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RESUMO 

 

Lopes, J.C.S., 2018, Antecristais e xenocristais máficos em diques ultrabásicos de 

tendência alcalina da serra da Mantiqueira (SP) [Dissertação de Mestrado], São 

Paulo, Instituto de Geociências, 186p. 

Séries de diques máficos alcalinos fortemente a levemente insaturados em sílica 

ocorrem nas cercanias de Santo Antônio do Pinhal (SP) e Campos do Jordão (SP) 

na serra da Mantiqueira, SE Brasil. Estes intrudem o embasamento cristalino 

precambriano (Sul do Orógeno Brasília) e a intrusão máfica-ultramáfica alcalina 

Ponte Nova. Estas rochas alcalinas são cretáceas e compõe o magmatismo da 

província alcalina Serra do Mar. Em sua maioria os diques são classificados como 

basaltos alcalinos e lamprófiros alcalinos. São porfiríticos, com a população de 

macrocristais formada principalmente por clinopiroxênio e olivina. 

Subordinadamente, macrocristais de kaersutita, sadanagaita rica em titânio, e 

ocasionalmente, flogopita, enstatita, magnetita, espinélio e plagioclásio são 

registrados. Estes apresentam texturas de desequilíbrio, como sieve e embayment, 

que associadas a estilos de zonamento complexos, indicam evolução magmática em 

sistema aberto. Este estudo envolve: (1) petrografia de detalhe por microscopia ótica 

e microscopia eletrônica de varredura, (2) análises químicas pontuais quantitativas, 

de elementos maiores e menores por microssonda eletrônica e de elementos-traço 

por espectrometria de massa com plasma acoplado indutivamente e amostrador por 

ablação a laser (LA-ICP-MS), em diferentes horizontes dos macrocristais máficos, e 

(3) geoquímica de rocha-total por fluorescência de raios X e ICP-MS. Estas análises 

foram realizadas com vistas à determinação da gênese destas populações de 

cristais zonados. A partir das composições obtidas, balanços de massa foram 

realizados para excluir a influência dos macrocristais nas composições globais dos 

corpos e obter uma estimativa composicional dos líquidos magmáticos, 

representados pela matriz fina a afanítica nestas rochas. Os horizontes cristalinos 

dos macrocristais em equilíbrio com os líquidos calculados foram determinadas por 

meio da constante de equilíbrio de troca catiônica de Mg e Fe entre cristal e líquido, 

- . Estas relações de equilíbrio permitiram atribuir significados genéticos aos 

horizontes cristalinos, definindo-os como xenocristais, antecristais e fenocristais. Os 

primeiros (em desequilíbrio textural e químico com o a matriz) foram capturados e/ou 
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reciclados de ambientes magmáticos precoces à consolidação da rocha, permitindo 

acessar processos magmáticos passados durante a evolução do sistema 

magmático. Xenocristais mantélicos foram indentificados exclusivamente em diques 

da suíte fracamente insaturada em sílica. Macrocristais de olivina zonada com 

centros Fo>90 e textura embayment, encontram-se ao lado de macrocristais de 

clinopiroxênio zonado com centro de diopsídio com cromo incolor, anédrico, com 

zonamento concêntrico step normal. Estes centros de diopsídio com cromo 

apresenta mg# (Mg/Mg+FeT em proporção molecular) 88-87, alto  Ni, baixo Na2O, 

Al2O3, TiO2, Zn, Sc, Hf, Y, Zr, Sr e elementos terras raras (ETRs), compatíveis com 

peridotitos fáceis granada. Nessa mesma ocorrência, centros de macrocristais de 

piroxênio são classificados como enstatita e apresenteam textura sieve, zonamento 

concêntrico step reverso, altos teores de MnO, Ni, Zn e muito baixos de ETRs. 

Quanto aos antecristais, cristais em desequilíbrio químico e textural com a matriz 

mas cogenéticos ao sistema magmático, os clinopiroxênios destacam-se. Os centros 

desses macrocristais são classificados como diopsídio (por vezes com cromo ou 

com sódio), augita, hedenbergita e egirina-augita. O diopsídio é incolor, subédrico, 

com textura glomeroporfirítica, sieve, zonamento setorial e concêntrico step reverso. 

Este centro antecristalino incolor apresenta alto mg# (83-80), Cr2O3, Ni, Sc, baixo 

Na2O, Zn e valores intermediários de Zr, Y, Hf e Sr, quando comparado aos demais 

antecristais. Centros verdes de augita e egirina-augita são encontrados nos diques 

de ambas às séries e apresentam textura embayment, sieve e zonamento 

concêntrico step. No geral os centros verdes tem baixo mg# (70-40), Cr2O3, alto 

MnO, Na2O, Zn, mas diferentes teores de MnO, Na2O, Li, Sc, Hf, Y, Zr, Sr e ETRs. 

Ti-augita, quimicamente classificada como diopsídio subsilícico com titânio, é 

euédrico, com textura glomeroporfirítica, zonamento concêntrico oscilatório e setorial 

e observada como borda em todos os macrocristais de clinopiroxênio, além de 

compor a matriz e agregados (textura glomeroporfirítica) com macrocristais 

subédricos de olivina (Fo<88). Os cristais destes tipos, em desequilíbrio químico 

com a matriz hospedeira mas com texturas de cogeneticidade ao sistema 

magmático, são antecristais do estágio magmático principal, que também é 

responsável por cristalizar os horizontes de diopsídio subsilícico com titânio em 

equilíbrio químico com o líquido hospedeiro. Kaersutita euédrica a subédrica, com 

textura glomeroporfirítica, esquelética e zonamento concêntrico oscilatório é o cristal 

predominante nos lamprófiros alcalinos. Este também ocorre como macrocristal 
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anédrico com textura sieve em alguns diques de olivina basalto. Nos anfibólios 

destaca-se o enriquecimento em Ba, Sr, Y, Nd, Zr e ETRs inversamente proporcional 

ao MgO. Flogopitas com titânio são observadas principalmente na matriz dos diques 

máficos alcalinos da Mantiqueira. Porém macrocristais são raros e observados com 

zonamento concêntrico step e setorial. Nos cristais de flogopita da matriz, ao 

aumento de vacância no plano octaédrico é proporcional as altas concentrações de 

Ti, Nb, Zr, Sr, Y e Li, quando comparado ao macrocristais. Os xenocristais de olivina 

e diosídio com cromo, encontrados nos diques máficos da série fracamente 

insaturada em sílica, indicam incorporação de rocha encaixante mantélica e/ou da 

fonte. Já os magmas máficos fortemente insaturados em sílica se mostraram 

híbridos, a partir de modelagem com elementos-traço, entre a mistura de líquidos 

ultrabásicos alcalinos e fonolíticos/traquíticos, responsáveis por cristalizar, em 

estágios precoces, os antecristais de clinopiroxênio nos diques. Um estágio 

principal, em menor profundidade, é indicado pela presença em todos os diques de 

fenocristais e antecristais de diopsídio subsílicico com titânio como borda, 

macrocristal isolado ou com textura glomeroporfirítica, cristal na matriz, sendo, por 

vezes, associado a olivina e anfibólio. Esta diversidade de macrocristais pode ser 

explicada pelo modelo complex plumbing system, onde a interconexão entre 

diferentes magmas, ao longo de distintos estágios, com diversas encaixantes, sob 

profundidades diferentes da litosfera, se mostra eficiente na produção das feições 

petrográficas e químicas destas rochas por meio dos processos de mistura de 

magmas e incorporação da rocha encaixante durante a ascensão litosférica dessas 

magmas ultrabásicos alcalinos do Cretáceo na região ocidental da serra da 

Mantiqueira, província alcalina Serra do Mar. 

Palavras-chave: Antecristais, Xenocristais, Complex Plumbing System, Lamprófiros, 

Província Alcalina Serra do Mar. 
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ABSTRACT 

 

Lopes, J.C.S., 2018, Mafic antecrysts and xenocrysts in alkaline ultrabasic dykes of 

the Mantiqueira range (SP) [Master’s Thesis], São Paulo, Instituto de Geociências, 

Universidade de São Paulo, 186p.  

Weakly to strongly silica-undersaturated mafic alkaline dike series occur nearby 

Santo Antonio do Pinhal (SP) and Campos do Jordão (SP) in a restricted area of the 

Mantiqueira range, SE Brazil. These are intrusive in the Precambrian crystalline 

basement (south of the Brasília orogen) and in the Ponte Nova mafic-ultramafic 

alkaline massif. These are Cretaceous rocks and are grouped as part of the Serra do 

Mar alkaline province. In the majority, the dikes are classified as alkaline basalts and 

alkaline lamprophyres. Are porphyritic, with the macrocryst population having 

clinopyroxene and olivine as main phases. Subordinatedly, kaersutite, and 

occasionally, phlogopite, enstatite, magnetite, spinel and plagioclase were found. 

These macrocrysts present desequilibrium textures, such as sieve and embayment, 

combined with complex zoning styles, which indicate a open-system magmatic 

evolution. The study involves: (1) detailed petrographic analyses by optical 

microscopy and scanning electron microscopy, (2) quantitative punctual analyses of 

major and minor elements by electron microprobe and trace element by laser 

ablation - inductively coupled plasma mass espectrometry (LA-ICP-MS) in different 

horizons of the main macrocrystic phases, and (3) whole-rock geochemistry by X-ray 

fluorescence and ICP-MS. These determinations were collected focusing in the 

determination of the genesis of each population of zoned crystals. From the obtained 

compositions, mass balance calculations were done to exclude the macrocryst 

influence in the bulk compositions of the bodies and to have a compositional 

estimative of the melts, represented by the fine-grained to aphanitic matrices of these 

rocks. The crystalline zones of macrocrysts in equilibrium with the calculated melts 

were defined using the Mg-Fe exchange equilibrium constant between minerals and 

liquid, - . The equilibrium relationships allowed the designation genetic 

meanings to the the crystalline zones, being these classified as xenocrysts, 

antecrysts and phenocrysts. The first two types (in textural and chemical 

disequilibrium with the matrices) were captured and/or recycled from an early 

magmatic environment, allowing to access the former magmatic processes during the 
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evolution of the system. Mantle xenocrysts were just identified in dikes from the 

weakly silica-undersaturated series. Macrocrysts of zoned olivine with cores having 

Fo > 90 and embayment texture were found together with zoned clinopyroxene 

macrocrysts, presenting incolor, anhedral Cr-diopside cores with normal concentric 

step zoning. These Cr-diopside cores have mg# (Mg/Mg+FeT in molecular 

proportions) 88-87, high Ni values and low Na2O, Al2O3, TiO2, Zn, Sc, Hf, Y, Zr, Sr 

and rare earth elements (REEs). These compositions are compatible with the garnet 

peridotite facies. On the same occurrence, cores of macrocrystic pyroxene are 

classified as enstatite and present sieve texture, concentric reverse step zoning, and 

high levels of MnO, Ni, Zr and very low of REEs. Antecrysts, crystals in chemical and 

textural disequilibrium with the matrices but cogenetic to the magmatic system, were 

mainly formed by cores of clinopyroxene macrocrysts. The cores of these ones are 

classified as diopside (sometimes Cr-bearing of Na-bearing), augite, hedenbergite 

and aegirine-augite. The diopside is incolor, subhedral, with glomeroporphyritic and 

sieve textures, setorial and concentric reverse step zonings. They present higher 

mg# (83-80), Cr2O3, Ni, Sc values, lower Na2O and Zn, and intermediate Zr, Y, Hf 

and Sr concentrations when compared to the other antecryst. Green cores of augite 

and aegirine-augite are found in dikes of all series and present embayment and sieve 

textures and concentric step zoning. These have low mg# (70-40), Cr2O3, high MnO, 

Na2O and Zn, but wide ranges of MnO, Na2O, Li, Sc, Hf, Y, Zr, Sr and REEs. Ti-

augite, chemically classified as subsilicic Ti-bearing diopside, is euhedral, with 

concentric oscillatory and setorial zonings and found as rims in all clinopyroxene 

macrocrysts, as matrix crystals and as agregates (glomeroporphyrithic texture) with 

subhedral olivine macrocrysts (Fo<88). Some of these zones are in chemical 

disequilibrium with the matrix but with textural equilibrium of magmatic system, being 

classified as antecrysts from a former magmatic stage. Other horizons of Ti-augite 

are phenocrysts, in chemical equilibrium with the host melt. Euhedral to subhedral 

kaersutite, with glomeroporphyritic and skeletal textures and oscillatory concentric 

zoning is predominant in alkaline lamprophyres. Anhedral kaesutite crystals with 

sieve texture occurs as macrocrysts in some olivine basalts dikes. In these 

amphiboles, the enrichment in Ba, Sr, Y, Nd, Zr and REEs present negative 

correlation with MgO contents. Ti-bearing phlogopites are found mainly in the 

matrices of the mafic dikes from the Mantiqueira range.  However, macrocrysts are 

rare and found with anhedral habit and concentric step and setorial zonings. The 
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increase of vacancies in octaedric plane of the matrix crystals phlogopite is 

proportional with the concentrations of Ti, Nb, Zr, Sr, Y and Li, when compared with 

the macrocryst compositions. The olivine and Cr-diopside xenocrysts found in the 

mafic dikes from the weakly sílica-undersaturated series indicate the incorporation of 

mantle host rocks and/or source rocks. Otherwise, the magmas from the strongly 

sílica-undersaturated series are considered hybrids, based on the trace-element 

mixing modelling of alkaline ultrabasic and phonolitic/trachytic melts. These 

compositionally contrasting liquids are the responsible for the crystallization, in the 

earlier stages, of the different families of clinopyroxene antecrysts. One main stage, 

at lower depth, is indicated by the presence of phenocrysts and antecrysts of Ti-

augite as rims, isolated or aggregate macrocrysts and matrix crystals, sometimes 

associated with olivine and amphiboles. This macrocryst diversity can be explained 

by the complex plumbing system model. In this model, the interconection between 

several magma reservatories along distinct evolution stages, with different host rocks 

during their ascent under several depths in the lithosphere, is considered a efficient 

way to explain the petrographic and chemical features found in these rocks. 

Processes of magma mixing and the incorporation of host rocks during the 

lithospheric ascent  are registere for the alkaline Cretaceous dikes of the Mantiqueira 

range, Serra do Mar alkaline province. 

Keywords: Antecrysts, Xenocrysts, Complex Plumbing System, Lamprophyres, Serra 

do Mar Alkaline Province. 
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1 INTRODUÇÃO 

Rochas vulcânicas e subvulcânicas alcalinas podem ser consideradas o 

produto do resfriamento de baixas taxas de fusão parcial de peridotitos 

metasomatizados ou férteis do manto terrestre (Foley et al., 1992; Pilet et al., 2008; 

Laporte et al., 2014). Implicações sobre a geração, ascensão, evolução e colocação 

desses corpos ígneos são obtidas a partir de complexas feições petrográficas e 

químicas nos minerais dessas rochas (Davidson et al., 2007; Ginibre et al., 2007). 

Muitos desses minerais são máficos, precocemente cristalizados e estáveis em 

grandes intervalos de tempo nestes sistemas, registrando assim os processos 

envolvidos desde a fusão parcial da fonte até sua colocação em níveis crustais rasos 

ao longo de seu crescimento (Foley et al., 2011; Ubide et al., 2014a, 2015; 

Bussweiler et al., 2015; McGee & Smith, 2016).  

Estes registros revelam-se, na maioria dos casos, a cristais de olivina, 

clinopiroxênio, anfibólio e mica comuns aos magmas alcalinos. Recentemente, 

autores demonstram que esses cristais, zonados e com texturas de reabsorção e 

recristalização, não são fenocristais, ou seja, estão em desequilíbrio químico com o 

líquido magmático hospedeiro (e.g., Ubide et al., 2012; Menezes et al., 2015). Estes 

cristais, quando estranhos ao sistema magmático são chamados de xenocristais. 

Porém, aqueles em desequilíbrio químico, mas cognatos ao sistema são conhecidos 

como antecristais, sendo formados em estágios precoces da evolução do magma 

(Jerram & Davidson, 2007) 

Os estudos sobre a gênese das diferentes e complexas populações minerais 

contribuiu para a construção do modelo Complex Magmatic Plumbing System. Este 

prediz que fragmentos da encaixante, a diferentes profundidades litosféricas, podem 

ser incoporados ao sistema magmático e transportado aos níveis crustais de 

consolidação da rocha (Orejana et al., 2006; Jankovics et al., 2016). Durante essa 

ascensão litosférica, o magma se aloja em diferentes câmaras interconectadas, 

interagindo com outras fusões ígneas (Ubide et al., 2014b; Gernon et al., 2016). A 

especificidade de cada estágio do sistema é registrada nos minerais, ao longo da 

“estratigrafia” de crescimento, ou seja o zonamento, sendo acessada por petrografia 

e análises químicas pontuais. Este método é umas das chaves para o 

reconhecimento dos complexos estágios magmáticos, das rochas encaixantes e do 

processos ali atuantes (Davidson et al., 2007; Jerram & Martin, 2008; Streck, 2008). 
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Trabalhos com diques alcalinos porfiríticos, incluindo os da província alcalina 

Serra do Mar (PASM) no litoral do estado do Rio de Janeiro, evocam, com base em 

petrografia e química mineral de macrocristais zonados, processos magmáticos de 

sistema aberto, como mistura entre magmas alcalinos básico-ultrabásicos e 

intermediários (Brooks & Printzlau, 1978; Valente, 1997; Duda & Schmincke, 1985; 

Bédard et al., 1988; Dobosi & Fodor, 1992; Rock et al., 1994; Simonetti et al., 1996; 

Kahl et al., 2011; Gernon et al., 2016; Ubide et al., 2014a, 2014b; Batki et al., 2018) 

e/ou incorporação de xenólitos e xenocristais de encaixantes e/ou fontes litosféricas 

na evolução desses sistemas magmáticos (Scoot, 1976; Wass, 1979; Barton & 

Bergen, 1981; Szabó & Bodnar, 1998; Pilet et al., 2002; Orejana et al., 2006, 2007; 

Jankovics et al., 2016). 

É comum aos diques máficos alcalinos da Serra da Mantiqueira (PASM), 

estruturas zonadas, com bordas vítreas, seguidas por uma região vesicular em 

porções intermediárias e textura pofirítica no centro (Alves et al., 1992; Thompson et 

al., 1998; Brotzu et al., 2005; Marins, 2012; Menezes et al., 2015; Azzone et al., 

2018). Os macrocristais (1-10mm, adaptado de Ubide et al., 2014b), 

predominantemente máficos, destacam-se pelos diferentes estilos de zonamento, 

texturas de dissolução, recristalização e difusão. Essas feições petrográficas indicam 

desequilíbrio entre cristal e o líquido magmático hospedeiro, sugerindo processos 

como mistura entre magmas e assimilação da encaixante durante a evolução do 

sistema (Figura 1.1; Davidson et al., 2007; Ginibre et al., 2007; Jerram & Davidson, 

2007; Streck, 2008). A tabela 1.1 sintetiza as feições petrográficas indicativas de 

evolução em sistema magmático aberto, os termos genéticos entre cristal e líquido 

hospedeiro e os termos descritivos aplicados no estudo dos cristais que, em seu 

crescimento, registram os ambientes e processos magmáticos precoces. 

1.1 Rochas alcalinas cretáceas da Serra da Mantiqueira, PASM 

As rochas da PASM são alvo de estudos geológicos desde o final do século 

XIX (Derby, 1887). Até a década de 70 do século seguinte, trabalhos petrogenéticos, 

geocronológicos e tectônicos com as rochas alcalinas das serras do Mar e da 

Mantiqueira começam a ganhar espaço na produção científica nacional (Amaral et 

al., 1967; Ribeiro Filho, 1967; Almeida, 1971). Após a década de 80, a PASM é 

ininterruptamente alvo de pesquisas nacionais e internacionais, por vezes em 

cooperação, culminando em dezenas de trabalhos de grande importância científica. 



3 

 

 



4 

 

Tabela 1.1 Síntese de zonamentos, texturas, termos genéticos e descritivos utilizados nesse 
trabalho. 

Feição Tipo Descrição 

Z
o

n
a
m

e
n

to
 

Irregular  Variação composicional irregularmente distribuída no cristal 

Concêntrico Variação composicional concêntrica a partir do centro do cristal 

Normal 
Variação composicional (do centro para a borda do cristal) 

esperada na evolução por cristalização em sistema fechado 

Reverso 
Variação composicional (centro borda do cristal) não suportada 

pela evolução em sistema magmático fechado 

Oscilatório Variação concêntrica oscilante de composicão, entre horizontes 
com dezenas de ηm a dezenas de μm, em um cristal 

Monótono Sem variação composicional significativa ao longo do cristal 

Step 
Manifestação em etapa e com os limites entre os horizontes 

adjacentes bem definidos 

Progressivo 
Manifestação de forma suave e continua, sem limites bem 
definidos entre os horizontes de crescimento de um cristal 

T
e
x

tu
ra

s
 

Dissolução 
superficial 

Remoção do material cristalizado no contato cristal-líquido, 
tornando o hábito do cristal arredondado e/ou em baía (textura 

embayment) 

Dissolução 
pervasiva 

Processo de remoção de material cristalizado que afeta todo o 
cristal, também chamado de textura sieve 

Reação 
Reequilíbrio mineral sem dissolução do material cristalizado. 

Associado a inclusões e texturas sieve  

 T
e
rm

o
s

  

d
e
s

c
ri

ti
v

o
s
 

Megacristal Cristal em rocha subvulcânica porfirítica com dimensão >10 mm 

Macrocristal Cristal em rocha subvulcânica porfirítica com dimensão 10-1 mm 

Microcristal Cristal em rocha subvulcânica com dimensão 1-0,5 mm 

Microfenocristal 
Ou cristal da matriz, é aquele <0,5 mm e com hábito euédrico em 

rocha subvulcânica 

T
e
rm

o
s
 

g
e
n

é
ti

c
o

s
 Fenocristal Cristal em equilíbrio químico com líquido magmático hospedeiro 

Antecristal 
Cristal em desequilíbrio com o líquido hospedeiro, mas 

cogenetíco ao sistema magmático por processos de sistema 
aberto, indicando estágios de cristalização precoces à abertura 

Xenocristal 
Cristal sem qualquer relação genética com sistema magmático e 

obviamente em desequilíbrio com este 

Zonamentos e texturas em Sreck (2008). Termos genéticos em Jerram e Davidson (2007). 
Termos descritivos adaptados de Ubide et al. (2014b). 
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Com base no controle estrutural que governa a colocação dos corpos 

alcalinos e na variação de idades destes, Riccomini et al. (2005) dividiram a PASM 

em província alcalina Serra do Mar Setor Norte (litoral do estado de São Paulo, 

região ocidental da serra da Mantiqueira até a borda da bacia do Paraná) e 

Lineamento Magmático Cabo Frio (Alinhamento de ocorrências alcalinas desde 

Poços de Caldas até a ilha de Cabo Frio) (Sadowski & Dias Neto, 1981; Almeida, 

1991; Figura 1.2). As rochas ígneas das PASM encontram-se predominantemente 

encaixadas no segmento central do sistema orogênico Neoproterozoico Província 

Mantiqueira, chamado orógeno Ribeira (Heilbron et al., 2004). No entanto, o setor 

ocidental da PASM intrude a nappe Socorro-Guaxupé e os metassedimentos do 

terreno Embú, pertencentes ao segmento sul Neoproterozoico do orógeno Brasília 

(Vinagre et al., 2014a, 2014b). 

Atualmente, a gênese do magmatismo alcalino na PASM (e de todo aquele 

encontrado na porção meridional da plataforma Sul Americana) é debatida em torno 

de duas hipóteses antinomias que propõem que, o principal mecanismo de geração 

dos magmas alcalinos das PASM, estaria relacionado ou (i) a deflexão do impacto 

da pluma mantélica Trindade sob o cráton São Francisco (Thompson et al., 1998), 

ou (ii) a reativação de antigas suturas litosféricas, algumas profundas, durante a 

consolidação da margem passiva do oceano Atlântico Sul (Almeida, 1983; Riccomini 

et al., 2005). Independentemente do contexto geodinâmico, o modelo petrogenético 

das principais ocorrências da PASM, predominantemente intrusões sieníticas, é o de 

evolução a partir de magmas progenitores máfico-ultramáficos alcalinos, como 

aqueles que constituem os enxames de diques associados a esses corpos 

plutônicos (Brotzu et al., 1992; Morbidelli et al., 1995; Bennio et al., 2002; Enrich et 

al., 2005, 2009; Brotzu et al., 2007; Gomes et al., 2017). No entanto, Marins (2012), 

investigando processos de diferenciação magmática com diques em sete complexos 

sieníticos da PASM, propõe que apenas Moro Redondo, Gericinó-Mendanha e 

Passa Quatro seriam cogenéticos a magmas progenitores máficos por processos de 

cristalização fracionada. Processos de assimilação durante a cristalização 

fracionada são indicados nas intrusões sieníticas Ilha de Cabo Frio e Itatiaia, no 

maciço máfico-ultramáfico alcalino Ponte Nova e nos enxames de diques miaskíticos 

(Na2O+K2O/Al2O3 em proporção molecular <1 é miaskítico, >1 é agpaítico, conforme 

o índice de alcalinidade/agpaítico, IA, de Sörensen, 1974) do litoral do estado do Rio 
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de Janeiro (Valente, 1997; Brotzu et al., 1997, 2005, Motoki et al., 2013; Azzone et 

al., 2016; Rosa, 2017). A mistura entre magmas básico-ultrabásicos fortemente 

insaturados em sílica e fonolitos agpaíticos foi observada nos diques do litoral do Rio 

de Janeiro (Valente, 1997). 

As rochas ígneas alcalinas da serra da Mantiqueira são, predominantemente, 

variedades plutônicas sieníticas, cretáceas, insaturadas a saturadas em sílica e 

edificam os pontos culminantes dos estados São Paulo e Rio de Janeiro no sudeste 

brasilerio. Correspondentes extrusivos, como traquitos e fonolitos, sob a forma de 

dique, plug, sill e pequenos stocks são volumetricamente subordinados as rochas 

intrusivas e encaixados no embasamento Pré-cambriano e nas rochas alcalinas. 

Brechas magmáticas, estruturas anelares e minerais exóticos são característicos a 

tais litotipos félsicos (Alves et al., 1992; Brotzu et al., 1989, 1992, 1997, 2005; 

Atencio et al., 1999; Enrich et al., 2005, 2009; Marins, 2012; Lopes, 2015; Melluso et 

al., 2017; Rosa, 2012, 2017; Rosa & Ruberti, 2018). 

As rochas alcalinas máficas e ultramáficas da serra da Mantiqueira 

constituem, predominantemente, enxames de diques centimétricos a métricos, 

principalmente porfiríticos, por vezes zonados e/ou justapostos, cortando o 

embasamento e as ocorrências alcalinas (Referências anteriormente citadas). No 

entanto, rochas máfica-ultramáficas cumuláticas constitiuem predominantemente o 

maciço Ponte Nova, que merece destaque, pois é uma exceção na PASM (Azzone, 

2008; Azzone et al., 2009a, 2009b, 2016). Este está localizado na porção ocidental 

da serra da Mantiqueira, encaixado no contanto entre o batólito Serra da Água 

Limpa, da nappe Socorro-Guaxupé e os metassedimentos do terreno Embú (Figura 

1.2B; Vinagre et al., 2014b). Fácies máfica-ultramáficas alcalinas são encontradas, 

volumetricamente restritas, em alguns corpos intrusivos félsicos da PASM (Bellieni et 

al., 1990; Enrich et al., 2005, 2009; Brotzu et al., 2007; Rosa & Ruberti, 2018).  

Na Serra da Mantiqueira, o acesso difícil e a exposição restrita dificultam a 

amostragem in situ dos diques alcalinos. No entanto, estes afloram ao longo de 

drenagens da escarpa serrana e nos cortes de estrada. Assim, o objeto de estudo 

deste trabalho são os diques máficos da porção ocidental da serra da Mantiqueira, 

nas adjacências do maciço cumlático Ponte Nova, entre os municípios de Sapucaí 

Mirim (MG), Santo Antônio de Pinhal (SP) e Campos do Jordão (SP) no SE do Brasil 

(Figura 1.2B). 
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1.2 Contexto magmático dos diques da Serra da Mantiqueira 

O magmatismo máfico-ultramáfico alcalino, apesar de volumetricamente 

restrito, é apontado como progenitor dos magmas sieníticos, a partir de cristalização 

fracionada com ou sem assimilação na PASM. Outra possibilidade seria a origem 

primária destas rochas, ou seja, por fusão direta da fonte.  

No sistema nefelina-diopsídio-sílica (NaAlSiO4-CaMgSi2O6-SiO2) em pressão 

atmosférica de Schairer & Yoder (1960), dois são os caminhos para os magmas 

alcalinos progenitores, distintos entre si pela saturação em sílica, evoluírem até o 

eutético insaturado em SiO2 (E2) no campo da nefelina (Figura 1.3). Um destes 

caminhos é o trend fortemente insaturado em sílica (seta tracejada vermelha C3-E2), 

que evolui ao mínimo da nefelina (E2) sem fracionar plagioclásio. Diferentemente, os 

magmas do trend fracamente insaturado em sílica (seta tracejada vermelha C2-E2) 

obrigatoriamente passam pelo campo do plagioclásio (Figura 1.3). 

Ambos os trends alcalinos (fracamente e fortemente insaturados em sílica) 

são observados nos enxames de diques cretácicos da serra da Mantiqueira (Brotzu 

et al., 1989, 1997, 2005; Thompson et al, 1998, Marins, 2012, Lopes, 2015, Azzone 

et al., 2018; Rosa & Ruberti, 2018), sendo um terceiro proposto por Azzone et al. 

(2018), observando os valores intermediários de nefelina normativa (7<Ne<13) entre 

os membros das duas séries. Adiconalmente, rochas alcalinas miaskíticas e 

agpaíticas são encontradas em Morro Redondo, Passa Quatro e Ponte Nova (Brotzu 

et al., 1989, 1992, 2005; Marins, 2012; Lopes, 2015; Azzone et al., 2018). Já rochas 

predominantemente miaskíticas ou predominantemente agpaíticas estão restritas a 

Itatiaia e Bom Repouso respectivamente (Brotzu et al., 1997, 2005; Marins, 2012; 

Rosa, 2012; Rosa & Ruberti, 2018).  

Nos diques alcalinos da Mantiqueira, o processo de cristalização fracionada 

parece ser o principal responsável pela evolução da série fortemente insaturada em 

sílica miaskítica (Marins, 2012; Rosa & Ruberti, 2018). No entanto, esse processo é 

ineficaz para a geração de fonolitos agpaíticos em ambos os trends e pela hipótese 

de origem primária, o processo de mistura de magmas nefelinítico/basaltíco alcalino 

com fonolítico/traquítico não explica a assinatura química dos litotipos 

composicionalmente intermediários a tais membros em ambas as séries (Marins, 

2012; Lopes, 2015). No maciço máfico-ultramáfico alcalino Ponte Nova, modelagens 

geoquímica e termodinâmica indicam a cristalização fracionada com assimilação da 
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encaixante durante sua gênese (Azzone et al., 2016). Já para o enxame de diques 

adjacentes ao Ponte Nova, objeto de estudo dessa trabalho , petrografia e química 

mineral dos macrocristais dos corpos básico-ultrabásicos porfiríticos trazem indícios 

de evolução magmática em sistema aberto (Streck, 2008; Menezes et al., 2015; 

Azzone et al., 2018). 

Assim, as ocorrências ígneas alcalinas aqui estudadas correspondem a 

diques máficos do Cretáceo Superior (Idade média 85,4±0,4 Ma, a partir de Ar-Ar em 

biotitas de tefrifonolito; Azzone et al., 2018), localizados na porção ocidental da serra 

da Mantiqueira no SE do Brasil (Figura 1.2B). Estes diques compõem a província 

alcalina Serra do Mar (PASM; cf. Almeida, 1983), que aflora no domínio costeiro do 

sudeste brasileiro, próximo (Serra da Mantiqueira, Poços de Caldas e regiões 

adjacentes) e ao longo do litoral (Linha de costa e ilhas costeiras; figura 1.2A). 

1.3 Objetivo e estrutura da dissertação 

O objetivo deste trabalho é avaliar os processos de sistema aberto, mistura de 

magmas e incorporação da rocha encaixante, na evolução magmática dos diques 

máficos alcalinos porfiríticos da porção ocidental da serra da Mantiqueira (PASM), a 

partir do estudo dos antecristais, xenocristais e fenocristais máficos hospedados na 

matriz destes diques.  

Para tal, uma rigorosa avaliação petrografia através de microscopia ótica, 

esteve focada em reconhecer e caracterizar essa diversidade de macrocristais 

hospedados nos diferentes tipos de matriz dos diques máficos alcalinos da 

Mantiqueira (Seções 2.1, 2.4, 3.1 e 3.2). Após, cristais de piroxênio, olivina e, 

subordinadamente, anfibólio e mica, selecionados em 8 diques ultrabásicos, foram 

alvo de análises químicas pontuais que quantificaram os principais óxidos, por meio 

de WDS (espectroscopia de dispersão de comprimento de onda, do inglês 

Wavelenght Dispersion Spectroscopy) através de microssonda eletrônica e 

elementos-traço por espectrometria de massa induzida por plasma acoplado (ICP-

MS, do inglês Induced Coupled Plasma – Mass Spectrometry) a partir de ablação a 

laser (LA-ICP-MS, Seções 2.2, 2.3 e 3.4). A maioria dos dados litogeoquímcios dos 

diques selecionados foi compilada de Azzone et al. (2018). No entanto, uma das oito 

amostras selecionadas teve sua composição química quantificada sob os mesmos 

métodos analíticos e nos mesmos laboratórios do trabalho fonte dos dados 
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litogeoquímicos. Os métodos consistem na obtenção dos principais óxidos e alguns 

traços por fluorescência de raios X (FRX) e demais traços, como os elementos terras 

raras (ETRs) por ICP-MS (Seções 2.5 e 3.3).  

Associando petrografia e química mineral, a relação de equilíbrio entre cristal 

e matriz pode ser (re)avaliada para cada tipo mineral com seu respectivo líquido 

hospedeiro a partir de modelagem geoquímica por meio da constante de equilíbrio 

de troca catiônica de Mg e Fe entre cristal e líquido, -  (Seção 4.1). 

Confrontado a composição química do cristal e da matriz, é possível reconhecer se 

este encontram-se em equilíbrio (Fenocristal, seção 4.1.3), em desequilíbrio, porém 

cogenéticos ao sistema magmático (Antecristal, seção 4.1.2) ou se é estranho e em 

completo desequilíbrio (químico e petrográfico) com o sistema magmático 

(Xenocristal, seção 4.1.1). Geneticamente identificados, xenocristais indicam 

processos de incorporação da encaixane, sendo sua caracterização fundamental 

para o reconhecimento da rocha incorporada (Seção 4.2.1). Antecristais 

representam estágios precoces (de cristalização) a processos de sistema aberto 

durante a evolução do sistema magmático. O complexo estilo de zonamento nos 

diferentes antecristais e as texturas de desequilíbrio entre cristal e matriz em um 

mesmo dique, sugerem processos de mistura de magmas e, portanto, uma 

composição híbrida para a matriz (Seção 4.2.2). Na busca do sistema que explique 

tal complexidade durante a geração, evolução e ascensão desses magmas até o 

estágio final de consolidação da rocha, o chamado Complex Magmatic Plumbing 

System reproduz a interação, sob variadas profundidades, de magmas gerados em 

diferentes regiões da litosfera (mistura) e com diferentes rochas encaixantes 

(assimilação), mostrando que o entendimento destes cristais reciclados servem 

como ferramenta na construção do modelo petrogénetico (Seção 4.2.3). 
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5 CONCLUSÕES 

Com base em estudos prévios, em diferentes análises químicas e na 

caracterização petrológica de detalhe realizada nos diques ultrabásico de tendência 

alcaina cretáceos da serra da Mantiqueira, província alcalina Serra do Mar, é 

possível concluir que: 

i) A ocorrência inédita de xenocristais, predominantemente mantélicos, na 

porção ocidental da serra da Mantiqueira é de extrema importância para a geologia e 

petrogênese da província alcalina Serra do Mar. O reconhecimento de enstatita, 

olivina mantélica e diopsídio com cromo da fácie granada e/ou grana espinélio 

lherzolito, demonstra a eficiência da recligem de cristais após a incorporação da 

rocha encaixante e/ou da fonte, pelos magmas fracamente insaturados em sílica ao 

longo da transposição litosférica abaixo da serra da Mantiqueira ocidental. 

ii) diferentes populações de antecristais são pela primeira vez descritas para 

estas rochas. Tais grupos podem ser definidos:  

Olivinas tipo 2: com hábito subédrico, textura glomeroporfirítica e não zonada, 

apresenta Fo entre 88-80. 

Clinopiroxênios do grupo A: diopsídio incolor, subédrico, com zonamento 

setorial, alto mg#, Cr2O3, Ni, Sc e baixo Na2O e Zn. 

Clinopiroxênios do grupo B: diopsídio, augita, hedenbergita e egirina-augita, 

todos verdes, apresentam baixo mg#, Cr2O3 e alto MnO, Na2O e Zn. 

Clinopiroxênios do tipo C: diopsídio subsilícico com titânio (Ti-augita) com 

coloração salmão, hábito subédrico a euédrico, zonamento concêntrico 

oscilatório e setorial. Apresenta amplo mg#, alto Al2O3, TiO2 e ETRs. 

Kaersutita e sanadagaíta rica em titânio: com hábito anédrico a subédrico, 

texturas sieve e corona, apresentam alta concentração de Ba, Sr e Zr. 

Flogopita com titânio: hábito anédrico e zonamento concêntrico step e 

setorial. Com vacância no plano octaédrico proporcional ao aumento de Ti, 

Nb, Zr, Sr, Y e Li. 

iii) A mistura entre magmas ultrabásicos alcalinos e fonolíticos/traquíticos é 

indicada e modelada a partir das populações de antecristais encontradas nos diques 
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ultrabásicos fortemente insaturados em sílica da Mantiqueira. O líquido calculado em 

equilíbrio com os antecristais foi utilizado como pólo de mistura, mostrando que a 

matriz hospedeira dos antecristais e o líquido calculado a partir dos fenocristais se 

sobrepõem quimicamente, sendo composicionalmente híbridos entre a mistura 

simples dos polos ultrabásicos alcalinos e fonolíticos/traquíticos.  

iii) Os processos de mistura de magmas e incorporação de xenocristais da 

região fonte e das encaixantes são eficientes para explicar as complexas feições 

petrográficas e químicas dos magmas ultrabásicos alcalinos da Mantiqueira, sob a 

perspectiva do modelo magmático Complex Plumbing System. 
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