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nt roduç ão

A leitura da bibliografia sobre o distrito¡ Que
já conta com rnuitas publicações, converte-se en interessante tarefa para os que se envolve¡n ern estudos "caldasianos", 0s pri-

neiros trabalhos, do sécu1o passado, são ern geral de altíssima
qualidade infornativa e científica, e mostran o gabarito intelec
tual notáve1 dos geó1ogos pioneiros. A esta fase inicial, sucedem-se uns 20 ou 30 anos en que o distTito

foi praticanente ignora

do por geólogos e naturalistas, até que a atividade econômica ba
seada na nineração, ern especial a relacionada corn

Zr e bauxita,

faz renascer os estudos geolõgicos. A partir deste rno¡nento, nul
tiplica-se grandemente a quantidade de trabalhos publicados sobre o distrito, especialrnente durante a últina dêcada.
Os trabalhos préyios aqui cornentados

são

ordena-

dos em setores; agrega-se geralnente um conentário infornativo,
sobretudo no caso dos trabalhos de cunho geológico, que perrnite

ao leitor colocá-lo en perspectiva e conhecer o seu conteúdo. A
presente conpilação (conpletada em 1983), na qual se citan uns

trabalhos, constitue una listagen bastante conpleta . do
jã foi publicado sobre o distrito.
140

que
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Trabalhos

geo

logicos gerais

0s prineiros trabalhos forarn realizados por petró

grafos, especialnente interessados nos tipos petrográfÍcos

pouco

distrito e, en gera1, nas áreas costeiras
brasileiras. Rosenbusch, a1érn de ter atuado por vários anos cono instrutor privado de u¡na fanília na Bahia, vê-se ligado ao Bra
sil por extensos contatos profissionais. Foi Rosenbusch que des
creveu o tinguaíto original, em 1887, a partír de urna amostra en
viada por Derby, além de redefinir e descrever muitas rochas do
Brasil no seu tratado de Petrografia,
conuns que aflorarn no

a sienítos e nefelina
sienitos no Brasil, por Derby, constatou-se a abundância destes
tipos petrográfi-cos ao longo de toda a ãrea costeiïa neridional
brasileira, Derby, que se destacou pela sua vasta atuação profissional e foi diretor do Serviço Geológico e Mineralógico e do
Após a primeíra referência

Museu Nacional

,

acompanhou cono geó1ogo

Caldas. Reconheceu
Derby a natlreza vulcânica do distrito de Poços de Caldas, descrevendo ao mesmo tenpo a coexistência, até então desconhecida,
de nefelina síenitos e fonolitos. Observou tambén o que parecia
passagen gradativa de nefelina sienitos para fonolitos, atrav6s
de tipos intermediários ("tinguaÍtos") , e propõe ainda una prová
vel ídade p6s-carbonífera para o maciço, ao indicar que as rochas
ção da estTada de

ferro

os trabalhos de constru-

São Paulo-Poços cle

vulcânicas cortan e netamorfizam arenitos que naquela época eran
considerados carboníferos (Derby, 1887).
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Outro trabalho de grande relevância foi o de Machado (1888), que descreve em detalhe

vários nefelina síenitos
"grosseiros" e "naciços finos" (os últinos comparados aos fonoli
tos), em parte porfiríticos, nostrando ainda algurnas análises
parciais de rochas do distrito, Machado tanbé¡n se inclina a supor que entre fonolitos e nefelina sienitos existem passagens
gradativas, "confirmando as interrelações entre os dois tipos de
rochas, tão diferentes no seu hábito externo e na sua estrutura"
(Machado

,

1888)

.

Trabalhos posteriores sobre o

distrito são extrenanente escassos, Na década de 30 e de 40, rênasce o interesse
pela geologia, corn a descoberta de jazidas de zircônio e bauxita, Destacam-se naquela época sobretudo os trabalhos de Barbosa, Guimarães e colaboradores, em parte de natureza petrográfica
e mineralógica. Barbosa (1934) apresenta novas descrições de ro
chas, ãs quais adiciona várias aná1ises quírnicas. Destaca ainda
a variedade de minerais encontrados no maciço, citando 32 de1es.
Posteriornente, Barbosa (1936) chana a atenção sobre a inportância econônica das jazidas minerais do distrito. Nun trabalho de
1948, baseado en rnapearnentos de reconhecirnento, separa Barbosa
claramente os nefelina sienitos dos

fonolitos: considera os prí
meiros como constituintes de u¡na ¡nassa batolítica, provavelmente
pré-ordoviciana, de intrusão profunda e sujeita a dernorado inter
valo de erosão, ap6s o qual se colocarian no ,Triássico (ou p'ósTr,iássico) os arenitos da Formação Botucatú e, posteriornente,os
fonolitos e outras nanifestações vulcânicas (Barbosa, 1948),
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ntretanto, as interpretações estratigráficas de
Derby são ern geral sustentadas pela rnaioria dos geólogos, que mu
dan apenas a idade do maciço em função das idades atríbuídas ao
conjunto de arenitos e siltitos invadidos pelas rochas a1ca1inas. Estes arenitos eram considerados por alguns cono pertencen
tes à Série Santa Catarina, que estaria representada no planalto
pelos Grr&os São Bento, Passa Dois e Itaraïé-Tubaîão. A1guns autoïes consideram os arenitos de idade jurássica (e.g., Letnz e
Guinarães, cf. Freitas, 1943) enquanto que outros os consideran
cretácicos (Lamego, cf. Freitas, 1943) .
arenitos, hoje estudados con naior detalhe, apresentam-se na sua parte basal (em Ãguas da Prata) associados a
siltitos 1a¡ninados; são geralnente de granulação nédia até gros
seira e muito ricos en quartzo, que se apresenta na forma de
clastos bastante angulosos e con as suas superfícies foscas. Na
parte S do naciço, os arenitos estão cortados por diques de diabásio (E11ert, 1959), cuja idade é hoje considerada neo-jurássica ou eo-cr etâcica. Estina-se que este conjunto 1itológico equi
Os

vale ã
Bj

Formação

Botucatú, do Triássico (Björnberg, 1956, 1959;

örnberg e Landin, 1966),
Bïanco (1956) mapeia parte da região ocidental

do

distrito, e descreve vári.os tipos de rochas.
Na década de

50, apresenta-se o pï1nel-ro

tnapa geo

lógico conpleto do naciço, atrav6s dos trabalhos de Björnberg,
Coutinho e E11ert (E11ert, 1959; Björnberg, 1959). DÍferencian-
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se nesse napa, cono unidades nais inportantes, as seguintes:

ne

felina sienitos vários (incluindo 1uj auritos e chibinitos),. tinguaítos e fonolitos subvulcânicos, lavas fonolíticas, brechas e
tufitos vários (aos quais se associan derrarnes ankaratríticos),a
lé¡n de restos da cobertura préyia de

aïenitos do grupo Botucatú.
0s arenltos e brechas fora¡n estudadas por Björnberg (19S9)enquan
to que E11ert (1959) descreve sob¡etudo as rochas Ígneas, e apre
senta uma interpretação geológica e estrutural do rnaciço, para
E11ert, estabelece-se primeiranente um levantamento regional escalonado, seguido de atividade vulcânica, essencialnente piroc1ástica (brechas e 1avas, entre as quais as de ankaratritos).Se
gue uma etapa de subsidência da parte central do maciço, com ascensão de rnagma por fendas radiais e circulares; estabelecern-se
assin os tinguaÍtos e fonolitos subvulcânicos, forrnando-se tambén nacluela 6poca o conjunto de diques anelares que, como destaque topográfico, circundam hoje quase que todo o ¡naciço. A maio
ria dos nefelina sienitos, no esquema de El1ert, são þosteriores
ã naioria dos tinguaítos, poï apresentar com estes contatos intrusivos; os contatos gradacionais seriam nais raros (E1lert,
1959). Ãreas consideráveis do embasa¡nento, vizinhas ao naciço,
são napeadas cono "rocha fenitizada", destacando-se particularnente duas regiões, uma a W (caminho a São Roque de Fa.ftura)e ou
tra rnaior a SE que, en forna de "¡neia 1ua" (16 x 6 kn), ocupa
toda a área da Serra da Pedra Branca; esta últina região napeia
-se hoje como un maciço síenítico separado, o de Peclra Branca,
anterior ao de Poços de Caldas (Winters e Ebert, 1978; Winters,
1981). As feições que se associarn à fenitização parecern restrin
gir-se ao crescinento aparentenente localizado de egirina, fluo-
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rita, etc. (E11ert, 1959, 1969), reduzindo portanto os processos
de fenitização ã expressão mÍni¡na.
Bushee (1971), na sua tese de doutora¡nento, apre-

de dados geocronológicos (ver abaixo), urn napa de de
talhe da Pedra Balão e zonas vizinhas, ao N da cidade de poços

senta,

a1ém

Identifica Bushee no seu mapa dois corpos alongados
de lujaurito. 0s nefelina sienitos que rodeiarn o lujaurito (pos
teriores a este, segundo Bushee) são mapeados como três tipos fa
ciol6gicos diferentes, dos quais o prirneiro tj.po (que inclui o
chibinito) é de textura geralmente traquitóide e está en contato
inediato con o lujaurito, enquanto os outlos dois são de gra
nulação grosseira. A E do corpo lujaurítico, napeia Bushee ainda un eudía1ita nefelina sienito ("chibinito de Botelhos", na no
nenclatura do presente trabalho). Bushee indica adicionalnente
que o lujaurito e os outros nefelina sienitos, nesta zorLa, são
posteriores aos tinguaÍtos; em alguns casos, entretanto, ,'o tì-n
guaíto nostra aspecto textural de granulação fina, quando en con
tato corn lujaurito e nefelina sienitos
indicando que o tin
guaíto se coloca tanto antes cono depois da intrusão das rochas
sieníticas". As observações geológicas de Bushee (nesta e outras áreas do maciço) confirmam a história dos eventos proposta
por E 11er t (1959).
de Caldas.

apeanentosposteriores foran realizados pelos
geólogos da Conissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da Nu-

clebrás. 0s geólogos responsáveis pelo trabalho separan os tinguaÍtos dos fonolitos pela granulação, e mostran particular cuida
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do

ern

napear as áreas con alteração hid¡otermal , apresentadas

no

potássica". 0 mapa aparece reproduzido en vârios trabalhos de geólogos e petrógrafos da Nuclebrás e CNEN (e.
9., Utsuni et a1., 1971; Gorsky e Gorsky, 1974; 01iveira, 1974),

mapa cono "rocha

meidaF9 (1976)

Contribuição interessante é a de Paradella e A1¡ysr tamb6m Almeida F9 e Paradella, 1976) que iden-

tif j-can através do estudo de imagens LANDSAT, no interior do maciço, várias estruturas circulares, que são interpretadas cono
estruturas vulcânicas formadas provavelrnente numa fase posterior
ao colapso central inicial (ve¡ E1lert, 1959); a maioria das ocorrências minerali.zadas (ZT, U) localizam-se em áreas determina
das por estas estruturas,
Trabalhos geológicos mais recentes, ainda en

anda

mento, são os realizados por H. Ulbrich e outros, con o objetivo

de estudar a evolução geoquímica do naciço. Estudaran-se, nuna

prineira etapa, os nefelina sienitos, rnapeados e investigados mi
neratógica e petrograficanente com algum detalhe. Alguns resultados destes trabalhos foran apresentados en vários Congressos
(Teixeira et al., 1982; Teíxeira e Ulbrich, 1982; Ulbrich e
Pucci, 1978; Ulbrich e V1ach, 1978; Ulbrich et aI., 1978, 1979 ) ,
onde se cornunicam conclusões preliminares de estudos geológicos
e estruturais (tinguaÍtos, nefelina sienito hÍbrido da Pedreira
da Prefeitura, petrografia dos lujauritos, geologia do Morro do
Serrote). Estabeleceu-se una tentativa de mapear facíologicanen
te os nefelina sienitos, separando-os segundo crit6ïios nj.nera16
gicos e texturais,

Algunas observações geoJ.ógicas no Morro do Ser

A=08

Tote e nas vizinhanças da Pedra Balão sugerem que os prineiros
nefelina sienitos, colocados em tinguaÍtos, são de natureza mias

quítica, seguidos por variedades agpaíticas (ver
et al. , 1979).

resumo en

UlbrÍch

'
Na tese de M. Ulbrich (1983) são resunidas as ca¡acterísticas petrográficas e nineralógicas da naioria dos tipos
faciológicos de nefelina sienitos do maciço (ver tanbén o iten
sobre Mineralogia e Petrografia).

a área que circunda o naciço
alcalino estivesse coberta por detritos vulcânicos (brechas aero
transportadas, lahars, sedírnentitas fluviais derivadas) pouco
resta hoje deste envoltório sedimentar do edifício vulcânico, ci
tando-se apenas algunas ocorrências isoladas (e.g., os restos en
contrados perto de Divinolândia, a 15 km a NW do maciço; 01ivei
Ernbora provavelrnente

ra et al.,

1975).

Algurnas considerações sobre a geonoz,foLogía do dis

trito encontran-se ern Freitas ('l943) e Christofoletti (1970,
1973) , que descrevem os contrastes topográficos encontrados no
naciço, en parte relacionando-os ã
zação (que para

uma

etapa antíga de peneplaní

Freitas, 1943, ocorreu no Neocretácico).

Existen já muitos trabalhos geofíeícos sobre o dis
trito, a rnaioria porén como relatórios inédítos (ver, pot' ex.,
as referências ern Alneida F9 e Paradel-la, 1976, e Alrneida et
al., 1980). Araújo (1977, 1980) ps5q¡is¿ várias propriedades

j-0e.
térnicas (condutividade, f1-uxo térmico). O fluxo tér¡nico 6 ¿e
50,6 niliwatts/m2 no setor C-08 e atinge até 96,5 rnW/m2 no Morro
do Ferro, enquanto nas rochas do enbasanento é de apenas 31 nW/
Íì2. 0 gradiente geotérnico é da ordem de 290C (ãreas C - 08 e
C-09, Canpo do Cercado) , até > 33oclkm (Pedra Ba1ão, I{orro do
Ferro). Na Mina, o gradiente medido ern furos de 10-20 m ó vârias vezes superior, por6rn não se transnite ern profundidade, de
vido ao resfrianento por águas que circularn através das ¡ochas
intensamente fraturadas.
4,

3

.

Geocronologia

As primeiras datações conhecidas

sobre ninerais
de Poços de Caldas são as de Dutra (19ó6), que analisa zircões
por meio do m6todo chunbo alfa, obtendo idades que varian entre
87 e 109 ma. Os zircões se encontran como veios e pequenos diques eÌn rochas tanto afaníticas como fanerÍticas, e apresentarian
idades correspondentes a uma fase ú1tirna, possivelrnente hidroter

nal (ver abaixo), portanto posteÌior à colocação da naioria
rochas do distrito.
Em

das

1970, Guirnarães e Vianna estinarn u¡na idade

de

(e idade sinilar para a maioria
das rochas alcalinas do Brasil neridional) pelo método da "dispersão da birrefringência" en minerais, hoje abandonado; os autores localizan, regionalmente, um cinturão de atividade a1ca1i
na que, partindo da Ilha de São Sebastião, passa por Poços de
Caldas e Araxá e chega, finalnente, at6 Iporá (Guinarães e Vian177 ma para as rochas do rnaciço

na,

1970).
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prineiras datações K-Ar (rocha total , feldspatos e biotitas) do distrito encontran-se ern Anaral et al-. (1967),
Bushee
posteriormente anpl j.adas e discutidas em Bushee (1971) '
relaciona un total de 21 idades para rochas tanto finas co¡no faneríticas, e nostra que os ankaratritos são as rochas nais antigas .(87 na), enquanto que alguns diques pequenos de fonolitos,in
trusivos em nefeLina sienitos vários, ten 53 na. A naioria dos
tinguaÍtos e fonolitos mostran idades en torno de 72-78 ma, enquanto que as idades da naioria dos nefelina sienitos (incluindo
lujaurito e chibinito da Pedra Balão) agrupan-se poÌ volta dos
60-64 ¡na. Deve-se salientar que estas são idades nÍni¡nas de res
As

friarnento, caracterizando portanto ' sen dúvída ' apenas eventos
de aquecimento.

4.4. Interpretações geotectônicas
prineiras interpretações geotectônicas gerais,
relacionadas con as manifestações alcalinas, deven-se a Freitas
(1951). Para Freitas , a localização do nagmatisno basáltico na
Bacia do P a'r anâ 6 controlada por fenônenos tensionais, en função
dos quais desenvolven-se duas direções estruturais preferenciais.
Una delas orienta-se paralelamente ã costa brasileira, enquanto
a seguncla adentra o continente e 6 perpendicular ã prirneira. As
idades de muitas ocorrências alcalinas são, para Freitas, bastan
te símilares às das rochas basálticas, o que sugere que o contro
le tectônico tensional aplica-se também para as rochas alcalinas.
As

Almeida (1971) apresenta un esquena de condiciona
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nento tectôníco que relaciona as ocorrências alcalinas do Brasil
meridional com a evolução da Bacia do Paraná. As oco¡rências de

vários grupos, e sua colocação
relacionada con características geotectônicas marcantes. Assim,
identifica¡n-se as rnanifestações alcalinas que se encontran no ar
co de Ponta Grossa (Banhadão, Mato Preto, Barra do Teixeira; Ita
pirapuá, Tunas), as que aparecem cono Jnarcante lineamento rralcalino" na borda NE da Bacia do Paraná (eir Goiás e Minas Gerais:
Santa Fé, Mon¿¿5 Claros, trporá, Santo Antonio da Barra, Catalão,
Serra Negra, Salitre, Araxá, Tapira e outros), as que se relacio
nam ao arqueamento de Rio Grande do Su1 (Piratini) , as do Pararochas alcalinas são divididas

em

guai oriental (Pão de Açúcar, entre outros) ' etc.
Almeida

et 41. (1980) discutem os levantanentos

ae

romagnéticos e gravimétricos realizados nos últimos anos na parte Oeste de Minas Gerais, à Iuz de interpretações geotectônicas.

sinéclise do P a'r anâ, localizarn-se as faixas dobra
das Brasí1j.a e Uruaçú, reativadas após o Uîuaçuano e constituÍdas de rochas netamõrficas de grau médio a baixo, con alguns núNa borda NE da

cleos remanescentes de rochas pré-uruaçuanas. Estas faixas dobradas foram invadidas por ocorrências alcalinas nesozóicas du-

rante a fase de soerguinento do Alto Paranaíba ' Jâ na confluência meridional das faixas dobradas costeira e de Bras íl-ía-Urua çú ,
na região de Alfenas-Três Corações-Poços de Caldas, encontra-se
a parte setentrional do maciço de Guaxup6, separado das faixas
dobradas por um notável conjunto de falhas. Nesta região do naciço de Guaxupé, constituída quase inteiramente por rochas charnoquíticas e granulÍticas, coloca-se cono única manifestação al-
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calina mesozóica a de Poços de Caldas.

Ulbrich e Go¡nes (1981) apresentam uma visão geral
das ocorrências alcalinas do Brasil neridional, que são agrupadas en nove provÍncias, segundo critérios tanto petrográficos co
no temporais e geológicos '
e Dias Neto (1981) definem o linearnento
sÍs¡nico-tectônico de Cabo Frio, no qual se localizan várias intrusões alcalinas (a16n de Poços de Caldas, as de Cabo Frio, Tin
guá, Morro Redondo, Mendanha e Itatiaia, entre outras). 0 linea
Sadowskj-

estluturais(e.g.,
a deflexão cle estruturas précambrianas) e a concentração de sismicidade recente. Esta faixa linear encontra-se levernente curva
da, na direção geral E-W, e coincide com um círculo míní¡no (Poços de Caldas até Cabo Frio), que é interpretado pelos autores
cono â projeção, no continente, de una zona oceânica de fTatura
(a de Rio de Janeiro, ou a de latítude 42050' ), ao longo da qual
se localizariam as diversas ocorrências alcalinas já citadas, colomento se ca'racteriza ainda por algunas feições

cadas por ¡neío de mecanis¡nos de

"hot

spq,t".

Lapido-Loureiro e Valderano (1982) conparan as ocorrências alcalinas brasileiras com as angolanas (anbas reunidas na "província alcalina carbonatÍtica Brasil-Ango1a") e dife-

seis subprovÍncias no Brasil e nais duas en
Angola. En mapas "pre-drift", que unen Ãfrica e Anérica do Sul ,
as rochas alcalinas dos dois continentes situam-se en faixas con
renciam pelo rnenos

t Ínuas

.

A-13.

A,

5. Mineralogia e petrografia
As prirneiras descrições petrogl'áficas

- excelentes por sinal - encontram-se nos trabalhos já citados de Derby
(1887) e Machado (1888). Derby descreve fonolitos, nefelina sie
nitos, tufitos, brechas e arenitos, e menciona também pela prineira vez algumas ocorrências de rochas corn pseudoleucita (perto
da estação Cascata); observa Derby, adicionalnente, que algunas
canadas de tufitos aparecem "porce.lanáceas'r, por te.ren sido neta
norfizâdas pela invasão. dos nagmas aLcaLinos.
indica que todas as rochas importantes do
distrito são constituídas por combinações de feldspato potássico
("ortoc1ásio") , nefelina e augita verde p1-eocróica (egirina). C!
.ta aínda Machado, co¡no ninerais acessórios e característicos de
pelo menos algunas rochas, a titanita, a magnetita, a sodali.ta,a
biotita, e a wollastonita (possivelnente rinquita?); a nelanita
é citada cono acessório de urn nefelina sienito de Cascata, e ain
da se faz nenção a um silicato de pleocroÍsno anarelo, tentativa
mente. identicado como lavenita (coincide esta descrição com u¡na
de Graef r 1887, que cita o nineral lavenita em nefelina sienitos
Machado

de Tinguá).

a atenção, já no século passado, a existência de grandes zircões idio¡nórficos, descritos (entTe outros autores) por Sachsen - Coburg (1889). As favas de "caldasito'r (ter
mo que Derby propõe para a mistura de zircão granular con un ¡nineral fibroso, posteriornente identificado cono baddeleyita) foChana
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ran estudadas com notãvel detalhe por Hussak (1899), Este autor
destaca-se por suas contribuições nineralógicas e petrográficas:
descreveu seis novos minerais encontlados no Brasil (em colabora
ção con Prior, cf, nota ern Leonardos, 1970). En 1$92, descreve
Hussak a "brasilita" encontrada no carbonatito de Jacupiranga
(márnore, naquela época), que por erro analítico foi considerado
un novo óxido natural de Nb e Ta. 0 erro foi posteriornente re-

tificado pelo próprio Hussak, que nostrou tratar-se de un minera1 composto por

97eo

de ZrO", e portanto quinicamente equivalen-

te ã "baddeleyita" que Fletcher tinha descrito tanbérn en 1892(cf.
Hussak, 1892 ; Fletcher, 1 894) . 0 próprio Llussak reconhece a
(ver
prioridade do nome baddel-eyita e retira o terno brasilita
Traube, 1895; Leonardos, 1970). No trabalho sobre as favas de
Poços de Caldas, identifica Hussak (1899) a presença de zircão e
de un mineral fibroso que, enbora constituído por 98% de ZrO2,
Hussak prudentemente não equipara ã baddeleyita (cf . ta¡nbém
Hussak e Reì.tinger, 1903). Posteriornente, trabalhos rnais cornpletos sobre zircão e caldasito identifican o óxido fibroso de
Zr cono baddeleyita, e ainda adicionan dados nineralógicos e quí
micos sobre os minerais de Zr (Franco, 1945; Franco e Loewenstein, 1948; Loewenstein, 1952) ' O caldasito e o zircão são em
geral uranÍfetos, e pesquisados desde 1953 corno possível leserva
de Urânio (ver abaixo, itens sobre as jazid.as de Zt e de U).
Hussak (1900) tanb6n descreve pequenos

diques

e

veios de pseudoleucita tinguaÍtos, aparentemente encontrados em
rochas graníticas do embasanento(?), na vertente N do Anel tin-

guaÍtico, ao N da cidade de Poços de Caldas.
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Algunas observações petrográficas e geológicas

ge

rais são feitas por Barbosa (1936) que cíta nefelina sienitos,
tínguaítos, e brechas e arenitos; ern Pocinhos do Rio Verde, indica

também uma

ocorrência de pseudoleucita nefelina sienito.

Posteriornente, são sobretudo os trabalhos de Gui
marães que focalizam tanto aspectos rnineralógicos como petrográ-

fico-petrológicos (e.g., Guinarães , 1947, 1948, 1961; Guimarães
e Dutra, 1962). Estabelece Guimarães uma Ínti¡na relação gen6ti
ca entre as ocorrências basálticas e as alcalinas, que se deriva
rian dos nagnas basálticos por mecanismos de diferenciação. É.es
te mecanisrno que, segundo Guimarães, pode ser revitalizado por mo
dificações introduzidas quando magmas basálticos ainda prinitivos se misturarn seguidamente con os 1íquidos já diferenciados (e.
g., Guimarães, 1947, 1948), Desc'neve Guinarães dois novos silicatos de Zr e metais raros, a I'giannettita" e a I'pennaita", an-

nefelina sienitos (sobretudo lujauritos) como en tinguaÍtos, e com "status" ainda incerto de espécie
nineral reconhecida (Gui¡narães , 1948 ; cf. tamb6n Winc.hel1 e
bos encontrados tanto

ern

1967). Guimarâes e Moraes (1955) identifican, entre
outTos ninerais raros, a lanprofilita en nefelina sienitos do Ser
rote. Guimarães e Ilchenko (1954) refere¡n-se bTevemente às pseu
doleucitas do dístrito.
Wínche11,

Lamprofilita e eudialita foïam analisadas por métodos químicos especiais por Dutra (1955). Baptista (1976) estu
da a lanprofilita do 1uj aurito da Ped¡a Balão, especialmente do
ponto de vista cristalográfico (identifica dhkl constantes de
"
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cela), Dirksen (19ó4),

a1ém

de estudar o zircão e a baddeleyita

de diversos setores, indica tanbém conteúdos de

Zr, Hf e Nb de
eudialitas (chibinito da Pedra Ba1ão e do interior do naciço).
Freltas descreve um "akerito" (quartzo
s j-enito com augita, biotita e barqueviquita) colocado en rochas
do embasamento, na periferia ocidental do rnacíço (dique?; rocha
Em 195ó,

charnoquítica do enbasanento?) (Freitas, 1956).

prineiras descrições conpletas das variações
1ito1ógícas do distrito encontran-se publicadas em E11ert (1959)
e Björnberg (1959), E1lert caracteriza os nefelina sienitos,
os tinguaítos, e os fonolitos, enquanto que Björnberg define as
características texturais e granulornétricas das brechas e areniAs

tos.

Ashry (1962þdescreve um chibinito, da zona da Pe
dra Ba1ão, citando a1ém dos ¡ninerais rnais comuns (feldspatos, ne

felina, egirina e eudialita) tanbén astrofilita, sodalita, hidro
nefelina (variedade de natrolita), pectolita, titanita e fersmanita.
Bushee

(.1

971) adiciona, ao napa de detalhe da zo-

na da Pedra Ba1ão, as descrições petrográficas e algunas estinativas modais de lujauritos, chibinitos, nefelina sienitos vários

e tinguaÍtos. Cita Bushee sanidina e ortoclásio cono os feldspa.
tos tÍpicos de tinguaítos e nefelina sienitos, respectivamente.A
lista de minerais citados, tanto nas rochas finas cono nas gros-
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seiras, é extensa: feldspatos, nefelina, egirina, eqkermannita,
biotita, eudialita-eucolita, astrofilita, pectolita, enignatÍta,
catapleíta, rnelanita, titanita, lamprofilita, e vários outros acessórios. Bushee napeia nesta zona, a1ém do lujauríto, ainda o
chj.binito e mais três tipos de nefelina sienitos (ver iten sobre
geo 1og i

a)

.

Gorsky e corsky (1974), cono petrógrafos da

CNEN,

Planalto. Nessa publicação, inforrna-se sobre as descrições de nefelina sienitos,
tinguaÍtos, fonolitos e várias rochas alteradas hidroterrnal e in
temperic anente. A rnineralogia destas rochas 6 a citada jã por
outros autores (e.g., Ellert, 1959; Bushee, 1971), corn algunas
interessantes adições, Gorsky e Gorsky são os únicos que citan
olivina (faialita) num nefelina sienito de Quirinos (zona de Cas
cata) e, a1én de pseudoleucita, indican leucita (com gerninação
múttipla) nun tinguaíto do setor 02 (ve'r mapa no trabalho conent.ado) e ainda quartzo secundário (cono esferulitos) e opala em
quartzo
rochas fortemente alteradas (principalmente tufitos) ;
prirnário é descrito en duas ou três anostras (veios de quartzo,
e sienito con quartzo) que, pela localização, deven corresponder
a rochas do e¡nbasamento (e.g,, do maciço sienítico vizínho dè. Pe
dra Branca (?), cf. Winters e Ebe-rt,1978; Wínters, 1981). Co
rno minerais acessórios, ã lista já indicada por Bushee (1971), a
\
dicionam Gorsky e Gorsky os seguintes: rinquita, rincolita, l-avenita, zircão, e vários opacos (ilnenita, rutilo, nagnetita, anatásio, pseudobrookita, pirita). A lista de ninerais de altera
ção deutériia que foi descrita poÌ' estes autores é extensa: cidescreven grande quantidade de anostras do
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natrolita, analcima e chabazita (como zeóIi.tas), calcita, sericita, vâtias argilas, wavellita, cloritas, apofilita, etc, (alguns destes ninerais são ençontrados en geodos
da Pedreira Bortolán). Confirmam os autores també¡n a presença
de nelanita en nefelina sienitos de Cascata (cf. referência acina, Machado, 1888), Extrenanente interessantes são as descritam-se thomsonita,

ções da mineralogia de caldasitos e de anostras alteradas hidro-

ternalnente (cf. tanbém Gorsky e Gorsky, 1968, 1970; ver item
sobre rnj.neralizações de U e de Zr).

.

Yãrios estudos mineralógicos e petrográficos são
apresentados por H, Ulbrich e outros. As variações faciológicas
e petrográficas clos lujauritos da Ped.ra Balão e do Morro do Serrote são descritas surnarianente e¡n dois resunos (Ulbrich et al .,

1978).

nefelina sienito híbrido da Pedreira da Prefeitura caracteriza-se en Ulbrich e Vlach (1978), Estudos de diferenciação ¡nineralógica na Pedreira Bortolán (Ulbrich e Puccl, 1978)nos
O

tTan a presença de variada mineralogia nos veios pegnatíticos,
geodos, cavidades e juntas de

tinguaítos; reconhecen-se nais

de

20 minerais, que se ordena¡n parageneticanente pela relações tex-

turais. Resultados preliminares de trabalhos geológicos e petro
gráficos resunem-se en Ulbrich et a1., (1979). Trabalhos identi
ficando o quirnisno dos piroxênios de alguns tipos faciológicos
encontra-se e¡n Ulbrich e Ulbrich (1980) e M. Ulbfich et a1.,
(1980) (cf. tambérn Ulbrích e Ulbrich, 1982, pata esquenas de cát
culo de relação Fe3+/Fe2+ nas egirinas).
Trabalho de detalhe é a tese de M. Ulbrich (1983)

A-19.

princípais minerais de nefelina
sienitos. 0s feldspatos potássicos são em geral ricos em Or, e
nostran estados estruturais canbiantes. Em muitos fácies coexis
ten num ¡nesrno cristal microclínios ordenados corn fases nenos ordenadas, enquanto que alguns tipos 1ito1ógicos caracteriza¡n - se
por apresentar só nicroclÍnio máxino. As nefelinas são em geral
rneio-potássicas, e as suas composições corresponden (nas fácies
de nefelina sienitos de granulação nais f j.na) a temperaturas de
cristalização (provavelrnente rnagmáticas) da ordern de 7OO at6
rnais de 8000C nos tipos niasquÍtícos, e de aproxinadamente ó000C
nas variedades finas de afinidade agpaÍtica. Pelo contr:ãrio, t.i
onde se definem quimicamente os

pos rnais grosseiros exj.bem nefelinas cujas cornposições sugerem
temperaturas baixas de cristalização e/ou recristalizaçãg (S400

até 5000C).

O ordenamento dos feldspatos

potássicos, a colnposi-

ção de muj.tas nefelinas e o aparecinento de

albita (con hábito

tabulat ou cono pertita) mostram a inportância que nestas rochas
adquire o re-equil ibrarnento a baixas tenperaturas (em parte sLlb.,
magmáticas) controladas pelo próprio quimisrno .peralcalino dos
magmas (e/ou soluções finais?). Os piroxênios, frequentenente
zonados, mudan a sua conposição geral¡nente até extremos egirínicos; em alguns casos (e.g., nefelina sienitos híbridos) encontra- se zonalidade extTema, de soda augita até egirina (nas bordas). Mg-arfvedsonita aconpanha alguns fácies agpáiticos, êtquanto que a biotita, escassa e quinicamente nuito variável" (Mgbiotítas até annitas), associa-se a fácies miasquíticos.
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4,6. As jazídas de ztrcão e caldasito

30, coneçou-se intensa exploração
das jazidas de minério de Zr, já conhecidas desde o sécu1o passa
do (cf. iten sobre Mineralogia). À,s pesquisas puranente ninera1ógicas iniciais (e.g., Hussak, 1899; Hussak e Reitinger, 1903)
adicionan-se posteriornente as que tarnbén enfatizan os aspectos
geoquírnì.cos e genéticos (Franco, 1945; Franco e Loewenstein,
1948; Loewenstein, 1952; Guinarães, 1948). Zírcão e cal-dasito
são encontîados como veios e cono depósitos aluvionais e coluviais; os veios de caldasito encontran-se sempre associados a
rochas con intensa alteração hidroternal, e sugere - se portanto
que o Zr é subtraído da estrutura cristalina dos silicatos priná
rios de Zr e redepositado pela influência da alteração hidroterna1 (e.g., Teixeira, 1936; Guimarães, 1948; Guirnarães et a1,,
1953; Franco, 1945; Gorsky e Gorsky, 1968) . As favas de calda
sito são encontradas sobretudo cono depósitos transportados; os
minerais constituintes inportantes sâo a baddeleyita e o zircã,o,
e como ninerais acessórios (en parte secundários) encontra-se se
ricita, rnagnetita, rutilo, rnanganita, gibbsita, caulinita e óxidos amorfos de ferro (e,g., Gorsky e Gorsky, 1974), Baddeleyita apresenta-se, nas favas, cotno agregados tipicanente botrioidais ou fibro-railiados, enquanto o zircão aparece en nosaicos
granulares e como cristais idionórficos; as relações texturais
sugerem a substituição da baddeleyita pelo zircão, através da in
f1uência de soluções percolantes, que adicíonarian silica (e.g.,
Franco e Loeh¡enstein, 1948; ver tanbé¡n Gorsky e Gorsky, 1968).
Na década de
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Estudos geoquÍmicos e de viabilidade econô¡níca fo

Teixeira (1936, 1943), Barbosa (1936) e Guina
rães et a1 . (1953). Teixeira (1936) não só descreveu e¡n detalhe
ram realizados por

várias jazidas e os rnétodos de mineração, cono tamb6n sugere pela

primeira vez uma origern hidroternal para os rninerais zirconÍferos (destruição hidroterrnal de Zr-silicatos primários, cono eu-

dialita e outros, e deposição posterior do Zr lixivíado).Frayha
(1948, 1952) cita reservas totais de ZrO", inferiores a 100.000
tone 1 adas

.

1948, descobriu-se que o ninério de Z'r era u'ra
com conteúdos rnoderados de UrOu(e.g., Frayha, 1961 , 1962a,
E¡n

nífero

1962b, 1962c). En 195ó, o caldasito era ainda considerado a re-

serva mais irnportante de ninério de urânio do Pl-analto (Oliveí-

ra,

1956b).

Uma

discussão geral sobre a geoquínica do

sua possÍve1 substituição nas estruturas por U, encontTa

Tolbert (1958c), Tolbert foi

Zr, e a
- se en

que colaborou na
pesquisa das jazidas zírconíferas de Poços de Caldas , par"a avaliar o seu potencial uranífero. 0s resultados são apresentados
ern duas publicações (To1bert, 1958a, 1958b) e repetido s nuna ter
ceíra (To1bert, 19óó). Discutem-se nestas publícações as características gerais das jazidas, apresentando detalhes sobre 25 1o
urn

dos geólogos

cai.s favoráveis, com avaliações sobre possibilidades e dados sobre teores (Zt e U); adicionam-se mapas de anornalias e en parte
tanb6n geológicos, de Taquarí, Tananduá e Três Barras,

rior do maciço.

no inte-

.
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Dirksen (1964) estuda zitcão e baddeleyita de várias localidades do clistrito (Serrote, Taquari, etc.) e publica
dados sobre conteúdos de Z'r, Hf e Nb.

Fujimori e Sardela (1980) e Sardela (1981) estudam anostras de caldasito dos Campos do Serrote, Morro do Taqua-

rí e Brigidas. A composição mineralógica do naterial é bastante
complexa; predominarn zircão (com gelzircão) e b¿ddeleyita, e
mencionan-se ainda cono conponente menores magnetita, cotindon
(?), quartzo (?), fluorita,gibbsita, muscovita, rúti1o, nanganita, cronita (?) e colunbita. Apresentan-se nesses trabalhos(ver
também Sardela e Fujimori, 1980) teores de U toral e lixiviáve1, nedidos pelo método fluorinétrico. As concentrações cle U
total variam de 2500 até 4600 ppn, enquanto o U lixiviável só atinge un máximo de 40eo desses valores; sugeren estes dados que
a maioria do U encontra-se retido na estrutura dos ninerais zirconÍferos. E¡n nédia, os caldasitos do Serrote apresentam naior
teor de U que os de Brigídas e Taquarí. As anostras apresentan
equilíbri.o radioativo. O Th encontra-se en quantidades menores;
as relações Th/U variarn, nas amostras analisadas, de 0,14 at6
0,70.

relativos ã netalur gía do Zr,
e ã utilização do minério na índústria cerânica, são discutidos
Alguns dos problenas

ern

Angeleri (1942) e Bergströn e Souza-Santos (1962,

1963),
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A.7. Urânio e mol ibdênio
A presença de ¡ninerais radioativos, detectada

través de traços registrados
pela prineira vez no distrito

a_

fotográficas, foi notada
e¡n minerais de Zr (caldasito) poÍ
geóIogos da Divisão de Fomento da produção Mineral , do DNPM (R.
R. Frayha e outros, cf. Frayha, 1962b). E¡n 1952, o DNpM recebe
una co¡nunícação do Geological survey dos Estados unidos, infor¡nando sob¡e a descoberta de U en ninério de zírcônio, e reconendando a iniciação de pesquisa detalhada. Esta pesquisa coneça
en 1953, através da Divisão de Fo¡nento da produção Mineral (R,
Frayha, H. Bessa, e outros), en colaboração corn os geólogos arne_
ricanos M. White e G. Tolbert, através de convênio do U. S, Geo_
logical Survey e da U. S. Atornic Energy Cornrnission con o CNpq
(e,9., Frayha, 1957, 1962b; Ranos e Maciel , 1974a, 1974b); inau
gura-se assirn a "fase americana', de prospecção de urânio no Bra_
si1 (cf. tanbé¡n White e pierson, 1974). En 1956, cria-se a Co_
ern chapas

nissão Nacional de Energia Nuclear, cono organismo do CNpq (Ra_
mos e Maciel, 1g74b), que de.sde então supervisiona toda a atividade da pesquisa no Pranalto. E¡n i960, ternina a "fase a¡nericana',

e

começa a etapa de colaboração con

tácnicos franceses, cujos re
sultados são resu¡nidos en Grestner (1974) (ver també¡n Ramos e Ma
cie1, 1974a, 1974b), Nesta etapa prelininar de propecçãs (,'f¿se
americana" e "fase francesa,r) efetua-se ativa tarefa de levantpnentos aerocintil0¡n6tricos e de ca¡ninhanento radionétrico em ter

ra, conpletada co¡n levantarnentos aeronagna tom6t r ico s e geológicos de detalhe; relatórios parciais são publicados nos Boletins
da Divisão de Fonento da produção Mineral , do DNPM (e.g., Frayha,
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.

, 962a, 1962b ,, 1962c; Dutra, 1954) e resumos encontïam - se
nos relatórios finais de White e Pierson (974) e Grestner
1961

1

(1974) e no trabalho de avaliação.gerai de Ra¡nos (1968), dedicado
a pesquisar a s j-tuação do urânio no Brasil. As pesquisas caracï.erizatam aproxirnaclamente ó8 anornali.as ¡adion6tricas, con teores

de radiação acina de 0r36.nrlh (01íveir.a, 1974), entre as .quais
se destacam princ ipalmente as anornalias do

Calnpo

do Cercado (ano-

rnalia C-091, a do Canpo do.Agostinho, e a do Morro do Taquari .(0

liveira, 1.968). As duas príneiras,

.cono se evidenciou atrav6s de

pesquísas posteriores, caracteri zam-se por mineral izações de

U,

e Zr (e. g. , Putzer , 1976) , enq.uanto que a do lr4orro do Taquari
nostra, a16¡n de mineralização disseminada de U,.Mo e Zr (e.g.,
Castro e Souza, 1962), também notáve1 concentração I de pequen.as
jazidas locaLizadas de caldasito e zircão, ,arnbas uraníferas, já
Mo

conhecidas de longa data.

Referências ã geologia

e,

mineralogia do Monro

do

Taquart, embora esparsas, encontram-se indicadas ern Castro e Sou
za (1962), que descreven molibdenita, pirita e fluorita(en vei.os
ninerai.s clisseninados) em f,uios cle .sondagern ern nicrosieni
to (ver. tambén Frayha, 19ó7, que descreve. un fu'ro de Taquarí).

e

como

olivina basalto er'! teste¡nunho
de sondagen a 35,5 rn de profundidade (a única descrição de un
basalto que estaria localizado nas rochas ígneas clo naciço; 1ocalízação geográfica correta?).. En afloranentos e em testenuGorsky e Gorsky (1974) descreven

nhos..de sondagem, rlescrevem ainda os do-is citados autores una mi

neralog.ia acessória sunamente variada e cornplexa (cono sulfetos,

sulfatos e fosfatos, achan-se ¡nolibdenita,..associada a ilsenanni
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ta e jordisita, a1ém de vivianita, nelanteríta, strengita, vilateita, bassetita, pírita, pirrotita; citan-se tanbén fluorita,
rodocrosita e fe¡ro-rodocrosita, vredenburgita, sitapaita, jacob
sita, hausnannita, ilnenita e nagnetita). Como os ninerais nais
importantes, são citados feldspato potássico, sericíta, óxidos e
argilas várias. Fujirnori ( 1982a) enconrra kalsilita no Morro do
Taquarí, cono aparente produto de alteração en rocha potássica
(cf . tarnbén Fujinori, 1977),
A geologia do Canpo do Agostínho 'e rapidarnente
drescrita e¡n Utsurni (1971), que identifica tarnbén vários ninerais
de Mo (nolibdenita,

jordisita e ilse¡nannita),

com

pirita, fluori

ta, zi'rcão, etc.; urânio encontra-se disseminado ou como mínerais específicos (não citados ou não identificados). posteriornente, 0l.ive j.ra (1971) apresenta perfis radj.ométricos de vários
furos ob1íquos de sondagem, e cita, alén de feldspato potássico
("sanidina"), ta¡nbén sericita, fluorita e zi.rcão, rnencionando
.ainda vários minerais de U (autunita, torbenita secundária, coffi
nita e uranotorianita), Referências sobre a nineralogia de altera
ção encontran-se nas descrições de Gorsky e Gorsky

(1970,

1973

e

1974). Citam estes autores, a partir de deterninações em testernunhos de sondagern, gibbsita, caLcita, chalconita, nelanterita,
antozonita, e cono raridades, ainda astrolita e calcj.o-urcilita.
Descrevem-se, nos relatórios citados dos dois petrógrafos, tanbém zircão, rutilo, ilmenita, titanita, henatita, magnetita e apatita. A mineraTízação mais comum é de pirita uranífera, fluorita, e nolibdenita-jordisíta-ilssnannita; U encontra-se disse
minado e co¡no autunita, uraninita, coffinita e torbenita. Fuji-
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mori (1974) determína que a maioria d.as a¡nostras do Canpo do Agostinho apresenta-se com desequilÍbrio radioativo ¡ particularmente as que estão sujeitas a intemperisÍto, O autor estuda os
minerais uraníferos com técnicas de autorradiografia, e co¡n microssonda (retro-espalhanento) e espectrometria. Determina a
presença do .[J co¡no constituinte de minerais independentes (coffi
nita, uraninita, autunita, e um ¡nineral anorfo de U, con Ca, Si,
A,I , Zr, etc.), a16m de observar o elenento disseninado en outros
minerais (particularmente eÌn fluorita, zircão, baddeleyita e powellita, onde substitui cátions da estrutura). Dados adicionais
sobre níneralogia e composição (arnostras de galeria) são indicados en Fuj imori

( 1 980

)

.

Não se publicaran

até o

mo¡nento

descrições geoló-

gicas detalhadas da jazida do Campo do Cencado, por enquanto o único depósito de U en exploração no Brasil (Mina O.
Utsuni). Indicam-se a seguir .alguns dados geol6gicos e petro
gráficos (L. Barroso Magno e J. Ibrahi¡n corn. pessoal; cf. ram
bém Oliveira, 1973). A j azída, da qual se extrai ninério pelo
cava, encontra-se capeada. por una zona oxidada que, na
superfície , estâ fortemente intemperizada. A mineralização bastante incomum caracteriza-se pela cornbinação Mo.-Zr-U (como no
Campo de Agostinho), e apresenta forte enriquecimento ern U secun
m.étodo de

dário ao longo de frentes de óxi-redução. A rocha oxidada,já ern
profundídade, é de cor narrom claro ou bege, conservando ainda
bastante intatas as estruturas e as texturas, que no entanto desaparecen nas aÍ¡ostras mais inteinperizadas. A zona reduzida (i.
e., não intenperizada e rnostrando a alteração hidroternal pri¡ná-
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ria) destaca-se facílmente da rocha anterior pela sua cor

.

amare-

lada-esverdeada, mostrando-se frequentemente enriquecida en U

de

deposição secundária (e.g., cono pechblenda), O 1i¡nite entre

a

zona de oxidação e a de redução mostra-se extrenanente irregular,
Os tipos 1ito1ógicos encontrados são nefelina sienitos, "tinguaí

tos" e fonol j.tos, pseudoleucita "tinguaítos", e brechas de tipos
variados, geralmente localizados na parte central da jazida, e
aos quais se associan as áreas mais rnineralizadas. A nineralogia de alteração do Campo de Cercado (en testernunhos de sondagem) é estudada por Gorsky e Gorsky (1974), que descreven brechas e rochas alteradas variadas. Os autores encontram, cono ni
nerais nais importantes de alteração, sericita, argilas, feldspa
tos, e óxidos de fe¡ro; citam adicional¡nente zircão, rutí1o, i1
menita, fluorita, pirita, apatita, colofano, fosfatos uraníferos (fosfuranilita), ilsemannita e jordísita, substância carbono
sa (?), coffinita, uraninita, e autunita secundãria. Fuj inori
'et a1. (1976) estudan arnostras da jazída, encontrando coffinita
e uraninita (esta de oxidação m6dia, UOz,,,¡), alérn de citar blen
da, zircão, fluorita, xenotimio e monazita.
Detectaran-se também anomalias radioativas nos a-

renitos da Fornação Botucatú, en ãreas localizadas perto de ,{guas da Prata, onde aparecern como pequenos bolsões descontÍnuos
no arenito, aconpanhando veios de urna "ocra" limonítica e zirconífe¡a Grayha , 1957).
A netodologia

pela CNEN e pela Nuclebrás,

da

urânio, utilizada
descrita en Maciel et al. (1973b),
prospecção de
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enquanto que considerações sobre as jazldas de urânio no Brasil,
com dados geológicos gerais e avaliações sobre teores,encontram-

se em Ramos e Maciel (1974a, 1974b); Ranos e Fraenkel ('1974a,
1974b); Maciel et a1. (1973a); Fuzikawa e Chaves (1971), Ma-

ciel e Cruz (1973a) e Oliveira (1973). Considerações sobre a me
todologia utilizada na lavra da Mina O. Utsuni, no Canpo do Cercado, são discutidas por Barroso Magno (1982). As técnicas de a
valiação e cubagem elaboradas para cátculo de reservas são discu
tidas en várias cornunicações (Garcia-Guerra et al ., 1976, .l 97g;
Marques et al., 1980). 0 panorana da pesquisa de urânio no pla-

nalto, apresenta-se corno "case histoÌy', em For¡nan
(1981) e Forman e Waring (1981).

e

Angeiras

jâzidas de U, tanto em Poços de Caldas cono ern outras regiões do
Brasil, considerava-se o caldasito e o zircão uranífero (ver item correspondente) como a reseTVa nais irnportante de U do Btasi1 (e.g., Oliveira, 1956b).
Anteriorrnente ã descoberta de outros tipos de

4.8. Tórío e ferro
Morro do Ferro, na parte central do naciço, 6
conhecido corno possÍve1 reserva de ninério de Ferro (nagnetita)
O

desde pelo rnenos I934 (Barbosa,

1936).

Em 19S3,

detecta-se

notáve1 anomalia radioativa, produzida por acúmu1o de Th
produtos de desintegração no laterito (Oliveira, 1956a;
.l

. Estudos geológicos

e

uma

seus

Wedow,

detalhe indican a existência de
u¡n "stockwork'r de veios e diques de nagnetita, subve.rticais e corn
961

a)

de.

^-29.

direção NW; os rnaiores entre eles apresentan largura náxina de
5 n, e conprinentos de 200-500 m (Wedow, 1967), A ano¡nalia r^a-

cobre, aploxinadarnente,
os afloramentos do "stockwork" de magnetita; adota forna de 1en
te e1Íptica de uns 500 n e é de pouca profundidade (10-15 ¡n); a
cubagem mostra reservas signifícativas de ThO, e telras raras,da
ordem do milhão de toneladas (Wedow, 1967; Maciel" e Cruz,
197 3lr). Estudos rnineralógicos identifican allanita prinária, adioativa estende-se

corno uma mancha que

manelonar-botrioidal, torogunnita e cerianita (Frondel e Marvin, 1959; Wedow, 1967); os três úLtinos nine
rais são considerados produtos de laterízacão de allanita (We1én de bastnaesita

dow,

1

9ó 1b) .

A distribuição das anomalias radioativas no Morro

do Ferro 6 mostrada en Fuj inori et

.

inori ( 1982b)
cita, em anostras de sondagens, vários minerais raros. Al-én de
argilas e sericita, observan-se fluorita, pirita, nagnetita, zir
cão, rutilo ou anatásio, e possivelnente tanbén chlopinita e pirocloro, Ao ser consultado por Fuj inori, P. Freeborn (Pennsylva
nia State University) encontra, en 1ânina, a cheralita e sugere
a presença de zircão torífero e de fersunita.
a1 .

,

(

1980)

Fuj

4.9. Alteração hidrotermal e "rocha potássica"
São bastante escassos os trabalhos real-izados até

hoje sobre a alteração hidroternal no distrito. A relação entîe
alteração hidroternal e ¡nineralização foi reconhecida já desde
cedo, e inpuls ionou, entre outTos, aos geó1ogos da Co¡nissão Nacio
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nal de Energia Nuclear a mapear,

como unidade independente,

a ro

cha alterada, narcada nos rnapas como "rocha potássicar', A naioria dos autoïes sugere que uma das prováveis nanifestações do hi

droternalísrno, a deposicão de caldasito en fendas, deva-se ã des
truição dos silicatos primários da rocha, con a consequente libe
ração do Zr e sua posterior redeposição e recolocação por solu-

(e.g., Teixeira, 1936; Guinarães et
a1.,
1953; Franco e Loewenstein, 1948; Gorsky e Gorsky, 19SB). A

ções hidrotermais

alteração hidrotermal relaciona-se tanbém diretanente ãs jazidas
de U e Mo (ver item sobre U e Mo), Fluorita de origem hidroter-

já foi citada anteriornente (e.g., Frayha, 1967; Castro e
Souza, 1962), A própria rocha potássica é interpretada corno re-

rnal

sultado de alteração hidrote¡rna1 (Frayha, 1950a, 1950b, 1952).

Entretanto, o estudo nais conpleto até hoje sobre
a aTteração hidrote¡¡nal deve-se a Moniz (1969). Diferencia este
autoï una suÍte de argílominerais (e feldspato potássico) cono
produtos do hidroternalisrno. Supõe Moniz urna primeira fase de
hidroternalisrno, corn formação de halloysita 4H"O - ?HzO, nica po
tássica (sericita), e gibbsita, acompanhada de destruição intensa dos minerais prirnários, A temperaturas nenores, continua o
processo (apaÍentemente de rnaneira contínua) com una segunda fase, gerando-se nesta etapa uma possíve1 zonalidade de mineralogia de alteração, que na periferia das f.i.ssuras apresentaria

halloysita

- ZFIr0, seguida de ¡nont¡no¡illonita e finalmente
(perto das fissuras) una zona de mica e feldspato; nesta etapa
depositam-se nas fissuras fluorita, zircão, baddeleyita, etc, Nu
na terceira fase, a tenperaturas ainda nenotes, geram-se associa
4H¿0
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ções de argiloninerais e hidróxidos

(cauliníta e gibbsíta, prin
cipalmente). Na últirna fase, a baixas temperaturas (que se esti
mam por volta dos 1300C) depositou-se zircão, baddeleyita, e óxi
dos de ferro e manganês, conjuntanente com a naioria dos minerais
de U. Aparentenente, o autor interpreta esta zonalidade como o
TesuÌtado de uma única pulsação hidrotermal , a qual , ao circu1ar, dininui a sua tenperatura e nuda, por interações con a rocha encaixante, a sua cornposição. Eventualnente, o processo pode ser tambén visualizado cono o resultado de várias pulsações,
cada una das quais pode

repetir o esquena assinalado

aci¡na.

Estudos quínicos nostran o enriquecinento d.as ro-

chas alteradas ("rocha potássica")

por alteração hidro
ternal que converte a rocha original (grosseira ou fina) essencialmente em agregado de feldspato potássico e sericita; os teo
res citados na literatura variam entre 7 e j5-16%, con una n6dia
ao redor de 10-12e" de K.0 (Frayha, 1950a, 19SOb, 19SZ; Alneida
et al ., 1978). Constitui-se esta rocha portanto en fonte poten_
cial de potássio (e.g., Ilchenko e Guinarães, 19S3) una vez reern

KrO,

solvido o delicado problema da destruição das redes cristalinas
dos dois ninerais cj.tados, para pernitir a liberação do K (e.g.,
por conversão em zeólitos, ka1si1íta, etc.; cf. Frayha, 'l 9S0b;
Alrneida

et a1., 1978).

Os estudos nesse

sentido

co¡neçararn faz

tempo, não se obtendo aínda uma solução econornicamente rent.áve1.
Já foi sugerido vtiTízar a rocha do distrito (tanto a rocha po-

tássica

a sienítica-fonolÍtica) cono fertil-izante atrav6s
do m6todo de "rochagen", que consiste ern adicionaï ao solo diÎeta¡nente a rocha finamente triturada (Leonardos et al ., 1976). I1
chenko e Gui¡narães (1954) tentan aunentar a utílidade da rocha
como
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potássica, por meio de tratamento quínico. Por outro lado, as
rochas do naciço (e a rocha potássica) já forarn utilizadas na in
dústria do vidro (e.g., Cunha e Lobo, 'l 937; Frayha, 19S0).

4,10. Bauxitas e alteração internpérica
0 díst.rito de Poços de Caldas destaca-se do ponto
de vista econômico sobretudo pela inportância de suas jazídas de
bauxita, A bauxita forma-se tanto dentro do naciço, en áreas de
relevo suave (bauxita de carnpo) cono nas topografias rnais Íngremes (topo e encostas do dique anelar, etc.) (bauxita de encosta) (Teixei'ra, 1937). No tota1, ca1-cu1a-se una reserva aproxima
da de uns 40-60 nilhões de toneladas de bauxita, con una ¡nédia

a

cina de 50% de 41,03 (D. Wi11ians, con. pessoal). As prineira.s
pesquisas siste¡náticas de bauxita só coneçan en 1934, quando o
engenheiro Paiva

0liveira constata definitivamente a presença

da

bauxita no Planalto (Barbosa, I936).
As

prineiras referências à bauxita jâ

são antigas,

nas quais se discutem principalmente os aspectos geológico-econô

nicos (e.g., Barbosa, 1936; Pinto, 1937, 1938; Souza - Santos,
1937; Teixej-ra, 1937). Barbosa (1936) faz as prineiras descrições sistenáticas ð.as jazið,as, apresentando ta¡nbén análíses quí¡nicas de rochas frescas e alteradas. Souza-Santos (1937) identi
fica, ern 1âminas petrográfi.cas, gibbsita e diásporo como os prin
cipais minerais de alteração; supõe que a bauxitização é bastan
te antiga, tendo-se se processado sob clina diferente do atua1.
0s prinei-ros trabalhos experinentais sobre a alteraçâo deve¡n - se
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a Ilchenko e Guinarães (1954). Ashry (1962) estuda duas anostras isoladas de aglonerado vulcânico e tinguaÍto, alterados intempericanente, e encontra, a16m de quartzo secundário,vários ou
tros minerais de alteração (caulinita, i11ita, é-xídos, netahalloysita).
prirneiros trabalhos paragenéticos sobre a bauxita devem-se a Harder (1952) e Weber (1959a, 1959b). Harder ex
plica a transição brusca entle a rocha alcalina e a bauxita pela
conversão direta dos minerais prinários en minerais de aLteração
(e,g., nefelina en gibbsita) e mostra ta¡nbé¡n o que considera o
perfil típico de alteração. Weber apresenta o prineiro trabalho
detalhado sobre a bauxita de Poços de Caldas. Divide as ocorrên
cias no Planalto en quatro tipos: a) cascalho bauxítico superficial (nodular e/ou fragnentário ); b) bauxi.ta honogênea (in si
tu, ãs vezes mostrando juntas reliquiares, corn alvéolos, friáOs

ve1); c) bauxita nodular com matriz argilosa; apresenta n6du1os, tubos e agregado irregulares, en natriz argilosa (caulínica?); d) bauxita de substituição, honogênea, ern natriz argilosa: a textura sugere' neste caso, bauxitização de argilas. Descreve o autor os diversos tipos litol6gicos prirnários, diferenciando as rochas rnais novas (fonó1itos, alguns nefè1in¿ sienitos), do grupo nais antigo (que para ltleber são chibinito, luj aurito, e as rochas do e¡nbasamento). Cita Weber ta¡nbén processos
se¡nelhantes de bauxitização nas rochas do enbasamento ' A bauxitízação 6 considerada fenôneno recente e ainda estaria em pzo'
gresso. A ¡naior intensidade de bauxitização dá-se nas encostas
Poços
dos diques anelares, onde as precípitações são naiores.
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de'Caldas, para Weber, oferece, junto con épocas de intensa precipitação (dezenbro até rnarço), outras total¡nente secas, portanto condições ideàis para bauxitízação. A percolação das águas 6

já que a bauxita 5o se desenvolve en áreas de drenagen perfeita. Distingue Weber a bauxitização direta (a partir de rocha fresca) da índireta (por dessilicatização
dé argilas); a ú1tima seria, para o autor, a ¡nais abundante ern
Poços de Caldas, e encontra-se no interior do distrito.
considerada necessária,

adicionais sobre ninerais
bauxitas encontram-se ern Souza-Santos e Santini (19ó3),

das

0s prineiros estudos nais abrangentes sobre a

a1

Dados ¡nineralógicos

teração internpérica, en geral, devem-se a Moniz (1969), Para
niz, os depósitos supérgenos do.Planalto são de três tipos:

Mo

a)

bauxitas; b) argilas residuais de regiões elevadas; c) argilas refratãrías de baixadas. As bauæít¿s fornan-se, segundo Moniz, diretanente da rocha fresca (e não a partir de argilas), apresentando como minerais ¡nais importantes gibbsita e cliaquita,
ffequentemente aconpanhadas por quantidades variár¡eis, porén ge-

ralnente subordinadas, de caulinita e il1ita; goethita e boehrni
ta são mi¡erais rnais raros, Nas rochas alteÌadas in situ, obser
van-se fraturas reliquiãrels, notando-se passagen de uma zona de
halloysita 4H.O (desenvolvida nas fraturas) até a rocha fresca,

bauxita; esta estrutura sugere a transformação de bauxita em argila, por r.essilicatização, processo que tanbén se observa nas bauxitas depositadas
passando por u¡na zona inter¡nediária con
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nas partes baixas das encostas. As az,giLas z'esiduais forrna¡n-se

in situ sobre rocha fresca, aplesentando con maiorl frequência
as associaçõe.s i1lita-caulinita, ou i11ita - caulinita -gibbsita,
ou caulinita-gibbsita. As angiLas nefratdz,ias de baixada se enpartes baixas das encostas e ao longo dos cursos de
c6rregos e rios; os depósitos são escuros na parte superiol (por
presença de quantidades significativas de nat6ria orgânica)e cla
Tos a brancos nas partes inferiores. Mineralogicanente, obsercontTam nas

va-se nestes depósitos geralnente una conbinação de caulinita,

i11ita e gibbsita, con a gibbsita dominando nas partes superiores do perfil, para desaparecer gradativanente en profundidade,
ã medida que aunenta o teor de níca; paralelamente, o teor de
41,0, dirninui de aproxinadamente S}eo até 29e,.
Moniz

et ul . (1972)

estudam os

veios de argilorni-

nerais associados às bauxitas e rochas incipentenente alteradas.
Diferencian-se dois tipos de veios, os de aspecto porcelanáceo
("co1ofánico"), constituído por ha11oysita.4Hr0 (com litioforita
acessória), e os con caulinita e gibbsita. 0s prineiros são
associados tanto ã bauxita co¡no ã Tocha en aLteração, e neles en
contran-se gíbbsita secundária, en fissuras e cavidades; estes
veios fornam-se ao longo de fissuras, e são prévios ã bauxitização. 0s veios com caulinita, pelo contrário, supõen-se fornados
por ressilicatização de bauxita.
Marchetto e Barbosa (1973) estudan a bauxitízação

de sienitos, cujos ¡ninerais félsicos passan a gibbsì-ta, enquanto
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que os máficos se transfornan en goethita;

"linonita'r

preenche

fraturas e cavidades.

4) deternina¡n cliaquita, gibb
sita e, em algunas anostTas, t arnbérn quartzo secundárío (?) en na
terial intenperi zado.
Gorsky e Gorsky

(197

Almeida (1977), no seu estudo das bauxitas, as di

vide e¡n depósitos de borda ("rin deposits") e depósitos do planalto ou d" lturpo ("p1ateau deposits"), Dos dois, os prineíros
são mais espessos (4-7 m), nais contÍnuos e honogêneos, e nais
rícos en 41,03; localíza¡n-se geralnente sobre "tinguaÍtos" e eq
contÌan-se en toda a extensão do dique anelar, 0s do segundo ti
po acontecern no interior do maciço, desenvolvendo-se tanto sobre
nefelina sienitos cono "tinguaÍtos", são nenos espessos (2-4 n),
e ta¡nbém nenos ricos en AlrOr.
rl

Alneida descreve

e¡n

detalhe alguns perfis.

Os de

ptísitos de boz,da ou encoata apresentan-se con perfil tÍpico. Na
parte superior, encontran-se, geralnente por debaixo das cristas, as bauæitas fz'agmentdnias ou de cascalho, que representam,
pelo menor em parte, bauxitas transportadas; distinguen-se pela
presença de fragnentos (frequentemente concreções) de bauxita en

natriz bauxÍtica-argilosa. Seguidanente, observa-se urn horizonte de bauæíta coerente, cuja textura é dominada por gibbsita nicrocristalina; apres.enta-se ora naciça, ora con estratificação
ou 1a¡ninação secundárias, por vezes tanbén esponj osa-alveol.ar (es

pecialnente nas partes nais inferiores deste horizonte), Final.-
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mente, encontTa-se por debaixo um horizonte de bauæita frícixeL,
direta¡nente colocado sobre a rocha fresca, co¡n a qual os conta-

tos são en geral extrenanente bruscos. A ¡nédia quÍnica destas
bauxitas, bastante homogênea, 6 de SiOr, S ,4-4,0%; AlrO¡ ,56-57so
e FerO", 9,0%, con algo de Ti e Mn. 0s ninerais encontrados nas
bauxitas de encosta são principalnente gibbsita e, o,n nenores
propcrrções, caulinitas ordenadas e desordenadas, halloysita. 2HrO,
goethita e magnetita (residual). En juntas, encontta-se óxidos
de Mn; não se descobríuo ¡nineral de Ti (que eventualnente poderia ser anatásio) e não se observou quartzo.
Nos deposítoa de pLanalto encontTa-se

perfil

sene

thante. A bauxita superior é a de fragrnentos, por vezes con espessura superior a un netro, com abundantes concreções. A bauxi
ta coerente ocorre cono ctrosta dura, por baixo da qual encontr.ase, en geral , escassa e rara bauxita do tipo friável. Separando
a bauxita da rocha fresca, observa-se geralnente un horizonte de
argila. A nineralogia das bauxitas no planalto é se¡nelhante ã
encontrada nas encostas, adicionando-se apenas nuscovita (il1ita?) no horizonte inferior de argilas. 0s depósitos do planalto
são bastante inhonogêneos, con média quínica
SiOâ, 4 41103, 53-55% e FerO., 8-9eo. A bauxitízação 6 considerada recente. No interior do ¡naciço, estina-se que a canada de argila
7eo

e as bauxitas forrnam-se conjuntarnente,

em função de variações na

percolação: a nenor percolação, naior facilidade para forrnação
de argilas, que por outra parte se encontran co¡t¡o depósito.s em
encostas suaves ou no fundo dos vales, Alguns estudos efetuados
en amostras de exfoliação, colhidas de ¡natacões expostos ao in-

.
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tenperisrno, rnostra passagen gradacional e direta de mineralogia
prinária (rnáf icos, nefelina e feldspatos) paîa gibbsita e goethi

ta, sen a fornação internediária de argilas e micas.
ta¡nbén
çao

discute as variações quínicas què

acompanhán

Alne i da

a bauxitiza-

,

4.11

Consideraçõe finai

s

perrnite¡n estabelecer
sobre o distríto.

Os conentários precedentes

un panorana geral dos conheci¡nentos

.

Nota-se, em primeito lugar, un grande acúmulo de
dados petrográficos e níneralógicos. Entretanto, fâltam quase

por conpleto os estudos paragenéticos; as exceções são as ínves
tigações realizadas sobre as bauxitas, onde vários autores indican sequências de cristalÍzação de argilas e'hidróxidos. A lista completa de rninerais citados, para o naciço, já nuito extensa,
deve ser considerada con utn certo cuidado. Assin, alguns auto-

res deter¡ninan quartzo secundário en rochas alteradas (Gorsky
e Gorsky, 1974; Ashry, 1962), que não é citado por out?os (e.
g., Almoida, 1977). Muitos minerais são ¡neramente citados nas
publicações (e, g. , cálcio-urcilita, xenotínio, fersmanita, melanita, crornita, corÍndon, astrolita, substância carbonosa, vilateÍta, strengita, cheralita, e vários outros) setn que no entanto
sej an adequada¡nente

definidos

(acornpanhando dados sobretudo

ópti

cos, quÍnicos, de ¡nicrossonda e de difratonetria de ra.ios X). Es
tas identificações deve¡n ser consideradas tentativas, já que não
é possíve1 ao leÍtor j.ulgar se se trata, nestes casos, de ¡neras
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suposições,ou identificações

definitivas. Gorsky e Gorsky (1974)

olivina basalto em furos de sondagen do Morro do Taqua
rí lxenólito e¡n rocha alcalina?); entretanto, não se observan
descreve¡n

rnanifestações basálticas posteriores ãs rochas alcalinas no p1a-

nalto. À indefinicão nestas dete¡ninações nineralógicas, adicio
na-se ainda una grande falta de estudos petrogrãficos-petrológicos das rochas do naciço,

foran intensas no planalto (cintilonetria, magnetometria) enbora pouco foi
As atividades de pesquisa geofÍsica

publicado até o momento. Panorana i.dêntico observa-se para o

ca

so das bauxitas, que foran intensamente pesquisadas, sobretudo

para a determinação de teores e cubagen.
Pouco se sabe,

até o nomento, sobre a estrutr¡ra

do

conjunto. Dispõe-se ainda de escassos dados para iden
tificar, por exemplo, os tipos de fraturas existentes no planalto, o possíve1 controle de locali zação dos vários corpos Ígneos
(e das mineral i zaçõe s ) , e a forna dos'corpos plutônicos e vulcâ
nicos. Uma nelhor cornpreensão dos controles que localiza¡n as ocorrências alc.alinas en geral , e a de Poços de Caldas en particu
Iar, depende de estudos regionais, que nosr parecem ainda muito
naciÇo

ern

incompletos; em especial, nota-se a ausência de estudos geofísi
cos (e.8,, de sÍsnica regional) através dos quais poder-se-ia co
nhecer a estrutura da crosta na região do naciço de Guaxup6 e áreas vizinhas. As ínterpretações geotectônicas indicam,conn con
clusão gera1, que a localízação do ¡naciço se relaciona cor¡ a his
tó¡ia da Bacia do Paraná (e.g., A.lmeida, 19?'l). Elevar a proje-
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falha oceânica ao rrstatusrr de contÌoladora de fenôme
nq.b estruturais e nagnáticos, cono pretenden Sadowski e Dias Netd (1981), parece-nos no nonento idéj-a interessante, porérn ainda
corn pciuco funda¡nento geológico e sobretudo geofÍsico. Devem ser
tambÇn retonados os estudos geornorfológicos, que poden ajudar
grandenente na deterninação de estrutuas gerais, não visíveis en
mapeanentos rotineiros,
ção 'de uma

geocronológicos. Até que
ponto as datações K/Ar indican idades de resfriamento magmático,
nun sisterna geológico que esteve continuarnente aquecido por muito tenpo (e ainda o está), haja visto a proeminêncj-a da altetação hidrotermal no distrito?
Merecem reparo os dados
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RESUMO

Con base em observações no

Planalto de poços

de

Caldas, e nuna revisão bibliográfica, apresenta-se proposta para
a ctassificação das brechas suba6reas e intratelúricas de origem

ígnea, Engloba-se no termo "brecha Ígnea" todas as rochas clásticas de origen ígnea, cujos clastos (de angulosos at6 arredonrig
dos) se j arn maiores do que 2 nn. A classificação proposta divide
as brechas em uuLcânícas subaàneas, oulcânicas inty,ateltiz,icas ( de
conduto) e plutôn.Lcas, As brechas ,suLcãnicas subarineae são as

autoclásticas de derrane (incluindo as de ajuste, de talus e de
colapso externo e interno de donos vulcânicos), as piroclásticas
ae ro t ra nsportadas (tufítos, lapillitos),
os depósitos piroclãsticos de fluxo (entre os quais se encontram os igninbritos e os depósitos freato-rnagmáticos d.e "maare',) é as brechas epigenéticas
associadas ao vulcanisno (entre as quais os lahars são as rnais

inportantes).

de conduto conpreendem
as autoclásticas (de fricção, etc.), e xenolÍticas de conduto
(com natriz de rocha vulcânica) e o inportante grupo de brechas
de conduto que resultam da atividade explosiva. Estas últimas
As bt,echas subuuLcâ.r¡ícae

dividern-se principalnente em brechas não-intrusivas (de colapso,
do tipo "shatter" ou de fragrnentação, e as que se
aoro

"rraonttu*

brechas "quebradas" ou zonas"craquel6es") e intrusivas de conduto (do tipo tufisítico, geralnente com natriz predoninante ou pe
1o menos abundante, e os aglomerados e brechas

intrusivas, geral-

; utilizando características estruturais,
apresenta-se un esquena de geração destes vários tipos, en parte

mente con pouca matriz)
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lj-teratúra. As brechae plutô'nieas são divididas ern brechas protoclásticas de contato e fricção (cataclasitos e rnilonitos), agmatitos, brechas de substituição e brechas
de corpos ¡nenoïes (provavelrnente colocadas por necanisnos tufisÍ
ticos).
baseado e¡n modelos da

'

Revisarn-se os ternos

texturais e estruturais utí-

lizados para descrever as brechas e propõe-se adicionalnente que
se enfatizen na descrição tanto as características dos clastos
(tipo, seleção, atredondanento' tananho, etc.) co¡no tanbém as re
lações clastos vs matriz; identifica¡n-se assim três tipos de bre
chas: "c1ast-supported", "c1ast-natrix supported" e "natrix supported'r.

'

En todos os casos, revisan-se os

possÍveis

nisnos que levan ã fornação do material brechóide.

meca-
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AS BRECHAS SUBAÉREAS E INTRATELÚRICAS DE ORIGEM

E

ÍGNNN:

REVISÃO

PROPOSTA PARA UMA CLASSIFICAçÃO GEOLÕGICA

origen ígnea" surge naturalnente ao estudar as rochas ígneas, especialnente as que se co
loca¡n através. de fenônenos vulcânicos ou corno corpos intrusivos
rasos. Os trabalhos petrográficos e de rnapeamento realizados pe
10 autor em Poços de Caldas o confrontaram, mais de una vez, con
naterial vulcanoclástico que, lo¡rge de ser homogêneo nas suas ca
racterÍstícas texturais e estTuturais, nostrava variadíssimas fei
ções. As tentativas de interpretação geológica levavam, frequen
tenente, a situações de perplexidade e incompreensão ' Nada mais
natural , então, que suplantar este estado de ignorância por tenO tema das "brechas de

tativas de racional ízação, através de revisões do tema e ploposta de u¡na classificação geológica. O trabalho aqui apresentado
restringe-se ao já cornplexo grupo das brechas subaéreas e intratelúricas; felizrnente para o autor, as brechas subaquosas são
praticanente inexistentes en Poços de Caldas e estão excluídas
desta discus s ão.

A grande naioria das brechas de or,igern ígnea forna-se en anbíente vulcânico ou subvulcânico, registrando portanto todas as conplexas interações possíveis entTe processos epige
néticos e vulcânico-subvulcânicos. Mais do que no caso das rochas ígneas maciças "convencionais", a cat actet i.zação da brecha
Ígnea não se esgota na descrição da própria rocha; devern-se ain
da adicionar, como extrenanente

significatívas, observações so-
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bre o anbiente geológico de colocação.
Este enfoque parece-nos rnuito inportante, já

que

as brechas de origem ígnea só podem ser interpretadas, geralnente, atrav6s do conheci¡nento do contexto geológico de sua coloca-

ção. Justifican-se assin, rnais do que classificações
em

baseadas

processos, aquelas que enfatizam os anbientes geológicos.
A DEFINIÇÃO DE

BRECHA DE ORIGEM ÍGNEA

Brecha de origem ígns.a é a for¡nada diretamente pe

terno inclui portanto brechas vulcânicas,
geologicarnente as ¡nais nunerosas e irnportantes' e as plutônicas.
1a atividade

ígnea,

O

Os pïocessos geológicos diretanente responsáveis

pela fornação

de brechas são dos nais vari.ados' e conpreendem principalrnente
seguintes (ern parte, segundo Anderson, 1933):

os

A: Erupção subaquosa de 1ava, en parte invadindo sedinentos
(hialoclastitos , peperitos , "pi11ows", etc. )
Þ.

F

r ic ç,ão

(brechanento de crosta sólida do derra¡ne ainda em no-

vinento;

brecharnento

magma; etc.

rnec ân

das rochas encaixantes pelo

)

Invasão tranquila de nagna

!.

i co

na

Desmoronanentos (parte front

de donos vulcânicos, etc.

)

a1

rocha encaíxante (agnatitos)
de lavas

aa, crosta externa
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E. Deslizanentos de encostas de vulcões (lahars aconpanhando erupeões; lahars poT ruptura de lagos de cratera, etc).
lava (rochas piroclásticas e ig
nimbritos vários ; erupções vulcanianas, peleanas , por fissu
ras, stronbolianas, etc.; en parte, erupções através de 1agos de cratera, campos de neve, etc.),

¡.

Erupções con participação de

G.

Ërupeões

freáticas e freato-nagmáticas (as prineiras

sem

partícipação de nagrna, as segundas gerando ttbdaê syvg¿stt)

resultantes de
tais atividades são constituÍdos essencialnente por rochas. ígneas, seja cono clastos maiores, seja constituindo a natriz. Es
ta característica é ben observada no caso das brechas de origen
vulcânica. Fisher (1960b) indica que "brecha vulcânica é a rocha conposta p re doninant emente por fragmentos angulosos naiores
de 2 nn, colocados ern matriz subordinada, de qualquer conposição
ou textura, ou até se¡n rnatriz I our alternativamente, . conposta
de fragmentos maiores não vulcânicos, colocados en matTiz vulcânica". Wright e Bohres (1963) ass.inalam que a definição exclui
algumas brechas vulcânicas constituÍdas de fragrnentos acidentais
(e. g. , brechas vári-as de explosão) ; alternativaûÌente, incorpora
ao conjunto todas as brechas sedimentares, con clastos vulcânicos, fornadas por processos epigenéticos, Os autores citados
propõern, portanto, definir .como brecha vulcânica toda brecha for
Na maioria dos casos, os depósitos

vulcânicos, indepenåentenente
esta proposta é ho¡e a aceita pela maioria

nada em consequência de .fenônenos

de sua litologia;
dos autores,
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Contudo, a classi licaçáo ainda não é inteiranente

satisfatória. Nem todos os clastos destas brechas são "angulosos" (cf. a definição de Fisher), já que são bastante conuns as
brechas que apresentan clastos arredondados (e.g., "pebble dikes"
de origen vulcânica, nuitas brechas mineralizadas de conduto, la
pillitos corn 1api11i de acreção, etc.).

definição cuidadosa de brecha de origem ígnea
deve portanto incluir tanb6m os "aglonerados", geneticanente equivalentes ãs brechas de clastos angulosoS. Prefere-se aqui a
Uma

seguinte defínicão brecha ou aglomerado de oz'Lgem ígnea á toda
yocha com fv'agnentos, anguloeos a av.vedondados, naioz'ea de 2 nm,
foz,nada eøcLusiua ou pnedonínant ement e peLa ação de proeessos
neoa, ou que dcompanham pz'ocessoe ígneos.

íg

A designacão das brechas por nomes compostos e adjeti vados

Existe consenso entTe vàrios autoïes que nomes con
postos e adjetivos deven ser usados con algum cuidado quando se
desc¡even brechas (cf . Wright e Bowes ' 1963).

princípío, nones conpostos deven identifícar o
ra o processo de foi¡nação da brecha , ora a litologia dos clastos
naiores. Assim "brechas de intrusão" ou "brechas de explosão"
são brechas geradas por intrusão de magrna (brechando, por exenErn

p1o, a rocha encaixante) ou por explosão (con ou sem participação de

rnagma)

. Analogamente, "brechas de granito" ou

"brechas

de basalto" refere-se ã constituicão'1ito1ógica dos clastos ¡naio

res dominantes,
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.

0s adjetivos são utilizados ora para definír caracterÍsticas geológicas e estTuturais da brecha, ora para identificar a constltuição (granulonétrica ou J.ito1ógica) da matriz.
Uma

"brecha intrusiva" é aquela que corta a rocha encaixante,

en

tufítica" ou "brecha basá1tica" de finen rochas
cuja matriz 6 fornada por naterial tufítico ou basá1tico, respec
quanto que "brecha
t ivarnent e .

II.

TERMOS TEXTURAIS

E ESTRUTURAIS UTILIZADOS NA DESCRIÇÃO

DE

BRECHAS

As brechas de origern ígnea apresentarn fragrnentos

e são portanto rochas c1ásticas. Para sua descrição, justificase inteira¡nente a utiJ.ização da no¡nenclatura de rochas seclinenta
res, cono já vern sendo feito pela naioria dos autores. Nos pará
grafos seguintes, é definido o significado dos terrnos a seren u-

tilizados, que tanbém se encontram resu¡nidos na Tabela B-1.
Cì

astos vs. matri z

A diferença entre clastos e matriz é mais ou menos arbitrária, e depende de definições. Adota - se ac1ui, como

guia aproxirnado, definir cono matriz os clastos cujo tananlìo
1/10 (ou nenos) do tarnanho dos clastos naiores.

é
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TABEI,.A B-

I

ÍERMOS UTfÍJIZADOS NA DESCRIçÃO DE BRSCHÀS DE ORIGEM ÎGNEÀ

(Ver texto para dlscussåo

)

brecha ou aglomerado de orige¡n fgnear rocha clástlca 9e
rada por processos fgneos, com clastos malores de 2 nrn,angulosos a arrealondados. ale qualquer lltologta (mat8 de 25t
¿le clastos ¡nalores vs ¡natrlz),
Litologfa dos clasÈos: brecha olfgonfctlca (ou nonolttoLöglea),
brêcha pollmfcttca (ou po]ltltológlca).
Relações entre clastoE e ¡natrlz ! 'rclast-supported'r , ,'Clast-nagrfx $æ
ported" , 'rMatrix-supporteat " .

Deflnlção

ale

Caráter dos clastoE: essencLaLs, acessõrlos ou aclalental6.
CARACIERIZÀçÃO DO CLÀSÎO

cranulometrla: escala granulonétrlca (cf. Íabela B-4).
Forna : equldlmensional, la¡nLnar, tabular,, prolato (petÈI John, 1975 ) .
Angul,osldaile: angulogos, subangulosos. subarrealondados, arredondadog

(Pettljohn, 1975 ) .
IJi¿ologia ! lndicar cornposLção petrogrãf, tqa.
Textura¡ naclço. pu¡nlceo, escorJ.áceo, vestcular-anlgdalólde, orientado¡ etc.
cÀRÀcTERrZÀçÃO DÀ MÀlRrZ

Granulo¡netrla, f,or¡na, angulosidade, l.ltologLa: ver caracterlzação do

clasto.
Textura: lndfcar se os espaços entre os clastos egtão total ou parclal¡nente preenchLdos por matrl-z,
Matrlz magmátlca vs matrlz cIásÈlcar se oa cl.astoa màlores estão clmentados por magna. lndlcar ¡nlneralogl.a, textura. granulação (agmatltos, clastolava9, ver TabeLa B-I0).
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Pro po

rção de clastos maiores necessãrios

pa

ra definir uma "bre-

c ha "

Una

finida

brecha vulcânica (ou aglonerado vulcânico)é d9

a rocha corn nais de 25eo de clastos rnaiores ,
Para
rochas interrnediárias, utiliza-se a mesna nomenclatura das rochas sedimentares. Assim, urna rocha con 90% de cinza e 10% de
como

blocos 6

u¡n

"tufito brechóide". Mantén-se, desta rraneira, o pa-

ralelismo con a classifícação das rochas sedi¡nentares (Pettijoln,
.l

975).

existe consenso
entTe os autores. Schrnincke (1974) assína1a que na literatura
se recomendan proporções mínimas de 15 até 40s" de clastos, para i
dentificar a brecha ou o conglomerado.
Observe-se que neste aspeçto não

Li toì ogi

a dos cl astos:
vs . po I i I i tol6gi co )

oligomictico vs. polimictico (ou

mono

0s clastos maiores de brechas e conglomerados podem ser de um só tipo, ou de vários tipos litológicos. Este aspecto, que tem inplicaçôes geológicas, cita-se na literatura de
vãrias formas (oligo- vs. polimíctico; nono- vs. po1i1itológi-

co; nono- vs. poligênico; cf, Tabela B-2). Das três alternati
vas indicadas, parece-nos insatisfatória apenas a proposta por
Hatch e Rastall (197 1), pela utíIízaçã.o do sufixo "genético": no
contexto das brechas e conglonerados, una rocha "poligenética"
não é, certanente, una rocha que pa5sou por váTias etapas genéti

TÀBEIÂ B-2
NO¡.4ENCI.ÀÎURÂ PÀRÀ IDENTIFICÀR O CÀ¡.6.CTER MONO- OU POLTLIÎOLöGICo DE BRECHAS

ÀUTOR

Pettijohn, 1975 (enÈ!e outros)

Sch¡nincke. 1975;

Parsons,

Fisher,

1969 t

NOMES PROPOSTOS

Oligomictico
Polimictico

coNGLoM¡RÀDos

UÎILIZÀDO

PÀR¡,

Conqlonera¿los

MonoIitoló9ico

Polilitológico(ou

E

heterotitotógico)

Brêchas vulcânicas

196 0a

Hatch eú dL. , L97\

Monogenêtico

PoligenéLico

Conglomerados
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cas,
Rel

como sugere

o teÏno!

ações entne clastos e matri

z

caracterÍstica textural de fundarnental importância, que deve ser registrada, é a que indica as relações entre natriz e clastos maiores (ver consideração no item III .2.2b,
e Tabela B-9, sobre brechas de conduto). Algunas brechas apresentan os clastos naiores irnbricados e em contato, dominando a
textura (e.9., brechas de derrame, ver iten III.1.1.), No extTe
no oposto, situarn-se as rochas con seus clastos maiÒres totalmen
te inersos em natriz (e.9., os igninbrítos com 1api11i e pedrapomes en mat'riz do¡ninante de tufito).
Estas características, pe
Una

parte, são di.retamente relacionadas ao processo gené
tico. En Sedinentologia, esta relação é utilizada para definir
índices classificatórios. Assirn, Dunham (1962) estabelece una
classificacão adicional para as rochas carbonáticas c1ásticas,
que se encontra resumida na Tabela B-3; as relações clastos - na
triz das rochas indican bastante adequadarnente os ambientes espe
cíficos de deposição (e.g., de naior ou nenor energia).
1o menos en

texturas de brechas, propõe
-se aqui utilizar ¿ernos semelhantes aos inclicados na Tabela
B-3, que infeliznente são de difíci1 tradr-rção para o português.
Para a descrição das

São os seguintes:

Sustenl;ada por cLastos ("c1ast supported" ) :

os clastos nraiores

estão todos en contato direto entre si nas três dinensões do

es

TABEI.A B-3
CIÀSSIFICÀÇÃO DE ROCHÀS POR MEIO DÀS REIÃçõES I4ÀTRIZ/CI,ASTOS
(Exemplo das rochas carbonáticas clásticas, Dunham,1962)
ROCIIÀS CARBONÁ,TICAS NÃO RECRI STÀLIZÀDAS

ESTRUTURÀS NÃO

ESTRUTURÀS CLÁ.SIICAS

<

COM IÀMA CÀRBONÁTIC.A

SEI',I IÀMÀ

"MUD-SUPPORTED"

''GRÂIN-SUPPORTED"

I0t clastos

Lamito carbonático

(calcilutito

)

cL-Á.sTrcÀs

>

108 cl.astos

"I{ackestone"

(caLcilutito calcarenÍtico)

"Grainstone "

(calcirudito ou calcarenj.to)

"Bounalsèone"
(b

iolitito

)

tÉ
I

l.J
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paço, e a textura é definida, portanto, pelos clastos. 0s espaços entre os clastos maíores estão ora vazios, ora preenchidos
por natriz, cinento, ou nineralizações (Figura B-1a),
Suetentada pon matríz ("natrix-supported"):

os clastos maiores
estão separados, nas três dimensões do espaço, por natriz, eu€
portanto define a textura da rocha (Figura B-1b),
Sustentada poz. cLastos e matyiz ('rclast-natrix-supported"):

una

textura intermediária entre as duas anteriores, com os cl-astos
maiores parcialnente en contato entre si, e parcialnente separados por matriz (Figura B-.1 c).
Carãter dos clastos: essenci ai s, acessõri os e acidentais

0s clastos (naiores ou da rnatriz) que derivan diretanente do magrna juvenil, ligado ao processo. vulcânico ou plu-

tônico

em

consideração, são chamados de essencíais. Fragmentos

de rocha ígnea pr6-existente, cogen6tica ao naterial juvenil,
são chanados de acessõr,ios, enquanto que os fragrnentos de Ìochas
estranhas ao evento ígneo são denorninados de acidentais (e.g.,

Pettijohn, 1975; Sch¡nincke,

1974).

Caracteri zação dos clastos e da matri

z

A descrição da mattiz e dos clastos é fator inpor

tante para dgfinir geneticamente a brecha. Nesta descrição, deven-se incluir infornações sobre granulonetria, litologia, textu

0
c

F

I GURA

B-I-

w

Tlpos de brechas segundo as relåções clastos vs. ma
ttiz,
Escala arbìtrária nos três casos, segmentos
gerelmente representðndo alguns c¡Ì ou decfmetros.
a) Sustentada por clðstos ( ' c I â s t - s u p p o r t e d ' ' ) , Teå
tuta domlnadå por cla5tos que se sustentam mutuamen
te. lletrlz lnterstlcial escassa, frequenteúente au
sente. g) sustentãda por cìastos e mâtrlz ('rcìåstmatrlx supported"), com clasto.s parclðlmente su3ten
tados por rnatrli, parclaláente em contâÈo rnútuo. c)
Sustentadð por mâtrlz ( ã t r I x - s u p p o r t e d " ) , c lastos
totãìnente envolv¡dos por natrlz, sem contatos múI

|

tuos.

' í.r
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ra, forna, angulosidade, etc. (ver Tabela

B-1)

A escaLa gz,enuLomátríca adotada é a proposta por

Fisher (1961); que

ligeiranente una anterior, a
de Wentworth e Willians (e.g., Pettíjohn, 1975), de nodo a adaptâ-Ia á das rochas sedirnentares. A classificação granulonétrica
das brechas de origen vulcânica, é mostrada na Tabela B-4. Observe-se que, embora o termo "brecha'r (ou "aglomerado'r) vulcânica deva ser utilizado para rochas com clastos superíores a Z m,
razões históricas consolidaram a denoninação de "1apiI1ì_to" e
"tufito de 1api11i', eæcLusioamente para os depósitos piroclásticos aerotransportados, con fragmentos de 2 até 64 mm, reservando-se o termo rrbrecha'r para os equivalentes constituídos de frag
nentos rnaiores (Tabela B-4; Fisher, 1961; Pettijohn, 1g7S).
apenas modifica

0s depósitos epígenéticos diretamente associados ao vulcanisrno
(essencialmente lahars) são classificados segundo a nomenclatura
das rochas sedimentares comuns (Tabela B-4; ver t.anbén item
r r r . 1 .4) .

A classifícação dos fragrnentos ern 'rangu1oso", "sub

anguloso", "subarredondado" e "arredondado'r, segundo o naior ou
menor arredondarnento das aÍestas (Pettijohn, 1975), aplica-se a
qui de maneíra qualitativa, devido ã dificuldade de separar visualnente os d.iversos tipos e ap1-icar medições nais rigorosas.

III.

CLASSIFICAçOES GENÉTICAS

São

VS.

GEOLOGICAS

várias as classificações genéticas propostas

TÀBEIÀ B-4
CLASSIFTCÀçÃO GRANULOM.ÉTRrCÀ DOS VÁRrOS TÌPOS DE BR¡CHÀS DE ORTGAM VUT.CSNTCÀ

(hodificado de E'isher,196f )
Tamanho
(nd )

Rochas

sê¿lirûentares
>

Bloco

256
256

calhao

r28

ÀGRF-GÀDO CONSOLTIIÀDO

NOME DÀ PÀRTÎCULÀ

Rochas

Rochas

Piroclástlcasd

Piroclásticasa

Blocob
(BoEùra )

Brecha grosseira
(Àqlonerado)

lJroco b

Brecha fina

Bo¡rÌba )

)

(

(Àglomeratlo

Brechas autoclásticas

e de

conalutos

Brechac
(Àglonerado)

64
32
L6

seixos

PartÍcula
de
Iapilli

Lapillitos (Tufito ¿le lapllli)

Grao

Partícula
de
cinza grosseira

grosselro

Lanars d

Breqha
(conglonerado)

ö

4
2

0,5
o

.250

Tufito

Tufisito

Àrênito

0, r25

Siltito e
Partícula de
PartÍcula de
lufito flno
argill-to
sllte ou argila
cínza fina
a: aerotransportada e de fluxo (l-gnLDbritos, etc.)
b. nas rochas piroclãstlcas, bloco é fragDento anguloso,bo¡nba o fragmento arrealonalatlo colt formas geralEentê aêrodlnãhicas.
ó: aglonerailo apresenta-se con fragmentos arredg¡alatlos.
d3 depõsitos eÞiclãstlcos associados ao vulcanismo.
<0,0625

I

o,
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para brechas, especialnente para as de origem vulcânica, das
quais a ¡nais citada é a de Fisher (1960b). Esta classificação

enfatíza o proce6so de brechanento e divide as brechas em "auto
clásticas" (quando o magna esteve sujeito a processos de autobre
chamento p.or resfriamento, fluxo, vesiculação, etc.), ,'a1oclásti
cas" (quando o processo nagnático fratura as rochas pré-existen-

tes), "piroclásticas"

(quando o nagna é ejetado

nais ou

violenta¡nente e se fragnenta) e "epic1ásticas,, (quando

nenos

o ¡natêria1

vulcânico é nobilizado por processos.epigenéticos) (ver tarnb.én
Wríght e Bowes, 1963; Fisher, 1966; parsons, 1969), A classificação de Fisher (1960b) aparece na Tabela B-5, com as ¡nodifica
ções propostas por outros autores

Ã prineiia vista, parece justificada una classifi
cação genética. Entretanto, algumas considerações nostïam que
esse tipo de classificação é, neste caso, bastante arriscada e,
às vezes, pouc.o prática. Por un 1ado, é ainda bastante linitado

o conhecinento sobre muitos dos processos que geran brechas (e.
g., o processo de ejeção e transporte de ignimbritos; o posicio
namento e movinentação das brechas de

conduto; a vesiculação

ex

trena de 1avas, gerando "tufolavas'i e "frothlavas'r, e.g., Boyd,
1961; McCal1, 1964), con o que os processos tornan-se critérios
pouco firmes para estabelecer classificações, por outro lado, a
caracterização do anbiente geológico permite una classificação
das brechas sem a necessidade de conhecer, paralelanente, todos
os detalhes sobre o processo de fornação. Do ponto de vista tex
tural e petrográfico, u¡na brecha autoclástica de '"fricção" (Tabe
1a B-5) pode ser ¡nuito

sinilar a brechas aloc1ásticas de 'texplo-
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TÀBEI,À B-5
cr,AssrFrcÀçÃo GENÉTrCA DE

BRECHÀS VI,úCÂNICÀS

(F1scher, 196Ob, 1966t lgr1ght e Bowes, 1963t ParEons, 1969)

I.

BRECT'ÀS VUICÂNICÀS ÀUTOCI,ÁSTICAS

À.

Brechas ale f¡Icção
]. Brechas de fluxo (autobrechamento de delramea)
2. BrechaE por desnoronanento ala croata êxterna ile do¡nos (brq
chas de ¿alus ou de coluvlo)

B. Brechas de expLosão (brechamento da rocha vulcân1ca por veslculação en dlques, condutos, etc.)

II.

BRECSAS VÛLCÂNICÀS ALOCLÁSTICÀS

À.

Brecha ale lntrusão (for¡naala Por lntrugão de ¡aagna e brechanen
to ala encaixante' etc, )

B. grecha d<! explosão (aubvulcânlcae en¡ condutos vulcân.lqoE 'etc. )
c. Brecha Intrusiva (que corta rochaa pré-exlstentes t conParar co¡n
brecha de l-ntrusão)

III.

BRECHÀS PIROCI,ÁSTICÀS

À, Brech;s vulcânlcas (materlal aerotransportado)
1. Brechas strombollanag e de f,onteg de I'ava6 (exploeões
vlolentas

)

B, Brecha6 plroclásticas de fluxo (fgn1mbrltos)
C. BrechaE hlalrovulcânlcas
I. Brechas forrnadas por explosões f,reátlcas (não

2.
3,

aconpåDhadas

de nag¡na)
Brechas lahárlcaE (correntes vulcânlcas de lama)
Brechas htaloclásticas, fornatlas Por derrames subnarlnhos

D. ÀglorÍerados e brechas ile conaluto

Iv.

pouco

BRECIIÀS VULCÂNÍCÀS EPICLÁSTICAS

À. BrechaE lahárfcas (en parte)
B, Brechas depoEl.Èadas ern águas (IaEos, etc.)
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são" ou de 'rintrusão", ou a una piroclástica de lconduto", etc.
(Tabela B-5). Entretanto, a identificação do anbiente geológico
fixa não só o contexto geológico cono tanbérn linita de rnaneira a
dequada os parâmetros geológicos que são os causadores do fenô¡ne

no: reconhecer que a brecha sob discussão 6, por exenplo,
una brecha de conduto exigirá explicações diferentes das que
se apresentarão se a brecha for considerada ligada a derranes
¡

Este exenplo ilustra o que parece Ðantagem maioy
das cLassíficações geolõgi.cas: força-se, atravé-s da classificação geológica, una caracte.rização e descrição adequada do ambien

te geológico, partindo-se posteriornente para possíveis inferências ou especulações sobre causas e rnecanismos de geração da bre
cha

.

A ênfase na classificação geológica de arnbientes
pernite dividír as brechas de origen ígnea en apenas três grandes grupos muito gerais: as relacionadas a fenôrnenos vulcânicos
e corn expressão na superfÍcie (as bnechas uuLcânicas suprq.crlustais), as que se relacionam con fenômenos subvulcânicos e não atingen a superfÍcie (bz,echas suboulcã.nicas d.e cond.u¿o) e as tela
cionadas corn fenômenos plutônicos (bnechas d.e origem pLutônica) .
Para as brechas subvulcânicas, propõe-se aqui o nome de brechas

de conduto .

'tConduto" refere-se aos

vários corpos geológicos

que levarn material vulcânico até a superfície (charniné, fissuras,

"necks", etc.).e equivale en parte ao terno inglês. "pipe". Inclue¡n-se no terno ta¡nbém. os condutos. que não se comunican corn a

superfície,
cas

.

cono muitos diques

e fendas plutônicas e subvulcâni-
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Existen transíções entre os vários tipos geolõgicos de brechas (por ex,, entTe as de conduto e as supracrustais,
por um lado, e algunas plutônicas, pelo outro). En alguns casos,

a separação das brechas por anbiente geológico duplica algumas
descrições de tipos 1ito1ógicos, já que brechas sinilares encontran-se ern mais de un anbiente geotõgico (e.g., brechas "autoclãsticas" fornam-se no interior de condutos e ern derranes). Es
ta duplicação, entretanto, parece-nos inconveniente menor, face
ã clara definição das características geológicas.

'

A cLassíficação geoLógicd que se propõe aqui apa-

rece resurnida, con suas subdivisões, na Tabela 8-6 e será díscuti
da nas páginas seguintes.

III.l.

Brechas vulcânicas subaéreas ou supracrustais
São subdivid.idas en brechas de derrames,piroclásti

cas

ae

ro

transport adas e de

III.l.1.

fluxo, e epigenéticas

(cf

. Tabela 8-6).

Brechas autoclást.icas de derranes

0 norne de bz,echas autocLã.sticas foi proposto para
as brechas vulcânicas geradas pela movinentação do pr6prio nagna,
durante a sua colocação: encontlan-se localizadas en corpos tan
to tipicamente supracrustais (e.g., derranes) cono subvulcânicos
(e.g., diques ou condutos). 0 terno engloba tanbén as cha¡nadas
bz.echas de fricção (Curtis, 1954 ; Fisher, 1960b; Parsons, 1969).
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TÀBEI,À 8-6

clÀssrFrcÀçÃo PRoPoslÀ

PÀRÀ BRECHÀS DE ORrGErir lcNEÀ Er,t FUNçÃO DO À¡t-

BTENTE cEOr.ÕcrCO DE COT.OCÀç.ÃO

À.

(Utbrlch,

1983)

BRECHÀS DE ORIGEM VUI,C.ÂNTCA

I.

Brechag supracruatals (subaéreas)
I.L Brechas autoclástlcas de derrane
Brechas de derranes
Breçhag de aj uate
Brechag de ta]us ou coLuvLo
Brechas de cctlãpso

f,,2. Brechas e depósltos plrocl-ásticos aerotransportadoa (tefra)

L3. Brechas e depõêttós plrocláltlcos de ftuxo
Igni¡nbritos
Brechas e depósltos de r'maare"

I.4.

Brecha€ eplgenétlcas assocla¿las ao vulcanls¡nò: Iahars

lI. Brechas súbvulcânlcae de conduto
I1.1. Erecha6 autoclásticas e xenolftlcae (tnatrlz fgnea)
1I.2, Brechas exploslvas de conaluto
À - Brechas não lntruglvas
Brechas de colapso
Brechas de frag¡nentação (',ahatter',
eg

B

B.

-

) e zonas

ncraqueLé

rl

Brechaa lngruEivas
Brechaa tuf,lsftteaa
Àglomeradog de conduùo

BR¡CHÀS DE ORIGEM PI,UTÔNICÀ

Brechas de f,ricção e protoclãEttcas de borala. (cataclaslÈos e

lonlto6

)

À9mat1to9 e rocha6 pJ.utônlcas xenólftlcag
Brechas de corpos plutônlcos pequenos (dtqueg
pLutônIcos )
Brechag de subatltulção

e

dlatrelqa

nl-

.
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iten, tratan-se só as brechas relacionadas
com rnanifestações superfici.ais (derranes, etc.),
Neste

Brechas de

de

rr

ame s

tipo aa, lavas
andesÍticas, etc.) apresentan-se com o topo já solidificado e
sujeito a tensões devido ã novimentação da parte central, ainda
fluida. Essa crosta superior, fragrnentada em blocos de tamanhos
diversos, decinétricos e angulosos, continua se novinentando por
fluxo do derrarne. De naneira senelhante ã fornação de brecha no
Alguns derrames (1avas basãlticas

topo,

também

existem condições para produzir brechas na parte in

ferior do derrame, A parte centTal solidifica-se geralmente como rocha

vulcânica rnacíça. Estas brechas apresentarn-se frequen-

tenente con pouca ou nenhuna matriz, autosustentando-se por so1da dos blocos aínda plásticos (agLutinatos); en outros casos, a
matriz é ígnea, de lava intersticial resfriada (constituindo - se
estas rochas, neste caso, em "cLastoLaoas ", Maleyev, 1966, que
são de certa naneira urna va¡iedade de agrnatito.s I ver itens

III.3.1.;

Tabela B-8).
Fenôrnenos semelhantes

de autobrechamento forarn

ob

servados en andesitos subvulcânicos e outîas rochas (parte rnargi

"plugs"; cupulas de corpos plutônicos; etc.)
que se relacionan,pela sirnilitude do ¡necanisrno gerador, ãs brechas de derrame aqui rnencionadas (ver tanbém ite¡n IIL2.7.).

nal de diques;

ern

Alguns derranes apare cen

totalnente

brechados,
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claras evidências de ¡novimentação horizontal cono nassas
blocos. Estas e outras observações indicam que o brechanento
intratelúrico (Parsons, 1969, p,272).
com

de

EstLutural e petrograficamente semelhantes são al
guns depósitos brechóides, que gradarn para derrames naciços, pro
vavelnente gerados por derrarnes subaquáticos ou subglaciais e suÞ
sequente brechanento por explosões freáticas (Fiske et a1 ,, 196SJ
(ver.

t

arnb

ém

Tabela B-7).
'2

, Brechas de aj uste

(Curtis, 19S4;Schrnincke, 1979; Parsons, 1969) mostran evidências de autocataclase
nuito irregular, propíciada aparentenente por um rnecanismo de
Alguns derrarnes andesíticos

esfrianento e vesiculação, corn pouca ou nenhurna novinentação do
derrane (as características nais inportantes do fenôneno estão
reproduzidas na Figura B-2; Curtis, 1954),

3. Brechas de talus e de colapso

em dornos

nuito viscosas acunularn-se geralmente coÌno
domos nos vulcões andesÍticos e sinilares, con uma crosta externa resfriada, escoriácea ou maciça, sujeita a constante expansão
por aunento de volurne da massa magmática centïal ; o! fragmentos
da crosta externa desprenden-se continuanente por. desnoronanento, forrnando depósitos de naterial extrenamente caótico, que ain
da pode nobi. lizar-se, por gravidade, encosta abaixo. Este neca
Lavas

B-2

FIGURA B-2

4

Brecha de aj us te, por brechamento êutoclãstico
de
derrame, que se movimenta como unidade já quase sóìida. Três estágios sucessivos. g)
Diacìasamento
na rocha. b) Des ìocamento e brechamento autoclást¡co ao ìongo do diaclasamento. c) Estágio mais a
vançado, com faixas de brechas separando b loco s ma(correspondendo a vários
Escala arbitrária
c iços.
dec Ímet ros ou met ros quadrados) (Curt ¡s, 1954).
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nismo de geração de blocos é aconpanhado, frequentemente,por con
tráções do núcleo do dorno (por resfrianento e vesiculação) e for
nação de brechas internas de colapso (cornparar con

iten III.Z,Zb)
e, por outro lado, pela ruptura da crosta e expulsão de avalanches incandescentes movirnentadas por gravidade (ver tanbén ava-

lanches tipo Merapi, item IlI.1.3),
II

I . ì ,2 .. Brechas

piroclásticas aerotransportadas (te

fra, Thorarinsson, 1954)

troles

As brechas aexotransportadas, de deposi.ção por con
essencialrnente gravitativos, são as que se forman durante

explosões rnais ou menos víolentas que ora 1ançan para o ar grandes quantídades de material essencial e acidental (vulcanismo do

tipo vulcâniano), o¡a deterninarn a ejecção relativamente tranquiIa de lava incandescente (vulcanismo do tipo stromboliano). No
vulcanisno rnais violento, fornarn-se fragnentos de tananhos nuito
variados, desde blocos e bonbas de vários netros, até cinza de
tananho de silte ou argila; a partir da deposição gravitativa
deste rnaterial, forrnan-se tanto os cones vulcânicos, con flancos
con pendentes relativarnen.te abruptos (interestrati.ficados con d.er
rames) como as canadas de naterial piroclástico fino que cobren

extensas áreas, por vezes extendendo-se por dezenas de kn,,
O
vulcanismo strombol.iano (e as fontes de la.va, geradas por tneca-

nisnos senelhantes) caracterizam-se por constituir cones de escó
ria e de cinza, que aparecem geralmente con pendentes nocleradas.

naterial clástico derivado por este necanisno 6 geralnente
de lavas; os fragrnentos acessórios ou acidentais são raros.

O

só
Ra
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ramente este naterial se deposita longe da área fonte
En geral

, o rnateri.al que se deposita gravitativa-

mente, catactettza-se por apresentar algunas feições gerais mui-

to tÍpicas, que não se repeten nos outros depõsitos piroclásticos supracrustais. As canadas nais grosseiras de tefra (aglornerados e brechas) que se depositan perto da chaminé ejetora, nostran estratificação grosseira e maciça, apresentando-se, por vezes, com pouca ou nes¡no nenhurna natTj-z. 0 naterial mais fino
(incluindo depósitos contendo 1api11i) encontra-se como clepósitos estratificados a laminados, con excelente continuidade latera1 . Cada estrato ou 1âmina corresponde a un evento explosivo.
A seleção é em geral de boa a excelente, con clastos tanto nais
angulosos. quanto nais fino for o naterial .
Depósitos piroclásticos aerotransportados se iden

tificarn em geral facilnente a partir de uri conjunto próprio de
características estruturais e texturais (Figura B-3); ver resurno das características na Tabela B-8
III

.l . 3. Depósitos piroclásticos de fluxo
0s depósitos deste tipo geraÍì-se pelo colapso e i

nobilização de correntes de densidade extrenarnente fluidas, que
se formam quando magnas relativanente ricos en vo1átè is são expelidos violentanente. O resultado do procêsso 6 una verdadéira
ernulsão, nuito pouco viscosa, com gotas e fragnentos naioies de
nagna, en processo contínuo de degasificação, ineisos en gases

omto

F I

GURA

B-3.

Odnz

feições câracterÍsticãs de depósitos piroclåst¡cos a e r o t r ê n s p o I t a d o s . a) Depós ¡ tos de rnanto, capeèndo regulêrmente a topografie;
observar
estrètificação contínua e reguìêr (também observadê
em depós i tos de '¡bêse sr.rrge") . q) Efe i to de i mpac
to de bonba, com bomba vulcån¡ca deslocêndo âs cêma
das inferiores de tefra un¡formemente estratificada
(comparar com Figura B-4)
(esquemãtico, segundo
Schmincke 1974). c) Depósito de têp¡tìi, pouco
consol idado; note-se a estru¡ura interne mac¡çå do
depósito e ausênciê quase total de måtrì2.
Algumas

w
I

N)

\¡
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de origem vulcânica e ar quente. O conj unto de gases e partícu1as adquirern às vezes excepcional velocidade (da orden de 100 a

.

resultantes in
dicam claranente que, sob circunstâncias favoráveis (tenperatura
da'nassa, tananho das partícu1as, etc.) as correntes de densidade deste tipo poden se trasladar a distâncias de nais de 100 kn
até em terïenos horizontaís, O mecanismo propulsor não 6 portan
to a gravidade (embora seja importante cono agente auxiliar), rnas
resultante do fenôrneno explosivo e da autopropul"são que se origi
na pela degasificação das partícu1as e conseguinte lubrificação
da corrente cono un todo (e.g., Sheridan, 1979; Wohletz e Sheri
dan, 1979). Este processo geolõgico é senelhante ao da "fluidização", utilizado na indústria (Reynolds, 1954; ver tufisitos,
200 kn/hs)

Mapeamentos geológicos dos depósitos

iten III.Z,Zb)

.

0s depósitos piroclástícos de fluxo são principal
rnente de dois tipos, cono se índica a seguir:
I

gnimbrítos

ignínbritos apresentam características algo va
riadas, no tocante a petrografia, estrutura, e extensão aÌeal.
No enta.nto, a maioria dos autores afirma que estes depósitos se
constituen sobretudo pela ação de correntes de densidade de alta
tenperatura, de origem sernelhante ãs descritas acina, Autores
soviéticos (cf. Cook, 1966) diferenciam igninbritos e "tufolavas"; as primeiras são de natureza clástica, enquanto que as se
Os

gundas equivalen a lavas vesiculadas, con texturas não c1ásticas

D ')ô

(e.g. , Mccall, 1964) . A leitura de trabalhos especÍficos (vej a-se Cook, 1966) sugere, entretanto, que a naioria das tufolavas descritas por auto re s soviéticos são verdadeiros ignirnbritos,

Willians (1957, citado en Parson, 1969, e Schnincke, 1974) detalha três possíveis mecanisnos geradores de ignimbritos: a) necanismo peleano (do Monte pelee), onde a corren
te de densidade é gerada por explosão ou colapso de donos vulcânicos de rochas internediárias ou ácidas; b) tipo de St. Vincent (ou tipo de Krakatoa, ver parsons, 1969), onde a corrente de
densidade é fornada principalmente por colapso gravitativo da
clássica coluna de detritos piroclásticos que acornpanha nuitas
das exptosões de vulcões andesíticos e riodacÍticos - riolíticos:
uma paîte do naterial piroclástico continua se expandindo e atin
gindo grandes alturas até se dispersar, enquanto que as partes
naís inferíores e centrais entran ern colapso gravitativo, deslizando-se, então, pelas encostas de vulcão, cono corrente de den-

sídade; c) correntes piroclásticas emanadas de fissuras,

como

nassas quentes que se autoexpandem, una vez expelidas. Embora es
te fenôneno nunca tenha sido observado, acredita-se que seja aquele que deposita os grandesnantos de ignimbritos presentes en

várias partes do nundo (campos igninbrÍticos do SW dos Estados U
nidos¡ Valley of the Then-Thousand Snokes, Alaska; Turquia; Su
natra; Ilha Norte de Nova ZeÌànðja, etc.).

prirneiros mecanismos forma¡n, perto do con
duto, depósitos de brechas cadticas, pouco extensas e sern estra
tificação, con quanticlades varíáveis de clastos naiores (do tipo
Os dois
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escoriáceo ou purníceo, conumente colapsados por efeitos do fluxo
e conpactação, também frequenternente aconpanhados de clastos aci

dentais e acessórios), Os igninbritos de fissura, por outra par
te, chegam a cobrir dezenas ou até centenas de knz, apresentando
espessuras consideráveis (até dezenas de netros), perfeitanente
horizontais; são naciços, con estruturas características (',fian
ne", etc.) geradas pelo colapso e orientação dos fragrnentos puní

maiores. Geralmente, dorninarn os clastos médios e sobretudo
finos; a rnaioria destes ignirnbritos são, granulonetricanente, tu
fitos. As rochas podern aparecer ora porosas, ora soldadas; no
últirno caso, as unidades de fluxo apresentam zonalidade típica
(base e topo pouco consolidados, parte' central e central-infe
rior soldada: tufitos soldados). As características mais rnarcantes destes depósitos estão discriminadas na Tabela B-8 (ver
ceos

t

arnb

6rn

Figura B-4) .

Depósitos sernelhantes (pe1o nenos no tocante ao
rnecanisrno) são os que se forrnan por ruptura de donos vulcânicos
quando são expelidas nassas incandescentes de 1avas, que se nis-

turan aos depósitos de talus e se movinentan por gravidade. Este tipo é nuíto semelhante ao tipo Merapi, de avalanche incandes
cente (MacDonald, 7972, p.150), causada pela expansão extrena
dos donos, atá que partes da crosta extetna, s eni - incan de scentes,
se desprenden e se rnovinenta¡n por gravidade,

FIGURA B-4.

a)
Aìgumas fe ições caracter Íst icas de ign imbr itos.
com
EsIruturâ eutaxÍtica em ignimbrito so ldado
fragmentos a ìongados e or ientados (ttf¿dmmett ), geraì
mente de pedra poÍles colapsada, em matriz tufítica;

notar a falta de estratif icação e gradação' b) Es
trutura mac i ça não orientada em Ìgn ¡mbr ito não soldado (e.g., como os que se encontram no topo de uni
dades ignimbrÍticas). c) V isão esquernãt ¡ca de duas
un idades de f ì uxo e resfr ¡amento em ignimbritos sol
dados: observar a d ispos ição colunar, carac.terÏs,ti
cô sobretudo das partes cent ra is das un idades e a
s upe r f íc i e pe r f e i t êmente ho r i4on ta I (h id rod in âm i ca )
da un idade superior. q) Efe ¡to "inverso" de bomba
o fragmento. maior foi transportado
em ignimbrito;
pe la cor rente f lu id izada, e a curvatura nas estrutu
ras de f ìuxo ind ica o grau de co lapso e de compacta
ção ("deflação'r) da iorrente, uma vez f ina lizada a
hzho
movimentação (co ìapso ou "def ì a ção" totaI:
hrho) (segundo Sheridan, 1979). e), Dois aspectos
microscõpicos da text u ra apresentada por ignimbritos; e.l mostra es.t i lhaços de v idro e f ragmentos de
cristais em ignimbrito não so ìdado; e, ind ica estiìhaços deformados e estirados por efe ito de compactação e f luxo, ém ign imbr ito só ìdado. f) Diferèntes "pôros idades" em correntes f luidizadas.. (A)
representa o estágio inicial de f luidização (f luxo
(B) representa o estágio de cor
de tipo inerciaì);
rènte f lu id izada "densai' (f luxo v iscoso - inercial);
(C) é," estág¡o de corrente f lu id izada "ìeve", com
f I uxo viscoso. (Para discussão, ver t,Johletz e Sher idan, 1979) ,
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2. Depós.itos freato_rnagnáticos de "naare"
tos de ttbase

(depósi

suz'ge', )

Esta é una categoria de depósitos que só agora co
meça a ser explicada mais satisfatoriamente. Os "naare" são cha

e1ípticas, geralnente de pequenos tarnanhos
(rnenos de 1 kn de diânetro) , rodeadas por urn anel topograficanen
te nais elevado, constituÍdo de material tufáceo e lapi11Ítico.

minés subcirculares a

0s necanisrnos que geran taís depósitos são ainda
nuito discutidos, nas existe consenso entre vários autores que

se trata de una categoria especial de "hidroexplosão" (cf. TabeIa B-7; Stearns e MacDonald, 7946, cit. em 011ier, I974). As
e.xplosões freato-magnáticas ocorrern quando magnas entTam en contato con 1ençóis freáticos (Schrnincke , 7974; 01Iier, T974; par

sons, 1969J e se caracterizam por apresentar una sec¡uência típica de eventos (Waters e Fisher, 1971): a) o aparecirnento de una

vertical de vapor branco, com pouco ou nenhun naterial só
lido; b) subsequentenente, jatos pretos de partÍculas só1idas
são ejetados radíalrnente, seguindo trajetõrias balísticas;
c) o processo culnina quando urna nistura extTemanente turbulenta
de vapor e ar eleva-se carregando partículas sóIidas e, após seu
colapso gravitativo, se expande radialnente como una corrente de
densídade, movinentada a alta velocidade.
coluna

cono canadas geralmente finas (centimétricas a decim6tricas) , con estrati
ficação contínua (depósitos tipo nanto), frequentemente l-aninaOs depósitos de "maare" apresentan-se
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TABELA B-7
ERUPçõES

FRE.6.TTCAS

(Stearns e Macdonald, 1946,

cf. O1lÍer,

1924)

1. Erupções submarinhas. Lavas entrando em

contato com a água do
mar e gerando explosões (construções de cones pÍroclásticos submarinhos; geração de fluxos piroclásticos submarinhos, lavas aImofadadas; variolitos; etc. ) .

litorâneas, Explosões causadas pelo ingresso de derra
mes terrestres no mar (lavas almofadadasi cones Litorâneos de ma
terial pirocJ-ástico gerados por brechamento de lava, etc.).

2. Erupções

freáticas. Água subt.errânea (ou de outro tipo, e.g.,Iagos) convertida em vapor, ao entrar em contato com ambiente vulcânico (explosões, com depósitos caóticos de material acessõrío
e acidentali caso raro). Inclui tambêm os casos de ingresso de
água subterrânea em condutos com materlal 1ávico ou
detri tos

3. Erupções

quentes (Halemaumau,

Havrai

i

).

4. Erupções freato-magmãticas. ,4gua subterrânea, de 1agos, etc.,
convertida em vapor pela proximidade de magmasi estes part,icipan
do evento (cornparar com o Ítem anterior) (depósitos piroclásticos
d.e "maare"). Ollier (1974) recomenda utjLizar "freát,icoÍ e 'rfrea
to-maànático" indi stintamente , para engJ-obar simuttânea¡nente os
dois fenômenos.
5. Erupções subgl-aciais. Lava se expandindo embaixo de gelelras(vul
cões com topografia de crista ou ,'t.ableau"; etc.).
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das; são caracterÍsticas as for¡nas antidunas e laninação cruza
da de baixo ângu1o. Litologicanente doninan os tufitos, os tufi
tos de lapilli, e lapillitos; as rochas são geralnente oligoníc
ticas (Schrnincke, Lg74). Muito frequentes são ta¡nb6m os lapi11i
de acreção, que são pisolitos pelo tamanho e estrutura inteÌna
concêntrica e que en geral rararnente ultrapassan os 10-20 n¡n de
diânetro. Apresentan no núcleo geralnente fragnentos naiores (ví
treos ou cristalinos), rodeados concen t ri camen te por material

nuito fino.

Fornam-se

p

re

ferenci a lnente en arnbiente ú¡nido. A!

vazio, geran - se provavelnente
por acreção de partículas muito finas ao redor de gotas de chuva (ver Tabela B-8 e Figura B-5).
guns destes 1api11i, con o núcleo

Alguns autores incluen nesta categoria tanbén

as

explosões freáticas ou freato-magnáticas, as quais produzern bre-

polimÍcticas, con fragnentos angulosos
principalnente acidentais e acessórios de ta¡nanhos extremamente
variados. Estas explosões não são acornpanhadas pelo fenô¡neno de
"base surge" (e.g., Parsons, 1969).
chas caóticas naciças

III.ì.4.

Brechas epigenéticas asso.ciadas a fenônenos

vulcânicos (en parte, as brechas vulcânicas
epiclásticas de Fisher, 1960b, 1966)
O terno de "brecha

epiclástica vuLcânica" foi

proposto por Fisher (1960b) como denominação abrangente para englobar todas as brechas transportadas e depositadas por fenômenos opigenéticos

(i.e., de transporte suba6reo) essencialnente

B-35.

Oml

.,i:r,;.iil.-'f

ìlll-il,-r-¡iT-r,Íl,

iÈ1i;i:riirii,:rii:j,ì

O 6ñ

:"'''
OcrnS

FIGURA

8-5.

Est¡.utures em depós¡tos de rbðse surge,¡. Esquemátl
co, g) Nð parte lnfer¡or, obse¡vôm_se depósttos ho
rizontå¡s lân¡nados de tefrê, sobrè os quals encon_
tram-se depós¡tos de ,.base-surge'¡. 0bserv¡r ðs for
Dðs ôntldunas, ascsndellt€s, com lamlnagão e estrêt¡
flcação crr¡zada de b6lxo ângulo (a sotð-veñto dô for
ma antldunâ); a seta lndlca o dlreção da corr€nre
(segundo Schr¡tncke, t97q),
!) Forñôs ãntldunês su
ces5lva9, cuJas crlstas se movlmcnt€m no 3entldo dð
corrent€ (ver seta); notår ¡ lamlnação cruzâda de
ba¡xo ângulo, e a tendênclö d¿s lôr¡ln¿g e e9!r¡!os
de I'sublrrr â topogrðfla (segundo Flsher e lrðters,
1970). c) Depós¡tos de tefra, ha parte |.nf erior;
formð ant¡dúna cortä a estrêtlf¡cação cruzadð de bâr
laventoi por ci¡¡å, depósitos de t€frô e/ou de "ba_
se surge" (Fisher e t¿âters, 1970); d) Cðmadas de
ñêterlal tufftlco, con estrato de lðplll ¡ ac rec ¡o_
nais em mâtriz tufft¡cô (textura I'Dåtr¡x-supported,r)i
lap¡ ll ¡ com €stðs estrutur¿¡s concêntricas são cons I
derådos tfp¡cos de ambientes úmidos de deposição, e
po r ta ndo provavelmsnte ind¡cêdores cãracterÍsticos
de depósltos colocados por lbàse surges', (ver tex_
to¡ esquemãt¡co, segundo F¡shôr e tåters, t970).

lO
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constituídas por fragnentos vulcânicos. Inclui, portanto, desde
avalanches de encostas vulcânicas (lahars) até conglonerados corn
seixos de vulcanites pré-existentes. O termo é extenso clernais, já
que incorpora rochas ¡nuito diferentes, tanto genética co¡no estru

turalnente (ver tarnbém Wright e Bowes, 1963; Parsons, 1969).Pre
ferinos aqui restringirnos aos fenônenos que estão diretanente
ligados ao vulcanismo. Un conglonerado corn clastos de rochas vul
cânicas, fornado por erosão nor¡nal de cones vulcânicos e derranes pré-existentes, não deve ser considerada u¡na ¡ocha "diretanente" ligada ao vulcanisrno.
Depõs i

tos

I ah

ãri

cos

Estes depõsitos são, de longe, os nais inportan-

tes entre os aqui discutidos.

O

terno "lahar" define un depósi-

to vulcânico transportado por água, no vernáculo da

população

da Indonésia (van Bernrnelen, 1949, citado ern Fisher,1960c). Schnin
cke (1974) indica que a diferença essencial entre lahar e ou-

tros depósitos (e.g., brechas de encosta ou colúvio, brechas piroclásticas de f1uxo, etc.) é que os prineiros derivan de corren
tes vulcânicas de densi.dade, onde o neio fluido é 'agua líquida
(e não, por exenplo, vapot cono nas "base surges") ' 0s lahars
são divididos, segundo o rnecanisno de geração, em "quentes" e
'tfz,ios" (Anderson , 1933; Fisher, 1960a; Schrnincke, 19 74) . 0s
do tipo quente originarn-se por erupções de lavas através de lagos, geleiras, ou sinplesnente .so1os saturados en água. Nestes
casos, fornam-se nisturas de água e material vulcânico ainda quen
te; porén já bastante resfriado, que deslizarn como avalanches
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(senelhantes a "rnudflows"), incorporando naterial acessório cono matriz. 0s depósitos são de camadas rnaciças caóticas, nuito
mal selecionados; alguns autores indícan a presença de pequenas

áreas con laminação de corrente (Parsons, 1969), enquanto

que

são citados os casos de estratificação gradativa inversa,
sobretudo nos depósitos nais distais (Parsons, 1969) e de concen
também

tração de clastos maiores na parte nédia do estrato (Schrnincke,
1974, ver tambén Figura B-6). Os fragrnentos ¡naiores são geralmente todos vulcânicos, sobretudo na parte proxína1 , alcançando
ãs vezes tamanhos consideráveis (rnétricos), A matlíz é desde su
bordinada (frequentemente 25"ø ou rnenos) até predominante (cf. Fi
gura 8-6). A espessura da unidade se nant6m por vezes constante

por mais de 60 krn. Encontra-se frequenternente rnadeira incorpora
da, ãs vezes carbonizada, outras petrificada (cf. Parsons, 1969;
Schmincke, 1974; Fisher, 1960a).
0s "lahars" de tipo frio são ta¡nbén ãs vezes conternporâneos, ou peneconternporâneos, ã erupção. Em parte, originan-se posteriorrnente, por deslizanento de encostas vulcânicas
instãveis. Os depósitos de lahar frio apresentam características sinilares às dos lahar quentes e a distinção entre as duas
categorias resulta difÍci1 ou irnpossíve1, particularnente nos d9
pósitos mais antigos. Por outro 1ado, a própria dinânica do prc
cesso indica que un lahar, quente na sua zona de origen, pode
facilnente converter-se em lahar frio ã nedida que avança. Exis
ten evidências geol6gicas que sugeren que pelo menos parte do rna
terial brechado dos lahars é de origen intrat,elúrico (Lydon,
196 8) .
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;

I

Secção transversaì

de lahar, t'lac lço e arenoso na
parte inferior, mostra na parte média cìastos maiores em matriz s Í I t i c a - a r e n o s a i notar, neste exemplo, a tendênc ia de concen t ração de b I ocos maiores
no cen t ro (por out ra pa r te, fe i ção pouco comum) . Na
parte superior, com o aumento na re lação de ìÍquido
vs. clastos trânsportados, aumentam os fenômenos de
turbulência e mov¡mentação aquosa, produzindo estru
turas e texturas câracterÍst icas (estrat Ìf icação cru
zada, cana is de e rosão, etc. ) A f igura destaca ade
quadamente o complexo mecanismo de transporte e.de.pos ição .que é caracter Íst ico das correntes de lama
( reproduz ido em Schm incke , 197\)

û. s, ?'-
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Os lahars constituen depósitos inportantes na

¡nai9

ria das áreas caracretízadas por vulcanisno explosivo. Para unt
resumo de suas

características, ver Tabela B-8.

III .2. Brechas subvulcânicas de conduto
tipos de brechas ' que represen
tan condições geológicas aLgo diferentes. Un desses tipos é o
das brechas de conduto que exiben matriz ígnea (iten III .2.1.). 0 se
gundo tipo apresenta brechas totalnente clásticas (item III.2.2.).
Citam-se aqui dois

IIlr?,1 . Brechas autoclásticas e xenolíticas de conduto

(

corn

ma:'ríz ígnea)

As brechas desta categoria localizan-se en condu-

tos nos quais a atividade explosiva foi provavelrnente nula ou in
consequente. Lavas que fluern no conduto for¡nan ãs vezes bz'echae
autoc\ãsticas d,e conduto, por fragnentação de rnaterial e ssencial
j á só1ido, ci,,rnentado posteriornente por lava intersticial que se
resfria; este tipo parece restringir-se a lavas andesíticas e
sinilares. Os mecanísnos citados para geÌar o autobrechamento
intratelúrico são vários, porén todos eles relaciona¡n-se, de uma
ou outra forma, ao resfrianento do nagrna, eventualnente aconpanhado de explosões locais ou vesiculação (cf' Maleyev, 1966).

autoclásticas supracÌustais
(ver iteln III.1.1.) adquiren as suas características iã dentro
do conduto, do qual saen expelidas como derranes fragrnentados
(Curtis, 1954; Pâtsons, 1969). Várias lavas de conduto apresen
Provavelmente, vãrias das brechas
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tan-se carregadas de æenóLitos (acidentais ou acessórios) , que,
ao se resfriaren, convertem-se numa variedade de "cLastoLaoae,,
con fragrnentos colocados en

natriz de rocha vulcânica

(Maleyev,

1966); Curtis (1954) e Lydon (1968) sugeren que o autobrechamen
to é inerente ao necanisno de resfria¡nento (em donos, ou at6 intratelúrico) de lavas viscosas, Muitas destas brechas, sobretudo as autofragnentadas, reconhecen-se facilrnente en anostra de
não, mas as diferenças entre clastos e natriz tendern a se tornal
indistintas ao microscópio,
, estas brechas são variedades de agnatitos, aos quais deven ser conparados (cf. iten IIL3.1. para caracterizaçã.o e classificação; Tabela B-10). E interessante a
observação que os "agmatitos" são subordinados ou inexistentes
nos diatrenas e outTas nanifestações vulcânicas que se fornarn
p re doninan tenente a partir de explosões (cf. itern IIl.Z,2b).
En geral

III ,Z,Z

Brechas de conduto., TesuLtar,tte.s
nos

de

fenô¡ne-

exp 1o s ivo s

Estas brechas caracterizan-se por constituir dia-

vários (quimberlÍticos, de "naare", etc.) e os condutos
nineralizados de brecha. Do ponto de vista estrutural, distinguen-se dois tipos diferentes de depósitos in tra- conduto , não sen
pre representados em todos os diatremas: os depósitos estratifi
cados (por ex., naterial ae rotransportado depositado ou redeposi
tado na chaniné) e as brechas proprianente intratelúricas.
tremas
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III.2,2a, Brechas estratificadas de conduto e depósi
tos as soc i ados
A maioria dos diatrenas e chaminés pouco erodi("maare", condutos de quinberlitos r etc., cf. Hawthorne,

dos

1975) apresenta na parte superior de seus condutos una cobertura

de depósitos piroclásticos retrabalhados. Encontran-se assi¡n con
glonerados, arenitos e linolitos vários, constituídos essencialnente por produtos ejetados, corn indicações de deposição por agentes fluvio-lacustres (discordâncias, canais de erosãor etc.;

ver Fi"guras B-12 e B-'l 3, abaixo). Os diatre¡nas de "naate" apresentan a naior parte do conduto preenchida por dep6sitos tufíticos e brechóides, com estratificação subhorizontal (e.9. ' Montana, USA; Hearn, 1968), ãs vezes retrabalhados por agentes fluviais (condutos de Fifeshire, Escócia; Francis, 1970). Estas e
vidências sugerern que essas canadas estratificadas são en païte
depósitos de retorno ("fa11-back deposits"; Figura B-7) que, ao
longo da história do conduto, estiveram subnetidos à subsidência
por vezes considerável (nais de 1300 m en Montana, Hearn, 1968)'
O rnecanismo de subsidência converte-se então en parte essencial
da dinânica que se opera durante a formação do conduto (Figura
B-7). Algumas observações geoJ.6gicas feitas ern diatremas de
"naare" e quinberlíticos, en parte sustentadas tanbén por evidên
cias de laboratório, sugereln explicações algo mais complicadas
que as neranente ligadas ao "retorno'r de rnaterial piroclástico
aerotransportado(ver iten ItrI.Z.Zb; Woolsey et al', 1975; Lorenz

,

197

5)

.
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Depósitos piroclásticos de retorno (tipo "fall-backr).
Parte do mater ia ì que preenche o conduto é formado
por re to rno dos fragmentos p iroc I ãs t icos aerotransportados (para mecan i smos a lternat ivos, ver discussão no texto). As setas indicam as ãreas com predo
mínio de mov¡mentos de subsídêncía e aquelas nas
quais se p rod uz movirîentação ascendente.

B-44.

IIf .2.2b. Brechas intratelúricas de conduto
o tena das brechas dè conduto identificando vários grupos diferentes do ponto de vista geológico e estrutural , e cujas características , a juízo do autor, correlacionan-se bastante estreitanente con possíveis ¡necanis¡nos for¡nadoSuplanta-se
res (não necessarianente conhecidos . en detalhe !) .
Aborda-se

assirn aqui a visão generalizadora que nornalnente predornina

na

literatura, por urn esforço de introduzir una sistenática precisa
na nornenclatura das brechas de conduto.

literatura, utilizan-se geralnente nornes mistos de tipo genético-geológic o, para se referir ãs brechas de con
duto (e.g., "brecha de colapso"). E¡nbora este hábito seja pouco
satisfatório, é difíci1 fugir de1e, e até pouco conveniente: com
efeito, já se indicou acima que, para o autor, as brechas de con
Na

duto são muito variada5 e a cada possível necanis¡no gerador correspondern tanbérn características petrográficas e geológicas pró-

prias.

vista geológíco, diferencian - se inediatamente dois tipos contTastados, as intrusivas e as não intruDo ponto de

s

ivas

.

a)

Brechas não

intrusivas do conduto

Estas brechas intratelúricas caractel^izam - se poT
não evidenciar relações intrusivas con as rochas encaixantes. Dis
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tinguen-se aqui três tipos diferentes, geológica e geneticanente
interligados entre si: as brechas de colapso, as brechas de frag
nentação, e as zonas "craquelées"'
Brechas de colapso

prineiro tipo de brecha de conduto apresentase geralnente colocada na parte nargína1 ao conduto ' con fragmentos que são a anostragern da litologia das rochas encaixantes;
estão norrnalmente constituídas por fragnentos angulosos e não
possuem matriz. As características gerais, que aparece¡n resunicas nas Tabela B-9, são conpatíveis com necanisrnos de colapso.
Várias são as propostas já citadas na literatura' que se rnencioUrn

narn

a seguir:

Á) "lasqueanento" ("spal1ing"), gerado pela diferença entre a pressão litostática na rocha encaixante ' e a pressão menor que atua no conduto (ern parte, exagerada pelo "efeito
Venturi", que reduz ainda mais a pressão no conduto, por efeito
dos gases que escapa¡n para a superfície); Gates, 1959, discute
os fenômenos de "spal1ing" descritos en túneis e minas profundas.

8) explosões controladas pela expansão de
nagnáticos (Rust, 1937 ; cf ' discussão en Gates ' 1959) .
c) exPlosões de gases (e água l) que se

gases

encontran

nos poros das rochas excaixantes e se expanden vio.lenta Þnte, aPós

ÎÀBEI,À B-9
CÀRÀCTERlSTTCÀS GENÀIS DÀS BRECHÀS EXPLOSIVAS INTRÀTELóRICÀS DE ORIGEM VOI,CÂNTCÀ

CO':O GEOLóGICO TA¡IÀNIIO E

EX'I'ENSÃO

Þre:nchimenlo de Horlzontal: m
B¡echå de colåPso

,

B¡echâ dê flagmen('shâcte¡" )
tação

rrqùc6, corpos illeguldres,
nàs¡

cor,ocÀçÃo
ORIGINÀL

zonla1, Þoucos
. verticål: Dou
ñ - åtá cênt€ñåEdên-

Maclça'câótlcâ

subvcrticãl

POLI- OU
oL¡GOMICÎÌCO

CL,ASTOS MÀIOììES

a

co¡iuto, corPos dezenãs de n
vertlcal: m a cen
ap!.crllndrlcos,
tehas de ln .
iÛêgulares.

Þar:es nargiìlâ1s

DSl'RUTURÀ

Àngulosos (grådándo para â!Ìêdondãdos),nenhuha serêçào

COMPOSTçÃO DOS
CL^STOSMÀIoRES

oligo (1tto1oa
"Clâst-supp."
91ã das zo¡as
"clast-hatrlx supp. ¡ vlzlnhas ¿Io

cr¡tENlô

Ffâgmentos de
lochas do conduto

VÀFrEDÀDES

Gradàndo para brechas
de
frasnentação e "aglomerados'
intrusivos. Par€es centrais

Àusenre ou pouco abùndaDterci
mentada por rnlneràI1zações

conduto)

e/ou na¡glnals de conducos
(ver texto e Flgura B-15J

Hori

M¿cjçå

subvertical

Àngulosos, nehhuma seleção

oliso(litolo"clast-supp.',
clastos pouco movl- gia da rocha
mentados
encalxanLe)

Frädnêbtôs

dê

rochas êbcaixãn

COMENÎÁRÍOS

ÀspecLo "esplnhoso 'no aflo!âmento. Gràdação pala b!echas de coÌàpso

nle ou es-

gueE, etc. isol;

-t'

Diq:es, ]âmlnas,
etc-;i¡regulares, Ho!tzontal :cm
cm
iso:3dos ou Pa!- n . vertlcal:
tes rålginals de åÈé centenãs de n

Subve!ticâ1

PlatlcahenÈe

Àbgulosos

sen mo-

vimentação de clas-

F!âgmeDlos

oligo

cladação pala brêchas
de
f!äsBenÈação. ÀspecÈo "espihhoso" êm aflorãhentos

de

rocha encalxan

"f

ForÌ,:s ir¡egu]â¡es-.ilínd!1cas;
pà¡¡.i .ênL!ãt de
coÞð:ros

Ho!izontal: m ade
zenas de n (¡a¡âme!
Èe,Poucas centenas
de h ).vc¡Licdl:.en
¿enas de h à vári ôs kn

lftequla¡-nactça'
as

trutu!as verticãis-irr.gulares
de fluao

Hori 2onEal: n à de
zenas de n vert!

IÌregulales_hac!

câ1: centenas de

ça

subverttcal

cùhvêrrical

BrechatufisÍtlcar
"ràtrtx-supp o
"cIast-nàt¡ìx
supp.'

subångulosos,ångulososaté
arredonalàdos, poucå ou Dcnhuna seÌeçao

De.angulosos até ãr!edon¿Ia_
¿los (que P¡edomìnah nos aglo
merados de conaluto)

B-A

Poli(titoloqias va¡iadasJ

(vtdro.vulcant¿as),acess.
acìd

Þoli {Poréh coh
_ "clast-matrix supF. " p¡efe¡ênclã Po!
lltologla
das
a "clasr-supp. tr
rochas do con-

r

Para abreviacões, ver Taela

ReIãçõês intlusiùas coh ouFràgmentos ess.

duÈo

-

Doninam fraq.
-

å.êss. l¡ôchãs
'
do cônduto)

Blechatufisítica:natliz de t¡¡flto (cf. aglone
ladosj

"satélites,'eh
¡ochãs ênca1xantes:Iâminas,
'Febble di.l<es",au
ques

t¡asrochas.Estlut,càóLicar
blocos eno¡hes associãdos a
mat. flho. crosseira zonâ11
dåde bortz. (F1guras B-11 e
a-l2)

Escassa,dê frag-

P¡ovàvelnente,
g¡¿dàçóes pd(è
brechas (tufis!
Li@s (!er tqto)

Relações intruslvas com ou-

hentos menolesi
ctnenlàda por m1nq!ar1zàçoes tcr.

tqfisi co)

tÌãs lochas.Grdd¿ção Para
brêchas de colapso e de frãg
nentação
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fase de conpressão pela passage¡n da onda explosiva que abTe o
condut.o (no caso da ãgua, ocorre sua conversão quase instantânea
em

vapor per efeitos térnicos e conseguinte brechanento das pare

des.do conduto) (Rust, 1937; cf. tambérn Biondi, 1979).

D) exsolução de água no magma, que se concentra
cono 'rmegabolha" na parte superior da cârnara nagmática, e subsequente criação de espaço vazio, sujeito a colapso, após esvaziamento por nigração da âgua para as rochas encaixantes (Norton e
Cathless

,

1973).

E) processo de brecharnento e fluidização de nagna
(e rocha) con posterior "implosão" das paredes do conduto (co¡n a
geração de brecha que pode ser ¡nobilizada posteriornente por novas fluidizações) (Biondi, 1979).

/) Corrosão e solubilização de rochas pré-existen
tes fraturadas, por soluções hidroternais e posterior colapso e
rnineralização ("rnineralization stoping'r, Locke, 1926; cf., tainbérn Bryner, I 961 , 1968) .
citadas, as que parecen geologicanente
rnais prováveis são a A) , a C) e a E) , Provavelrnente, brechas de
colapso fornarn-se por conbinações de processos,
Das causas

Existenanplas evidências geológicas nostrando
que as brechas de colapso são u¡na categoria impoîtante de brechas intratelúricas,

Relações geológicas extrernamente

c

laras são
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mostTadas

por un conjunto de condutos. de brechas no chile cen-

tral e setentrional (Si11itoe e Sawkins , 1971) ' Os condutos cor
tam granodioritos r e apresentan uma zona interna brechada, co¡n
clastos angulosos e irregulares ' sen matÍiz, c imentados por quart
A rozo e vários outros ninerais (turnalina, sulfetos, etc')'
cha encaixante, na inediata vizinhança do conduto, encontra - se
quebrada por um sistena concêntrico de fraturas pafalelas ãs pa-

redes do conduto; este fenô¡neno 6 cha¡nado de "laminação" ("shee

ting", Sillitoe e Sawkins , 197 1), e é interpretado co¡no a respos
ta da rocha encaixante a processos de colapso (ver ta¡nbé¡n discus
são dos fenônenos de conpressão-descornpressão, iten 3 desta seção), No conduto, o teto colapsa fornando um caótico conjunto
de blocos, enquanto que das paredes desprendeln-se tanto lâninas
como blocos irregulares. Observações de detalhe nostTam que os
condutos apresentan conplexa história de colapso, registrada pe1a presença de vários sistenas de fraturas grosseiranente concên
tricas (Figura B-8).
A Figura B-9 mostra uma secção interpletativa atrav6s deste tipo de conduto (Si11itoe e Sawkins , 1971'

Un resuno das Pr inc iPai

brechas é apresentado na Tabela B-8.

s

caracterÍsticas

destas
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B-8, Várlos slstemas de fraturas concêntrlces, eo redor
de condutos, Chile. A f igu ra mostra a complexldade
dos mecanismos de fraturamento periférico (,'laminação,,) em condutos mineralizados de colapso .
L¡nha s che las: fraturas vertica¡s;
t racej adas: fra_
turas com mergulho moderado. (Segundo Sillltoe e
Sawk tns , 197 1).
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l^

FIGURA.B-9. Seçção esquemática interpretativa de condutos de có
'l
apso, Chile, No teto, (zona A) obse rva _ se apênas
diacìasamento. e.fraturamento concêntrico (não repre
sentado).. (B) representa uma zona com blocos levemente movimentados e .caoticamente fraturados (zona
rrcraque ìée'r eté br.echa de fragmentacão) .
A zona
.
(c) é ¿e colapso (em partes, com fragmentos laminares des locando- se da p a rede do cond u to até o cent ro,
por e s c o r r e g a me n t o ) , A zona (O) é a ma is fortemente m¡neralizada, e afetada por substituição de frag
mentos peìa neo-mineralização. Ao redor do condu_
ro, â zoná de laminacão (E) (Segundo Sillitoe e
Sawkins, 197 1).

.
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2. Brechas de f.ragrnentaç.ão ("shatter breccias")
Un

tipo muito

conu¡n

de brecha 6 aquele forrnado ex

clusivamente por fragmentos angulosos de rocha encaixante, geral

periferia do conduto. Esta brecha é oligorníc
tica, corn pouca ou nenhuma ¡natriz, e passa gtadativa ou bruscamente ã rocha encaixante naciça. As evidências geológicas mostran que estas brechas fornam-se praticanente in situ, observanmente colocados na

do-se.apenas leve novinentação ou rotação dos clastos. A sua for

está intinanente ligada ao das brechas de colapso, já que
o necanismo de colapso exige un ajuste necânico que se propaga a
t6 ãs rochas vizinhas ao. conduto; o fenômeno d.e ,,larninação" (Fi
gura B-8), 6 apenas u¡na das consequências deste ajuste. 0 apare
cirnento das "lâninas, e zonas rnais irregulares de fratura não su
jeítas a colapso direto pode ser considerada una condição precur
sora para que, por intensificação e repetição dos ajustes mecâni
cos (e.g., através de várias erupções sucessivas) toda a zona se
converte em brecha, Entretanto, a nobilização dos fragnentos é
rnação

escassa, apenas se observando alguna "abertuta" e rotação dos
clastos. Estas brechas poden se conveîter en precuÌsoras das bre
chas de colapso, particularmente as que se localizam nas áreas i

conduto. Assin, cabe esperar todas as
transições estruturais e texturais entre una brecha de colapso e
as que aqui são descritas (cono, por outra parte, o sugere a Fimediata¡nente vizinhas ao

gura B-9).
Para estas brechas, propõe-se aqui o no¡ne coleti-

vo de trbrechas de fragnentação'r, (M.V.Coutinho, con. pessoal),
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tentativa adotada parâ o equivalente inglês 'rshatter breccias", já extensanente utilizado na literatura (e¡nbora
de maneira não sistemática e não necessariamente neste contexto). As características rnais salientes das brechas de fragnenta

una tradução

ção resunen-se na Tabela B-9.

3.

Zonas "craquelées'r (zonas "quebradas")

Intirnanente associado aos dois

tipos anteriores de

brechas, encontram-se conjuntos lito1ógícos claramente brechóides, de pouca extensão e que se localizam nas partes periféricas
dos condutos, inteirarnente en rocha encaixante. Trata-se de zo
nas intensanente fraturadas, com geonetrias ãs vezes ben definidas (e.g., 1ârninas ou "diques" de alguns n de extensão, e poucos
crn de espessura). A rocha encaixante está aqui quebrada ern frag

centinétricos, angulosos; inexiste matriz, e são frequen
tes espaços vazios entTe os clastos. Entretanto, a movinentação
relativa dos clastos é escassa ou nula' Estes corpos brechóides
são típicos aconpanhantes de fenômenos explosivos e seu napeamen
to sistenático (en afloramentos de superfície) pode servir de eventual guia para a LocaIízação de condutos. Para estas 'rbre-

mentos

chas" propõe-se o no¡ne de zonas "craquelées" (zonas "quebradas")'
Êrn parte, não são ¡nais do que estágios prévios para a geração de
brechas de fragnentação (ver item anterior)

'

produtor das zonas "craquelées" está
intinamente ligado ao que gera as brechas anteriormente discutidas. As rochas encaixantes, por fora dos linites inediatos do
O mecanisno
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(Ì

I

conduto, estão sujeitas à propagaeão de ondas conpressívas (du-

rante a explosão) após o que segue-se inediata¡nente uma etapa de
desconpressão. Crian-se portanto, nos locais afetados (Figura
B-'l 0), áreas sujeitas à conpressão e desconpressão sucessivas,
Enbora seja necessária una confirnação quantitativa da inportância destes fenô¡nenos, sugere-se que nestas áreas atuam esforços
que fraturam intensamente a rocha encaixante, gerando una 'rbrecha" co¡n fragmentos de pequenas dimensões que, entretanto, nostrarão poucos sinais de novinentação (ver Tabela B-9).
Algumas jazièas

'rstockr.r¡ork") assemelham-se

a

citadas na literatura

(do tipo

zonas I'craquel6es" mineralizadas.

A

faixa mineralizada de Cactus, na região do São Francisco, Utah,
por ex., corresponde a un corpo subvertical de brecha, aparentenente sen relação nenhurna co¡n condutos, Está colocado em rnonzonito, e ten espessura irregular (náxima de 30 m), A parte inferior é aparentemente gradacional para rocha ígnea ¡naciça. Do¡ninan os blocos angulosos, que nas partes superiores tornam-se par

cialnente arredondados. A novimentação relativa dos blocos entre si'é rÍnir" ou inexistente (Locke , 1926).
A identificação dos três tipos de brechas não intz,usíuas de conduto sugere una grosseira zoneografia, indicada es
quematicamente na Figura B-10. Assin, as zonas "craquelées" dominan nas partes distais, enquanto que no conduto ern si l-ocalizan-se, eventualnente, possíveis brechas de colapso. Na zona in

ternediária, especialmente nas paredes do conduto, encontran - se
as brechas de fragnentação.
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B-10. Zonas rrcraqueléesrr, ìocal izadas ao longo de f a i,xas
de compressão e de s comp re s são (indicadas com linhas t racej adas;. ver texto). De mane i ra esquemát ica, i nd ica-se também a ìoca ì ização das diversas
brechas ge rada s por descompressão. (A) é zona de
colapso (o próprio cond u to ) enq uan to que as brechas de fragmentação formam-se p r e f e r e n c i a ìmen te no
local (g). As zonas 'rcraquelées encontram:.se mais
âfastadas do conduto. Numa visão d inâmica do processo, as zonas "craquelées". transicionam texturaI
e estruturalmente para as brechas de fragmentação;
consiclerações idênticas vaìem para estas últimas e
as brechas de colapso. Compa ra r a zona I idade nesta f igura, com a que. apresentam âs b rechas dos con
dutos das F iguras B-9 e B-14.
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Estes inportantes tipos de brechas relacionan - se
assin entre si diretamente por neio de mecanisnos de conpres s ão

e descompressão (e eventuais colapsos)
ß) Brechas intrusivas de conduto
Estas bTechas intratelúricas, contrariamente as
anteriores, são rochas onde a litologia dos fragnentos, e as re-

transporte aecend,enbe do
naterial brechado; as relações com as rochas encaixantes (por
vezes tanbém outîas brechas) são claramente intrusivas, Diferen
cia¡n-se aqui, sobretudo por motivos textuïais, dois tipos.
0
prineiro é o conjunto das bz,echas tufísíticas, com clastos desde
1ações geológicas, nostran claranente

angulosos a arredondados, e matriz predorninante ou pelo nenos a-

bundante. 0 segundo tipo ilustra-se com os inportantes agLonena
dos de conduto, constituÍdos essencialnente de clastos arredonda
dos a subarredondados, geralnente de tananhos deci¡nétricos ou
superiores, corn pouca matriz. 0 prineì-ro tipo encontra-se tipicanente nos condutos de quirnbef litos e de ','rnaare'r, enquanto que
o segundo é frequentemente descrito en condutos ¡níneralizados
com sulfetos. As diferenças genéticas entre os dois tipos são
provavelnente só de grau,
Brechas intrusivas tufisíticas

e tufisitos

Hans Cloos (1941) propõe um processo de transpor-

te de clastos, de formas e ta¡nanhos nuito variados, en urna ernul
são de gases, eventualnente também con a participação de nagma
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fragnentado, submetido a processos de vesiculação e resfriamento
(ver tamb6n igninbritos). Con este processo, Cloos explica a co
locação de material caótico nos condutos da Suabia, Alemanha; as
rochas assim. constituídas são chanadas por Cloos de "tufisitos"

(tufitos intrusivos) de for¡na,a diferenciá-1as dos tufitos aerotransporte e deposição é sernelhante ao processo industrial de "fluidização" , ao qual foi relacio
nado (Reynolds, 1954). Este rnecanismo é geral¡nente utili zado pa
ra acelerar as reações quírnicas entre partícu1as e gasesr e con-

transpoÌtados.

O processo de

siste na injeção de gás numa canada horizontal de ¡naterial finamente fragmentado. A baixas velocidades de corrente (da ordern
de 0,3 crn/seg. para partícu1as de 40 nicras), o gás sirnplesnente
impregna a carnada de pó. A velocidades pouco naiores, a canada
se expande; as partículas coneçan a perder contato entre sirpor
estaren isoladas por envoltórios de gás' 0 au¡nento aínda naior
de velocidade (até ap rôx irnadanente 30 cn/seg, para partÍculas de

nicras) é acompanhado pela fornação de bolhas de gás, que agi
tan violentanente as partículas ao se propagaren verticalinente.
Nesse nonento, a camada ainda continua horizontal, porérn j'a apte
40

sentando aspecto borbulhante pela vibração introduzída pelas bothas. A velocidades ainda superiores, as bolhas coneçan a trans

portar as partÍculas, e a canada colneça a se deslocar
19s4)

(Reynolds,

.

Mecanisrnos senelhantes

a este explican porque

uma

fluido extrenanente ¡nóve1, invadindo até fraturas finas por dezenas de metros.
Cloos (1941) mostrou, nos seus estudos dos diatrenas de Suabia,

massa de fragnentos pode se comportar cono uin

.
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que o processo provavelnente começou cono corlente de fragnentos

de gases

f Luídizada, na terninologia atual) invadindo
e erodinda-as, por causa do poder. erosivo dos fragnen(c ot,z,e nl:e

fraturas
tos fluidizados. 0 conduto anplia-se, assim, através de u¡n verdadeiro processo auto-erosivo. Paralelamente ' a nassa fluidizada penetra nas fraturas que circundam as paredes do conduto, am
pliando-as e separando, das paredes, grandes blocos de rocha encaixante. Na imagen de Cloos, esses blocos (lestritos à zona ex
terna do diatrema) literalmente flutuan na corrente fluidizada,
na qual descen lentamente por gravidade, sem no entanto rotar ou
se movimentar caoticanente; explica-se assin porque a naioria
dos grandes blocos rnarginais aparecern no conduto en níveis nuito
inferiores aos estratigráficos, sen mudanças relativas na orien-

tação de suas estruturas internas (estratificacão, etc.). Na par
te superior dos condutos, preservam - se tufitos estratificados '
acreciolapillitos
nais (pisolitos); ãs vezes, blocos isolados destes tlepósitos
são obserVados em nÍveis rnais profundos, aos quais descem por
subsidência. Os tufisitos exibern às vezes clara orientação gra'
nulon6trica e linhas verticais de fluxo.
que aparecen frequentemente com camadas de

A estrutura dos diatrenas dos quimberlitos da Ãfrica do Sul é bastante conhecida, en função dos nuitos exemplos
já estudados (Hawthorne, 1975); uma reconstrução geral de r¡n dia

tÍpico (Figura B-11) nostra características sirnilares ãs
indicadas aci¡na. EncontTa-se una parte central , de aspecto caótico, doninada por rocha tufisítica (nais ou nenos brechóide),
trerna

na qual os fragnentos maiores são de dinensões ¡noderadas (náxino
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FIGURA

g-ll.

Secção ¡nt€rpret¿tlve gerôl de uñ cohduto qulmber-

lftlco

s!¡lafrlcano.

(n) tndlca .os depósttos

rrbðse-surgêrr que formom a elevação topográflce

de
ao

r€dor da crêtera orlg¡nal (geralmente, ãrea não
preservada), (B) esslnôlð o materlðl retrabålhðdo dêposltado nô cratera (arelas, I lmo, cascalho)
por ðgentes fluv¡âls e lacustres. (C) mog!ro as
brechas câót¡cås coú b¡ocos enornes em matrlz tqfl
(D) representa os tuflsltos centråls do
sftlca.
condutô, írals ou menos brechóldes;
.observsr a
grosEe¡ra zonalldâde horlzontal, com os blocos
malores concentrãdos perto då parede do condutd.Na
parte lnferlor, destacam-se brechðs tuflsftlcå5 lh
truslvas, pollnfctlcâs, com frðgmentos de lltotoglas verladas (xenól Itos do manto,
encâlxantes
(Segundo Hawthorne, 1975). Ver também tex
etc.).
to.
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de algunas toneladasJ e una zona externa onde se encontran blocos ãs vezes enormes de rocha encaixante, colocados e¡n ¡natriz tu

fisírica.
Estes blocos ¡naiores podern ser correlacionados

ã co-

luna estrat igrâfica das paredes do conduto e ¡nostran subsidência
de ãs vezes centenas de netros, Enquanto que na parte externa,
o ¡novimento globa1 .é de subsidência, na interna enconttan-se, a1én de blocos menores de rocha encaixante, também outros que fo-

ran trazidos de grandes profundidades (xen6litos do nanto,etc.).
Novanente se observa que o mecanis¡no de preenchinento e fornação
do diatrena envolve conplexa rnovi¡nentação: ascendente na parte
interna, descendente na parte externa do conduto.
é aplicado para explicaÍ a estrutura intern a dos diatz,emas d.os ,,maare,, (ver tanbén ite¡n III.1. j.).
Na Figura B-12,'e apresentado un ¡nodelo estrutural deste tipo de
diatrena, ap1ícáve1 para as ocorrências da França e da A1e¡nanha
(Lorenz, 1974). As prirneiras manifestações explosivas forrna¡n un
conduto estreito, supondo-se então que a rocha encaixante se desprende das paredes por dois processos, à medida que avãtça a cons
trução do diatrema: "spa1ling" e desprendinento de 1âninas e cu
nhas rnaiores por instabilidade gravit.ativa (Figura B-12). Fornase assín.uma zona externa, dominada litologicanente por rocha en
caixante en subsidôncia. Na parte central, nanifesta-se a corrente fluià ízada, carregando fragnentos de rochas encaixantes e
O nes¡no esquema

resfriado, con água ou vapor de água atuando como veícu1o
fluidizante. 0 ¡naterial se deposita na superfície, sobretudo a-

magna
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D

to de 'rmaarer'. Na parte superior do conduto
(n) depósitos ret raba ì hados de'rmaare" (depós itos
subsidência
f luviais e I acust res ) . No interlor,
de depós itos estratiformes de maare (B), cortados
por cond utos tuf isÍt¡cos (C). 0bservar a subsidên
Na
cia ìatera I de b locos de rochas encaixêntes'
parte ¡nferlor, (E) rocha vu lcân íca. (D) é rocha
enca ixante. (Segundo Lorenz , 1975) ,
Cond

u

B_61.

través de "base surges". Este processo retira constantenente na
terial do fundo do conduto, depositando-o na superfície.; paralelanente, anplia-se o. conduto, con as partes mais exte¡nas sendo constantenente rebaixadas e, eventualnente, expelidas quando
situadas no fundo do coiduto. A subsidência atinge, en deterni

superficiais do 'rfiaare , gu€
vão se perder no conduto. Explica-se assin u¡na das característi
cas nais notáveis desta estrutura: o anel externo con blocos
deslocados de rocha encaixante, e a parte interna co¡n predomÍnio de tufitos e lapillitos estratificados subhorizontalmente
cortados por condutos estreitos de brechas caóticas. Nestes casos, então, os depósitos estratificados encontrados .no conduto
não são o aesultado de u¡na deposição do tipo "fall - back", como
sugerido anteriornente, mas devem ser explicados por ¡necanismos
nado monento, tanbén os depósitos

de subsidência de depósitos de 'rbase surge,,.

0

fenômeno de fornação de diatremas

por fluidiza-

foi pesquisado experinental¡nente por Woolsey et al, (lg7S).
Ar injeta-se verticalnente en cubae experinentais, ,preenchidas por
rnaterial c1ástico de cornposições variadas e tarnanhoE, colocado
co¡no canadas horizontais. Qüando a velocidade do ar alcança valores apropriados, coneça a agitação dos clastos, con fo.rnação
de bolhas ascendentes. For[ran-se células de convecção no rnaterial, nas quais as partículas ascende¡n na parte central do condu
to fluidizado, e descém na þarte þerif6rica (Figura B-1ja). Este estado não se nantén por muito tenpo, já que cul¡nina geralmen
te quando a coÌTente fluidizada atinge as ca¡nadas superficiais e
ção

as atravessa por neio de explosões, En alguns casos, a corrente
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Experlênclas de fluldlzação ern lðboratórlo. a) ln
Jeta-se ðr sob pressão na parte lnferlor da cuba,
preehchldô prev¡âoentê com mêterlal pouco consoì ldðdo coìocêdo em câr¡adãs, Geração de do¡Ê conduto5, sem 9å fdã do ðr pâr€ o exter lor .neste e9táglo. Observar o movlmento das partfculas no condu
to mâls desenvolvldo, A pressão de ar forma umð
'¡câmåra de art' (¡ndicada pelð s6tâ) e o soergu¡men
to das canðdas superlores algo plãstlcðs, coñ apåreclnento de fraturâs concêntrlcas e radlais.
b)
Estáglo ôls svançâdo, com o conduto secundárlo de
sðtlvado. 0bserva-se a formação de ur¡a ,lcraterE,'
superf¡clåì, cor¡ ur¡ anel topográf¡co forñado por
partfculas expelidas; påre)eìômente, processa - se
a subsldêncl¡ dãs parêdes do coñduto. c) Conduto
Jã bem d€senvolvldo, preenchldo por materlrl estrâ
tlflcôdo dâ craterê, que é levado pårã nfveis ¡nfe
riore5 por subsldêncla. A colúna ascendente de ar
novlmentê-se pelð parte centrôl do co¡duto (pontllhado) (ver texto) . (Segundo r¡úoo lsey ôt .at,, t975),
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fluidizada forna

subgup.erf

icial¡nente una cârnara de ar (Figura

B-13a), curvando as ca¡nadas superiores, Esse domeamento registra-se ãs vezes na superfÍcie, através de fraturas e¡n anel e ra

diais (Figuta 13a), quando, por exemplo, a camada superficial era una 1â¡nina de naterial rnais consolidado (e.g., silte semiconsolidado). Una vez, fornado o diatrona, observa-se clara¡nente a
circulação vertical ascendente na parte central , com ejeçãs e
deposição de naterial aerotransportado, tanto dentro cono fora
da cratera, nostrando-se pequena elevação topográfica en anel
(Figura B-13b, c). A perda de material por ejeção ó conpensada
por rnaterial da parte periférica, que desce por necanis:nos de. sub
sidência (colapso das paredes do conduto e esnaganento dos blocos, Figura B-'l 3b, c). En parte, o naterial estratificado da cra
tera tanbén estã sub¡netido ã subsidência (Figura B-13c). Esta
estrutura gerada em laboratõrio 6 muito se¡nelhante ã que se observa en nuitos diatrenas. Observe-se que neste caso a parte in
terna (Figura B-13c) do conduto é preenchida con naterial levemente estratificado, cortado por condutos estïeitos sen estÎatificação e constituÍdos por material algo nais grosseiro: o pri
neiro representa os depósitos estratificados da cratera, rebaixa
dos por subsidência, enquanto que os condutos são as vias de novimentação ascendente do ¡naterial fluidizado, que arrasta preferenc i al¡nente fragment.os

¡nais finos.

Lorenz (1975) sugs¡e que o naterial estratificado
(rebaíxado por subsidência) e as rochas encaixantes, podem ser

reciclados várias vezes pelas correntes fluidizadas.
Una vez
que o naterial rebaixado atinge por subsidência profundidadas a-
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(e.g., o fundo do conduto), estará sujeito a transporte ascendente e consequente atrito por parte de correntes fluidi
zadas, Neste caso, o naterial a ser transportado (seja rocha en
caixante, seja dep6sito estratificado da cratera) perde a sua es
trutura interna e os fragnentos dininuen de tarnanho por atrito'

dequadas

o conduto preenchido por depósitos estratificados representan um estágio relativanente "jovem". Deste estágio inicial, passar-se-ia
para outlo posterior con condutos preenchidos por tufisitos caóSegundo este nodelo, os diatrenas que se apresentam com

ticos. Representantes do prirneiro grupo são os diatrenas dos
rnaare (cf . modelo estrutural da Figura B-12), e os de Montana
(cf. Hearn, 19ó8), enquanto que os do segundo grupo estão representados pelos diatremas quimberlíticos da Ãfrica do Su1 (cf ' Fi
gura B-l'l ) e pelos da Suabia descritos por H. Cloos.
As causas para que unì diatrena apresente-se con
urna ou outra configuração podem ser das maís variadas. Só é pos
síve1 especular-se sobre elas. Parece no entanto que a presença

de tufisitos caóticos é favorecida por fluidizações nuito enérgi
cas (ou por fenônenos de fluidização várias vezes repetidos), en
quanto que os diatrernas do tipo "Ílaare" provavelnente são fornados preferencialrnente sob urn regíne rnenos enérgico

ção (ou poucas repetições do
O tesu¡no das

pósitos consta da Tabela

B-9

de fluidiza-

¡nesrno fenômeno).

características principais destes de
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5. Aglonerados intrusívos e brechas associadas
Este tipo lito1ógico caracteriza-se pelas rela_
ções de discordância com outras rochas; predoninan nestas 'rbrechas " os clastos subarredondados ou arredondados. Trata-se essencialmente de una "brecha" de blocos, por ser a matTiz subordi
nada; outras vezes, quando f.aIta.a natriz, os blocos apresen-

tan-se cinentados por nineralizações posteriores ou contenporâ_
neas. São brechas centrais ao conduto, geralrnente polinÍcticas,
contendo tanto fragmentos das rochas que aflorarn nas paredes

conduto, cono litologia de níveís inferiores e superiores (cf .
be 1a B-9).

do
Ta

literatura vá¡ias descrições de de
pósitos senelhantes. En Copper Basin, Arizona, observa - se un
conjunto de pequenos condutos cilíndricos (de 50 m at6 uns 200 ¡n
de diâ¡netro) de brecha mineralizada, que cortan rochas precanEncontran-se na

brianas intensanente fTaturadas (en parte ta¡nbén ¡nineralizadas
ao longo de fraturas). A estrutura dos condutos nostra una zona
externa de espessura variável (de poucos c¡n a 3 n) com brecha
constituída por clastos angulosos, colocada praticanente in situ
(brecha de fragmentação, na nomenclatura do presente trabalho),
en parte corn algunas indicações de pequena subsidência. Esta zo
na externa está nitidanente cortada por uma zona interna de aglo
nerado poliníctico; os blocos estão cinentados por quartzo e

sulfetos, con claros sinais de nobilização ascendente (Johnston
e Lowell, 1961 ; ver èstrutura dos condutos na Figura B-14).
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FIGIJRA B-14

ica de condutos de brecha ' Copper
Basin, Arizona (segundo Johnston e Loweì1, 1961).
A rocha enca ixênte encontra-se intensamente d lac ìa
Secção esquemát

sada, passando rap idamente para brechas de fragmen
tação, com cìastos angulosos, e Pouca ou nenhuma
mov imen ta ção relâtiva dos fragmentos; a zona interna do conduto é constituÍda por b loco s geralmen
te arredondados, conl Pouca ou nenhuma matriz' e ci
mento mineralizado.
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0 rnecanismo de colocação destas brechas e aglone_
rados é pouco conhecido. O caráter artendondado dos fragnen-

tos, ben cono sua natuteza poliníctica, indica transpotte e atri
to ¡necânico (e térnico?), enquanto que a quantidade subordinada
de ¡natriz (ou até sua ausência) sugere que estas brechas são di_
ferentes dos tÍpicos tufisitos. o conjunto destas característi-

cas sugere, como provável origen, o re t raba lha¡nento de brechas
anteriores de colapso através de fluidizações e/ou explosões (cf.

Biondi., '1982, para un esquena proposto para quirnberlitos). Aos
blocos inicialmente forrnados por colapso, juntan- se fragnentos
trazidos de níveis inferiores; paralelanente, os fragnentos nenores são retirados do siste¡na por explosões e/o.u fluidizações
intensas. O processo repete-se vãrias vezes, dutante a fornação
do conduto (Figura B-15).

III .2.2c, Relações entre brechas intrusivas e não in
trusivas de conduto.
As evidências geológicas rnostran que os vários ti
pos de brechas de conduto estão relacionados geneticarnente entre

sí; veja.-se, por exenplo, os condutos de Copper Basin (Figura
B-14). Salienta-se tanb6n, por outTa parte, a inportância dos
de fluidização para a geração de vários condutos ("naa
re", quirnberlíticos, etc.). Fluidizações de pouca energia, supos
tamente atuantes na gênese dos "ná.are", preenchen o conduto co¡n
fenô¡nenos

naterial estratificado, através de una co¡nbinação de ¡novinent.ação ascendente cèntral e subsidência lateral , enquanto que os de
¡pósitos caóticos dos condutos de Suabia explicar-se-iam por flui
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FIGURA

S-15.

Fo¡ma9ão de åglom6r€dos (brec¡as) tntrustvás
d¿
conduto (do rlpo dås ds Copp€r B¿stn, ver Flgurê
B-8). E) Formåção de brechås de cotap6o, por stgum dos mecânlsmoE cltådos no t€xro; ttpo,,clastsr¡pport6drr, com frågn€nros ôngutosos. !) O condg
to 3s ålårgå, con novos €vento5 oxploslvo6; contl
nuôm os fsnômênos de cotâpso, por6m agora restrlüos å pårte por¡fãrlcåi âo m66mo tempo, os frågmsntoB då zona ceñtrat são retråbålhådos por procê63os de ârrtto mscåntco ê/ou tórr¡tco (€xfol¡âção
tárm¡câ). O processo pode ser controtådo f,or co¡rent6s fluld¡zådâs de tnt€nsldâde vårtáv€t (e.S.,
vlolonrås no ¡nfcto da €tåpå, dlm¡ñulndo de ¡nt6nsldâde no flnâl).
C¿dô um d€srôs sventos é vtsüðl¡zådo como o gcrâdor de movlmênlos dè v€l - s - vom
nos frâgm€nto6, com movlmentação a3cend€nte durånte å fâs€ mâ¡s vlolenrâ (e consequente trånsporto
pðr€ clm¿ dos frôgmentos) 5e9u¡do de cotåf,so e sub
sldêñcl¿ durânÈe ô fåse fln¡t de âJusre. c) Está9lo mals ãvânçado do ânterlor, com o conduto ¡l¿rg€do por rapetlção dos fênómenos descrttos en
b), Nesre esr¡glo, um ovento oxptostvo pod€ sê ma
nlfestar nå p6rte c€ntrât, åbrtndo âsstm ufi novo
conduto c€ntràl (ver Ftg'rrô B-l3c) no quål se colo
cåfi brechå! ln!ruilvås d€ ldôdo dtf€r€nte då5 ånte
rlo¡eE (ve¡ raobán Etondr, t982),
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dizações de energias rnaiores.

l
l
I
I
I

Biondi (1982) apresenta um ¡nodelo de "ciclo comp1eto", para explicar os condutos quinberlÍticos; geîa-se prineirarnente um conduto de brechas caóticas por "irnplosão" freática, seguida de fluidizaçãoe consequente retrabalhamento dos fragnentos, a baixa tenperatura. Este nodelo, por apresentar una inagem dinâmica do processo de fornação de brechas, constituÍ bon

Ì

I

l

l
I
I

funda¡nento para discussões, sobretudo quando cornplenentado con

consideração sobre a j.ntensidade e o sequenciarnento das

fluidiza

ções (e.g., energía da fluidi zação i oscilações na sua intensida
de, de tal ¡naneira que a etapas con energias maiores se sucedem

outras, de nenor energia, que perniten colapsos; etc.).
Entretanto, não resta dúvida de que muitas brechas de conduto se fornam por necanisnos unicanente explosivos
ou de colapso (cujas causas são pouco conhecidas), sem participa
ção nenhurna de fluidizações (ver o exemplo de Cactus, e dos condutos do Chi1e, Figura B-9).

III .2,2d. Substituições e mineralizações nas brechas
de conduto
As brechas de conduto apresentan-se frequentenen-

te cotn irnportantes mineralizaÇões de sul.fetos, sulfatos, carbona
tos, óxidos, fluorita e/ou silica. A deposição destes nateriais
processa-se sinultaneamente ã alteração hidrotermal , atrav6s de
cornplexo necanisÍro químico (e.g., Meyer e Hernley, 1967; Rose e
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Burt, 1979). As rochas originais passan assin por profundas nodificações químicas, que geralnente também deixa¡n a sua marca
nas texturas e estruturas. A liteÌ'atura sobre estas variações é
nuíto extensa e não será revisada aqui. Basta lenbrar que as mu
danças texturais e estruturais mais frequentemente ob servadas são
as seguintes:

a) substituição de ninerais, texturas e estruturas orì.ginais por novos rninerais, texturas e estruturas;

b) substituição de clastos nenores da mattiz
minerais, con nodificações tanbén no aspecto textural

por

i

c) preenchinento de geodos, cavidades, flaturas,
fendas, juntas e falhas por novos minerais, frequentenente tanbén com substituição parcial da rocha vizinha por ninerais neofornados; as estruturas e as texturas assim originadas são geralmente características, do típo paralelo e/ou concêntrico ¡

d) solubili

zação de

ninerais pr6-existentes e

ge-

ração de novas "cavidades de dl"ssoluçãorr;

¿) substituição das arestas de clastos angulosos
por novos ninerais, sinultaneanente ao processo geral de substituição, tal que o efeito geonétrico seja o de "arredondar" os
clastos,
Nas brechas de conduto, as áreas

centrais são ge-

B_71.

Talmente as nais atingidas por estes processos, por razões geoné

tricas e de facilidade de percolação. Os processos citados podem afetar fortemente as estïuturas e texturas primárías, ocultando-as ou até fazendo-as desaparecer.

IIï,3. Brechas de origem plutônica
A classificação das brechas de origern plutônica

difící1 devido ao sumário

é

vários tipos que podern ser gerados. Esta complexidade pode ser nelhor avaliada atrav6s de urn breve resuno de alguns exenplos descritos na l-itera
conhecímento dos

tura.

0 batólito de colville, Washington (waters e
Krauskopf, 1941) ocorre rodeado poÌ vasta aur6ola de rocha gnáis
sica de origem cataclá.stica-rniJ_onÍtica, que aflora em paÌtes
por mais de 8 kn, for¡nada como resultado da intrusão de nassas
nagmáticas p1ásticas cujo envólucro exter.no, já rnais rígido, foi
se deforrnando por fluxo plástico ou cataclástico ao se novimen-

tar conjuntamente ã ¡nassa central. Concomitantemente, d.eforna.se tanb6m parte da rocha encaixante, subnetida a regines térmicos e de defornação senelhantes aos da crosta externa do batólito. Esta auréo1 a ttpt,otocL<ísticatt (devida ao próprio necanismo
intrusivo) divide-se em una zona externa de gnaisses ¡niloníticos e urna interna de ortognaisses granodíorítícos . A zona íntez,
na ê. !itologicamente un granodiorito nitidanente foliado, 9ue
transiciona tanto para a zona externa como para as rochas honófa
nas do bató1ito (essencíalrnente granodiorito , quartzo diorito e
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diorito). Esta zona foliada interna caracteriza-se por
tar bandas biotíticas intensarnente dobradas; apesar do

apresen
aspecto

ca6tico en afloranentos, os eixos das pequenas dobras mostran-se
orientados , A aona gnridssica etterna está constituÍda por anti
gos mignatitos de injeção, agora convertidos ern gnaisses cataclásti
cos e niloníticos, geralnente apresentando megacristais ovoidais
alongados de feldspatos, com claros sinais de rotação e catacla-

se. A natriz é frequentemente bandada, muito fina ou fina, corn
cristais triturados de feldspatos, quartzo e outîos minerais;
encontraÍr-se tambén finas bandas de pseudotaquitito. Às vezes'
a rocha 6 recristalizada, nostrando mosaicos granulíticos. Externamente ao envoltório gnáì-ssico, extende-se ainda u¡na zona

de

aproximadanente 1 krn, no qual as rochas encaixantes encontran-se

e rotadas, constituíndo uma vasta b?echd de ft'icção.
Os blocos correspondem litologicanente ao do horizonte estratigráfico da rocha encaixante vizinha, païa a q.lul îra.tricionan:
são angulosos e de vários tananhos, predorninando no entanto os
fragnentos de dinensões n6tricas. Esta zona de fricção é cortada ainda por sisternas de juntas e por inúmeras falhas de reduzidas dimensões. Todas as evidências de canpo indican que o bató1íto, através de cornplexa hist6ria intrusiva, inicialnente nigrna
tíza a rocha encaíxante para ern seguida, ainda en rnovinento, atuar p1ástica e cataclasticamente sobre a rocha encaixante e a
sua própria crosta externa rigida. Cono resultado decorren fenô
(protoclástimenos essencialmente cataclásticos e niloníticos
cos) , forrnando-se estruturas e texturas análogas ãs do netamorfisno dinâmico.
quebradas
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Exenplo diferente é o das várias unidades grani_

tóides que constituen o vasto batólito costeiro que Þg extende
continuâmente por nais de 1100 k¡n. ao longo da costa peruana
(Myers, 19.,75). Os corpos do bató1ito invade¡n rochas pré-Cretáci
cas e un conjunto de vulcanitos, aos quais associam-se genetica_

mente. Írata-se de corpos que,

em sua

rnaioria, apresentam di-

ques anelares en profundidade, como possíveis condutos alinenta_
dores, que se anplian para cima adotando então fornas retangula_

res ou de segrnento de cilindro, con pared.es verticais e teto horizontal . A sua colocação deve-se ao colapso e subsidência ver-

tical de blocos de rochas encaixantes, criando-se assin os espaços para preenchimento por rnagmas granitóides. Não se encontran
evidências de invasão fo¡çada e brechamento cataclástico da ïocha encaixante, Observam-se no entanto vários tipos de brechas
cuja natriz é de rocha plutônica (agnatitos), forrnadas por colap
so de fragnentos
do teto (Figura B-16). Algurnas fornas brechóil
des senelhantes se

no caso da defor¡nação e ruptura (p1ás_
tica ou cataclástica) de diques clue invadem massas granit6ides
ainda incompletanente consolidadas (diques sinplutônicos, cf. Fi
f

o

r¡na¡n

gura B-16). 0 fenômeno de fornação de agrnatitos, aqui representado, 6 provavelmente caracterÍstico de regimes tensionais (p1u-

tons de "epi

zona" )

.

Jâ foran descritos vários coïpos de brechas plutônicas que admiten cono explicação mais plausível a da sua colo
cação por intern6dio de sístemas fluidizados. U¡n desses exenplos e- da própria Cordillera Costeira peruana (Myers, j975). As
sociados a vários dos corpos granit6ides, encontram-se 1âminas
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FIGURA 8-16,

Côracterfst¡cðs de agnatltos e diques sln-plutõn¡cos. g) Zonå de contâto (teto do maciço) entre
rochð encalxênte (pontllhada)
e rocha plutônlcê
intrus¡va, com agmatltos de contato. b) Agmatlto
com fregmentos subangu losos - subôrredondedos de
rochã encðlxante, ålgumås dezenðs de m . ôbð¡.xo do
teto, g) Rocha encalxðnte xenol Ít ica, â oois de
cem m do tEto, coíl xenól¡tos de rochê enca¡xante
de tananhos menores, âparentemente asslmllados. ¡l)
Dlque sln-plùtônlcoi
a rocha plutônlca encô¡xðnte se mov¡mentð, frâturêndo o dlque, jã
bãstânte
(observar
sólldo
fragmentos êngulosos). g) e f),
dlquessln-plutônlços, ðlnda bðstante plást¡cos
(fr.âgmentos lrregulires ãté arredondados) fragmentando-.se por mov¡mentðção dâ rochã plutônlca 6ncðl
xðnte.(Segundo Nyers, 1975). O segmento lndlcå ap¿
40

cm.
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(diques) de granodioríto (as 1âninas de Baranda). Estes diques
nostxan ãs vezes estruturas bandadas de fluxo, e frequentenente
xenó1itos arredondados, hornogeneamente distribuídos, por vezes,
observan-se tanbén transições destes diques granodiorÍticos pa-

Ta zonas de brechas de aspecto cataclãstico, sem matríz ígnea,
contendo tanto fragmentos angulosos cono arredondados. Estas

fei

ções sugeren que os diques e brechas se instalararn provavelmente

pela ação de correntes fluidizadas, cono precursoras das massas
nagnáticas granitóides naiores (Myers, 1975, p.121 7-18). Analoganente, são descritos di.ques e condutos de brecha granÍtica,
preenchidos por naterial c1ástico derivado do teto do batólito
variscico do SW da Inglaterra; os clastos se nobilizaram provavelnente pela ação de voláteis que escaparan do granito durante
o resfriarnento (coode e Taylor, 1980).

(e.g., 1952, 1953) identifica três tipos
diferentes de brechas de origem plutônÍca. As byechas pLutônicas são do tipo agmatítico (incluen tanb6m as "clasto1avas" e ou
tras similares, ver ite¡n iII.1.1.; Goodspeed, 1953), .As breGoodspeed

chas de substituLção (metassonátícas) são rochas nas quais veios
metassomáticos separan fragrnentos geralnente

angulosos. Final-

nente, as breehas z'eomorficas caracterizan-se por apresentar frag
mentos. angulosos até arredondados, en natríz variada, geralnente
fluidal. As descricões de Goodspeed indican que as brechas reonórficas são rochas das mais variadas, por incluir tanto as nobi
Iizadas por f1uxo. plástico (i.e., brechas cataclásticas-nilonÍti
cas) conô aquelas onde se gera rrneomagnarr, que na .interpretação
de Goodspeed é consequência de fenôrnenos extremos de netassoma-

B-76.

tisno (e,g.,

Goodspeed,1953,

p.466). Provavelmente, rnuitas

das

brechas reonórficas associadas a corpos ígneos são rochas mobili
zadas

por

fenômenos de fluidizaçâo., (cf

. a descrição da brecha as

sociada ao noríto basal de Subdury; Goodspeed, 1953, p.463)..
Os exenplos aqui indicados mostra¡n que as brechas

associadas a fenônenos plutônicos poden agrupar-se tentativanen-

te

segundo

o seguinte
1)

lJm

esquena:

primeíno grupo é representativo das brechas

protoclásticas de contato e de fricção, geradas por brecharnen
to e defornação essencialmente necânicos tanto da rocha encaixan
te cono da própria rocha Ígnea, sob condições de injeção forçada.
2) Ainda no contato, porérn sob regime "passivo"
de injeção e controle de tectônica tensional de blocos,6 possível encont¡ ar vm segundo gt'upo de brechas, o das brechas agnatÍticas , corn rnatriz ígnea.

3)

tev,ceino grupo de brecha, que comu¡nente apa
rece confinado a corpos pequenos (diques e condutos ptutônicos),
Um

nostra fragnentos colocados en natriz variada, seja c1ástica, se
ja ígnea. O necanis¡no de colocação destas brechas é discutido;
provavelnente geram-se quando é grande o contraste térnico-necânico entre o corpo intrusivo e a rocha encaixante (corpos rasos,
condições pós-tectônicas, etc.), por influência do escape de gases nagrnáticos de corpos e¡n resfria¡nento, fornando-se verdadeiîas nassas fluidi zadas .
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4) Deve-se considerar ainda

urn

quanto grupo,

das brechas de substituição.
Apresenta-se a seguir um esquena de classificação

para os quatro tipos.

III.3.1.

protoclásticas de contato e de fric
ção: cataclasitos e nilonitos
Brechas

As rochas que se apresentam cataclasadas e ní1oni
tisadas no contato de corpos intrusivos mostran as nesnas textu-

ras e estruturas encontradas nas rochas cataclásticas em geral.
Sugere-se portanto aplicar a classificação correspondente. Entre as várias utilizadas, prefere-se aqui a proposta por Spry
(1969), que aparece resu¡nida na Tabela B-10.

IIL3.2. Brechas de contato
titos

co¡n

¡natriz ígnea:

agna-

Trâta-se de uma categoria de brecha na qual b1o_
cos (angulosos at6 arredondados, ver Fígura B-jó) de rocha encai
xante (ou da própria rocha Ígnea) apresentam-se em matTíz de ro-

plutônica. Sugere-se aqui aplicar o terno 'ragnatito', para
cobrir os casos nos quais os fragnentos se encontram en proporcha

ções superiores.a 25%. Rochas con propoïções menores de fragnen
tos, são !'rochas ígneas xenolíticas" (cf . Tabela B-10).

TABEI,À B-IO

crÀssrFrcÀçÃo DÀs

)

(C.4TÀCLÀSIIOS E

Foliada
Maciça

Rêcrístalizada

DE

ORrcÐ'1 pLUloNrCÀ

(no¡nênclatura segun¿lo

spry,

1969)

PRoPoRçÃo DÀ r.rÀTRrza

TIPO DE MÀTRIZA

Tritura¿la

BRECHÀS

0-I0t

I0-50t

Brecha (ou con
glomeraalo ) cata
c1ástica

Protolnilonito

Incj.piente

50-908

Protocataclasito

908

Hilonito
Catac las ito

Ultrar ilonito
Ultracataclasito

Hartschiefer

Dominanl:e

Blasto¡ni

lonito

vítreá

Pseutlotaquilito (hialo¡nilonito)
a. Àdicionar lntlicações petrogrãficas para os clastos maiores (textura: e.g..Àugen-mitonito, milonito
bandado, etc,r cohposição: e.9., milonito granitóide, ¿liorÍtico. etc.):

clastos

¡naiorés
Rochas ígneas

xenolÍticas

b. alescrever em sêparado fragmentos e ¡natriz:
c. e-g., granito xenolítico.
C.

BRECIÍAS DE CORPOS PLUTONICOS I'{ENORES

Co¡n

matrÍz clãstica: Brêchas (e agloherados

Co¡Il

matriz ígnea: utilizar

Tabeta B_4).

)

,

quanalo fragmentos são maiores de

2nìJn

(para este caso,utilizat

no¡nenclatura de agma¿itos (ver qua¿lro precedente nesta Tabela).
tÉ

\¡I

oo
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III.3.3, Brechas ígneas de corpos plutônicos rnetþres:
diques e condutos plutônicos de brechas
.
Estas brechas ocorren ocupando fendas (diques) ou
condutos fechados (condutos plutônicos); os fragrnentos são desde angulosos atê arredondados , e a matriz é ora c1ástica, ora íg
nea. Para o caso das rochas corn matriz clástica, sugere_se uti_

lizar os ternos definidos para as brechas de conduto .
que contén matTiz de rocha plutônica, utilizar-se-á a
tura dos agnatitos (cf. TabeLa B-i0),

para

as

nomencla-

IIL3.4. Brechas de substituição.
Ì

l
l
l
I

I

l
l

l

lI
I

de substituição são muito citados na li
teratura, em parte até para explicar a origem de corpos ígneos
de grandes dimensões, En geral , não 6 fácil provar o caráter ne
Fenôrnenos

tasso¡nático de uma determinada

estrutura, Sugere-se aqui prudên

cia antes de admitir como "netassomática" una deterninada feição
ou estrutura; a controvérsia sobre a origen dos granitos, hoje
já nenos acirrada, mostrou claranente ,que muitos argunentos
rrtr.ansfornistasr'. não são vá1idos. Algurnas das feições que,
ap6s
cuidadosa consideração, permitern identificar brechas (e díques)de
substituição são citados na Tabela B-11 (ver tanbén Figura B-.17).
Por outra parte, não é necessária una nomenclatu¡a especial para
estas brechas, já que elas poden ser identificadas pela palavra

"substituição" e descritas

como

os agnatitos.
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TABEI,A B- 11

cARAcrERlsrrcAS eARA TDENTTFTeAR

E DreuES be suasrrrurçÃo
das evidencias, ver

"*"ó*,
(para crftica e cuidados na interpretação
Grout,

PRE SERVAçÂ.O

19

41)

DE TEXTURAS REr..,fTrCAS

Substituição de minerais primárìos por outros secundários,
P1agioclásios xenomórficos não zonados na matriz ígnea.
Texturas "fantasnas" (e.g., orientação de biotitas).
PRE

SERVAçÃO DE ESTRUTUR¡,S

Foliações passando gradativamente dos cl-astos para a

natriz

Ígnea.

(e.9., feldspatos) crescendo através do contato
tre cl-astos e matriz ígnea (Flgura B-17).

CRISTAIS MAIORES

RELAçõES NAO DTLATACTONAIS

en

(Figura B-17).

coNTROr,E DE COLOCAçÃO DA MATRTZ IGNEA pOR FENDAS, FR.ATURAS, OU JUNTAS

CONTATOS GRADAC]ONAÏS E/OU SERRÀDOS (E/OU GRADACIONAIS-TRREGULARES,

Figura B-17).
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B2

D2

ÀP

FIGURA 8.17.

Algúmês felções estrutura¡s que cêrðcterlzam dlques e brechas de subsrltulção, Vel. taíbém crout
(1941). Segn€nto lndlca escalå ðrb¡trárlâ, gerâlmente ðl9uns cm (e,g,, parte c) até decfmetrog ou

metros, jl) CarâctErfst¡ca d êtôc¡onåt (8,)o não
dilâtaclonðl (Br) em agmatlto (e matrlz pìutônlca
ðpðrece pont ¡ I hadô) ; só a segunda fe lção su9€re
substltulção (ver no entanto, Reynolds, 1954, pâra
expllcações alternatlvas) b) Dlque d¡lâtâclonãl
(Dt) e não d¡latac¡onðl (Dr),
Þortanto provsvelmen
te de substltu¡ção. g) egðcr¡srols
crescendo
tênto nâ måtriz pìutôn¡ca (pontllhada) coDo nos
frðgme.ntos, suger lndo ge¡ação da estruturð po¡ subs
t¡tulção (ou,pelo menos, complexð hlstórla de crll
tallzação). d) Coht¿tos ¡¡.re9ulÊres-serr"do" unl
trê rochô pìutônlca e encalxante, quo åpregênta a
nesma orlentâção que o rrrel lto" (no lnter¡or da ro
cha pìr.rtônlca).
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RESUMO

É intuito do presente trabal.ho salíentar algunas
regras que pernita¡n, em função de parânetros petrogen6,ti.cos,, ava

liar e julgar os nones das rochas ígneas. Proc.ede - se primeira'
mente a una revisão histórica, por rneio da qual aval iam-s,e duas
significativas influências sob¡e a nornenclatura d,as rochas ígneas: a do microscópio petrográfico, que desde cedo converte-se
e¡n inst.runento imprescindíve1 para o petrógrafo, e a da sistemática biológica, cujo exemplo jus.tif icava a invgnçõo de variada
nomenc l atur.a

.

Adota-se, neste trabalho, o modelo de fraciorra*en

to nagnático cono base para

discussão dos parârnetros ou" U"l
vem nortear urna classificação das rochas Ígneas. Segundo este
uma

derivadott quando
de urn nagna original se separa uma fração nÍneral conplementar'.
Estes nagnas (e as eventuais rochas geradas pela sua cristaiizamodelo, sirnplif icadamente, obt6n-se

um .ltrnagma

ção) constituen po.tencialmente una série quinicanente contínua,
enquanto que o conjunto de frações complenentares (e.g., nun com
plexo estratifor¡ne) aparece geralnente co¡no série discontínua, À
1uz deste modelo, legitinarn-se todo.s os ternos petrográficos que

registren

adequadarnente

a euoLução química dos nagnas e das fra-

ções conplenentares.
Por outro 1ado, a euoLução geoLogíca pode ser estudada atravós do exane de parâmetros geológicos, cono ocorrên-

c-02.

cia, textura, relações com tectônica iIocal, e comp art inent ação
geotectônica. Parâmetros textuÌais , tradicionalmente , dividen
as rochas ígneas em plutônicas e.vulcânicas. De interesse naior,
entretanto, é a deter¡ninação da e¿r'ie petnografiea, conunente 1i
gada de naneira direta a arnbientes geotectônicos especÍficos; co
rno regra geral , estebelece-se então a necessidade de regis trat,a
través da nonenclatura, a "especi,iidade" de cada série petrográ!

fica

(e. g,

, "islandito" vs "andesito" de áreas orogênicas)

.

Estas considerações fundanentan un conjunto de re
gras básicas, com as quais classificar as rochas ígneas e, sobre
tudo, avaliar os nones já existentes para deternínar a sua "1egi
t im i dade "

c-03.

INTRODUÇÃO

Apesar da. vasta

literatura já escrita sobre a no-

nenclatura de rochas Ígneas, .o tena 6 ainda motivo de discussão.
Nos últinos anos, realizaram-se significativos esforços, de cará
ter 'internacional , para re-examinar a Nonenclatura das Rochas fg
neas, cuja culminação foi a cri.ação, por parte da IUGS (Interna-

tional Union of

Geological Sciences), de una Subconissão de Siste

mática de Rochas ígneas. Fruto do trabalho de r.evisão são as vá
rias propostas jâ encaminhadas .ã co¡nunida.de geológica, referen*

tes tanto ã nomenclatura de rochas. plutônicas como à de roch-as
vulcânicas (streckeisen, 1967, 1976b, 1978). Faltan na literatu
ra, no entanto, considerações abrangentes que . fundamente¡n as diversas classificações con suf iciente.s bagagern teõríca.

.
Não se pretende, através .destas. páginas, pïopor
novas classificações. Apenas é de nosso interesse pesquisar cri
ticamente os fundanentos das várias classificações de rochas ígneas, para extrair então critériOs que pernitam testar a procedência e validade de deterninados nomes de rochas Ígneas. Como
proposta inicial, poucos deixarão de endossar uma cl.assificação
que sali.ente (para utilizar os ternos de sistenática biológica)
as "re1ações nat.u.rais de parentesco" entre as rochas, O desejáve1 , então, 6 una classificação 'lnatura1", QU€ respeite as ligações genéticas. Dificuldades cle várias ordens indicam, entretan

to, que o que é desejável.

netn senpre

se concretiza.
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A multiplicidade de nones de rochas ígneas

chana a atenção é a grande
quantidade de nomes de rochas ígneas com os quais os petrógrafos
pretendian (e ainda pretenden) caracterizar os vários tipos que,
segundo a impressão hoje reinante, não são nais do que tttransiO que prineiramente

tíona1. menbez's

of seriest' (na expressão ¡nuito citada de

Howe11

Wi1li-ans). Assim, e¡n 1935, referencia Troeger 1600 nomes de rochas ígneas (incluindo os de variedades), enquanto que Ronner
(1963, p.344) contabiliza' aproximadanente uns 4000 ternos (nomes
principais, variedades, transcrições, etc.). No campo nais redu
zido das rochas alcalinas, catalogan-se pelo nenos 400 "espécies"
petrog,ráficas (SØrensen, 1974a). Observa-se, en conparaÇão, que
pata a Sisternática das Rochas Sedinentares bastavam, ê'té pouco
ternpo atrás, nenos de 100 nones, para definir a variedade praticanente

infínita de tipos sedinentares con os que se defronta

o

sedirnentó1ogo.

A

util ização do microscõpio petrogrãfi

co

classificação de rochas ígneas, foi
muilo grande a influência exercida pelos pioneiros da Sisternática
e, ern particular, a inportância fundanental do rnicroscópio petro
gráfico para fins c1ãssifícatõríos. As primeiras tentativas de
classificação de rochas e¡n geral, baseadas puramente na Inacrosco
pia (ãs quais associam'-sê os nones de geõlogos e naturalistas
tais cono A.G.Werner, o criador do neptunisno e autor da prineira sistenática petrogrâf.ica, K. Haidinger, C.C.von Leonhard, J.
No caso da
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R.Haüy, A.Brongniart, P.L.A.Cordier, C.von Buch, A,von HumboJ.dt,
G.Rose, H,Abich, E.de Beaumont, C.F.Naunann, B.von Cotta, H. Co-

quand, M.H.Klaproth, e nui.tos outros), fora¡n seguidas rapidanen-

te por

classificação baseados fundanent alnent e nas
determinações de rochas con a ajuda do microcópio petrográfico,a
pós as primeiras descrições de 1âninas petrográficas por Sorby,
em 1851, Embora, através dos estudos de Sorby, as prirneiras rochas descritas ao microcópio fossem os calcarenitos da costa de
Yorkshire e o próprio Sorby estudasse ativanente rochas sedinentares e metanórficas (a prineira teoria. sobre a origen da xistosidade é tlo próprio Sorby, e¡n 1853), o novo ¡nétodo foi entusiasticanente encanpado sobretudo pelos petrógrafos de rochas Ígneas.
Em poucas d6cadas, acumulou-se vasto conheci¡nento destas rochas,
que culrninam na apresentação de duas obras fundanentais para a
classificação de rochas Ígneas: a obra de Zirkel, "Die mikrosko
pishe Physiographie der Mineralien und Gesteine", editada en
1873, e a de Rosenbush, "Dié rnikroskopische Physiographie der
nassigen Gesteine", publicada em 1877, Nestas duas obras já se
define a grande naioria de ¡ochas Ígneas conhecidas hoje em dia.
Como atestado da enorne influência particularnente da obra de Ro
senbusch, basta le¡nbrar que e1a nereceu cinco edições, a ú1tima
das quais en 1924. O trabalho de Rosenbusch serviu de base para
postgriores tentativas de classificações quantítativas,nas quais
as prineira nomenclaturas propostas erall substituídas por outras
que pretendiam fixar linites precisos.para os diversos tipos 1i
tol-ógicos. Surgern assim nas prineiras décadas deste s6cu1o, as
classifj.cações quantitativas (ou quantificáveis) de ïIashington,
Cross, Iddings e Pirsson, de Osann, de Niggli, de Johannsen, de
esquemas de
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Shand, de Tröger, e várias

outras. Variavan bastarite tanto

os

classificações (ora nineralógico-texturais, o
ra químicos) cono os critérios a partir dos quais eran linitadas
as várias "espécies" petrográficas.
fundarnentos destas

A utilização do microscópio, já desde cedo, expli
ca porque eran muito bem conhecidas praticanente todas as rochas
já nos fins do século Passado
Representava esta grande nassa dê infornações, por
um

lado,

uma vantagern

nuito grande.

Com

efeito, desde então pou

co de novo foi aclicionado ao catálogo de conceitos petrográficos
já analisados,'por exenplo, na prineiTa ou segunda edição do tra
tado de Rosenbusch. co¡n exceção do reconhecimento dos carbonati
tos cono rochas Ígneas, são muito poucas as novidades adiciona-

últinas d6cadas ' Do ponto de vista das noções
teætut,ais, as últinas d6cadas apénas contribuern com dois conceitos inteiranente novos (e não reinteïpretações): o relacionado
r', e a descon a defínição e interpretação das texturas 'tcumuLus

das durante as

coberta das texturas ttspinífeæ" e associadas' No tocante à mine
t,aLogia das rochas ígneas, a única contribuição significativa rea
lízada durante ás últinas décadas (esquecendo feinterpretações)

foi a descoberta de dois raros ¡ninerais for¡nadores de rochas, a
da kalsilita no! kalrnafitos de Uganda, por Holrnes, BannisteÎ e
Hey, e a do anfibólio potássico rnagnoforita nos lanproítos de
West Kinberley, Asutrália, por Wadè e Prider'
Por outro lado, este cuidado na descrição das ro-
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chas Ígneas tanbém representava grande desvantagem.

Pequenas

diferenças entre rochas (por ex., a aparição de pequenas quantidades de minerais acessórios) justificavam, aos olhos dos petrógrafos, a introdução de novo none petrográf -ico, Se os bióÌogos
identificavâm novos objetos (novas espécies) apenas porque varia
va alguma característica morfológica, porque não identificar tam
bém com novo nome a variedade de uma dete¡ninada rocha? No caso
das rochas sedimentares, enfalízavam-se até faz pouco tenpo as
descrições nacroscópicas, enquanto que a utílização de técnicas

, e outras mais nrodernas (e.g., o ',pee1ing", raios
X, ataque por ácidos) foi íntroduzida s6 recentenente de rnaneita sistenática. Neste contexto, cabe lenbrar que as classifimicroscópícas

cações nais sofisticadas de rochas carbonáticas são relativanen-

te recentes.
A i nfl uênci a da sistemátic.a bìo.iõgica

é só a prinazia do microscópio que explíca a grande quantidade de nones acunhados pela sistenátíca de ro
chas ígneas. EncorìtTava-se tambén um anbiente intelectual que va
lorizava a sistemática cono fennamenta de identificação de paren
tescos. Sem muito exarne crÍtico, acreditava-se que uma nonencla
tura petrogrâfica baseada no reconhecimento de caz,actez,ísticas
mor foLrígícas r' (rnineralogia e textura) inplenentava paralelamente
dgrupa,mentos gene-tícos. Segundo este conceito, rochas que a sis
tenática Ígnea agrupava deviam tanbém ser, autonaticamente, ToMas não

tt

chas geneticamente

ap

ar ent ada s

.
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O fundanento teórico que legitimava estas aspira-

classificatórias devia-se sobretudo à enorme influência da
sistenática biológica. Na 6poca das prineiras classificações pe
trográficas, tinha-se ínposto por completo a siste¡nática linneana; o próprio Linneo, por outra parte' já em 1770 tentava classificar as rochas e os ninerais segundo un sisterna "natural" inteiranente análogo ao biológico (ver Ronner, 1963, p. 161) .
ções

As discussões en torno da rnetodologia taxonônica

enfatizavam a ímportância da construção de urn siste¡na taxonônico
"natura1" que descrevesse as relações "reais" existentes entïe

os objetos classificados. Das propostas já fornuladas naquela é
poca para a classificação dos seres vivos, selecionou Linneo as

partir dos detalhes norfológicos (nelhor: "ho
lonorfológicos", entendendo corno tal a sonatória de todas as pos
síveis características) e que, em função do exane da unidade bio
1ógica (o "indivÍduo"), partia para identificação da unidade ime
diatamente superior, a "espécie": guiados pelos conceitos aristotélicos do "específico" e do "gen6rico" delirnj.tavan - se então
as características individuais, para abstrair as que constituiam
a categoria supra-individual "espécie". Por sua vez'as espécies
que classifica¡n a

eran agrupadas ern "gêneros", e outras unidades superiores, atTavés da aná1ise das sernelhanças norfológicas, construindo-se as-

sin o "sistema natural",
A espécì e em Bio'l ogia

Pelo menos e¡n teoria, o conceito de espécie bioló
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gica pode ser definido de naneira precisa. Trata-se, sobretudo,
de urna conunidade reprodutiva, portadora de urn I'fundo" conum de
características genéticas transmissÍveis (o "genótipo").

o código genético de cada espécie é unico, e é ne
le que se acurnulan as infornações para a construção do organismo (do "fenótipo"). O conjunto de ínformações holonorfológícas,
transmitidos pelo código genético, 6 realmente nuito grande, e é
portanto nuito pequena a probabilidade que dois códígos genéticos diferentes transmitan exatanente a mesna inforrnação, Ou seja, é praticamente inpossÍve1 que organismos ídântócos do
ponto de vísta ,holomorfológico se apresenten com códigos gen6ticos (gen6tipos) difez,entes. Segue-se aqui o exposto em vários
textos, particularnente en Hennig 1968, e Dobzhansky, 1973,
prática define-se uma espécie (essencialrnente,
a tarefa de identificar códigos genéticos) através do estudo de
suas características holomorfológicas. Esta tarefa ceÎtamente
não é simples, jã que o estudo de toda a holonorfologia (morfolo
gia externa e interna,fisiologia, etc.) de uma deterrninada espécie converte-se em trabalho muito denorado ou até inpossível de
ser realizado (por ex., no caso de fósseis). Portanto, ern lugar
de estudar e relacionar todas as possíveis caracterÍsticas holonorfol6gicas, a prática do sisternático restringe-se a estudar as
nais acessíveis, geralmente aquelas do tipo norfológico (externo, ãs vezes tanb6m as ¿e tipo interno). A anãlise destas dificuldades práticas, explì.ca ben porque existern ainda tantos pïoblernas de tipo sistenático. Assirn, nuitas das "paleoespécies"
Na
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dos paleontó1ogos definern-se em função de características

pura-

nente norfológicas,
Estas consíderações levam diretamente ã pergunta
chave da sistenática: por que se estabelece automaticamente um
sistema "natural", revelador das relações de parentesco entïe or

da avaliação de sernelhanças
e diferenças rnorfológicas? Parece portanto, para quantificar ne
thor a questão, que é grande a chance que as relações de parentesco fiquen expostas através do estudo de rneros caracteres morfológicos, Para responder ã questão, lenbra-se brevenente o pro
cesso de transmissão de caracteres e o de "especiação". 0 código gen6tiòo de cada espécie, que deternina as características ho
lomorfológicas, é transrnitido a cada indivÍduo por seus progenitores. Cada um destes inclivíduos carrega consigo o mesno código, que pode eventualrnente ser trans¡nitido indefinidarnente , atra
v6s dos sucessivos descendentes (fora as variações consíderadas
"individuaj.s"). O processo de "especiação" consiste na aparição
de organismos con novas caracterÍsticas, portanto con código geganismos, ao se classificar

a partil

n6tico próprio, que num determinado nomento se "isolá.m" genetica
mente da conunidade da qual se derj-vam.
Uma

das conclusões óbvias deste esquema 6 que

o

processo discutido gera una sequência de espécies ligadas entre
si þor relações filogenéticas de parentesco, A partir de uma. do

terninada população, construiu-se uma cadeia de organisnos sucessivos, interligados entre si por pequenas diferenças ge.néticas
(que aparecen, para o sistenático, como características holonor-
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fológicas ligeiramente diferentes). Estas diferenças, quando en
f at).zadas, levan à apari.ção de espécíes, relacionadas por relações híerárquicas de descendênci"a.

Ficou resurnido, no pa'rágrafo superior, o que

de

fato constitui o fundanento da sísternática filogenética, construÍda a partiï do estudo das caracterísitcas holonorfolõgicas.
Encontra-se, no entanto, uma certa quota de arbitrariedade neste
procedinento, que não deve ser ignorada. O processo de identifi
cação das ¡e1ações filogenéticas baseía-se necessa:niamente na

su

pasicão que estas podem ser reconhecidas através das caracterís-

ticas holomorfológicas. Estas suposição, enbora nuito plausíve1
e at6 trivial (ver os primeíros parágrafos desta secção), pode
ser senpre motivo de discussão e são provavelnente raros os casos em que se comprovou inequivocanente a relação entre código
gen6tico e deterninado conjunto de característícas (e.g., no caso das experiências de laboratório con DrosophiLa). No entanto,

esta suposi cão ê tao necessária que se converte em fundamental:
sem e1a, .não caberia fazet sistenática fílogenética.

tras,

Ã esta "arbitrariedade" prirnária adicionan-se oude .¡nenor calibre, jâ que o sistemático está constantemente

estabelecendo pesos para as diversas características
sendo estudadas. Até que ponto deterrninada
ta¡nanho) deixa de

que

estão

caracterÍstica(e.g.,

ser característica sujeita a variações indivi-

duais, para converter-se en indícador de diferenças específicas?
Quais são as diferenças que justifican a criação de um gênero no
vo? Qual o grau de semelhança, e de quais caracterÍsticas, que
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justifican a construção de agrupanentos cono subfanÍlias, fa¡nílias, etc.? Qual o peso dado ãs semelhanças para julgar que una
espécie A está aparentada mais com B que corn C? Os critérios adotados para relações de parentesco nun determinado fi1o, são os
nesno utilizados nos outro s ? .
refere-se ao necanisno das
nutações, pelo qual provavelnente se viabiliza o processo de "es
peciação" acina discutido. Una nutação introduz un salto quânti
Urnaú1tima observação

co nô processo, porque passa-se de maneira descontÍnua de urn ge-

o acúnulo de nutações gera un novo
genótipo e que esse processo, por ser nais ou ¡nenos de¡noradô, se
realíza através dê várias gerações.

ne para

outro.

Supõe-se que

Corno

conclusão

final, observa-se que se justifi-

can anplarnente as afir¡nações que aparecen seguídanente:
a)

as relações de parentesco construÍdas atrav6s de avaliações
rnorfológicas (de preferência, holonorfológicas) são pelo nenos una aproximação a urn sistena "natural-" e expressan assim

as relações filogenéticas;
b) a derivação de novas espécies , a partít de espécies pré-existentes, processa-se de tal naneira que se justifíca a elabora
ção de árvores genealógicas, nas quais incorpora-se, inplicitanente, a noção de hierarquia e de (quase) continuídade nor-

foLogica. Duas esp6cíes aparentadas, separadas" atrav6s de ca
racterísticas rnorfológicas claranente diferentes, podern por
conseguinte considerar-se provavelnente Liga¿las por espécies
I'inte.r¡nediárias"

.
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Um exame

hìstórico do conceito de "espécie" petrogrãfìca
A proposta de Linneo é un dos marcos

da história

das Ciências Naturais, particularmente porque enfatíza o concei-

to de "espécie". Nada nais natural que aplicar este conceito,
tão fértil pa:.a a Biologia, t a¡nb6¡n corno fundarnento de outros sis
tenas classificat6rios. Esse foi um dos rnotivos nais inportantes que inpulsionou as tentativas classificatórias dos petrógrafos de rochas Ígneas, sobTetudo nuna época em que, nais do que
geólogos, os petrógrafos eran naturalistas e portanto nuito cien
tes dos avanços que ocorríam nos outTos canpos das Ciências Natu
rais. Quando , f)a'ra fins do sécu1o 19, as várias discipl-inas das
Ciências Naturais ficavam definitivanente linitadas co¡no os ca¡npos de atividade de especialistas, já o conceito de "espécie",
enprestado da Biología, estava fortenente ancorado no ideário
da taxononia da rochas ígneas.
É interessante a fanil ía'rízação con as classifica
ções ¡nais antigas de rochas, através das quais geraran-se os con

ceitos que hoje são utilizados para definir as rochas ígneas

e

C-1. As prineiras tentativas são
historica¡nente bastante tardias, e só aparecen en fins do sêcùlo
18, portanto ¡nais ou nenos na época da sistenática linneana*.
Desde cedo, edifica-se a classificação de rochas sobre dois fun
que são salientados na Tabela

As

prineiras tentativas de classificar os seres vivos são tâo

antigas quanto a hunanidade.

TÀBEIÀ C-I

.

pRINCrpÀrs c!ÀssrFrcÀçõEs MÀcRoscóplcÀs DE RocHÀs (ÀTÉ ì.862)
À-G

-

ÍTERNER

(I786187)

por 'forBações' (= conjuntos de rochas relacionadas estraÈigráfica e/ou tenporalhente)
lodas às Ìochas preclpitaatas ou acumuladas a pa!Èir de águas (Neptunisno)
Dt ferencÍa 5 fornações.
Urgebi?ge (= rochas antlgas) (granito, gnafsse, xisÈos, márEore, quartzito, sienLÈo, pltchstone, etc.)
aebe"gangegebit'ge (= rochas de transição) (inc.folhelho, quartzo xislor xisto, gtauvaque, etc.)
Ptoetzgeb¿?ge (= rochas esÈratlflêàdas) (arenito, hârga, Hacke, evaporitos, coqulna, basatto,variedades de carvão.etc. )
Aufsehuenngêbitge (= rochas ou ¡nateliais 'aluvionais' ou 'cofuviais") (areia, arglla, lama, selxos, tufito, etc.)
incendios
RochaÈ Ðulcânícae (Iava, Iapill.i, ctnza, peperlno,etc. ),geraoas por fusão de rochas no interior a pãrtir de
su.bteÌrâneos de canâdas de cârrrão
càda rocha, tlent o desle esquena, é ctassificada ségundo algruns crltérios:
Àgrì¡pamento

l) caráter nonoÈineráIico vs poli!ìinerálico
2) fãbrica ("g¡ãos lntelcrescittos" ou textura granufar vs tsextura con"grãos nuna !Ìassa f¡ìndalnenÈal" )
3) recorihecimento Aos ntnerals, os -guais eram divididos e¡n "plincipais' e "acessór1os" {só os principals caracterizava.Il a rocha)
À. BRONGNIÀRT

(1813,

1827

)

Classifica as rochas pela textura e ¡[ineràlogjè, ldenclficando rochas"hoEogêneas" (monominerálicas ou aparencemente con
sideradas nononineráIicas) e 'heterogêneas" ("nelangées", po).iminerálicas)
Às rochas heterogêÀeas são dtvididas em classes:
l) classe das lochas " i!éIglgg" (âgregaÈtos granulares sen nètrj.z ou ciÌìento) (ir¡cl , granlto,protógino, peg¡natito ' sienlto )
2) cLasse das lochaè "anisôneras" (agreqados con cristâis maiores e¡n matriz nais fina, as vezes ¿loninante) (gnaisse, xis
!o, filÍto, oficalci?ãl-varlolito,
"eracke", anfibolito, neláfiro, pórfiro, èmigdalóide, traqr¡ito. etc.)
3) classe ¿tas lochas "asresadâs" (rochas clásticas). Àgrupadas por fenonenos necãnicos e posteriormente clherltadas (brecha; psa.ûriÈos: arenlto, grauvaquer psef itos)
(EsÈa classlficação foi ùu¿latta en 1827, na qual foran incorporados cs conceitos da classiftcação de HÀbY)
J.R.EÀov

t1822

)

Classlficação de rochas segundo o ¡ÍineraL considerado principal (identificando-se assin rochas feldspãticas, dtalágicas,
nicácea;, quartzosas¡ carbonáticas, suLfáticas, eec-) sem considerações de ocoÈrência, Èextura ou est¡utura. Portanto,
a petrogEafia era rttn apên¿tlce da Mineralogia.
Enfatizava u¡la classificação naèurãf (no sentialo finneano) e agrupåva as rochas eIIl classes, ordens, genetos, esÉcies,
variedades e llodiflcaçoes.
c)
I

TABELA C-1

(continuação)
c-C.von

LEONIIARD lLA23/241

Divlale as Ìochas

e¡À 4 grupos gerais:
l) geteroEêneo (polinlnerãlico) , sub¿tividiAo e[l granutares, porfiríticas
2) Eohoqêneo (¡nonominerálico ou aparenÈêÞente DononineráIico). As realmente nonomineráIicas são tlivialj"atâs eh grânulares,
xiatosas e màctçàslfinas), 9 as g!gI9!!9!9IÊ9 nononineráIicas tñã-rear i¿aã-e-l-Fó-r-iËlfEiãTicas ) são aivididas en Eaci-

çast!1nas), Eortlrrtlcas, vitreas e escorièceas.
3) Rochas clásttcas
4) Rochas soltas (= agregaAos incoisolidados)
observe-se que as rochas ¿Io grupo I e 2 são ¿livididas en função ale clitérios el¡lnentemente te.turais-estrutu:a!g; en cada grnpo, as rochas são classiflca¿las aiticionátEente por !9¡!!Ig e ni.neraloslãlE. ÀBrcrr

(1841)

Estabelece a prineira classificação quÍ¡üica para as rochas pirogénlcas (= naq¡náticas). Divlde os hagmas {e as
rochas correspondentes ) em báslcos, neutros e éqi4gs (en função do conteúdo de "soluções sllicosas"). AÀatisa os plaglocláslos, e estabetece a ;EIã-ãÌbIÈè;-ãligoaÍãËi6 (que ta;bêrn tnclui anatesina), lã.braator e anortita. EsÈa-belece
coÈrespon¿tência entÌ'e ti-po ale rocha e o caráter (Eais ou lnenos cãlcico) do plagioclásj.o. Não utiliza critérlos tertur.ais.
G-ROSE (rE52)

É o autor da prlneira classificação totalEente mineralógica-textural pa.ra as rochas vulcânicas (=porfiríttcas,
con fenocristèis eÞ hâtriz nais fina). Às rochas vutcânicas são divi¿Iidas en 6 grupos, a saber.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

coE

fenocristais ale sa¡ri¿lina

con sanidina e oligoclãsio (e nafitos hidratados)
con oligocláslo (e nafitos hialrata¿Ios)
con oligoclásio e augita
co¡n

labrador e augica

con leììcftà e augita.
HDivi¿le as Ìoch¿s utilizando critérios

vez a nonenclatura geraf hoje utilizadå¡
1) Rochas de orlqen Íqnea
À - Rochas qranlÈicas: glanlto e sienito

COoUÀND (1857

)

genéticos, texturais-estruLurais e ¡nÍneralógicos, deflnlndo peÌa prÌDetra

B - iochas þorfi¡Íticas: altaläs1o, dlorito, pèleovulcanitos
c - B9S!3:. vurcânicãs. neovulcanito
2) Rochas ¿le oriqeû acuosa (= rochas setlinentares)
3) Rochas metamólficas
Ao lado de critélios teIlgIC¡E:lEgglgIgÞ e nlneralõqicos influen tanbéra outlos
supostanente separa¡n os p,aleo--ãos--GõGlcanitos

¿le

tipo 9:!¡gg!g!4l!99, os

que

a)
I

TABELÀ C-1 (continuação)

von coTTÀ (t862)
Ànalc,Eahente â H. COOU¡|¡¡D, von CCÍITÀ ativide as rochas em 3 graDdes grulros:
l) Rochas eruptivas
2) Rochas hetamórficås
3) Rochas sedÌnentares
Às rochas eluptivas eran divididas en:
a) Rgc\as vurcênica: ( "porf irfticas, maciças, ves icu là res ou vÍtre¿s quase nuncà con rexrurâ xrsrosà; rrequenre¡nenre
asso-á;iï"ãa.ã-ã.
cladas a turltosi )nôs quâis as relações co'n rornàs vurcânicas ..å""t". *ãii.ã,"
q".
;;;;;
cristalização de rlagr¡Þs
"i;;;.;r;
"á"
b)
divi¿lidas en rochâs plutônicas inreriores (=pruronitos vercradeiros)e suÞ€rrores.
g:"
++--P+:!++99::_::.
:I"T
quars a orlqen úasnuìtrca nao e totarhenLe cor¡Þrôvãdã I "trãtà-se-ã-é-lãnãicr-israriza¿ras
proi""ãíã"ffiå""tiii.
ções subtêrrâneas de erupções vulcånicas a" påi"",ãij";j-"'
Îàrbé¡¡ aqul lnsfste-se en sêpalar os pa.teovulcanlros (que seriârn "rochàs plutônicas")dos vulcanitos
nais recen_
tes. sonente na base ¿te crftérios geotóglcos, è não rexru¡ais
",i ^r".."r¿st"ã".

I

o\
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danentos. Por um lado, o meranente lógico e que se transmite ao
carnpo da Petrografia atrav6s da Biologia, identificava o "indiví
duo" e definia a "esp6cie". O outro é estritarnente geológico,
por ser de tipo estratigráfico-ternporal, baseado na id6ia que ro
chas de idades diferentes devern tanbén nerecer posições diferentes no sistema classificatório. Este segundo critério, hoje abandonado na sistenática de rochas em geral, foi un dos fundamen
tos da prineira classificação, a de Werner (ver Tabela C-1) e te
ve consideráve1 influência na Europa até inÍcios da século 20,
tendo sido inclusive adotado na sistenática de Zirkel e Rosenbusch (assin, rneláf iro, diabásío e basalto identificavan na Alernanha rochas basálticas de idades diferentes e supostas características geológicas tanbém ¡nuito diferentes). A estes dois fundanentos sona-se ainda un terceiro, tanbén de natureza geológica, que dívide as rochas segundo a sua granulação e que se exage
ra quando Rosenbusch literalnente inventou u¡na série de nones es
pecíficos para rochas de dique (contra este últino aspecto, ainda hoje ¡nuito utilizado, posicionararn-se Zirkel e a naioria dos
petrógrafos britânicos e a¡nericanos).
A influência do conceito de "espécie" nota-se cla
ranente en várias das classificações nacroscópicas antigas (Tabe
la C-1). Veja-se, por exenplo, a de Haüy, que no seu "Traité de
Mineralogie" (Ronner, 1963, p.167; Wahlstron, 1950, p.3l6) agru
pa as rochas en 'rclasses, ordens, gêneros, espécies, variedades
e nodificações". A discussão sobre a manei.ra de identificar
"espécie" petrográfica continua ao longo de todo o s6culo 19.

a
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várias perguntas, todâs' de"difíci1 ïêsp'ostà. ''Quais'Sãó oS cTít6rios que'peimitêm, na prática, transÞo1¿
t'ar p'ararâ Petio'giàfia classificações cono 'a linneanâ?{ Qual ér'e
equ'ivâ1ente petrográfíco do "iridivíduòr' biol6gico: a atnostra de
inão; o bonjunto de amost'raS did hã'o aþânhadas nun afloramento
maior, todas as rochas senelhantes de uma deterninada ãiea?
Càbên

j:

i

ìr

,

A1

guns petrógrafos iilentifiðaVàn ' cono' rlt ind ivíduol

änodtrã de Írão', a paictir da' quã1 'edtabelece-se a "êsp6cie"'pe'trográfica (e.g., Hobbs, em 1900, ver'Ronher, 1963, p.151). Paa:

ra

Rosénbusch, a

"rocha" ("espécie") 6 definida sírnplesrnente

en

função do' êðtüclo; no '1abórât61io,r d'a arn'ost'ia: deinão reÞr'êsentâti
va de corpos geológicos (Ronnèr, 1963, p.149). Mais recentenen-

te¡ Tröger,'"ern' 1931 (Rónner, '1 96'3, p:1'5 1) idêntlf ica na amost'rra
de não'' o equiùalente do "indivídub"; equ'iüale ã''"espéciie" bioló
gica o "conjunto': de''ioihas Qúe' repr¡s56nt:ainr 'todas'r às va'f ia'çõesr en'
cóh'tradàs 'ùó' a'f lbrârnento. Utn con j unto de:'co'rþò's' íhuiñanièntè' relacionados; e timitàdo's tempoi'â1'' b gèograf ícaÍrbhte r(âi rl'Þrovíhciiia

petrográfica" na sua acepÇão' rnáís iest'rita) representa para Tröger o equivalente do "gênero" (por exernplo, um conj unto de derra
nes basálticos associados). .A farní1ia, nesta compatação, estai ij:i'
fi'a' îeÞr'e'sê¡'tada þoT toilos: os' "bàsaltôs'" do mundo.
t,.:

::,

r rr r

, ,,

, 1:.

iÞ,,ouCoÈ S,ãbi,os

peti"bgraf oS, Que: :ji6r:s,6tu1,o,

1

g' r (ê. ri,rlir

'òi1¡s'ivre"Ìro atûa1) ''dèdicdm.se'a tès'taf I a validäde 'do 'princ:íplo :de
'rr"rO$'.16ìr. þaiàr a,lpeti'ograf :Ia, còi,i fr¡n¿lanentos teóiicos ade4ua-

dos.':ì Algurts'lndiiain que 'hà'PetrograÌfia :devÞûr':sêi id'eriti¡i'caÎl'ion
juntos" rnais do que esp6cies, cada un dos quais apresentando-se
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caracterÍsticas próprias, porén relativanente semelhantes en
tre si (apenas se diferencíando, por ex., por proporções divercom

sas dos nesmos ninerais) (e.9., Vogelsang, ern 1872, ver Ronner,
1963, p.188).
A confusão, nestas tentativas de estabelecer equi

valências, surge da dificuldade de definir o que o petrógrafo de
ve considerar os equivalentes de "indivÍduo", "geração", '!orga-

nisno", "espécie", todos conceitos de definição relativamente
concreta na Biologia. As rochas, por falta de individualidade or
gâníca, dificilrnente podern ser comparadas com os indivÍduos bio1ógicos.

II,

MODELOS MAGMÃTICOS

DE FRACIONAMENTO COMO BASE PARA A DISCUS-

SÃO DA CLASSIF]CAÇÃO DE ROCHAS ÍGNEAS

As "re1ações de parentesco" podern ser estudadas a
través de modelos petrogenéticos nuito sinples, a fín de aclarar

a natúTeza da evolução das rochas Ígneas e através dela identifi
car alguns critérios classificatórios que pernitan catal-ogar as
tendências evoluti.vas.

aqui utilizado é o fracionanento rnagnãti
co, que permite obter rochas Ígneas diferentes, através do necanismo de cristalização fracionada, A partir de un magma parenO nodelo

, portanto, inicia-se un pîocesso que pode originar várias sé
ries de rochas ígneas. Existen dois enfoques diferentes para de
finir a evolução de urna série de rochas. Um deles refere-se aos
ta1
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aspectos puramente quím¿cos da evolução, e pode

ser

acornpanhado

fases. Outro, no entanto, é de ndtureza geológí
ca, condicionando texturas e estruturas da rocha, forna e tamanho dos corpos, e convertendo-se frequentenente en controlador
da evolução química (separação nais ou nenos conpleta de cristais , etc. ).
en diagranas de

Faz-se necessário, portanto,

o

exane

por

separado

da euoLueão quínoca e do condicdonamento gàoLogico.

A.

CONSIDERAÇOES GERAIS

0 modelo magmãtico de fracionamento

0 esquema a ser discutído apresenta-se resunidamente na Figura C-1. Ne1a, observa-se que uma linhagem de magrnas, cada vez mais evoluídos, estão relacionados entre si atrav6s de rnecanisrnos de subtração; a partir de urn magna parental
original (MP) obt6n-se un primeiro nagma derivado (I,lD 1) pela
subtração de ¡ninerais que, reunidos, constituen a fração complementar (rocha derivada RD 1). Quinicamente, MD 1 + RD 1 = MP.

Este mecanismo ïepete-se tantas vezes como 6 necessário, derivan
do-se assin sucessivos nagmas (MD Z; etc.) aos quais associanse quimicarnente as rochas derivadas correspondentes (RD 2, etc.).
Estabelecen-se desta naneira duas séries ou linhagens paralelas.

6 a sárie euoLutiua dos Líquídos (a ttliquid Line of descenttt1
Bowen, 1928), que na Figura C-'l , está indicada por MD 1, MD 2,
etc. A segunda 6 a das frações complenentaies de rochas (RD 1,
Una
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MP

_-_> y Dl +MD2----->MD3---->
\
\

FIGURA

RDI

\_.-

\Roz

\nog

C-1. Modeìo esquemátíco de fracionamento magmático.
A part ir do magma parental Mp separâ - se um
conj un to de minerais "llquldusrr const i tu indo a
rocha derivada RD 1: o I Íqu ído resídual é o
magma derlvado l'10 1, que continua se f racionan
do em magma der Ìvado (¡to Z) e rocha der ivada 2
(RD 2)¡ e rc. (ver rexto).

.

L-¿¿.

RD

2, etc,; Figura C-1).

O mecanisno aqui proposto

talização fracionada, ainda hoje considerado
portantes rnecanisrnos petro genéticos.
As di ferenças entre

a

I i nhagem

corno urn

é o de cris
dos nais

dos liquidos e das fra ções

im

compl

e

mentares

salientar as caracterÍsticas
nais notáveis das duas linhagens inseridas no esquena da Figura
C-'1 . A dos 1íquidos ("1iquid line of descent") caracteriza - se
por constituir-se en série contÍnua, porquanto os sucessivos nagParece inportante

algun, por discontinuidades quírni.cas (no esquema não se considera a possibilidade
da irniscibilidade 1íquida). A linhagern das rochas derivadas (RD
1, etc.) é fundanent a lment e diferente, porque está .constituída

¡nas derivados não estão separados, en monento

principalrnente por ninerais "1íquidus", que se separan dos respectivos nagmas. É nornal que vãrios nagnas diferentes apresen-

ten-se corn fases 'rliquidus" tanbén diferentes, que constituen, ao
se separaren, urna s6rie de rochas nuito diferentes, ou até incom
patíveis. Já que muitas das rochas derivadas não se corresponden, quinicanente, corn 1Íquidos (e.g., anortositos ou cromititos) cornpreende-se que a linhagen respectiva (RD 1, RD 2, Figura
C-1) apresenta geral-nente discontinuidades químicas ãs vezes

to

mui

¡narcadas.

Fracionamento e complexos estrati formes
O ¡nodelo conceitual rnuito

sinples colocado na Fi-
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gura C-1

ilustra-se, na natureza, atrav6s da cristalização de 1í

quidos basálticos en cânaras rnagnáticas fechadas, nas quais esta
belece-se una separação cristal-magma pelo controle do regine
t6r¡nico e consequente rnecanisrno de correntes convect ivas (l,trager
e Brown, 1968; Irvine, 1980). Nestes exenplos as várias corïen
tes depositam gradativamente, no fundo da câmara rnagnática, as
fases "liquidus" sob a fofna de cristais "cumu1us" ou 'rcunula-

tosr', entre os quais ainda fica¡n imobilizados restos de magna in
tersticial cono ¡naterial I'intercumulus" (Wager et a1 ., 19ó0).
Quanto nenor a quantidade de nagna "intercunulus nestes cumulatos (e nenor a conunicação co¡n o magna fresco da cânara rnagmática suprajacente, ver por ex., Irvine, 1980) tanto ¡naior será a
diferença quÍnica entre o material assim separado (equivalente
ao RD 1 da Figura C-.1 ) e o nagna que naquele nonento se distribuí pela cârnara (equivalente ao MD 1, Figura C-1). 0 processo a
vança, atravás do fracioiranento de ninerais que se separam de nag
nas cada vez nais diferenciados.
Entre a composição clo prirneiro magna e a do ú1timo, posicíona-se toda una sárie de magmas corn conposições gradativamente intermediárias entre as dos extTenos; nun diagrana de
var j-ação,

o quimisno destes 1íquidos aparecetã representado poï
tendências evolutiyas contÍnuas. Pelo contrário, os cunulatos
depositados no fundo da câ¡nara se apresentarão frequentenente
com narcadas descontinuidades quírnicas (e mineralógicas), já que
una boa parte deles (piroxenitos, anortositos, dunitos, cromiitì.

tos, etc.) não aparecem corno 1Íquidos

magrnáticos.
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Carãter geral do

model

o de fracionamento

Este esquema, enbora sinples, tem a vantagen de
ïepresentar u¡na boa base para discutir a evolução das rochas Ígneas. Conceituafnente, apresenta l;odas as possíveis relações de
parentesco que caracterizam séries de

to a necessidade de discutir
vo. Ve j a-se senão:

rochas.

separadamente

existe portan
cada processo evolut!
Não

a) 0 esquena de fracionamento pode ser aplicado en qualquer esca
la. É inportante visualizar que mecanisnos análogos são, pro
vavelnente, os que controlan a evolução da naioria das s6ries
de rochas ígneas.

b)

ilas caracterÍsticas da evolução da linhagem 1íquida é que
se apresenta quimicamente contÍnua (pe1à nénos en teoria). Es
ta característica, a da continuidad.e d.as compos4ções químicas
(e portanto das possíveis rochas que representarian o seu pro

Uma

duto cristalizado) 6 a que define a naioria dos processos petrogenéticos propostos por petró1ogos (incluindo-se tanbén os
de natureza não magnática) retratando-se assim obvianente

uma

situação real . O esquena conceitual irnpl-Ícito no noáelo de
fra,cionamento é portanto totalnente geral ' porque o que impor
ta salientar é que o rnecanisrno petrôgenético pode e deve gerar s6ries contínuas (as representativas da linhagen 1íquida).

c) Por outro lado, a s6rie de rochas fracionadas destaca-se, con
ceitualnente, da linhagem 1íquida porque se observa aqui- a
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possibilidade de gerar rochas Ígneas que chegan a constituir
sév,ies descontínuas (o processo de

6, neste sentido

conceitual-

cristalização fracionada

| senelhante ao da imiscibilidatle).

d) Conceitualnente, o necanisno de cristalização fracionada é
pouco diferente do da fusão fracíonada ino últino caso, entre
tanto, destaca-se a possi.bilidade de se gerar tanto séries 1í
quidas cono frações complernenta'res descontínuas: para detathes, ver Morse,

1980)

.

0s vãri os ti pos de séri es petrogrãfi

cas

O modelo de fracionamento permite una

rápida tipi

ficação das rochas Ígneas, segundo que se observen, nas séries
petrográficas, representantes da linhagem 1íquida ou das frações
conp lementares

.

O

prineiro

ca.sô apresenta-se quando

sonente os produtos fracionados (o equivalente

de

se

observam

1, RD 2,
etc., Figura C-1). Exe¡nplo deste caso é o dos cornplexos estrati
RD

forrnes, nos quais as variações 1itológicas observadas corresponden-se en boa parte a associaçõe.s de ninerais fracionados. A corn
posição dos magrnas associados deve ser deduzid.a, a naioria das

vezes, através de considerações petrológicas (Wager e
't

968)

Brown,

.

O segundo caso setã aquele onde

só se

observarn,

cono rochas, os produtos cristalizados da linhagern 1íquida (MD 1,
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2, etc., Figura C-1). A evolução inibe neste caso a exposição das frações cornplementares (RD 1' etc.) que fican ocultas ã

MD

observação. Historicanente, as discussões sobre evolução nagnática centraram-se precisanente neste caso; já Bowen (1928) chanava a atenção sobre o tena e indicava critérios que pernitissen

a identificação de rochas que representassen a linhagen 1Íqu'ida
(esta discussão nostra, por outra parte' que ainda hoje continua
a descoberto un dos ¡nais s6rios problemas geológicos e petrológicos, que é o de identificar as frações conplenentares da r'1iquid line of descenti').
No te?cedz'o caso, coexistem

cristalizados da linhagen líquida

(MD

tanto os equivalentes

1, etc.)

como

os das fta-

ções complenentares (RD 1, etc.). Este caso não foi claramente
documentado. De maneira muito vaga, raz-se referência inplicita ao caso quando se indica que peridotitos e piroxênitos ofiolÍ
ticos (e.g. Conference Parti.cipants, 1972) são "restitos" ou man

to residual, derivados de rnanto férti1 através de fusões fracionadas; as partes fundidas estarian diretarnente Tepresentadas pe
1os basaltos rnais prirnitivos (particularnente dos oceânicos) sen
que no entanto seja possível identificar relações nais precisas
de conplenentariedade entre deter¡ninado tipo de manto residual e
algun basalto prinitiúo (ver ta¡nbém Rhodes ' 1981)'
B.

EVOLUçÃO QUfMICA

E

DIAGRAMAS DE FASE

A evolução quírnica de un nagna pode ser representada de nanei¡a geral ern diagranas de fase. Para rnaior facilida
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de, discuten-se aqui exemplos concretos de 1íquidos basá1ticos.
Urn .prineiro caso apresenta-se inserindo una linhagen 1íquida no
diagrama Fo-Di-An-Ab (Figura

C-2). É possÍve1 passár gradativa,,'
nente do 1Íquido parental MP até o 1Íquido C, através de vários
¡necanisnos de fracionamento, todos eles porérn envolvendo as sepa

rações de Fo, Di e plagioclásio em proporções

variáveis. Do pon
to de vist.a neranente quÍmico, poïtanto, existe a possibilidade
de gradações conpletas desde un extreno da linhagen lÍquida (MP)
at6 o outro (lÍquido C). Do ponto de vista mineralógico, as rochas que se fornarem por cristal ízação destes dois extrenos, estarão constit,uÍdas por proporções pouco diferentes de Fo, Di e
Plagioclásio, que se diferencian sobretudo pela cornposição dopla
gioclásio; o presente no "basalto" MP será nais cálcico que o
que se encontTa no "basalto" C. Por outra pafte, entÌe MP e o
1Íquido e, certamente existen diferenças evolutivas, ernbora apenas de grau; assin o líquido C é mais evoluÍdo que o B, etc, po
de ser nuito inportante salientar, con adequada nonenclatura, as
diferenças entre MP e C, o que só poderá ser implementado através da fixação de 1i¡nites afbitrários (e.g., no¡nes diferentes pa
Ta rochas basálticas com plagioclásios diferentes).
A6sin, a
naioria dos autores reco¡nenda, hoje em dia, a utilização de nomes diferenciadores para alcali basaltos con labradorita, andesi
na, ou o1igloc1ásio (normativo ou ¡nodal: ver por ex., Macdonald,
19ó0)

,

ilustra-se ínserindo vários 1Í
quidos no diagÌana Fo-En-Di-Si0, (Figura C-3; Morse, 1980). Re
presentar¡r-se composições 1Íquidas localizadas no volune de fase
Un segundo exernplo

.
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/

,//

/4

FIGURA C-2

/'
,/' ,,:

',.,7

(cf. Yoder e Tilley,
1962) , lnd icam-se os respect ¡vos vqI umes de fase
(Fo, P, Di e Sp, resp, forster ita, plagioclásio,
diopsldio e espinélio). MP: magma pêrentaì, que
por f ra c ion amen to de proporções var iãve ias de Fo,
P e Di, origina os magmas de r í vados identif icados
pelas .l.et.ras A, B e. C, Ver texto Para comentários.
Diagrama de fases Ab-An-,Di-Fo
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da Fo;MP e A indican cornposição extrenas. A partir de Mp, por
fracionanento de Fo, obtém-se un 1Íquido derivado, cqja fr ação

"dunito", e assin sucessivarnente, até atingir a composição do lÍquido derivado A, Cono no caso de exenplo
anterior, tanbém aqui encontra-se continuidade quínica entre os
conplementar será un

dois 1íquidos extrenos assinalados.

A, se cristalizados, nostrarão.en
tretanto importantes diferenças con o exenplo anterior (Figura
C-Z). 0 lÍquido MP, sob condições de equilÍbrio, cristalizará
convertendo-se nuna nistura cristalina de Fo, Piroxênios e An;
a sua fase "liquidus" 6 Fo, ã qual se adiciona En e posteriorrnen
te An, nas superfícies (ou linhas) correspondentes de coexistência, Por outro 1ado, o líquido A ta¡nbén apresentará Fo cono
sua fase "liquidus", que se converte en En, por reação con o nag
Os 1íquidos MP e

na, na superfície Fo-En (tracej ado denso na Figura C-3); esta su
perfície será então abandonada, e o 1Íquido evolui at6 atingir o
ponto de coprecipitacão de An, piroxênios e quartzo, A cornposição

final de equilíbrio da cornposição A é una rnistura destes mi-

neraí

s

.

As diferenças entre Lstes dois 1íquidos deve-se a
que un deles é insaturado, enquanto que o outTo nostra-se super-

saturado con respeito ã sÍ1ica. Ernbora pertencendo a una série
contínua, o 1Íquido A nuda de características quando após a cris

talízação inicial de Fo atinge a superfície de coexistência FoPx (ponto B, Figura C-3). Gerarn-se assin as condições para a
reabsorção total de Fo e a conseguinte possibí1idad" 'd" entrar
I
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FIGURA C-3.

D

iagrama tentat ivo Fo-Qz-An-D i (cf ' Morse' 1980).

0s voìumes de f ase ind icados são os de 01, Px, Qz
(olivina, piroxênÌos e poìimorfos de síl ica, respect ivamente). 0 pìano En-An-D i é o pìano de sa-

turagão; à d ire ita, os lÍqu idos são supersâturados, e insaturados ã esquerda. 0 magma Parental
MP evoìui para lÍquido A (à d ire ita do plano de
saturação) por separêção de olivina¡ o I Íquído B
s itua-se no pìano de coex istênc ia Fo-Px. Ver tex
to.
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no volume supersaturado de fase do diagrana da Figura C_3. As di
ferenças entre Mp e A são nuito significativas, e poden.ser de_

tectadas ãs vezes claramente na nineralogia da rocha (e,g., no
caso das rochas francamente faneríticas). De qualquer naneira,

elas aparecerão quando se rnanipularn conven i ent enent e os .dados
quÍnicos (convertendo-os em norrnas, núneros cte Niggli, etc.),
Outro 6, finalrnente, o caso quando entre duas con
posições 1Íquidas interpõe-se una "divisa tér¡nica" (yoder e Til-

Iey, 1962),

sistena basá1tico existe abundante informação
tanto geológica (Kennedy, 1933) corno experimental e petrográfica
(Yoder e Ti11ey, 1962), para justificar a existência de inportan
te divisa t6rmica, Os basaltos con nefelina (alcali basaltos e
rochas associadas) e os basaltos discutidos até aqui (toleitos
e rochas associadas) apresentam, a baixas pressões, evoluçõesnag
n6ticas divergentes (Figura C-4). O volune de fases corresponNo

dentes aos alca1í basaltos é petrogeneticamente inconpatíve1 com
o dos toleitos e carece neste caso totalnente de sentido falar

de gradações ou trans j-ções entre un e outro tipo basáltico.
A evolução química como parâmetro petrogenético fundamental

As variações quínicas que

controlan a evolução
rnagnática centran-se no conporta¡nento ilos critais face ao 1Íquido rnagrnático. Ao início, durante a fase de geração de un magma
parental, as uariáveis fÍsico-quÍnicas controlan o início da fusão; a conposição do líquido inicial , e a d.a fraçâo conplenentar (restÍtica), dependerá então do quinismo e rnineralogia do sis
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Di

(Co-Px)

4U

Fo (Ol)

FIGURA C-4.

tetraedro basáltico Di (representando Ca*p iroxê
nio, Ca-Px)' fo (rePresentêndo oìivina, 0ì), Ne
(nefelina), e Qz. En representa ortóp ìroxên Ìo,
(0px) ,e Ab o plagioclás¡o (P) 0 pìano Fo-Di-Ab é
o plano crÍtico de insaturação (di,uisa tárnica)
enq uan to que o Pìano En-Ab-D i é p lano de saturação para olivina, Alcaìi basaìtos cristalizam ã
esquerda, to le itos ã d ire ¡ta do plano crftico de
O

insaturação.
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tena,

Subsequentes evoluções nagnáticas poden tarnbém ser visua-

lizadas, corno a fusão parcial , em diagranas de fase, onde outra
vez o conportanento da fração crístalina deterninará os ca¡ninhos
da evolução rnagnática. A análise da evolução magmã.tíca, acessí,.leL so atz,aoás, de dad,os químicos de yochas e ninerat)s, revestese portanto da' náxima inportância para a Petrografia fgnea.
I

À 1uz deste contexto, é totalrnente desnecessária
a discussão sobre a prinazia de classificações "quínicas" ou 'rni

neralógico-texturais": os dois sistemas são importantes, na medida em que transrnitan a inforrnação desejada e pernitan acesso
aos diagrarnas de fase, Prefere-se, na prática, simplesnente um
ou outro sistema, por motivos de consistência, facilidade ou

acei.

tação (ver por ex., os conentários de St¡eckeisen, 1976a, 1978_;
Church, 1975), nas não porque existan inpedinentos teóricos contTa um ou outro sistena.
Jã que finalidade da maior irnportância na Petrologia fgnea 6 a deterninação das tendências evolutivas (resultado,
a maioria das vezes, de interações cristal-nagrna) conpreende-ee
que são inaceíþtítteis.unicamente

as

nomencLatuz.as. petr.og.r,ã¡ícas

que ocultem ou mínímizem díferenças eltolutioas ¿mportanþes.

Este ponto é ressaltado na seção seguinte.

t-

-2^

Concl usões

A vantagen de

discutir tendências evolutivas atra

vés de diagranas de fase é que se mostra claranente quais são as
"relações de parentesco" que devem ser salientadas por 'mei.o de
nonenclatura adequada.
Comentan-se, em continuação, algunas conlusões e-

manadas

a)

da discussão anterior.

Continu'i dade quími ca na I inhagem
I i n hagem

de fra

Çõe

s

ìíquida, descontinuidade

complementares.

prirneiro 1ugar, parece óbvio que as rochas que
representam a linhagen 1íquida são de fato nenbros de séries
quÍnicas contínuas, cono foi expressado por H. Willians' Este já não é o caso das rochas que representam as frações conEm

plenentares, cono fica de¡nonstrado na estratigrafia vertical
da rnaioria dos conplexos estratifornes.

b)

Tendênci

a evol utivas i dent if icadas na nomencl a tura petrogrãf i

ca.

Urna

aná1ise

fatalista de crit6rios classificató-

rios poderia registrar que as classificações de rochas Ígneas
são sempre "arbitrárías", portanto não "naturais", já que, fi
nalmente, as rochas são só rnembros de s6ries contÍnuas. Afir
mações deste tipo, frequentemente encontradas na literatura
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(ver por ex., as discussões e¡n Shand, 1949 , p,?77, Ronnef,
19ó3, p.189, etc,) parecern-nos pouco aceitáveis, cono declara
ção geral, A nomenclatura petrográfica deve providenciar naneiras para identificar variações evolutivas irnportantes, através de crité.rios e definições que 6o muito obliquarnente po
dern ser classificados como "arbitrários". Os casos a seren a
tendidos são resu¡nidamente os seguintes:
Registro de tendên.cias evolutivas
quì

mi camen

em

série mineralõgicas

te cOntinuas.

Muitas rochas, enbora evolutivamente diferentes, distinguernse entre si apenas por alguns poucos parânetros. Tal é o caso dos basaltos acina discutidos. Para salientar a diferença

entre estas rochas, inpõe-se a caracterização de linites fixos que, ernbora arbit?<íyios, converten-se em n.eeeesdtioe para perrnitir a identificação. Assin, u¡n dos parâmetros nais
inportantes para separar esses basaltos, é a co¡nposição dos
plagioclásios (de preferência, normativa). Em função deste
crítério, estabelece-se "arbitrarianentei' que I'haü/aiito" 6 o

alcalí basalt.o (ou traquibasalto) con andesina, € "nugearito" aquele corn oligoclásio (Macdonald, 1960; Coo¡nbs e Wilkin
son,
Regi

1969)

.

stro da apari ção de mi nerai s formadores de rochas,

A discussão do caso

e¡n

que se passava de

ra toleiito supersaturado

(MP

olivina toleiito

pa-

e A, Figura C-3), nostra.que

nu
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série quinicanenLe contínua de rochas podem existir rninera
logias diferentes ou até nuito contrastadas.
Em geral , a apatíção de quaLquer mineva| formador de vocha de
ve ser registrada na nomenclatura; o "ulo dos que apresentan
mútuas relações de reação é só u¡n caso algo especial desta regra geral (e. g, , olivina-quartzo, Figura C-3). Do ponto de
vista dos diagranas de fase, a presença de um novo mineral
que seja inportante na sé¡ie en estudo (e.g., anfibólio priná
rio nu¡n gabro) signifíca que a evolução dos 1Íquidos atingiu,
ma

no diagrana de fases, novas áreas de estabilidade.

Registro de sér'i es petrogrãfìcas separadas por divisas tãrmicas,

basalto con "apenas" 5å de nefelina, e outro con "âpenas"
5% de quartzo, podem aparecel', para ula observação superficial,
mineralógica e sobretudo quirnicarnente nuito sernelhantes. Do
ponto de vista evolutivo, estes dois basaltos são totalmente
diferentes (Figura C-4). Esta diferença deve ser reconhecida
Un

pe

1a nonenc l atura.

stro da apari cão de minerai s acessórios petrogeneti camente si gni fi cati vos.

Regi

A argunentação apresentada nos patâgrafos anteriores pode tarn
bén ser levada ao ca¡ttpo dos ninerais acessórios.
Nos nefelina sienitos, titanita é acessório que caracteríza

os terÍros chamados niaequíticos (e. g. , Sdrensen, 1974b) . Es-
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tes nefel ina sienitos apresentarn conteúdos relativa¡nente baixos de Na e K, e o Ca (e¡nbora escasso) distribuiu-se co¡no ele
mento nenor nos ¡ninerais essenciais (feldspatos e máficos) e
nos acessórios (titanita). O Ti, por outro 1ado, distribuiuse da nesna naneira que rÈas rochas calco-alcalinas normais (pre
ferencialnente en biotita, piroxênios e anfibó1ios, e ta¡nbén
nos opacos e titanita).
Nos casos dos nefelina sienitos agpaítdcoa, no entanto, a rocha é tão fortenente peralcalina que
parte do Na (e/ou K) entra nos náficos e até cristaliza cono
minerais acessórios inco¡nuns (nos quais, por ex., encontra-se
a conbinaçâo SÍ-Ti-Na; Si-Zr-Na, etc. ), inexistindo condições para a formação de titanita, A presença de titanita,nûs
nefelinas sienitos eÍr geral , deve ser especialnente índicada,
por constituir-se em indicador petrogenético de inportância.
As idéias nais recentes sobre as sóries geoquimicanente dife-

.

Tentes de granitos (s6ries de "granitos co¡n ilnenitar', vs. os
"con magnetita") indicam que jâ nao basta com assinalar mera-

nente a presença de "opacos" nestas rochas (Chappell e White,
'1974; Ishihara, 1981). Antes ben, a presença de ilnenita,
ou de nagnetita, nestas rochas, apresenta-se carïegada de sig

nificação petrológica e net alogenét ica.
C. A EVOLUç.Ã,O GEOLÕGICA
TROCRÃF

I

COMO CONDICIONANORA DE CARACTERÍSTTCAS PE

CAS

0bter infornações conpletas sobre a evolução geo1ógica de una série petrogrâfica é, norrnalnente., bastante nìais di
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fÍcil que tentaï estabelecer os parânetros quírnicos ou nineralógicos, Muitas das etapas relacionadas co¡n a história geológica
não são acessíveis a observação direta, enquanto que linitações
das nais varíadas (problernas logísticos, ausência de aflora¡nentos adequados, etc.) frequentenente inpossibilita¡n trabalhos detalhados.

rápído dos vários fatores geológi
cos nostrará quais são os que nerecen ser fixados através de cri
t6rios para a nonenclatura petrográfica.
Um exame

s

eqtrer

Cornpartimentação geoùectônica

e séries petrogrãficas

Os estudos geológicos e petrológicos

naís

abran-

definír a existência de vá
rios anbientes geológicos (geotect6nicos) nuito caracterÍsticos.

gentes das ú1ti¡nas décadas perrnitiram

Assim, nostra a experiência geológica que as rochas Ígneas encon
tiadas em zonas de subdução são diferentes das que aconpanhan zo
evidentemente, os processos petrogenéticos,em
bora ainda muito pouco conhecidos, são diferentes nos dois casos, estabelecendo-se assin linhas evolutivas geológicas e quÍni
nas de

"rifting";

cas bastante específicas.

identificado, cono indicador petrogenético da ¡náxi¡na importância, o conceito de s¿tùe
pett'ogrdfíca, definida como u¡na assembléia caracterÍstica de tipos 1ito1ógicos, ligados entre si por necanis¡nos petrogenéticos
específicos que, fundamentalmente, são expressões diretas ou inAparece assi¡n clara¡nente
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diretas de control.es geotectôhicos globais. Amarra-se desta naneira a "série petrográfica" áireta¡nente ao anbiente geotectônico global, já que a eepeei fieidade t do conparti.nento geotectôni
co condiciona também uma " ê epeci fieídade't cotÌe1ata dos fenô¡ne
n

nos Ígneos.

A ', eepeci fi o¿dade,' de várias séries petrográficas,
e¡nbora apresentando-se ãs vezes constituída de ternos pe.trográf!
cos aparenternente senelhantes, pode ser detectada de várias flâne

iras

delas é extrerna¡nente sutil e prende-se ã variação de tipo estatístico. Exemplo deste caso são as diferenças entre os MoRB ("¡nid oceanic ridge basalts") e os toleitos oceânicos de ilhas intraplaca, .que se identifica¡n globalnente por
razões isotópicas e conteúdos de elementos traços. Enbora se en
Una

contren anostraS de basaltos quinicarnente idênticas nos dois anbientes, o conjunto dos dois tipos apresenta-se cono duas popula
'com
1i¡nites diferentes (e.g., Bence, 1981). Do
ções estatísticas
ponto de vista genético,. as diferenças deven-se provavelmente à
divergências na geração dos. nàgmas pârentais; nada indica que

as

evoluções quírnicas posteriores ã géração do nagma parental sejan

lnente difefentes: nõs dois casos. Exenplo senelhante
é a definicão de "do¡nÍnios .isotópiios", que caracterizan várias
provÍncias granÍticas, Þor outra parte ¡nuito semelhantes no tofunda¡nenta

cante ã petrografia, quirnisno global , etc. (e.g.., McCourtr lgSl).
Outra naneira de identificar as sé¡ies petrográfi
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cas.é.quando os processos. p.etrogené!.icos ímpõen evoluções com re

flexos si.gnif icativos no qutlnisno

naiores e nenores. Neste caso, .a,pvoluçã,o acentua a divergência inicial. entre
as. cluas séries petrográficas, a,tal ponto que os ternas evolutidos. elenentos

ser claramente diferenciados através de
nonenclatura petrográfica especial. 0s ternos efusivos nais evo
vanente extrenos merecen

luidos -que

basaltos de Thingmuli, Islandia,são qui
mica e mineralogicanente diferentes dos que se encontram,pol ex.,
nos arcos .isl".ândicos ou nos Andes. Para identif icar este tipo
especial de "andesito", surge a denominaçâo de "islandito" ("ice
landiterr
Rel

acompanham ,og

, Carmichael,

1964)

.

ações com a tectôn j ca local
Toda rocha ígnea coloca-se, como ocorrencra geolõ

gica, sob o..gontrole. de deterninado regime tectônico

1ocal

.

0b-

servações nesse sen.tido são anlig4s e sur:giran sobretudo através

do estudo geológico de, corpos graníticos, nos quais define-se u-

na terrninologia que relaciona os vários tipos de corpos Gorn a
tectônica loca1 (e.g.., Eskola, 1932; lVegnann, 1935; Read, 1957;

1971; Walton, 1955; . Buddington, I959; Hutchison,. 1970;
Se.phanso.n, .1975; e vári.os outros) . Em princÍpio, muitos destes
granitos, apresentam-se qom car,acterísticas geo16gicas bastante
específicas.. Entretanto, roti.neiramente a tipificação de deterninado cor,po granítico só 6 obtida através de trabalhos geológi*
cos, e-geocronológicos demorados. , Por outra parte, a experiência
ensina que frequentemente o caráter sin-, tardi-, ou pós-tectôni
co .do graníto não se. tr.a-ns.lada, ao q.uimis¡no ou ã amostra de não.
Marrno,
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A relação entre as diversas suites granÍticas e .a tectônica local, enbora parârnetro geológico de inportância e ¡nerecedor de re

gistro, não pode ser considerada crit6rio identíficado¡ de nomen
clatura petrográfica. Basta indicar, quando possÍvel ou desejáve1, o tipo tectônico através de adjetivações adequadas,cono. por
outra parte já vem sendo feito (corpo sin-, tardi-, pós-tectônico; etc. ) .
Forma,

tipo e tananho dos corpos de rochas ígneas

rápido nostra que o tipo de ocorrência
gêralrnente não condiciona as características de u¡na rocha ígnea.
Granitos idênticos encontram-se co¡no"stocks", 1âminas, diques, en
Um exa¡ne

bató1itos, etc. "Diabási.os" não estão restritos a diques ou
si11s, ou basaltos a derrames. Co¡n poucas exceções (quirnber l ito s,
a ¡naioria dos lanprófiros e carbonatitos), as rochas Ígneas não
são específicas de uma deternínada ocorrência geológica. Infeliznente, nuitos nones de rochas apresentarn-se con conotações
geológicas, a raiz da proposta de Rosenbusch, feita ern 1887 (c'f .
Ronner, 1963), de estabelecer u¡na nonenclatura especial para as.
rochas de dique ou hipo-abissais (ver comentários
guinte ) .

na seção

se-

Textura como i nd i cador de ambiente vulcânico ou pl utôni co
Em

função das diferenças:texturais,

(Tabela C-1), agrupavam-se as rochas ígneas

e¡n

já desde cedo

vulcânicas ou plu

tônicas, con .nonenclaturas paralelas. Mais tarde,

Rosenbusch a-

.
dicíonou ainda

u¡n
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terceiro grupo de nones para as rochas de di-

que.

foi questionada a legítirnidade de estabelecer duas no¡nenclaturas, a dos vulcanitos e a dos plutonitos. En
tretanto, deve-se exercitar un certo cuidado nas interpretações.
A granulação da rocha ígnea 6 função da cinética de cristalização, mais do que da profundidade de colocação. Rochas cristaliNunca

zadas em baixa profundidade, en sistenas vulcânicos "abertos" pa-

ra a superfície da crosta, poden se apresentar co¡n granulação
grossa (tal o caso dos autó1itos, encontrados em nuitas rochas
vulcânicas), enquanto que granulações finas, ou nuito finas, apresentan-se en rochas cristalízadas em profundidade.

alcalino de Poços de Caldas, encontramse nefelina sienitos, de granulação por vezes ¡nuito grosseira,
encaixados en "tinguaÍtos" afaníticos ou nuito fínos. Explicase a granulação dos "tinguaítosrr por ter-se colocado en a¡nbiente
subvulcânico aberto (fase provavelrnente explosiva con perda de
vo1áteis), enquanto que os nefelina sienitos cristalizaran poste
riorrnente provavelnente sob condições fechadas e con conteúdos
intatos de voláteis. Dificil¡nente, neste caso, poden se atribuir
a profundidades diferentes as granulações rnuito contratadas das
No ¡naciço

rochas coexistentes,
Deve-se poltanto questionar a

tentativa de estabe

Lecer eonneLacões nutþo estTe'ítae enþz'e granuLação e pt'ofundida-

de.

Nada

autoriza a pensar que as rochas ditas "hipo

ab

issais'r ( no
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sentido de pertenceren a corpos pequenos) se caracterizen decidi
danente por una granulação "intermediáría" a das rochas vulcânicas e plutônicas.
A regra a seguir é a de definir

una rocha cono
"vulcâníca" ou "plutônica'r en função da textura (ver por ex.
Streckeisen, 1967, 1976b, 1980) eæclusíuanente par^a identificar
a nonenclatura que deva ser utilizada para classificar a rocha.
Na maioria dos casos, una rocha

assin classificada co¡no "vulcâni
ca" provém inquestíonavelmente de anbientes vulcânicos ou subvul
cânicos, enquanto que a naiori"a das rochas 'lplutônicas" são efetivamente integrantes de corpos co¡nunente classificados corno p1u
tônicos. Entretanto, o exenplo de Poços de Caldas (cono por outTa parte nuitos outros) nostra que rochas supostanente antagônicas coexisten, con claros indícios geológicos de colocação a
profundidades se¡nelhantes .

'A criação de nomes paralelos para as rochas
"hipoabissais" (ver tambén seção precedente) peca por falta de visão geológica. Deve ser fortenente criticada, apesaÌ que a nonenclatura foi adotada pela rnaioria dos autores (e.g.,Johannsen,
1939; Ronner, 1 963 ; Wi1lians, Turner e Gilbert , 1952, e outros). Ern prineiro lugar, se a proposta é levada ã risca, deverão ser criados nomes especiais para os rnuitos, granitos tona
1itos, granodioritos, etc., QUê se encontïam cono diques (rochas
idênticas, por outra parte, às de rnaciços maiores). En segundo
1ugar, nada autoriza a índicar que as rochas de corpos pequenos
apresentam-se todas com texturas "internediárias" ou caracterÍsticas; inversa¡nente, a textura " inte rrned íâr ía" não garante que

c-44

.

a rocha ocorre cono corpo hipoabissal ("diabásios", Pol ex. ' encontran-se no interior de derra¡nes espessos). Muitos petr6grafos ingleses e a¡nericanos rejeitam a utílizaçâo dessa nonenclatura especial e preferen utiliz.ar diretanente os noÍ¡es de rochas
plutônicas ou vulcânicas, devidanente adaptados (assirn, un "dia*

básio" será un nicrogabro, urn "tinguaíto", un fonól,ito fanerítico, etc.; ver por ex., Hatch et al., 1975, p.297) '
Concì usões

Da discussão precedente

duas inportan
' extraen-se

tes colocações .
nostra a necessidade de discrininar as
rochas en função de þeætuva, crit6rio por outra parte j â sacranentado pelo consenso dos petrógrafos. Convén ressa'ltar que o
sirnples none ('rvu1cânico" ou ltplutônico") da Tocha não necessarianente Tesume de naneira aclequada a história de cristal.i zação.
Una delas

A segunda colocação nlostra a irnportância de se de
finir as vãrias series pet?ogt'cificas, que co¡no associações carac

terísticas encontran-se restritas a arnbientes geolfigico-geotectô
nicos especiais. As diversas séries geralmente Se catacterizarn
pelo quirnisrno, rnineralogia, ocorrência e deter¡ninada sequência
temporal de intrusões. Os granitos rasos que estão invaclindo pa
cotes eugeosinclinais andinos, por exemplo, apresentan-se com as
pectos quínicos-rnineralógicos, isotópicos e netalogenéticos próprios (e.g., Pitcher, 1978; Mccourt, 1981); aparecem cono col-
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pos geológÍcos muito característicos,.claranente relacionados

co¡n

vulcanitos genet icamente associados, e geralnente evoluiran de
termos gábricos - dioríticos
iniciais para leucogranitos tar-

dios. Neste exenplo, observa-se que não existe ¡nelhor parânetro
para nortear modelos petrogenéticos que a cuidadosa identíficação
e descrição geológica-petrográfica das várias séríes de rochas:
assim, será de pouco valor o nodelo nagrnático que não explique
as causas da sequência tempoÌal dos tipos 1itológicos.

III

A

CLASSIFTCAÇÃO

E AS SÉRIES

Corn adequado

PETROGR.Á,FICAS

fundarnento

discutir raprdanente de que maneira

teórico, passa-se agora a

podem

ser irnplementadas

as

reivindicações classificatórias expostas nas páginas precedentes.
Estabelece-se, cono pnincípio norteador de toda
nomencLatura petrogncifíca, o conceiþo de eez,ie petrogiafíca. A
tteapecificidadett de eada eár,ie petz,ogrãfica deoe úer-se refLetida na nomencLatura petz'ogz,tíf iea, fazendo con que as regras da sis
te¡nática sejan o suficiente¡nente fLexíveis eorm pa"a ênglobar todos
os t€rmos

pet"ográficos

significativos do ponto de vista evolutivo,

e não os rejeitando a príoz.ø, en homenagen a utna pretensa sirnpli
ficação de no¡nenclatura. Inversanente, deven-se rejeitar sunarianente os nomes supérfluos , que nada eæpz,esaam en.teynoe de ca
?aetez,ístdeas euoLut¿uas.
Avanços nos conhecimentos pe.t.rológicos, na rnedida
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.

se aprinoram os nodelos petTogenéticos, pernitirão realizar revisoes periódicas da no¡nenclatura, adaptando-a para possi-

em que

veis novas exigências,
A nomencl atura geral
A necessidade de agrupar as rochas respeitando as

suas relações genéticas mostra que estão

justif i.cados tantos

os

e¿stenas mí,neralogicol-teæturd¿s como os químioos (ver discussão

na parte

II deste apêndice).

Já que não existe un sistena que atenda todas
reivindicações, utilizarn-se aqui aqueles já conhecidos, apenas

!

daptando-os äs nossas propostas.

Para

ral proposto pela

tal, parte-se do sisterna rnineralógico-textu-

Subcomíssão da IUGS (Streckeisen, 1976b,1978),

lnente o de maior aceitação na atualida.de. Estabelecen-se con este sistena os nonea-rlaizes de z,ochas pLutônícas e
uulcãnícae. As regras especÍficas a sereln seguidas continuam
sendo as expostas por Streckeisen (1976b, p'4-9, 11-12), e se re
inque s t ionave

sunen na Tabela C-2.

Todavia, esta nomenclatur a é clav'amente insuftaien
te. E1a peca por dois motivos. O pr'+me'íxo é que grupos inteiros de rochas, evolutivanente rnuito vari-ados, não são mencionados ou aparecern coletados sob nones genéricos; exernplo grj.tante

6 o dos basaltos en geral , e dos shoshonitos (Joplin, 1964'

1965;

ÎABEIÂ
REGRÀS

C-2

cERÀrs DE No!4ENcr.ÀTURÀ pÀtÀ RocíAs fcNEÀs

(St¡ecke.Lsen, Ì967 ¿ 1976b)

I) os grupos de minerais félstcos considerados pâra a cÌasslficação nineralógica texturat são¡
Q: quartzo e pol1norfos
À: feldspato alcalino (potássico, potáss1co-s&ico, afbita
hoo-os)
P: plagioclásLo hOS_tOO, escapolita
F. feldspatól¿tes ou foides (Ieucita, pseudoleucita, nefeli
na, soalâlita, noseana, hauynlta, cancriDftå, analcina e
oÌ¡tros ) .

vlsta evolrtlvo, é necessã¡Lo i¿le¡ttlficâr as rochas que apresentan albtta cono feldspato único ou predoÀrinènte (ver conêntárlo no te!
to); aLbita etn quantialades su.boralinaalas deve tanbén ser lessalta¿l¿ (ver legras 4 e 5).

Coñentá?¿o: alo ponto ate

2) os nireraÍs máflcos, sìùnados nodahente, definen o Ín¿llce
mlneraÌs
M. são: nj.cas, anflbóIio, plloxênio, olivinâs,
opacos, acessórios vãrios (tita[lÈa. apâtita. zLrcão, allanita, etc. ), meliuta, no¡ltlcelÌtta, carbonaÈos prlnários,
etc.: Àdiciona¡n-se ta$bélt out¡os mals raros cono os sillca
tos ¿ie netais raros de rochas alcal1nas (ê'rdlalita. êtc.),
granadas, silli¡nanita, cordierlta (e¡n granitos, ¿lioritos,
gabros, etc. ) , corlndon, etc..
Coñeúá!¿o: lníneÌafs rûãflcos nâs rochas não uttranãftcas (ver

'

regra 3) poden ser mlnerais lnportantes cono 1n¿l.l
ca¿lores petlogenêticos, e aleven ser nenclonaatos
(wer regras 4 e 5).

3) À classificåção ¿las rochas Ígneas reallza_se, pr.'inelra.nen
te en função do Índlce I'l¡ quanalo as rochas são subalivi¿li_
das eÞ leucocráticas, raesocrât1cas, netanocrátlcas e ultraDáf icas. Postêrioflrente, as rochas ultraháf lcas
classifica¡l essenclahente a Partlt dos nlnerais nãflcos,
e as outras pot nelo Aos ninerais féÌsicos (veÌ ¿letalhes
ee Streckeisen, 1976, 1980) ,l) À presença de p€quenas quantidades ¿le Elnerals forna¿lores
¿te rochas (<5t) nerece alestaque; utlliza-se paÌa estes cq
sos o nome raiz ¿ta rocha, con a rnenção Ao nlDeral eh ques
cot¡r
tão plecedÍda da pleposição "coh" (e.9,, "sLenito
quartzo", "d.iorito coE quaEtzo", etc-).
Conentá?io: a nonenclatura poAe-se estender Para os casos de
outros ninerÀis' quando são iErPortantes Petrc'ge(e-9-, "granito coIB ilnenl.ta', "nefe
Iina stenìto coñ tltanlta". etc.).

5) À presença de ninerat forEador ate rochas, ee quantldades
pequeltas, porên excedendo 5?, é lndlcadà con o nolne do n1
neraf conro pEefixo (e.9.. "quartzo dlorito", etc.).
Coñentã.tio: a nomellcÌatula do IUGS não é consequen

ta regra (vejå-se, p.exenplo, "nefellna slenito", a rocha do calr¡po 1l). De qualquer Eanelra,
a regra poae-se esten¿ter tanbém para os outros D1
nerais que ¿levan ser ¿testacatlos (e,g.,
'albita
sienito " , 'ilìenlta granito", -hornbletda gê.bro",

a')
I

--l
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Morrison, 1980) en particular. O segundo motiuo 6 que a relação
de no¡nes de rochas 6 pequena e insatisfatfria para albergar as
diferentes tendências evolutivas. Devern-se abrir opções para o
ingresso de terrnos legítimos, à luz de considerações evolutivas,
Assirn, o naujaÍto não 6 sinplesnente un "sodalita nefelina sieni

to"; trata-se de urn curnulato de flotação con sodalita corno mine
ra1 "cunulus" (e.9,, Sørensen, 1974b), Analoganente, o "naligni
to" (pelo nenos o da localidade tipo de Poobah Lake, Ontario,ver
Mitchell e Platt, 1979) 6 u¡na rocha cunulática, con piroxênios
"cunulus" e nefelina e feldspato potássico "intercurnulusr', e não
apenas un nefelina sienito nesocrático. pode-se até divergir so
bre a necessidade de conservar tais nones; no entanto, não se
pode negar que, por ex., rnalignito e "nefelina sieníto mesocráti
co" não são sin6ni¡nos, do ponto de vista evolutivo.

a nonenclatura exposta por
Streckeisen, utilizam-se sinplesnente as várias propostas já existentes na literatura. Deixando o caso dos basaltos e das roPata compLementar

chas alcalinas parâ una referência nais detalhada, indicarn-se a
continuação alguns trabalhos onde são expostos nones adequados pa

ra vários grupos de rochas: ko¡natii,tos (Arndt et al . , 1977;
Naldrett e Smith, 1981); basaltos, andesitos. e ri6litos de zonas
de subdução (Johnson e Taylor, 1981); andesítos (Gil1, 1981);ro
chas cunuláticas en geral (Wager e Brown, 1968; Irvine, lgg}) i
piroxenitos e peridotitos com textura netanórfica
(Ringwood ,
1975; Yoder, 1976),
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A

nomencl

atura de

basal

tos e rochas alcal

inas

Os basaltos (e rochas associadas) devem

classificar-se ern função da nonenclatura detalhada sugerida pela uti\iza
ção do tetraedro basáltico (Figura C-4; Yoder e Tilley, 1962),
con algumas adições que pernitan a incorporação de outros ternos

(hawaiito, nugearito, benmoreito, etc.; Muir e Ti11ey
Macdonald, 1960; Coonbs e Wilkinson, 1969).

'l

961;

Adota-se aqui, cono base para a classificação

das

rochas alcalinas (ver tanbén Apêndice E), a fornulação elaborada

por Slrensen (1974a; ver ta¡nbém SØrensen, 1974c), cuidando porén de avaliar cuidadosanente todos os ternos propostos, Vários
dos nomes que aparecen na tabela de Sdrensen são obsoletos ou po
dern ser rejeitados por não se adaptar aos critérios aqui propostos (ver abaíxo, e Glossário de termos petrográficos, no Apêndice E).

a criação de novos nones, apenas porque deterninada rocha seja inportante do pon
to de vista evolutivo. Métodos nuito sirnples (e.g., utilizacâo
de prefixos) bastam geralnente para identì-ficar mai,s conpletanen
te a rocha ern questão (e.g., ilnenita granito, ver Tabela C-2),
Não se propõe, especificanente,

Todavia, não se deve¡n barrar nornes novos (sejan

coletivos, sejan individuais) porque eles frequentenente expressam ¡nais corretanente algunas das características das rochas. As
sin, acunha-se o terno "kanafugito" para denorniar coletivanente
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os kalnafitos de Holnes (ver Sahama, 1g74), enquanto que o none
coletivo "lanproito" (no sentido de vulcanitas ricas en K e Mg,
de afinidades lanprofíricas) proposto jâ faz ter¡qJo por Niggli, 6 ho

je rnais utilizado que os nomes indíviduais dos integrantes

desta

série petrográfica.
Critér'i os pro po s tos

pa

ra

aval i

ar os

nomes de rochas

E necessário estabelecer os

critérios

cqn os quais

"julgar" a procedência dos nornes de rochas propostos na LiteratuTa, A p"eocupa.ção naioz, e' no sentido de pz,eserud? nomes que sejan signífica.t¿uos do ponto de ,¿ísl;a euoLuti¡¿o, Às vezes , o none pode ser substituído por un conjunto de palavras equivalentes
(o que, diga-se de passagen, frequenternente cornplica ainda nais
a nonenclatura; é nais fáci1 identificar diretanente o "lujauri
to't pelo seu nome próprio do que por substitutos tais cono "eudialita nefelina sienito foliado nesocrático").

critérios propostos para avalíar os nomes de
rochas aparecen lançados na Tabela C-3, e são utilizados para as
considerações expostas no Glossário (ver Apêndice E). Conentanse esses crit6rios, seguidarnente, identificados pelos rnesrnos núOs

meros que se encontra¡n na Tabela.

ser rejeitadas as nornenclaturas baseadas na ocorrência
geológica, En geral, não tem procedência utilizar none.s espe
cíficos para .as rochas de .diques, que poden ser substituídos,
sern maiores problernas ( "Rhornbporphyry" por microlarviquito
Devem

TÀBEI.À C-3

CRITÉRIOS PÀR,A AVÀI,IÀR NoMEs DE RocÍiÀs fGNEÀs

A îejeíção do cri¿étio de "colocdção h¿p.)abissal' coûa justìfíca.t¿ta para noùeê àe tochas.

I) Rejeitar os nones de rochas "hipoabissais" guânalo existãla
os eguivalentes plutônicos ou vulcãnicos (e.9., su.bstlluir
'Rhonbporphyr' po! bicro-larvlkito, tinquaiÈo por Dlcro-ne
felina sienito, etc. ).

7) separar clârâmente (geral-mente, con definições àrbitrar-ias) âs lochas, evolut.iwanente al!.ferentes. que integren
sér¿es nlneralõgico-quÍúicas trânsiclonais entre sl(e.g.,
harraìito, nugeallto, bennoreito, etc. ).
A teie¿ção ào estado eatîututal dos feldspdtos cono c"núrio
cLassiîíêató"¿o -

8) Rejeitar os Donles de rochas baseaalos ño esÈaalo estrutural
ato fel¿tspato l"sènidina", "ortoclásio", "nicroclínlo" ) .
2) Rejeitar. en qerâl, todos os nones definidos e¡û função
algu.na càracterística textulal (e.9., foiaito).
Conserxação àe aoûes que ¿denx¿f¿queñ x¿pôê petros!áf¿cos

de

crixéîioÊ pwuane^xe qtínieos para í¿ett¿î¿car pochas (ou sé!¿es de tochds ) características .
eÐo

em critérios quÍnicos, parà iatencificar glupos de rochas vutcânlcas caracleEístlcas (e. g. ,

LutíÐanente típ¿cos.

9) Àceitar noBes, baseados

3) P¡eserva! os Àornês quê se refere¡t a rochas coh caracÈerísticès evohìtívas pröprias (e-q., Iujaurito, lrâIignlto, nau
jairo, kêkortokiÈo).
Ctitéîias n¿neralósícos pa"a id.entíf¿¿æ os t¿poÊ petrogú|¿s evo LùtiÐdnent e d¿f e t ente s.

co

4) Identificar clarâmente tipos de rochas separados por ¿Iivisas térnicas (e.9., toleito e álcali basalto).
5) Identif ica! adequadanente (de prefêrêncla,con pref 1xos,etc.,
ver la.bela C_Aa âparl.ção de ninerais forma¿lores de rochas,
na série petrográfica sob estudo (e.g., hornblen¿la gabro
vs gabro coÌnunl).
6) Àssinalar

adequadåmente

a aparição de minerais ècessõrios

bela C-2Xe.9.,granÍeo com grana¿la, con ilnenitè,etc.;
dialita siênito, etc. ) .

eu-

Lanproitos)

.

10) Identlflcar as rochas afanítlcas ou vÍ¿reas preferencialmente através de clltérlos quínicos (e.g-, verito, cancalito. basanitóiite, etc. ) -

l1) Caractelizar adicionahente

com

crltérlos quí¡nicos as ro-

chas vuÌcânj,cas que poden, en parte, ser

caÌecterizadas
nineralogÍca.Ðente (e.g., toleito e ã1ca11 basaltor Þugea-

rito. hawailto.

eÈc.

).

Ì2) Àceitar critérios quÍI¡icos nas rochas plì¡tônicas
critêrios j.rnportantes ou auxiliares) só
parà caracterizar tipos petrog¡aficos evolutivanente
portantes (e.9., trondjehmitor rejeitar. poré¡n¡ nomes
mo cênadito, yosenitito, etc. ) .

iIÃco_

c)
I
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porfirÍtico, dolerito ou diabási.o por microgabro, crinanito
por olivina rnicrogabro con analcina, etc'; cf. Hatch et aI .,
1975). Entretanto, nomes nuito ancorados na literatura (e.
g., "diabásio" ou "tinguaíto") dificílmente deixarão de ser u
sados.

certa díscrição os nones que i.dentifi
can apenas u¡na feição textural, fora as que divídem as rochas
en plutônicas e vulcânicas. Un exemplo da a¡nbivalência desses ternos 6 oferecida pelo "granófiîo", que se aplica para u
¡na rocha geralmente leucogranÍtica (ou leucoriolÍtica), constituída por intercresci¡nento de feldspato alcalino e quartzo.
Acredita-se que esta textura simboliza crtstalízação eutética
ou
(coprecipitação). Observe-se que frequentenente dois,
mais ninerais coprecipitam sern, no entanto ' apresentaren tex
tura granofÍrica, que provavelmente deve-se a condicionanento
cinético partícu1ar. Granófiros, por outra parte, encontïanse associados a séries tanto tectônicas (e.E', a dos vulcanitos ácidos e granitos rasos andinos) cono de olivina toleitos
(e.g., en Skaergaard) e toleitos supersaturados a saturados
continentais (e.g., cono rocha associada aos basaltos da bacia do Patanâ). Do ponto de vista evolutivo' o terno ten por
tanto pouco sígnificado. Não se justifica, por outra palte'
a rnanutenção do ter¡no "foiaito'r (ver tanbém Apêndice E), que
caractetíza u¡n nefelina sienito cujo feldspato é tabular-1amí
nar e idio¡nóîfico segundo (010) (textura "foiaÍtica").
Que
nome dar então aos nefelina sienitos con o feldspato mais equidimensional : o de "ditroito" , cf ' Johannsen, 1938 , p.99?
Deve se trataî

com una

c_s3.

Trata-se de textura corn significado genático especial? Jus_
tifica-se inventar u¡n no¡ne especial para os granitos, sieni_

tos ou dioritos cujo feldspato é tabular_laminar?

3.

Devem

ser retidos,

em geral

, os nomes que descreven tipos 1ito1ógicos gerados (provavelnente ou comprovadarnente ) por pro_
cessos petrogenéticos particulares. Exenplifica_se co¡n doís
casos diferentes. 0 prirneiro refere_se ao das rochas para as
quaís pode-se encontrar urn conj unto de. no¡nes que descreveria
mais ou nenos adequada¡nente as feições mais inportantes. In_
dicara¡n-se já, rnais acina, os exemplos de lujautito, naujaito
e malignito. 0 segundo caso exenplifica_se con rochas cujos
ser substituídos por outros ,a1teïnativos; ocul_
tan-se, entretanto, nesse caso, diferenças petrogenét:icas sig

nomes podern

nificativas. Litchfieldito e rnariupolito são nefelina sienitos (cf. Streckeisen, 1976b) con altita cono feldspato alca1i
no único ou predorninante, provavelnente gerados a paÍtir de
processos não rnagnáticos (e.g., Slrensen, 1974b). Equiparar

estas rochas aos nefelinas sienitos nagnáticos conuns confundiria tendências petrogen6ticas muito diferentes. As raras ro
chas corn albita, em geral ,
t arn feldspato potáss ico.

devern

ser separadas das que

apresen

' A nomencratura deve assinalar a presença de divisas térnicas.
Agsì.n, o sistena basáltico nostra uma divisa térmica (Figura
C-4; Yoder e Tilley, 1962) que separa os alcali basaltos dos
toleitos, Não basta portanto a sirnples indicação que a rocha
é um ttbasaltotr.

"
5,
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Deve-se assinalar a aparição de minerais for¡nadores de rochas,

s6rie sob consideração. Un hornblen
da granito não se equivale a um biotita granito ' A cristali
zação de hornblenda nos nagnas respectivos assinala estágios
térrnicos ou conposicionais diferentes, que poden ser devida'
mente registrados nos diagranas de fase. Analoganente, deven
ser assinalados os indicadores ninerais de histórias polibári
cas; espin6lio-e plagioclásio-peridotitos são rochas cristalizadas sob pressões diferentes (Yoder, 1976; Ringwood,
que

se

j arn importantes na

197s).

6. Alguns acess6rios são Ínportantes indicadores evolutivos ' A
pÌesença de titanita nos nefelina sienitos pode ser clara índicacão do caráter niasquÍtico da rocha (Sdrensen, 1974b) '
encontradas co¡no séries contínuas, por6rn evolutiva¡nendiferentes, devem ser identificadas nediante defínições cla

7. Rochas

te
ras. Justifica-se assin a utilização de no¡nes cono hawaiito,
mugearito, etc. (e.g., Coonbs e Wilkinson, 1969), não bastando, outra vez, identificar essas rochas como meros "basaltosr''
a

Rejeitan-se os nomes baseados exclusiva ou pr edoninant emente
na caracterização do estado estrutural (mi-croclínio, ortoclásio, etc,) do feldspato potássico. Sern trabalhos detalhados
de raios X, é inpossível essa identificação ' Por outra parte, são frequentes as referências nais lecentes na literatura
sobre coexistência de dois ou mais estados estruturais

(cf '

M,Ulbrich, 1983, e bibliografia aIi citada).

'rju-

Nomes cono
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vitosri (nefelina sienito

ortoclásio pertítico; Johdnnsen,
1938) são portanto inaceitáveis (redefinido por petrógrafos
soviéticos, cf. Slrensen, 1974b),
co¡n

9, A utilização de crit6rios quínicos torna-se frequente¡nente ne
cessária para identificar coletivanente rochas com ca¡acterÍs
ticas conuns. Exenplo deste caso 6 o dos lanproÍtos , jâ cita
do.

'10.

Nones baseados no quinisno das rochas tornan-se necessãrios pa

ra identificar rochas vítreas ou afaníticas, Outra vez, tona
-se o exenplo dos larnproítos, muitos dos quais rnal identifica
dos originalnente por vários petrográfos, en função de carac-

terísticas sobretudo rnineralógicas (fortunito, verito, etc. ;
Johannsen, 1938). As definições originais são substituÍdas a
propriadanente por caracterízações nornativas (Fuster et aL. ,
1967).

0 dado quÍrnico, embora não. senpre necessário, é frequentenente auxíl-io nuito úti1 para identificaçõe,s nais aprinoradas. A
divisão dos basaltos en alcali basalto e toleito pode ser irnplenentada a partir de identificação. óptica dos piroxônios e
dos tipos 1itológicos acompanhantes; no entanto, processase com naior segurança a partir de dados nor¡nativos (Yoder e
Ti1ley, 1962). A própria definição da hawaiito e nugeaïito
(baseada sobretudo no teor de An do plagioclásio) á difíci1
ao microscópio, porérn segura através do plagioclásio norrnativo.
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12.

fanerÍticas, deve-se ern geral rejeitar uma nomenclatura baseada en características quÍnicas, exceto para os
casos em que se salienta alguna caracterÍstica evolutiva. Os
trondhj enitos são leuco-tonalitos ricos ern Na, característicos de bátótitos precarnbrianos do Escudo escandinavo e de outras áreas (e.g., Barker, 1979); o caráter sódico da rocha re
flete-se 'no plagioclásio, que geralnente é nais sódico que o
dos tonalitos conuns. A importância da rocha co¡no integrante
de urna série caracterÍstica justifica o nome. Pelo contrário, o canadito, definido por Quensel (cf . Johannsen, 1938),
é un nefelína sienito sen plagíoclásio modal e corn An nornati
vai este dado nada acrescenta e o none deve ser abandonado.
Nas rochas

c-57.

IV,

REFERENCIAS BIBLIOGRÃFICAS

Arndt N,T., Naldrett A.J, e Pyke D.R. 1977. Ko¡natiitic-

and

iron-rich tholeiitic lavas of Munro Township, northeast
Ontario. J.Petrol., 18, 319 -369 .
Barker F. 1979. Trondhjemite: definition, environnent

and

In: Barker F. (ed.): Trondhjenites,
dacites and related rocks. Elsevier, Amsterdam, 1-12.

hypothesis of origin.

A.E, 1981, Oceanic intraplate volcanisn. In: Basaltic
Volcanisn Study Project, 161-192,

Bence

N.L, 1928. The evolution of the igneous rocks, (1956,
reinpressão da ed. origì.nal)., Dover, Nova Iorque, 334p.

Bowen

A.F. 1959. Granite enplacenent with special
reference to North Anerica. Geo1,Soc.Amer.Bul1,, 70, 671-747,

Buddington

Carnichael I.S,E. 19ó4. The petrology of Thingnuli,a .Tertiary
volcano in Eastern Iceland. J.Petrol.,5, 435-460.

A.J.R. 1974.
types . Pac, Geo1 , , 8, 173-17 4,

Chappell B.W. e White

Two

contrasting granite

B.N. 1975. Quantitative classification and chenical
composition of connon volcanic rocks. Geo 1 . Soc . A¡ner . Bul i

.,Church

86,

257

-263.

c-58.

1972. Penrose Field Conference on
ophiolites. Geotimes , 17 , 24-25-

Conference Participantes

D.S, e Wilkinson J,F.G. 19ó9. Líneages and
fractionation trends in undersaturated vo.lcanic rocks frorn
the East Otago volcanic,Province (New Zealand) and related

Coonbs

rocks. J.Pet16l-., 10,

440-501.

T. 1973, Genética do processo evoLutivo. Trad.
inglês, Poligono-Edusp, São Pau1o. 435p'

Dobshansky

Eskola

do

P.E. 1932. 0n the origin of granitic nag¡nas. Mitt.

Mineral.Petrogr., 42,

455-481.

Fuster J,M. , Gastesi P. , Sagredo J. e Ferrnoso M.L. 1967 .
rocas lamproÍticas de1 SE de España. Est. Geol.Inst. Lucas

Las

Mal1ada, 23, 35-69.

J.B. 1981. Orogenic andesites
Springer, Berlin, 390p.

Gi11

and

plate tectonics

'

F.H., We1ls, A.K. e We11s M.K. 1975. Petrology of
Igneous Rocks. 13? ed., Murby, Londres, 551p.

Hatch

Hennig

W, 1968,

Elementos de una

the

sistenática filogen6tica.

Trad.do a1e¡não, Eudeba, Bs.Aires,

353p.

c-59.
Hutchíson W.lrl. 1977. Metamorphic franework and plutonic

styles ín the Prince Rupert region of the central Coast
Mountains. British Colu¡nbia, Can.J.Earth.Sci., 7, 376-405.

Irvine T.N. 1980. Magmatic density currents and cunulus
processes, Aner.¡t.sci., 280-4, 1-58.
Irvine T.R. 1982. Terninology for layered intrusions.
J.Petrol ., 23, 127-162.
Ishihara S. 1981. The granitoid series and rnineralizátion.
In: Skinner B.J. (ed. ; Economic Geology 75th. Anníversary
Volurne, 458-484.

A. 1938. A descriptive petrography of the Igneous
Rocks. Vo1. IV: Feldspathoidal rotks. Peridotites and
Perknites. Univ, Chicago Press, Chicago, 523p,

Johannsen

A. 1939. A descriptive petrography of the Igneous
Rocks. vol. I: Introduction, textures, classifícations and
glossary. 2? ed., Univ. Chicago Press, Chícago, 318p.

Johannsen

S.R. 1981. Island Arc Basalts. In:
Basaltic Volcanisn Study Project, 193-213.

Johnson R.W. e Taylor

Joplin c.A. 1964.

A

petrography

Angus and Robert son ,

Sidnei,

of Australian igneous
210p.

ro'cks

c-60.

.

Joplin G.A. 1965. The problen of the potash-rich basaltic
rocks, Minera1.Mag,, Ti.l1ey voI., 34, 266-275.
W.Q, 1933, Trends of differentiation in basattic
nagmas. Aner , J . Sc i . , 2S , 239 -256 .

Kennedy

W.J. 1981. The geochemistry and petrography of the
Coastal Batholith of Peru, Lina segment, J.Geol,Soc.London,
138 , 407 -420 .

McCourt

G.A, 1960. Dissimilarity of continental and oceanic
rock types , J.Petrol.,1, 172-177.

Macdonald

V. 1971. Granite petrology and the granite
Elsevier, Ansterdam, 244p,

Marno

problern.

Mitchell R.H. e Platt R.G. 1979. Nepheline-bearing rocks
the Poobah Lake Conplex, Ontario: malignites and
nalignites . Contr.Mineral , Petrol. , 69, ZSS-264.

from

Morrison G,W, 1980. Characte¡isti-cs and tectonic setting of

the shoshonite rock association. Lithos, 13,97-108.
Morse

S.A. 1980. Basalts

Iorque

,

and phase diagrarns. Springer, Nova

493p.

Muir I.D. e Tilley C.E. 19ó1. Mugearites and their place in
alkaline igneous rocks series . J. Geol. , 69 , 186-203.

c-61

Naldrett A,J. e Snith I.E,M. 1981. Mafic and ultra¡nafic
volcanism during the Archean. In: Basaltic Volcanisn Study
Proj ect , 5-29.

Pitcher W.S. 1978. The anatony of a batholith. J.Geol.Soc
London, 135, 157-182.
Read H. H.

1957

The granite

.

controversy. Murby,

Londres,

430p.

J.M. 1981. Ocean floor basaltic volcanisn, In:
Basaltic Volcanisn Study Proj ect , 1 32-160..

Rhodes

A.E. 1975. Cornposition and petrology of the Earth's
Mantle. McGraw Hi11, Nova lorque, 618p.

Ringwood

Ronner

F.

Systenatische Klassifikation der

1963.

Massengesteine.

T.G.

Springer, Viena,

380p.

Potassiun-rich alkaline rocks, In:
Sdrensen H. (ed. ) : The Alkaline Rocks. Wiley, Londres
96-109. ..

Saha¡na

Shand S. J.

1974,

Eruptive rocks.

1949.

3? ed. , Murby, Londres,

488p.

Sdrensen

H.

197

4a.

In: Slrensen

H,

1s-22.

Petrography and petrology introduct ion
(ecl

.):

The

Alkaline rocks.

Ìîiley,

¡

Londres

,

.

c-62.

È. 1974b, A1kali syenites, feldspathoidal syenites¡
and related lavas, In: Sdrensen H. (ed. ) : The Alkaline
rocks, Wi1ey, Londres , 22-52.

Sdrensen

H. 1974c. Glossary of alkaline and related rocks.
In: Slrensen, Fl . (ed. ) : The Alkal ine rocks . Wiley, Londres,

Sdrensen

q,qa_q77

0. 1975, Polydiapirisn of granitic rocks in the
Swecofennían of Central Sweden. Precambrian Res,, 2, 189-214.

Stephanson

Streckeisen A. 1967. Classifícation and nomenclature of
igneous

rocks. N.Jb,Mineral.Abh. ,

107

,

144-240,

Streckeisen A. 1976a. Classification of the

cornmon igneous

rocks by neans of their chenical composition. N.Jb.Mineral
Monatsh,, I-

15,

Streckeisen A, 1967b, To each plutonic rock its proper nane.

Earth Sci, Rev. , 12, 1-33.
Streckeisen A. 1978. Classification and nomenclature of

volcanic rocks, lanprophyres, carbonatítes and nelilitic
rocks. N. Jb. Miner . Abh, 134, 1-14.

I.D. 1964, Internediate members of the
oceanic basalt-trachyte association. Geol. För. Stockh

Ti11ey C.E. e Muir

Förh.,85,

434-443

c-63.

Ulbrich M. 1983. Aspectos nineralógicos e petrológicos de nefe
lina sienitos do naciço alcalino de Poços de Caldas, MG-SP,Te
se de Doutoranento, Iûst.Geociênc,, Univ. São Paulo. 369p.

L.R. e

G.M. 19ó8.
e Boyd, Edinburgo, 588p.

Wager

Brown

Layered Igneous Rocks. 01ive¡

L.R., Brohrn G.M. e Wadsworth
igne ous cunulates. J.Petro1., 1,

Wager

W.

J.

1

960.

Types of

73-85.

E. 1950. Introduction . to theoretical
petrology. Wiley, Nova I o rque,
365p.

Wahlstron

M.

Walton
2s3

,

E.

1-',t8

A¡ner.J.Sci.

.

Wegmann C. E.

26,

The enplacenent of granite,

1955.

igneous

1955.

Zur Deutung der Mignatite. Geol.Rundsch.,

305-350.

Willians H., Turner F.J. e Gilbert
Freeman, S. Francisco, 406p,

C.M.

I

954. Petrography.

H.S. 1976. Generation of basaltic nagna.
Washington, 247p.

Yoder

Nat. Acad. Sci.,

C.E. 19162. Origin of basaltic ¡nagna: an
experinental study of natural and synthetic rock - systerns.

Yoder H.S. e Til-ley
J. Petr¡o.'l,..

, .3 ,

3,4,2iË'3'2 .

APÊND I

O CONCEITO' DE

CE

D

ROCHA ATCALINA

Í!0RSTPEIER H.

J. ULBRI CH
Ins tituto de Geociências
Universidade de São Paulo

São Paulo
1984

G.

APÊ ND

I CE

CONCEITO DE ROCHA ALCALINA

Páe'

Re s u¡no

D-01

As rochas alcalinas feldspáticas ....

D

As rochas alcalinas ultramáficas ...

.

-02

D-03

A definicão de rocha alcalina

D- 04

Séries de rochas alcalinas
Feldspatóide sienitos agpaíticos e miasquÍticos .. ,. . . .
A determinação da afinidade agpaítica nas rochas hololeucocráticas .. .
A anpliação do terno "agpaítico" para incluir rochas

D-05
D-05

D-11

supersaturadas ..

D

Os ternos "álcali"

D-13

é "alcaLino" ..,.
Referências bibliográficas ..

-12

D-15

APÊND I CE

O CONCE]TO DE

ROCHA ALCAL]NA

Res umo

Revisa-se o conceito de "rocha a1ca1ina", apenas
baseado (como sugerido por Shand) na noção ða penalcaLínídade,ou

seja, a do excesso relativo de á1ca1is perante sí1ica e/ou alúrni
na, gerando-se assin condições par^a a cristalização de feldspatöides e/ou minerais máficos alcalinos (principalnente, egirinas
e anfibó1ios alcalinos). Nos foide sienitos diferencia-se a con
dição agpaÍtica(Na + K > A1) da niasquítica (Na + K < A1 ); por ou
tro lado, as rochas equeríticas apresentam excesso c1e á1ca1is
junto corn supersaturação e¡n sí1ica. Os nefellna sienitos agpaÍticos definen-se pelo conteúdo relativarnente alto de elenentos
raros (Li, Be, Zr, TR, Nb, Ta, U, Th, F e Cl), nais que pelo excesso de á1ca1is; este quimismo possibilita a cristalização dos
ninerais aqui charnados de "agpaíticostt (eudialita, etc.), que se
caracterizam por cornbinações cono F-Na, Na-Zr-Ti, Zr-Na, etc. A
presença de rninerais agpaíticos, tanbérn encontrados en algunas
roêhas equeríticas, define assirn dois tipos de "agpaítos", os ¿n
sal:unados (nefelina sienitos agpaÍticos e vulcanitos equivalentes) e os supersaturados (variedades equeríticas).

D-02.

As rochas al cal ì nas fel dspãticas

c1e manelra
muito diferente clesde a sua introdução en fins do século 19, é
hoje definido de forma ¡nais limitada e precisa, seguindo sobretu
do as propostas de Shand, de 1922. (cf ' Shand , 1949; Barth,l9ó2;
Sfrensen, 1974b). As rochas alcalinas não constituen, de qualquer maneira, un conj unto geneticanente uniforne de tipos petloO termo "rocha alcalína" , tttilizado

gráficos, já que o terno engloba grupo l.itológicos e genéticos
extTemamente divergentes, apenas se identificando por uma única
característica química, a da peralcaLínidade (Shand, 1922, cítado en Sdrensen, 1974b). Esta feição química ten,por outro lado,
reflexo imediato na mineralogia da naioria destas rochas.
Para chegar a esta conclusão, basta qonsiderar,

os feldspatos são os ninerais félsicos nais abundantes na naioria das rochas ígneas félsicas. Nas rochas calcoalcalinas comuns, os álca1is, junto con sí1ica e alúnina ' restringem-se a for¡nar feldspatos alcalinos nas
PrÕporçoes:
65iOr:1 A1rO3 : 1 (Na, K)rO ou 3Si0r:410r,s: (Na' K)01/2 ' e os pos
síveis excessos de sÍ1ica e/ou alúnina se distribuem entre os mi
com Shand, que

nerais náficos e cristaliza¡n

co¡no

quartzo.

Pelo contrário, um eventual excesso de álca1is,se

referido à fórnula dos feldspatos alcalinos, permíte visualizar
rapidamente três diferentes condições quÍmicas.
A prineira condição se configura no caso do

ex-

D-03.

cesso relativo de álca1ís unicamente perante a sÍ1ica. A rocha,
por estar supersaturada em a1únina (condição miasquíttea), -refle

te a insaturação em sÍlica por rneio da cristali zaç/o de feldspatóides (nefelina, leucita, etc.), já que os minerais máfì-cos que
se apresentan são do tipo alurninoso "çp¡¡¡'r (biotita, hornblenda, etcl.
A segunda condição caracteríza-se pelo excesso de
á1ca1i.s sobre a1únina, com sinultânea saturação ou supersaturação en sÍ1ica (condição equertitica, Barth, 1962). Neste caso, o
excesso de álcalis possibilita a cristalização de minerais máfi
cos não tipicamente aluminosos (e.g., egirina e anfibólios alca-

linos;
tra-se

eudialita, etc.) enquanto que o excesso de sÍ1ica enconcomo quart zo.

A terceíra condição õ a do excesso de álcalis
frente a a1úmina e a sí1ica, con o qual a rocha é duplamente insaturada. Esta 6 a condição agpaíticd, que se caracte'riza pela
presença tanto de feldspatóides como tie minerais máficos a1ca1i-

nos (egirina, anfibó1ios s6dicos, eudialita, lavenita, lamprofi1ita, etc,), que se destacam pelas conbinacões clos álcalis
con
Fe, + - Fe3 + e Na, Ti, Zr, etc , .
As rochas ultramãf icas

a'l

cal inas

0 quimismo das rochas ultra¡náficas di.ficilmente
pe rm j- te urna tipiIicação como a que foi ensaiada para as rochas
con predonínio de feldspatos, e carece de sentido pretender defi

D-04.

nir as condições "miasquítica", "equerítica " e "agpaítica". A
condição "equerítica", Þor exernplo, seria a da rocha ultramáfica
supeTsaturada em sí1ica, portanto com quartzo' que simultaneamen
te apresentaria minerais máficos alcalinos; estas rochas são des
conhecidas (e,g., piroxenito alcalino com quartzo) ou pelo rnenos
muito raras (e,g., hornblendito alcalino con quartzo?). 0 quimismo ultra¡náfico apenas possibilita a condição de insaturação
en alúmina, perante os álcalis, e portanto tão somente a crista'l.ização de ¡ninerais náficos alcalinos, já que inexiste supersatu
ração em sí1ica nas rochas ultïamáficas (ou, pelo nenos,6 condi
ção das rnais raras).
A definicão de roc ha alcal ina
Energe desta forma claramente uma definição para

"rocha alcalina" que, embora abrangente, 6 realmente a única aceitãve1 (cono foi indicado por Shand, cf. Slrensen, 1974b). As
sim, uma rocha alcalina é sinplesnente aquela que apresenta míne
rai-s félsicos e/ou rnáfi-cos de natureza aLcaLina, seja de maneira
real (na moda), seja potencial (e.8., na norma). 0s minerais

félsicos alcalinos são, claranente, só os feldspatóides e associa
dos (nefelina, leucita, analcíma, etc), enquanto que os máf j.cos
alcalinos são todos aqueles que cïistalizarn en sistenas químicos
"peralcali"nos'r, contando-se entre eles portanto não somente as e
girinas e os anfíbó1ios alcalinos, nas tanbém minerais rnais taros cono eudialita, astrofitita, lavenita, e muitos outros (co1e
tivamente chanados de "silicatos de rnetais raros") todos eles
como Ti-Na,
ca'racterizados por combinações químicas tais

D-05.

Ti-Zr-Na, Zr-Na (e outras) e pela carência de A1 essencial
Séri es de rochas alcalinas

conjunto geneticanente associado de rochas cons
tituí uma s6ríe alcarina quanclo pelo menos alguns dos seus integÍantes são rochas alcalinas. E frequente, por exemplo, encon_
trar casos onde os termos ultranáficos são "normais" ou levenenUm

te alcalinos (e.g., por apresentar soda-augita esverdeada), gue
nanifestarn a sua ar calinidade apenas nas rochas feldspáticas associadas (e.g, , sienitos e outras) .
nuitos casos, apenas un estudo pornenorizado
do conjunto de rochas pernite aclarar o panorama. Assim, a rnaio
ria dos "basaltos alcalinos" encontra-se associada a quantidades
menores de traquitos alcalinos e outras rochas semelhantes. O
próprio basalto arcalino geralmente não apresenta nefelina nodal ,
embora o quimismo mostre ne potencial (nornativa)
(Yoder e
Titley , 1962; Coombs e Wilkinson, 1969) . Nestes basaltos, a 1i
nhagem alcalina deve ser identificacla poï outros rneios (e..g., pg
1o plroxênio modal , Yocler e Ti11ey, 1g62),
Em

Feìdspatóìde

s

i en

itos agpaíti cos e

mì

asquíticos

Feldspató1de sienitos são rochas do campo 1j da
classificação da comíssão de nomencratura petrográrica cla IUGS

(Streckeisen, 1976; Slrensen, 1974a; para indicações sol¡re a
nonenclatura desta rocha, ver também Apêndices C e E); o felds-

D-06.

patóide geralmente encontrado 6 a nef eIína (nefe1ína síenitos) '
Já há muito tempo dividiam-se estes sienitos en termos miasquíticos e agpaíticos, segundo as divisões propostas por Ussing, Fers
man e Goldschmidt (e'g., SØrensen, 1974a, 1974b), As várias definições utilizados até hoje resumem-se na Tabela D-l '
Observe-se que a maioîia dos autores assinala,

co

diferenciador principal ou único, o chamado índice ou coefi'
ciente agpaítíco. Mais recentenente, adícionan-se algumas feições químicas (e mineralógicas), que enf atizarn o conteúdo de a1guns elernentos raros. Com efeito, a experiên.cia geológica indica que as rochas agpaíticas não só são mais peralcalinas que as
rniasquÍticas; elas se iclentifican tanb6n pelo conteúdo anormalnente alto de metais tais cono. Be, Lí, Th' U, Terras Raras e ou
tros (ver Tabela D-1), cono foi salientado por vários âutores (e'

mo

g. , Sdrensen, 1974b; Edgar , 1977).

geral , prefere-se ac¡ur não insistir em dernas ia
no índice agpaítico para definir os linites entr-e nefelina sieni
tos agpaíticos e rniasquíticos. Este índice só adquire inportânEm

cia no caso extremo de estequíornetria "idea1" <1os minerais, ta1
que o nefelina sienito passa a ser "iclealnente" agpaÍtico quando
se esgota a a1úmina, e o excesso rle á1ca1is utilizar-se -â pa'ra a
forrnação de ninerais máfícos alcalinos. Esta aná1ise, entretanto, pressupõe um coeficiente de distribui'ção nuito particular '

TÀBEIÀ D_I

.

cl,ÀssrFrcÀç.Eo DE RoctlÀs FELDsPÁTrcÀs, Er{ cEaÀr, E EspEcrÀt¡{ENfE DE NEFELTNA srEN¡los,
(Segùndo

RocgÀs

PÀR.ß¡'ETROS DEFINIOORES

slrensen. 197¡lb; Barrh,

ÀGpÀhrcÀs

1962

RocnÀs

SEGUNDo

o

cRÀu DE pERÀrcÀLrNrDÀ-ÐE

)

RocEÀs
TNTERH-EDrÁRrÀS
t{IÀsQüITICÀS E SUPERSÀTURÀ-OÀS

Coeflclente agpaltico:
Na2O+(20¡
À1203

llgg!¡s (en lerz)
Eersrian (êr 1922 )
Goldschmldt (€¡ 1930)

>L,2

<t,o

'I,0
>1,0

E\egl (en le22)
Potanskt (en

<1,r

<I,o .lrclul

(2o+Na20>ÀIzojr

.

K20+Na20<Àt203

x-o+l¡a-oìr,zesio-

1949)

rochas plu-uasftlcas

è)

1/65102

K2o+Na20>

(81àsqultlco)

(lnclul rochas supersaturaatas )

b)

ou
K2O+NaZO<t/6sio2

(pIunâsftlco)

Barth (eB 1962)

Na+K>À1

à,

Nå+X<Àl
Nâ+K>I/3S1

b)

Na+K>Àl

Na+K>I/3s1

(nlasqultlco)

Nè+t(<I/3sl

(equerltlco)

€fE9!!9!

{le74b)

Na+t(>Àl*
{Na>X ?)

balxo Ca e
Outnlsßo

N¿+K>Àt

(freq.,X>Na?)
Ca,Mg as vezes

Mg

ÀLtos teores de

Zr ,Nb ,Be

,Li

TR,Îh,U,Cl,P. Ereq.,Fe2O3
Bà

Mlneralogia

Lxo

Na+N<À1

, Zn

,

0u1!¡IsEo

lnternedlárlo

> FeO

Bålxos teores
cO2

altos

¿le

elementoa rãros

rlto

CO2

Eudlalita, F-arfvedsont ta, vt ll tar¡miÈa,

egirlna, chkatovttà

ülneràlogla lnterhediárla

Zlrcão. È1tantta, ãpàt1tà,hornblen
da. blotita

tJ
I

--¡

TABELA D-1

(continuação)

¡utores sovlétlcos"
(esp- se¡nenov, ern 1967)

Preferldos pelo autor

eg1lina , euttiatita,Iovozerlta, lLnquita, enigmaÈi
ta,villiau¡nita, chkalovi ta

F- arfveatsonLta,

Na2o+X2o*
À1203

(ge!a1...

Mg-arfvedsonltÀ, Al-a!fvêdso
nita , ca toforita-batqo"Ìic it" .
Egirlna até aliopsídio, bÌotitâ.
euall.ållta,rincolita,catapleita,
loparita,nÌ¡rmanlta, 1ãJnprof illta,
lavenita
Mlnelalogia e quinlsÌro internealiãrlos

aùg

ita, blotlta,l[agnetita, alla-

calcita

Na.O+KâO

vâr-távêl

À12O3

PobÈe en

îa(event-¡l¡),cl,F geral. re3+ '
2+

nelais raros,llco en CO2
¡"2+ ' ¡"3*

CO2

Egirina, Mg-alfvedsonlÈa rlcâ

e¡r

F, rihquita-!1ncollta, eudialita
-€ucoÌ1ta, lavenlta,asÈ!of l¡.lta,
vllllaulrltâ
Geoalos:

ta,

nlta,co!ln¿lon,nelanita,pi!oc1-oro,

(ger¿l-. < 1,1)

>1, L)

Rlcos en Li,Be,îi, zr,TB, Th,U,Nb,

Pobre en

Bastingsita, diopsÍtlio-hedenbergi-

vários sillcatos félsi-

cos e de ñetals raros? egirlna;
vl.lllau'Illta; poble e5 calclta e
plrt ta {Poços de Caldas).

Entre outros, soda-augita

Àugtta, blotita, tltanita, zlrcão,
apatltä, llhenLt¿, n€lènl.tÀ. fluo-

egl-rina-àuglta (Poçôs de Calilas) .

Geodos: várlos slltcãtos féfstcos, egirlna, poucos slllcètos

tb retâls raros; llco eln calctta
pl-rltar fllDrltÀ (Bcço€ de cãrdÀs).

e

Equerítlca: supersàturada en slll
ca e alcèÌis.
r Proporçõ€s noleculares ou catiônicas, na rocha total.
. Parã rochàs agpàíttcas s'.rpelsaturadas, veÈ texto.
.. Senenov dlferencia 3 vãrledades ¿Iiferentes de rochas lnternealiálias, na base do anftbôllo.

U
t

o

co
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tal

que

:

Kl

,Rt

zelo

A1 (máficos

)

A1 (:fé1si,cos)

onde A1 (rnáf

icos) representa a Íração de Al nos minerais máfi_
cos, e A1 (félsicos) a que se encontra nos fé1sícos. Dif ici.lmen
te KO é igual a zero (embora se apïesente com valores próxinos
de zero), já que a maioria dos piro.xônios alcalinos mostra quan_
tidades rnoderadas cle Al (especialmente as soda augitas i e.g., M.
Ulbrich, 1983).
A presença de A1 nos ninerais máficos é apenas

u_

na das razões pelas quais dininui o índice agpaítico, Outra ra_
zão 6 que os minerais fé1sicos, especialmente as nefelinas, aprg
sentan-se comunente con teores de A1 inferiores aos estequiométi

cos (e.9., M.Ulbrich, 1983), Alguns autores sugeren que o lini_
te entre "agpaíto" e "miasquito" deveria ser definido por valo_
res do índice agpaítico superiores a 1,0 (e.g., 1,2; ver Ussing,
19.1 2, citado em SØrensen, 1974b). As lazões inclicaclas acima
mostran que o A1 retido nos ¡ninerais máficos dlminui o Índice ag
paítico (e portanto o limite rca-[ entre ,,ag¡raÍto,, e ,'miasquito'r), enquanto que a redução do A1 nas nefelinas o aunenta.
por outro laclo, existem na literatura bast antes re
ferências a nefelina sienitos (e equiva.lentes vulcânicos) que exibem nineralogia agpaítica, embora o seu Índice agpaÍtrco seja
en geral nenor a .l ,05, ãs vezes até atingindo valores de 0,g9
(ver,por exemplo, Azarnbre e Girod, 1966, clue descrevem nefelina
sienitos e fonolitos que mostr¿ìm sinultanearnente baixos valores
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do índice e ninerais agpaíticos típicos como arfvedsonita, egiri
na, eudialita, enigmatita, e mosandrita, cf. Tabela D-1).
Considerações de tipo genético também j,ndican que

se deve rninimizar a inportância do Índice agpaÍtico cono separa-

dor de "niasquitos" e "agpaítos". Considere-se, em príneiro 1ugar, o caso de uma rocha peridotÍtica "fertil" do nanto, suje j-ta
a fusão paz,cial. K e Na são elementos nenores importantes na
maioria dos ninerais primários encontrados nessa rocha (particularmente nos piroxênios, anfibó1ios e flogopitas), enquanto ,que
os outros elenentos, mais raros, se encontrarn neles apenas cono
traços (exceção feita do Ti). Tanto estes .elenentos raros, cono
os á1calis, pertencenr ao grupo clos chanaclos elementos "incompatí
ve j.s" (e.g,, Ringwood, 19751 que se concentran na fração 1Íquida. Portanto, a fusão parc j,al inicial concentra tanto os ãIcalis cono os metais raros pre{erencialmente no líquído neoforrnado. A quant j.dade deles, e as suas proporções relativas, depende
rão unicamente de duas condições: o conteúdo inícial desses e1e
mentos no perrdotito, e o grau de fusão parcial.
Entretanto,

um magna

alcalino que se forrna por pro

cessos cle fracdonamenta, a partir de um determinado magma parental, apresentará relaçòes provavelnente diferentes. Em gera1,

.não participa
significativamente das fases cristalinas fracionadas (e.g., o1ivinas, piroxênios, feldspatos, opacos), contrariamente ao K e so
bretudo ao Na, que são elenentos irnportantes em nuitos
d.estes minerais. O enriquecimento ern metais raros no 1íquido re
a naíoria dos rnetais raros (com exceção do Ti),
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sidual é, neste caso, provavelmente mais acentuado que o dos á1calis.
Se comparados os dois casos discutidos, chega - se

ã conclusão de que urna rocha gerada diretamente por fusão parcial pode-se apresentar com índi.ces agpaítícos maiores que os de
uma rocha derivada da cristat ízação de 1Ícluidos residuais.
Entretanto, os dois casos se destacam pela presenÇa de teores anômalos de elementos raros.

agpaíticas, o índice agpaítico pode por
tanto variar de menos c1e 1,0 até 1,2 ou 1,3; a "agpaicidade"des
tas rochas, rnais do que pelo índice agpaÍtico, estará caracteri
zada mais claramente pelo conteúdo alto de ¡netais raros e portan
to se identíf.ícar6, bastante precis¿lmente pela cristal ização dos
minerais cons iderados "agp aít ico s ".
Na rochas

PaÌa este autor, um nefeLina síenito agpaítico (ou

o equivalente de granulação fina) ri aqueLe que , s irnplesnente , dpresenta os típi.cos ninaraís md¡ícos agpaíticos (ver Tabela D-1),
A determi

na

ção da afinjdade agpaíti ca nas rochas holo'l eucocrãtj

-

cas

A rnaioria dos nefelina sienitos são rochas relati

vanente pobres em máficos; muitos são hololeucocráticos (M . 5;

, Johannsen, 1938 ; Streckeisen , 1967). Nestas rochas , as re
1ações quínicas são tais que o índice agpaÍtico encontra-se por

e. g.
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volta do valor 1,0, Este exenplo, por sinal frequentemente encontrado, reforça as considerações indicadas no item precedente.
A determi-nação da afinidade miasquítica ou agpaitica cleve ser tentada, no caso destas rochas hololeucocráticas,
por meio da identificação do car'ater (niasquítico ou agpaítico)
dos poucos rninerais náficos da rocha

(corno

guia' ver Tabela

0.1).
gera1, quanto rnaior o conteúdo de minerais máficos de urn nefelina síenito agpaÍtico, tanto maior será tanbém
o índice agpaÍtico da rocha, já que os mínerais náficos (sobretu
do egirina e anfíbó1io alcalino) contribuem para increnentar o
tsm

teor dos á1ca1is na aná1ise c1uímica global
A

ampl i

ação do termo " agpaitì co" para incluir

rochas supersatura

das

As considerações precedentes indican que as diferenças rnais rnarcantes entre os nefelina sienitos niasquíticos, in

termediários e agpaÍticos,são as que se nani:f estam através
teúdo de rnetais raros.
Por esta 'razão, parece oportuno identifjcar

do con

majs

claramente as rochas equeríticas (Barth, 1962). Da mesma maneira que muitos nefelina sienitos, algumas das rochas equerÍtícas

apresentan, a1én de egirina e/ou anfibó1íos alcalinos, tambérn a1
enigrnatiguns minerais agpaíticos (especialmente astrofilita,
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ta, woehlerita, e outros; e. g. , Johannsen, 1 932 , p.102; Flatch
et al. , 1972; Ìlowden , 1974 ; Bowden e Turner, 1974; Pavlenko,
1974;' Kang, 1975). Estas rochas merecen uma mençâo explícita,
pe

1as eventuais inplicações químicas e petrogenéticas.

Para estas rochas equeríticas, que provavelnente

se destacam peLos conteúdos relativamente altos .de alguns metaís
raros, propõe-se aclui o termo ttagpaíl;os supersaturados".

0s termos "álcali" e "alcalino"
Os termos ttãLcali,, (como prefixo) e ttaTcaLínoI (co
mo

adjetivo)

são uti. lizados de maneira algo confusa na literatu

ra geológica tanto moderna como antiga.
No contexto da discussão precedente, o termo "al-

calinoff aparece con unìa cÌaîa conot ação petrogrcifica e geoLtígíca.
Ern outros contextos, "zLJ.ca1ino" refere-se seja à presença ¿e átcalis (e.g., ';felclspato alcalino"), seja ao pred.onínio quÍmico
desses elenentos sobre outros (e.g., no grupo "a1ca1ino', das séries propostas por Peacock, I931). O terno "á1ca1i", quando referi.do a rninerais, é sinôni.rno de "alcalino"; assin,"á1ca1i anfí
bó1io", "á1calj- feldspato", etc., são sínônimos de ,'anf j-bó1io a1
ca1ino", I'feldspato alcalino", etc. Pouco clara, no entanto, 6
a utilização do termo corno prefixo de nomes de rochas. O ',ilca1i basalto" (ou "á1ca1i olivina bas¿r1to") é uma rocha que, por a
presentar tendôncias evolutivas a1ca1ínas, situa-se no lado insa
turado da divisa térmica do tetraedo basáttico (Yoder e Tilley,
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1962); neste caso, "á1ca1i" basalto é un sinônimo de basalto"al
cali.no", em boa parte pela rnaneira constante e clara cono o none
foi utilizado historicamente (e.9., Kennedy, 1933; Yoder, 1976;
Carrnichael et al., 1974). Mas nem sempre 6 assin. É de difíci1
interpretação, por exemplo, o significado de termos como "álca1i
gabro'r, "álcal i sien j.to", etc. São estas rochas sírnplesmente as
que mostran quantidades anormais de feldspato alcalino (e.g., um
"sienogabro"), ou são realmente rochas I'a1calinas"?
0s dois termos aqui assinalados nâo são necessaríamente intercambiáveis, e devem ser utilizados com prudênc-ia.
En geral , é preferíve1 utilizar diretamente o adjetivo "a1calino", t.a1 cono ele foi definido na discussão precedente, bastando apenas algum esforço para não cair no tão arraigado vÍcio

lógico da falta de rigor nas formulações.

geo
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E

GLOSSÁR]O DE TERMOS PETROGRÃFICOS

Introdução
En matéria de nonenclatura petrogtãfíca, longe es-

tá ainda o dia do consenso, apesar das várias tentativas jã' feitas de uniformização e redefinição. Esta realidade força a vo1taï ao assunto, estabelecendo definições mais precisas de alguns
termos petrográficos, sobretudo e¡n função das regras gerais forrnu
ladas no Apêndice C. A nonenclatura discutida no presente GIossá
rio refere-se principalnente ao campo d4s rochas alcalinas fé1sicas, e foi ext¡aída de una obr¿r de maior volurne, dedicada a catalogar de maneira sistemática e crítica todos os nomes de rochas
alcalinas (H. Ulbrich, A Glossary of Alkaline Rocks and related
terms, en preparação). No Apêndice C, nostra-se que vários termos de rochas alcalinas devem ser sumariamente rejeitados. As di
visões propostas pelo IUGS (e.g., Streckeisen, 1976) para as rochas félsicas mostTam-se na Figura E-1.
0bservações

a) Abreuíações de autores no GLossriz,io
H W tV: Hatch, Wells e l,'lel.l-s, 1972
J 1, 4: Johannsen (resp. vo1. 1 ou 4)
S@a, b, c: Sdrensen 1974a, 1974tt, 1974c
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Sr. 1 , 2:

Streckeisen, 1967 , 1976
T: Troeger, 1935 e 1939
W T G: Williams, Turner e Gilbert,
b) En itaLico, indicam-se os

1954

nomes conslderados obsoletos,

c) Entre parêntesis, após o nome da rocha, ì.ndica-se o nome do pe
trógrafo e o ano em que o termo foi Ínventado, alén de dar referências sobre a -iocalização geográfica da área -tipo; agregam-se também algurnas refe¡êncías sobre a ocorrência (1ava,
''stock", derrane, etc.). Os dados são tomados de J 1e 4; 'I;
eSØc

E-03.

M<90
Q+F4+P= ¡96
ou
F+ FA+P= IOO

E-04

Gl

ossãr'i

o

Aglomerado, Variedade de "brecha" cle origem ignea, com predonínio de clastos maiores arredondados a subarredondaclos (cf.
llrecha de origem ígnea, e Apêndice B).

Agpaítico, Refere-se a rochas fé1sicas, em especial a nefelina
sienitos e equivalentes de granulação fina,
Caracteríza - se
pela insaturação em sílica (nefelina, etc.) e déficit
cle
41,03, lvhne,r'ais máf icos clestas rochas são egirina,
anfibóIios alcalinos , e ninerais agpaíticos (cf. ) , taìs como eudialita,.rinquita,
astrofilita, etc. (silicatos de rnetais Íaros),
a1ém

de villiaunita,

etc.

Quimicamente, Na+ K > A1 (a1ém de

> 3Si). Esta condicão corresponde a um coef ì-ciente agpaítico c.a. (cf. ) de rnaì.s de 1,0. Para alguns autores, ês
rochas agpaíticas definem-se por ter c.a. , 1,2. Aqui, a con
díção agpaítica define-se maís pela presença de minerais agpaíticos (cf. ) en nefelina sienitos, enfatizândo o alto conteúdo em elementos raros (cf. Ap6ndice D).
Na+ K

Agpaítico, coeficiente (c.a.). Uriliza-se sobretudo para definir
feldspatóide sienitos, na base do critério de insaturação da
(cf.),
a1úmina frente aos á1ca1j.s, A condição miasquítica
A1r0¡ = (Na,0+K,0) (proporções nolecul-ares), é a da saturação
ou supersaturação de a1úmina, com o excesso formando minerais

E-05.

A condição agpaítíca,
náficos aluminosos (e.g., bíotita).
A1 203 < (Na,o+KrO), é a de excesso de álcaIis perante a a1úmi
na: formam-se rninerais náficos a1ca1ínos não-aluninosos (e.
g., egirina ou anfibó1io alcalino). 0 c'a. expressa-se como:
(Na,O+K,O) /AI .O3; valores muito semelhantes são obtidos quan
do as proporções moleculares são substiLuídas por proporções
catiônicas (K+Na)/Al (cf . também agpaítico insaturado e super
saturado),

Agpaíti co i nsaturado . Terno aqu:i. proposto, en

contraposição a
possíveis rochas agpaíticas supersatuïadas (cf.), para nefeli
na sienitos que se caracterizan por apresentar minerais agpaíticos (cf . ).

qual se identifican neste texto
os rninerais típicos de nefelina sienitos agpaíticos, caracterízados pela ausência de A1 , e cornbinações tais como Na-Zr,
F-Na, Na-Zr-Ti, etc. (vi11iaumita, NaF, e algr-rns óxidos'etc';
principalnente, silicatos de metais raros: eudial j-ta, astrofilita, rinquita-rincolita, etc.). Aqui a condição agpaítica
(insaturada e supersaturad;r, cf.) identifíca-se sobretudo pe1a presença destes mineraís agpaíticos (cf. Apêndice D).

Agpaíti co,

mi

neral .

None com o

Agpaítico supersaturado.
cha equerítica (cf

Norne

aqui proposto para variedade de ro

.) que se apresenta

com

minetais agpaíticos
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(eudialita, astrofilita, e outros), a1én de egirina e/ou anfi
bólio alcalinos. Provavelmente, destaca-se pelo conteúdo a1to ern elementôs raros.

Agpaíto. (Ussi.ng, 1912; Ilinaussaq, Groenlândia SE; rochas do
maciço alcalino de Ilinaussaq). None coletivo para nefelina
sienitos peralcalinos com egirina, arfvedsonita, e silicatos
de netais raros (eudialita, etc.) e villiaunita;
faltam os ó
xidos de Fe-Ti. Utiliza-se hoje con o mesmo signifícado, como nome coLalt¿Do (sinônirno de nefelina sienito agpaítico).Não
deve ser utilizaclo como nome de rocha individual.

Ál

cal.i (prefixo) . En gera1, utilizado para indicar a presença
de á1ca1is (en minerais e rochas): á1ca1i-feldspato é feldspato alcalino. Não deve ser utilizado para j.dentif icar a pre
sença de á1ca1is em rochas (exceção: á1ca1i basalto, cf.).

i basal to (= á1caIi olivina basalto). Norne de urna rocha (ba
salto alcalilo) e de uma série petrográfica (e.g., Turner e
Verhoogen, 1960). Rocha: basalto alcalino con olivina e augita (como fenoc¡istais e na matriz) e plagioclásio cálcico;
na matriz, ãs vezes tanbém visÍve1 alguma analcima, nais rara
nente nefelina: oL-, hg-, e n¿-nornativo. Stiríe petrografíca: constituÍda por basaltos associados con termos félsicos
saturados a insaturados (fonolitos, traquitos alcalinos, etc)

Al cal
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(e.9., Yoder e Tí11ey, 1962;

Ãl cal

i ol ivina basalto.

Coombs

e t{ilkinson, 1969)

Cf. á1cal í basalto.

Al ca I j

no (adj etivo) . Refere-se, num contexto petrográfico - geo1ógico, à presença de ninerais alcalinos nas rochas, São mi-

nerais aLcaLinos felsicos os feldspat6ides e associados (cf.
St 1, Sø b, c), e os aLcalinos mrificos são principalmente os
piroxênios e anfibólios alcalinos (egir j-na, arfvedsonita, rie
beckita, osannita, eckerrnannita, barkevikita, kaersutita, katoforíta, nagnoforita). Vários minerais tÍpicos de rochas al
calinas tambén devem ser considerados "a1ca1inos,,, jã que sua
cristalização obedece aos mesnos parâmetros dos piriboles a1calinos (excesso de á1ca1is sobre Al); são principalmente os
silicatos de netais raros sen A1 , que se apresentan con a com
binação Na-Zr, Na-Ti, Na-Ti-Zr, Na-Ca, Na-Ca-Zr, etc. (eudia1ita, catapleiita, woehlerita, lavenita, astrofilita,
Tosenbuschita, rinquita - rincolita, lanprofilita, e outros, cf.
Sø b).

Alcal ino,basaìto.

Basalto,com minerais alcalinos ou, pelo menos,

tendências alcalinas ou associado a rochas alcalinas (cf. alcali basalto).

E-08.

Ankaratrito (Lacroix, 1916; Ankaratra, Madagascar; derrane de 1a
va). Mela-olivina nefelinítP (T, S@ c). Rocha vulcânica, me
lanocrática até ultramáfica, com fenocristais de augita e o1i
vina, em matrtz corn nefelina, olivina, augita' frequentemente
algunas vatambém con biotita, me1í1ita, perofskita' etc.;
riedades con leucita. (En Poços de Caldas, o terno "ankaratïito" foi utílizado para defínir rochas profiríticas con fenocristais cle augita, sanidina, analcinta, ern matriz afanítica
cf'
ou fína de augita, nefelina, feldspato alcalino' etc.;
El

lert , 1959).

Brecha de ori gem ígnea. Rocha c1ástica, com clastos

angulosos

(ver tanbém aglornerado) naio¡es de 2 mm, en natTiz mais fina,
constituÍda por materiais essenciais, acessórios e/ou acidentais, cuja origen relaciona-se direta ou indiretarnente com fe
nômenos ígneos (ver Apêndice B).

Chjbjnito (= khibinito) (Ransay, 1894; Unptek (= Khibina), Pen'
Kola URSS; rnaciço c1e Khibina). Nefelina sien j-to leucocrático agpaÍtico (a intermediário) de granulação grossa' textura
clesde foiaítica (traquitóide ou naciça) até hipidiomórfica
(felclspatos irregulares não tabulares). Geralrnente, feldspato potássico tabular centinétrico ' con nefelina granular, e e
girina desde pri.mática até placóide-irregular, às vezes com
arfvedsonita; típica é eudialita' como acessório intersticial comum' Também outros silicatos de metais raros'

E-09.

Ditt,oil;o (Zirkel,

8ó6; Ditró , ârea de Siebenbuergen, Transilvânía, Romênia; "stock" de Ditr6).4)Nefelina sienito leucocrásecundárias '
tico, con biotita; com sodali.ta e cancrinita
Textuïa hipidiomórfica, não foiaítica (cf.), com feldspato
granular equidimensional-irregular. B) (Broegger, 1890) . No'l

coletivo, grupo de nefelína sienitos que se ì"dentif icam pe
1a textuïa granular não foiaítica ("nefelina sienito do tipo
Ditró"), contrarianente ao grupo dos foiai-tos (nefelina sieni
tos com textura tïaquitóide, cf.). Anbos significados obsotetos, substituir por nefelina s j-enito s. Z.

me

Equerítico.

Norne

que identifica urna série de rochas alcalinas

su

persaturadas (Barth, 1962), ca'ractetizadas pela presença de má
fícos alcalinos (tipicamente egirina, arfvedsonita, riebecki-

ta, etc.). Algunas rochas equeríticas exibem tanbém ninerais
agpaíticos (cf. ¡, tais como eudialita e astrofolita (cf . agpaÍtico supersaturaclo) .

Equerito (Broegger, 1906; Sanden, região de 0s1o, Noruega; diques?). Granito leucocrático (campo 2, Figura E-1) a un felds
pâto, textura apl itica, com anortoclásio, egirina e arfvedsonita. Substituir por atcalj.-feldspato granito alcalino.

Foi

aitj

, tex.tura, Textura geralrnente hipidiornórfica -inequigra
nu1ar, ¡nuito cornurn nos nefelina sienitos, Destacan-se crisca

E-10.

taís nai-ores de feldspato potássico, de hábito tabular - laninar paralelo a (010)., que aparecern formando uma nalha maj-s ou
menos densa, na qual se colocam os outros rninerais (incluindo-se feldspatos de menor tamanho). Textura ora orientada
(traquitóide), ora maciça (e.g., Sø b).

; Sierra de Monchique, Algarve, Portugal ; ng
ciço alcalino de Monchique). Nefelina sienito geralmente' 1eu
co- a hololeucocrático (campo 11, Figura E-1), com textura
foiaÍtica (cJ:. ), A rnanutenção clo termo i'foiaíto" requeriria
a lnvenção de outro nome para os nefelina sienitos com texturas não foiaít j.cas (cf. "ditro j.to", ver tanb6n J 4). Rejeita-se aqur o nome, substi-tuíc1o pelo termo mais geral de nåfelina sienito (os "foiaitos" são então nefelina sienitos com
textura foiaítica , cf. ) .

Foi.ail;o IB1un,

186'1

Fojdito. Nome coletivo utilizado para rochas feldspatóidicas leu
co-, meso- ou melanocrâticas (campo 15, Figura E-1), vulcânicas - subvulcânicas (e,g. nefelinito) (cf . St, 1, Z),

Foidol i to.

Nome

colet j-vo utilízado para rochas feldspatóidicas

leuco-, neso- ou melanocráticas, con poucos feldspatos,ou sem
eles (carnpo 1 5, Figr-rra E-1 ) , plutônicas (i.e., f aneríticos , e.
g., nefelinolito, com predornínío de nefelina; pseudoleucitolito, con fenocristais de pseudoleucita en natriz fina, etc.)
(cf. St 1, Z).

E-11.

ito (ou fonol ito) (ftaproth, 1801; sem localidade tipo; aparentenente, rochas originaís são derrames), Rocha vulcânica ou subvulcânica do campo .l 1 (Figura E-1), conunente leucoctâtíca, com ou sem fenocristais, matriz desde afanítica (raramente vítrea) até f ì.na-média (cf. "tinguaíto"J. Sen conota

Fonól

ções quírnicas, engloba tanto os termos agpaíticos cono os mias
quíticos (cf . ),

Intermediãrio. Alguns autores (cf. Apêndice D) identifican nefelina sienj.tos con quimismo e mineralogia internediários entre
(e.g.,
os rniasquíticos e os agpaÍticos. Autores soviéticos
Semenov em 1967, cf. SØ b) definem três tipos de nefelina sie
nitos internediários, identificados pelo anfibó1io presente
(respectivanente, Mg-arfvedsonita, A1-arfvedsonita e catofori
ta-barkevikita) (cf. Apêndice D) '
to (Ussing, 1911; Kakartok, Ilirnaussaq, Groenlândia SE;
sequôncia basal estratiforme do naciço de Ilinaussaq), Conjun
to estratíforrne de nefelina sienitos corn bandas decimétricas
a métricas (até I - 1,5 n), de granulação grosseira a muito
grosseira, com narcado aspecto de "sedinento" ígneo (J 4; SØ
b, c) constituído por bandas basais pretas (ricas em egirina
e arfvedsonita), seguidas de bandas vermelhas (com eudialita;
unidade frequentemente muito teduztd.a, até ausente) e brancas
(bandas ricas em feldspatos) que se repeten, nessa ordem, ciclicanente. Minerais irnportantes de conjunto são feldspato
Ern
potássico, nefelina, egirina, arfvedsonita, e eudialita.

Kakortok'i

E-12.

m6dia, rocha melanocrática (M = 40-50), com composição minera
Rocha formada por processos
1ógica nédia de lujaurito (cf.).

cunuláticos (controle poÌ correntes nagrnáticas de densidade
e/ou difusão, cf. Sø b) '

Khibinito.

Cf

. chibinito.

Lujaurìto (='¡ ujavri to) (Broegger, 1890; Lujavr-Urt ' Lovozero,
Pen.l(o1a, URSS; maciço de Lovozero) . Nefelina sienito agpaí
tico, leuco- a mesocrático, do campo 11 (Figura E-1) ' inequil
granular-grosseiro, textura traquitóide forternente maxcada,

"xisto cristalino" (Shand, 1949) e "laninação
ígnea" (SØ c), pelo aspecto "fluida1" das fibras de egirina e
orientação dos feldspatos. Feldspatos potássicos tabulares
centirnétricos, nefelina prismática a granular ' con egirina a'cicular intersticial (também arfvedsonita), aconpanhados de fre
quente eudíalita e outros silícatos agpaíticos. Entre os f61
sicos, observa-se ta¡nbérn soclalita e albita (até oligoclásio?,
J 4) tabular.
con aspeçto de

!liasquitico. Nefelina sienito catacterizado pela presença de minerais náficos aluminosos (e.g., biotita, hornblenda, augita)
e ausênci.a de egirina e de minerais agpaíticos. Quimicanente, Na+K < A1 , além da condição dê insaturação (cf . Apêndice
D).

E-13.

co (Goldschmidt, 1930) . Goldschmidt dividiu os pegma
titos en agpaíticos e plumasíticos; nos primeiros, os 1Íquidos residuais apresentan excesso de á1ca1is sobre A1 (Na +
K > Al) ; nos segundos, predomina A1 (Na + K < A1) . 0s dois
tipos poden ser tanto supersaturados cono insaturados (e.g.,
Rankana e Sahana, 1950).

Pl umasíti

Plumasito (Lawson, 1901; Spanish Peak, Pluna Co,, Calif ornia,tlSA;
dique de pegmatito en peridotito) .

Rocha de granulação gros-

seira a nuito grosseira, composta por oligoclásio, corindon e
biotita ("diorito" com corindon) I produto de reação de nagma
(granitóide) com encaixante ultranáfica.
Pórfiro. Rocha corn abundantes fenocristais, ern matïiz fina-rnédía
(e.e., pseudoleucita fonó1i.to pórfiro) (J 1).
Intercrescímento de fel-dspato potássico (predoninante) com nefelina (frequentemente alterada en natrolita,

Pseudol euc

ita.

etc.), atingindo forrnas ora perfeítanente idiomõrficas (icosi
tetrahedros) , ora ovoidais, Ceralmente, marcada textura interna: fina borda onde nefelina e sobretudo feldspato, alongado,se colocam ern palisada, ao redor de "núcleo" con textura
ern mosaico, porém também frequentemente con cristaj.s orientados (radiais) de feldspato. Frequentes inclusões de minerais
máficos (e,g., piroxênio, em geral orientado radialmente). Ge
ralmente, apresentam intercrescj.mento com pseudoleucitas vizi
nhas e fenocristais de feldspato potássico. 0s tamanhos de
pseudoleucítas são desde ní1ln6tricos até decirnétricos (15-

E-14

Z0 cn. em Poços de Caldas),
Englobarn-se neste termo também as pseudoleucitas que aparecen

(nn a cm), geralmente tanbén com estrutura interna (fina borda externa, en palisada, e
núcIeo com intercrescimento em mosaico, ou radialrnente orientado) . Petrogeneticamente, a pseudoleucita é un feldspatóide
(e.g., SØ b, c; St 1, 2).
con contorno irregular-elipsoidal

ca, textura. Mosaico de grãos de feldspato potássico e
nefelina, granulação fina a média, entle os quaís
se
col.ocarn agulhas de egirina, nenos conumente tanbén de anfibo1io sõdico (J 4) . Ern Poços de Caldas, os "tinguaÍtos" apresentan-se conumente com textuîa intergranular, mais raranente
com a tinguaítica,

Ti nguaíti

?ínguaíto (Rosenbusch, 1887; Tínguá, RJ, Brasil; diques e derra
mes). Rocha suposta subvulcânica por Rosenbusch (diques, for
nações subvulcãnicas, etc,J, de granuLação fina até média, co
numente sern fenocristais, do campo 11 (Figura E-1); geralnen
te leucocrática, raramente mesocrátlca (.1 +). Aspecto nacros
cópico típico é pïeto-esvercleado (efeito da granulação e presença de egirina e/ou anfibó1io alcalino), Na rnatriz, encontra-se feldspato potássico e nefelina como grãos subidiomórfi
cos a irregulares, formando nosaicos entre os quais se coloca
egírina (e anfibó1io alcalino) como grãos irregulares ou pris
rnas (textura intergranular, cf. WTG), rnais raranente cono agu

r 1c

thas desorientadas (textura tinguaítica, cf.) (esta última se
ria para J 4 a textura característica de tinguaÍtos) ,
Para
alguns, tinguaítos são equivalentes quínicos de nefelina sie-

nitos agpaíticos (e,C.,

Sø

b6m HWW) por apresentar-se

b).

None não recornendado

no canpo

com passagern

(cf. tan

gradativa

ou

(cf. fonolitos).
rápida para rochas de granulação mais fina
Substituir por nefelina microsienito ou fonólito nicrogranuIar.

Traquitóide, textura. Equivalente da textura tTaquÍtica (e,g.,
J 1), con granulação mais grosseira. Doninam feldspatos potássicos tabulares ou laminares orientados. Textura nuito co
nun em nefelina sienitos (cf, foiaito, textura foiaítica).

Ïufisito (H.C1oss, 1941), Refere-se a naterial ora caótico (blocos naiores em rnatríz nais fina) ora de granulação nais uniforme, que se coloca, pela ação de correntes "fluidizadas",
como depósito intratelúrico (em condutos) (cf . Apêndice B).

Tufito. Granulometricarnente, o equivalente dos "arenitos"; de o
rigen vulcânica, aerotransportada (tefra) (cf. Apêndice B).

-b,- I t).
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