcos continentais 
produto de flux melting. 

7.6 Modelo petrogenético para o Complexo Vulcânico Yate: uma integração de dados 

A integração dos dados petrográficos, de química mineral, geoquímicos, isotópicos e 

geocronológicos mostram uma evolução petrogenética complexa para o CVY.  

A atividade durante o Pleistoceno Inferior até Superior (c. 1,2 Ma - 120 ka.) foi 

dominada por episódios de vulcanismo básico, representados por basaltos e andesitos 

basálticos os quais são produtos de diferentes taxas de fusão parcial do manto (12-20%) e 

aporte de fluidos (BAB-A, BAB-AM, BO), resultando na edificação de um vulcão tipo 

escudo – Vulcão Gualaihué. A gênese desses magmas estaria condicionada possivelmente à 

subducção da Zona de Falha Chiloé, instalada na placa de Nazca, por baixo da placa 

Sulamericana (Fig. 7.14), promovendo aumento do volume de fluidos no manto 

subcontinental e conseqüente geração de magmas básicos com elevado teor de água (p.ex., 

Vulcão Longaví; Sellés et al., 2004). Os mesmos atingiriam a transição crosta-manto como 

diques e sills, com alojamento preferencial ao longo de zonas de fraqueza reológica (p.ex., 

Sistema de Falha de Liquiñe-Ofqui, SFLO). Esse processo responderia pelo aumento da 

temperatura/calor nesse limite, em analogia ao modelo de Hot-Zone de Annen et al. (2006). O 

transporte desde essa zona (20-35), e ascensão até a superfície estariam condicionados a 

regime de esforços locais, por exemplo, o funcionamento do SFLO e estruturas subordinadas.  
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Figura 7.14. Evolução magmática do Complexo Vulcânico Yate desde o Pleistoceno Inferior até Holoceno. 
Perfil e dados de hipocentros de Lang et al., 2007.   



Mauricio Alejandro Mella Barra – Tese de Doutorado IGc/USP 

 

139

Especialmente no Pleistoceno Superior (c. 120 ka) um episódio de vulcanismo ácido 

se manifestaria sobre o SFLO, na região de estudo. Isso marcaria a evolução de uma câmara 

magmática responsável pela generação de andesitos e dacitos, e o início da construção de um 

estrato-vulcão (Vulcão Yate). Nesse contexto, os magmas básicos BABs ascenderiam até a 

câmara, produzindo (ou não) diferentes graus e, possivelmente, sucessivas misturas (mixing 

ou mingling) no tempo. Entre 43-20 ka, aconteceria uma mistura generalizada no Vulcão 

Yate, com colapso do edifício e intrusão de inúmeros diques (Unidade Yate III). 

A atividade no Holoceno no Vulcão Yate é ainda pouco entendida, agravada pela 

ausência de dados geocronológicos.  No flanco norte ocorrem derrames de ABSiO2 com 

mistura e domos dacíticos (Yate V). No flanco sul, no entanto, ocorrem magmas básicos 

(BAB-A) sem evidências de mistura, sugerindo que uma câmara magmática menor. Como no 

Holoceno há registro de magmatismo básico (BAB-AM, BO) nos vulcões Gualaihúe e 

Hornopirén, é possível que durante toda a evolução do CVY esses magmas tenham 

continuado se manifestando.  
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