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RESUMO

O naciço alcalino de Poços de Caldas, MG-SP, apre
senta-se como ocoïrência de forma subcircular e tamanho Supe
e
rior a 800 kmZ. E constituído principalmente por fonolitos
nefelína sienitos, e subordinadamente por rochas piroclásticas.
Da antiga cobertura sedímentar, r'eStam ainda afloramentos ge
ralmente esparsos de arenitos e siltitos interestratificados
atribuídos ao Grupo Tubarão (Neo*Paleozóico).
Constituídos predominantemente por feldspato potássico, nefelina e piroxênio, os nefelina sienitos do distrito
(I43 tm2) são rochas monótonas do ponto de vista mineralógico,
e devem sua diversidade a variações na textura e nos teores de
minerais acessõrios. Esta caracterÍstica permite o mapeamento
faciológico detalhado das rochas fanerÍticas, diferenciando-se
no distrito mais de 54 fácies de nefelina sienitos diferentes,
distribuídos em mais de 43 corpos ígneos di-stintos. A manifeschamado s
tação mais inportante é o conjunto faciológico dos
"nefelina sienitos da Pedreira", afLorando como faixa central
contínua por mais de 80 KmZ.
Uma primeira classificação perrnite dividir os nefelina sienitos em agpaíticos e não agpaíticos (niasquíticos e
intermediãrios). Os tipos miasquíticos e intermediários são os
predorninantes, e caracterizam-se pela ausência de "silicatos de
metais raros" (principalmente eudialita), que estão presentes,
como minerais indicadores, nos facies agpaíticos " Com raras ex
ceções, as rochas agpaíticas aparecem como corpos separados
distintos dos corpos que mostram os facies miasquíticos ou interrnediários. Em gera1, os tipos agpaíticos são posteriores aos
,

)

não agpaíticos.
A maioria dos corpos é descrita petrograficamente ,
com certo detalhe. Quando possÍve1, identifica-se tambóm a for
ma do coïpo. Chana a atenção que muitos corpos de nefelina sie
nitos colocaram como massas magmáticas com contatos subhorizon
tais ou de mergulho moderado; entre esteS, destacam-Se principalmente os dois corpos 1uj au'ríticos-chíbiníticos do Anel Norte

e o do Morro do Taquari, claramente zonados e com grosseira es
trutura interna "lopolítica"
0bservações geolõgicas gerais, bem como dados petro
grláficos, são utilizados como base para estabelecer colunas es
tratigráficas tentativas tanto pa;ra as rochas do distrito como
para os nefelina sienitos.
As vãrlas possibilidades petrogenéticas são discuti
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quÍnicas dos principais tipos faciológicos (elementos maiores e
menoïes convencionais, a16m de teores de Cl, F, S, Ba, Zt , Sr,
Rb, Nb, Pb e Y); estes nefelina sienitos são, em gera1, tão ri
cos em KrO que o ntaciço converte-se em verdadeira "provÍncia
perpotássica". Rejeita-se, como impossíveis ou menos prováveis,
as hipóteses de geração de magmas de nefelina sienitos por fusão de rochas crustais, por "diferenciação 1íquida", e por reo
morfismo de fenitos. A hip6tese da derivação de magmas de nefe
lina sienitos poï cristalização fracionada é a única aceitável,
ã Iuz das características químicas dos nefelina sienitos dodis
trito. Admite-se como possíve1 a existência de magnas parentais
ultrabásicos enriquecidos em á1ca1is, dos quais derivariam mag
mas de nefelina sienitos por fracionamento wehrlítico (i.e.
,
separação de Mg-olivina e Ca-piroxênio) . Com efeito, este fta'
cionamento possibilita a extração eficiente de CaO e MgO do
magna parental, enriquecendo paralelamente o 1íquido residual
em AlrO' S1OZ e átcalis. O teor elevado em ãlcalis dos magmas
de nefelina sienitos dever-se*ía à acentuação de características já presentes no magma parental, suposto produto de fusão
parcial (ou total?) de rochas mantélicas previamente enriqueci
das em ã1ca1is, por e.ventos metassomáticos de enriquecimento.
Considera-se que os magmas agpaíticos derivam dos
miasquÍticos, por simples extração de minerais formadores de
rochas: a separação de feldspato potássico, ou de feldspato po
tássico e nefeLrna, possibilita a derivação de um "trend" nagrnãtico sódico, enquanto que o fracionamento de nefelina e/ou so
da augita determina a aparição de uma tendência potássica.
Algumas consíderações adicíonais, utilizando-se de
dados quÍmicos e isotópicos-geocronol6gicos, permitem 1oca1i zar na astenosfera a fonte mais provável dos magmas parentais
dos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Com fundamentos deri

V1

vados em parte de datações Rb/Sr (isócronas verdadeiras) consi
dera-se exagerado o intervalo de atividade magm'atíca sugerido
pelas datações K/Ar (nais de 30 ma). Estas características
,
junto com modelos estruturais simples propostos para a crosta
subjacente ã Bacia do Paraná, sugerem que irregulariclades na
interface litosfera-astenosfera são, em parte, aS responsáveis
pela criação de condições favoráveis (a1ívios de pressão) para
a fusão 1ocal izada de astenosfera (a litosfera?) , sob condições

termais anômalas.

vii
ABSTRACT

The subcircular Mid-Cretaceous Poços de Caldas alkaline
massif, States of Minas Gerais and São Paulo, southern BrazíI'
covers over 800 k^2, and has as its nrain rock types phonolites
and nepheline syenites, with subordinate amounts of pyroclastic
AS
rocks. The former sedimentary coveT is partly preserved
scattered remnants of sandstones and ínterstratified síltstones,
supposedly of the Late Paleo zoic Tubarão Group.
Nepheline syenites (covering over 140 fm2) are
mineralogically monotonous rocks, consisting rnainly of K-feldspar,
nepheline and pyroxene; diversity is attained by variationsboth
in texture and content of "rare-meta1 silicates" (mainly eudialyte)
These variations a1low the distinction and napping of more than
50 facies, outcropping as at least 43 igneous bodies. The most
inportant occuïrence is that of the so-ca11ed "Pedreira nepheline
syenite", which outcrops aS a broad central band, covering oVeT
B0 krn2.
A useful petrographic division is that which classifies
the rocks into agpaitic and non-agpaitic (miaskitic or intermediate)
types" The latter varieties, characterized by the absence of rare-metal
easily
si1ícates, are predominant by farl agpaitic types are
rare-meta1
reco gnized by the presence of eudialvte and other
silica.tes. Usual1y, agpaitic and non-agpaitic nepheline syenites

are found as separate bodies representing different magmatic
pulses; agpaitic rocks were emplaced later than other types.
Both petrographic and, as f.at as possible,structural
descriptions as well are given for most of the mapped nepheline
syenite bodies; many bodies show subhorîzontal or moderatelydipping contacts with their country rocks. The best examples of
bodies of the
this structure are the two lujauritic*chibinitic
northern rím area and the equivalent body found near Morro
Taquari; these occurrences aTe c.1ear1y zoned, showing a crude
"lopol itic" structure
A tentative general stratigraphic column is provided
for the several areas within the district
"

"

vl11

Fifty-two chemícal analyses (major and minor elements,
plus C1, F, S, Ba., Zr, Sr, Rb, Nb, Pb and Y) of the nain facies
types aIe used to discuss the petrogenesis of the nepheline
syenites; chemically, these show, ofl the whole, high alkali contents
(72-tSu"¡ and commonly very high KZO abundances, so that most
nepheline syenites are actually perpotassic rocks (Kr0>Nar0
weight eo). After examining some possible petrogenetic schemes
,
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of crustal rocks) , it j s concluded that the nepheline syenites
are very probably derived from more basic parental liquids,mainly
by crystal fractionation. As a possibility, it is assumed that
the parental magmas are ultrabasic alkaline liquids, which turn
into nepheline syenite magmas mainly by an efficient wehrlitic
fractionation (i.e., separation of Mg-olivine and Ca-pyroxene)
thus depleting the j.nitial liquid in CaO and MgO, and concentrating
SiOz, AIZO3 and alkalies in the residual magma. The high alkali
content of the nepheline syenites is only partly due to fractionation enrichment, however, since this trend probably onlyenhances
a pïe-existing a1ka1i abundance in the primitive magma, supposedly
derived by partial (or total?) fusion of LIL-rích mantle rocks.
more
Agnaitic magmas, oD the other hand, are derived from
mjaski.tic liquids by simple fracionation of rock-forming silicates:
fractionation of K-feldspar, or of K-feldspar and nepheline,
produces soda-enriched nepheline syenites, while nepheline and/ot
soda augite fractionation will give rise to a potassic trend.
and
Chemica.l . as well as addítional isotopic
geochronological (Rb/Srì data suggest that the asthenosphere is
the source of parental magmas of the Poços de Caldas nephelíne
syenites. The same arguments are used to reject, aS unlikely,
the magmatic activity interval (over 30 my) given by previously
published K/Ar ages. Simple structrrral nodels of the crust and
lithosphere in the area of the Paranã Basin, coupled with the
westward plate movement, suggest that irregularities at the
asthenosphere-lithosphere decoupling surface (enhanced at the
rim regíon of the Basin), are probable sites for rnelting of
asthenospheric (and lithospheric?) rocks induced by pressure
re1 ief.
,
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1"1" A FINALIDADE

1
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DAS
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DO PRESENTE TRABALHO

Poços de Caldas localíza- se
na divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, e une a seu
inegáve1 interesse geológico ainda a virtude 1ogística do fáci1
O maciço

alcalino

de

acesso (Figura 1-1).

\

Figura

1-1

Localízação da área estudada, O maciço alcalino de
Poços de Caldas extende-se coÌno ocorrência subcir'cu
1ai, cobrindo mais de 800 kml desde a localidade dê
Poços de Caldas a N, até a de Andradas, a S; uma re
gião menor do naciço, a W e Sl{, encontra-se no Estã
do de São Pau1o, enquanto que os 4/5 restantes locã
lizam-se no Estado de Minas Gerais" A estrada Poço5
de Caldas - Andradas percorre o macj,ço segundo o
seu diâmetro rnaior, N-S.

L-02.

0 distrito destaca-se também pelo seu valor econô'
mico, por ser importante produtor de bauxita, argilas refratárias e zírcônio, e por 1ocalîzar-se nele a única jazída de Urâ
nio atualmente en exploração no Brasil.
a bibliografia sobre a região seja uma das
mais nutridas ða literatura geológica brasileira (ver conpilação
no Apêndice A) , sabe-se por enquanto ainda muito pouco sobre a
evolução geoquÍmica, ou até estrutural, do maciço. Como todo maciço alcalino característico, Poços de Caldas está colocado em á
rea cratônica de complexa história, na borda de uma vasta ârea
de sedimentação, a Bacia do Paraná, receptáculo adicional de der
rames basá1ticos" A subsidência constante da Bacia do Paraná, o
surgimento nesta ãrea dos enormes derrames basálticos do Eocretá
cico u e a própria colocação de grande quantidade de rochas alcalinas ( das quais Poços de Caldas 6 apenas a expressão de maior
inportância) são fenômenos que os geó1ogos consideram ligados a
uma manifestação de maior realce, a abertura do Oceano At1ântico
meridional.
Embora

Nega-se hoje com firmeza - sobretudo ã luz da tec
que a contemporaneidade geral destas manifestatônica global
ções seja mera coincidência" Entretanto, ã invejâveI segurança
das afirmações dos geótogos, opõe-se ainda impunemente um panora
ma de total escuridão: pouco ou nada se sabe, primeiramente o sobre a origem de qualquer um dos fenômenos indicados (e"g., a de

alcalinos) e, alén disso, sobre a relação causal que interliga disciplinadamente tais acontecimentos.

magmas

0 nosso enfoque será então duplo: tentaremos nos
deter no quirnismo e petrografia dos nefelina sienitos, para examinar, adicionalmente, as possíveis causas da origem, âscenção
e colocação dos magnas alcalinos.
aqui um toque de prudência. Objetivo final
de todo estudo petrográfico-quírnico 6 compreender a evoluçäo geo
quínica-petrológica do macíço Ígneo pesquisado . Para taL, nada
nelhor que caracterLzar, junto como os parâmetros que identifiCabe
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a evolução quírnica (quinismo mineral e da rocha) tanbém os
que assinalam os caminhos da evolução geológica (ambiente geotec
tônico, estrutura) (ver Apêndice C) .
cam

de
nefelina sienitos de Poços
Caldas considera-se finalizado. Em parte, foi realizado pelo autor com alguns requintes, que perniten identificar possíveis es
truturas; remorsos tardios , entretanto, levam a acreditar que al
gumas áreas forarn napeadas com rigor j"nferior ao exigido
pe 1a
conplexidade geolõgica" Esta etapa permite, ao menos, separar os
fácies observados no distrito. Adicionalmente, apresentan-se dados químicos para a maioría dos tipos identificados.

O napeamento dos

Entretanto, a complexidade faciológica e química
destas rochas e tão grande, que a apresentação de 52
anã.Iises
químicas païece apenas trabalho preparatório. Da avaliação dos
vários dados geolégicos e químicos surge a forte impressão que
a maioria destas rochas são marcadamente "individuais": este aspecto, jâ salientado no trabatho de M.Ulbrich (1983), faz lembrar o Leitmotiv de "Uniqueness üs confoz,mity to pattez,n in petnogenesistt levantado pelo Prof" F.J.Turner numa apresentação pe_
rante a Sociedade 14 ineratógica A.mericana (Turner, 1970) .
As anãLises químicas definem algunas notáveis características destes nefelina sienítos: eles são, por exemple
tão potássicos que a "província" merece o nome de "perpotássica",
em comparação com outras do mesmo tipo" À avaliação quÍmica reaIízada neste trabalho, soma-se ainda o irnenso esforço interpreta
tivo e analítico apresentado por M.Ulbrich (1983), que caracteri
za o quimismo dos minerais formadores de rochas da maioria dos
tipos aqui discutidos.
,

Fundamentos existiriam, portanto, para uma interpretação "petrológica": conhecem-se, pelo menos em parte, as es-

truturas dos corpos; obtiveram-se , agora ou antes (M.Ulbrich ,
1983) , dados nineral69icos e petrográficos abrangentes; adicionam-se ainda análises químicas globais.
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Entretanto, as conclusões petrogenéticas que se
oferecem são colocadas com certa cautela. Por um lado, as rochas
que afloram predominantemente no distrito são quínica e mineralo
gicamente monótonas, e portanto pouco pode seï dito sobre os caminhos da diferenciação magmática. por outro lado, basta
l embrar que inexiste, no campo das rochas Ígneas , sistema químico
que seja mais complexo que o dos nefelina sienitos. agpaíticos,do
qua1, diga-se de passagem, desconhece*se ainda alguns aspectos
fundamentais (por exemplo, diagramas mais detalhados de fase) .
Esta i.ntrodução justifica o título cla presente obra, que o autor considera, fundamentalmente, Llma discussão sobre a petnografia" a estnubuta e o quimismo dos nefelina sieni
tos de Poços de Caldas.

I,Z.

PLANO DO PIìESENTE TRABALI{O

Neste pz..r,meiro capíbuLo, resumem-se as caracterís
ticas geológícas geraís, tanto do maciço alcalíno de poços de
Caldas, como das ã.reas vizinhas do embasamento. Corn maior detathe, discute-se no Apênclice A a bibliografia existente sobre o
rnaciço alcalino "
No sagundo capdtulo, discutem-se algumas considerações netodol<5gicas. Destaca-se que a nomenclatura
util izada
foi objeto de considerações mais detalhadas, remetendo-se o leitor aos Apêndices B (sobre nomenclatura de brechas de origem ígnea), c (sobre nomenclatura de rochas ígneas) , D (sobre alguns
termos coletivos usados na literatura de rochas alcalinas) e E
(91ossário de termos petrográficos)" Prefere-se tambám definír o
conceito de "terreno", como unidade de mapeamento em áreas do em
basamento; isola-se desta maneira uma deterninada área do embasa
mento ? sem preocupações adicionais com as hist6rias de áreas vizinhas. Discutem*se os fundamentos do napeamento faciológico em
rochas Ígneas, identificando o facies petrográfico, a unid.ade ma
peável, o corpo ígneo (definido de ta1 maneira que se torna sinô
nimo de unídade reológica ou de movimentação) e a unidade magmá-
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tica. Finalmente, colocam-se algumas breves referências sobre
peamento, descrições petrográficas , e deterninações quÍnicas.

ma

No terceiv,o capðtuLo , descrevem-se, de maneira ge
raI, os tipos litológicos encontrados no maciço alcalino. 0s are
nitos (com siltitos ,basais) são atribuídos ao Grupo Tubarão. Os

vários tipos 4e rochas piroclásticas do distrito classificam- se
em brechas e aglomerados píroc1ásticos aerotransportados (com tu
fitos e lapilitos associados), brechas intratelüricas de conduto, e agmatitos (e rochas associadas) ; reconhece-se tamb6m que
alguns tufitos são depositados por "base surges", enquanto que
algumas rochas sedimentares brechóides estão diretamente associa
das aos fenômenos vulcânicos. As rochas vulcânicas são divididas

egirina fonolitos, preto-esveïdeados ("tinguaítos" e "fonolitos"), e fonolitos porfirfticos, cinza-aïToxeados; os prineíros,
geralmente sem fenocristais ? apresentam-se ora microfaneríticos,
ora afaníticos , e devem sua cor ä presença de piroxênio verde,
enquanto que os segundos mostram fenocristais de "analcima" e/ou
feldspato. 0s nefelina sienitos são caracterizados brevemente,pa
Ta serem descritos com maior detalhe no CapÍtulo 5.
em

0 quarto capít;uLo aþresenta dados geológicos sobre o distrito. Discute-se em primeiro lugar, as "zonas de conta
to" eue, como reduzido envelope algo descontínuo, encontTam- se
no contato do maciço com o ernbasamento cristalino. Passa-se em
seguida a discutir a distribuição dos tipos litológicos,
ilustrando-a com mapeamentos de detalhe, com ênfase nos nefelina sie
nitos. Rejeita-se a hipótese do domeamento regöonaL do embasamen
to, com base em algumas evidências topográficas e estruturais.Em
imagens de sensoreamento remoto, observa-se no interior do maciço um conjunto de feições estruturais lineares e circulares, jâ
várias vezes citadas na literatura; discute--se estas características, ã luz de evidências geológicas. Fínalmente, €stabelece
-se uma coluna estratigrãfica tentativa para as rochas do distri
to.
No quinto capituLo, identificam-se as caracterís-

ticas petrográficas e estruturais dos corpos de nefelina sieni-
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tos. Após considerações sobre a nomenclatura dos facies, apresen
tam-se as modas das rochas. Com base em algumas características
mineralõgicas, separan-'se os nefelina s j-enitos em miasquíticos e
agpaíticos, independentemente de sua composição química. Descrevem-se a seguir os vários corpos agrupados por regiões geográficas. Diferenciam-se assim os corpos do Anel Norte, os do Anel ocidental, os da zorra do Morro do Serrote, os do interior do maci
e
Ço, os da zoîa do Morro do Taquarí, e os das bordas oriental
meridional. En todos os casos, identificam-se as características
petrográficas , principalmente as macïoscópicas, dos vários f.acies; definem-se ainda algumas características observadas
ao
microscópio. A, definição litológica, seguem comentários sobre a
estrutura do corpo, ilustrados, quando possíve1, com perfis
e
blocos diagramas. Un item final discute as relações de idade das
várias ocorrências.
No seæto capítuLo, discutem-se o quinisno e a
petrogênese dos nefelina sienitos. Passa-se revista aos
dados
químicos de 52 nefelina sienitos, apresentando dados para os ele
mentos maiores e menores, e alguns elementos traços como Zr , Nb,
Y, Sr, Rb, Ba e Pb. Na parte dedicada a petrogênese, discutem-se
as possibilidades de geração de nefelina sienitos por processos

de fusão reonórfica de fenitos e de "diferenciação líquida".
A
derivação por cristali zaçáo fracionada parece o mecanismo me
dequado para formar nefelina sienitos. Parte-se de um magma u1trabã.sico (a1ca1ino?) , do qual se saparam principalmente Mg- o1i
vina e Ca-piroxênio. Discute-se a continuação a localizaçáo dos
nefelina sienitos de Poços de Caldas no vale termal insaturado,
completada com uma discussão qualitativa do diagrana de
fase s
Piroxênio-Nefelina-Kalsilita-Si0r. As relações entre nefelina si
enitos miasquíticos e agpaíticos explicam-se pela separação de ninerais mais ricos em 41r0, que o magna original. E tanbém discutida a possíve1 origem dos lujauritos, em função de parârnetros
geol6gicos, estruturais e quírnicos. Un panorama geral sobre o ex
posto resume as ideias petïogen6ticas apresentadas.
No sátimo capítuLo, sobre Considerações gen6ti

cas gerais, discute-se a possíve1 profundidade de geracão

dos
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parentais, en funçäo do j-ntervalo de geração e colocação
de
dos magmas no maciço. Ap6s considerações sobre o conceito
"caldeira Tessurgente", e Sua possíve1 aplicação ao caso de Poços de Caldas, passa-se revista ãs hipóteses apresentadas na
literatura sobre início de fusão, coleta de 1íquidos, e movimen
tação ascendente de maSSaS magmáticaS. Estabelece-se a "conclição de rigi dez" com viscosidade infinita, que impede a separa
ção de nagma neoformado do resíduo cristalino, comparando-a com
a "condição de plasticidade", na qual magma Se coleta por meca
nismos de percolação. Identificam-se, a níve1 de discussão qualitativa, alguns dos condicionantes geodinámicos, particularmen
te oS de nature za estrutural, que devem controlar a formação de
final
magmas alcalinos nas bordas da Bacia do Paran-a. Urn item
resume rapidarnente as pri-ncipais conclusões apresentadas neste
magmas

trabalho

"

A numeração de pãgi nas,

Fì

guras e Tabel as

As páginas dos capítulos têm numeração dupla;

o

prlmerro numero identifica tanbóm o capítulo" O mesmo procedimen
to se adota para a numeração das figuras e tabelas. Cada capítu
1o f.inaliza com a correspondente lista de referências bibliográ'r
ficas. Utilizou*se idêntico sistema tanb6n para os Apêndices,que
acompanham por separado o presente texto.

Preferiu-se adotar esta técnica por vários motivos. Em primeiro 1ugar, e1a pernite fechar separadamente cada ca
pítulo, simplificando grandemente sobretudo as revisões. Ern segundo lugar, facilita-se a leitura, porque a sirnples referência
ã numeração das páginas jâ, coloca o leitor no capítulo procurado;
a consulta da bibliografia, em particular, torna-Se mais acessíve1. Nada nais foi feito r por outra parte, QUe util izat n6todos
jã, corriqueiros em várias publicações técnicas (e.g., livros téc
nicos de revisão).
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fndice dos tõp'icos tratados
Para facilidade do leitor, transcreve-se duas
vezes o índice dos tópicos tratados. Na primeira vez, de maneira
resumida, encontra-se um inventário geral nas prirneiras páginas
deste trabalho" Ja corn maior detalhe, Tepete-se posteriormente a
listagem dos ítenso ro inÍcio de cada capítu1o.
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TRABALIIOS PRÉVTOS
I,ÍACIÇO DE p0Ç0s

0

embasamen

E

INFORMAÇÕES GEOLÕGICAS GER.AIS, SOBRE
DE CALDAS E .AnrRS VIZINHAS

to cri s ta I 'i no da reg j ão

0 maciço alcalino de Poços de Caldas coloca- se,
como unica manifestação alcalina mesozóica, em vasta 6,rea de embasamento, a do Bloco de pinhal (Figura r-?). A geologia do embasamento circundante era, até pouco tenpo, mal conhecida, e só
recentemente foi pesquisada com algum detalhe.

0 Bloco de Pinhal tem forma grosseiramente triangu1ar, com v6rtice para E, situado a1ém da localidade de varginha. A base se adentra na Bacia do Paraná, onde as rochas metamórficas acabam cobertas por sedimentitas e basaltos. 0 lado Nor
te do triângulo, limitado por um conjunto complexo de falhas,ain
da muito pouco conhecidas r pâSSa pouco a N da cidade de Alfepas,
enquanto que o lado S está constituído por uma faixa com fraturas de grandes dimensões , cu j os limites meridional e .setentriona1 estão dados ? respectivamente, pelas falhas dos Inconfidentes
e de Jacutinga (Figura I-Z).

pinhal era considerado, até há pouco
tenpo (e.9" , Fiori et ãr, 1gtJ0; wernick, rgTg) constituído predo
minantemente pelo conjunto 1itológico do Grupo pinhal, no
qual
O Bloco de
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se distinguiam principalmente rochas gnáissicas e granitóides de
idade brasiliana. 0 conjunto interpreta-se hoje como o resultado de profunda recristalizaçáo, migmatização e transposição de
rochas transamazônicas e pré-transamazônicas, em parte
tamb6m
submetidas a anatexia 1oca1 e regional. Mapeamentos mais recentes revelam áreas preservadas de rochas antigâs, pouco transformadas durante o ciclo Brasiliano, pertencentes aos Complexos de
Machado, Silvianópolis e de Varginha-Guaxupé.

0 Complexo de Machado encontra-se constituído pre
dominantemente por granulitos vários e siltimanita-granada gnais
ses, com foliação cataclástica redobrada. o complexo varginha
Guaxupé, 1ítologicamente semelhante ao anterior, apresenta- se
com estruturas cataclásticas transpostas; as rochas granulíticas
desta unidade formam a "Associação Guaxupé", enquanto que
OS
gnaisses compõem a "Associação varginha". o complexo silvianópo1is, finalmente, apresenta gnaisses quartzo-ferdspáticos
colfto
litologia principal, com estruturas embrechíticas, hoje interpre
tadas como o ïesultado de anatexia e transposição de gnaisses a_r
queanos do Grupo Barbacena. Referências mais detalhadas sobre a
geoJogia e petrografia desta ârea encontram-se em Oliveira (Ig7S).
choudhuri et ar (1978), Fiori et ar (1980, 19g1), pentead.o e
choudhuri, (1981) , wernick e penalva (1gg0) , wernick et al. (19g1);
Wernick e Artur (1983) , especialrnente, devern ser consultados para uma síntese e extensas referências bibliográficas.
su1-oriental, o maciço de poços de Ca1
das invade una interessante ocorrência de rochas sieníticas subalcalinas a levernente alcalinas, o chamado maciço sienítico de
Pedra Branca. 0s afloramentos, hoje reduzidos a uma forma de
neia-1ua, de uns 10 x z0 km, incluem, [â parte mais externa, tam
b6m algumas manifestações granitóides. o conjunto de rochas gra
nit6ides e sieníticas apresenta-se com notãve1 estrutura concêntrica, com os granit6ides (porfiríticos e equigranulares) rodean
do de forma algo irregular,e em parte inconpleta, o maciço siení
tico, de naioï volune. 0s sienitos apresentam feldspato potássi_
co tabular centimétrico, com biotita e/ou piroxênio subord.inadcs.
Na borda
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A distribuição das rochas sÍèníticas é claramente zonada,
com
uma zona externa saturada a levemente insaturada (caracterízada
por apresentar egirina-augita, em parte transformada em hornblen
da, e rara nefelina) e uma zoîa interna saturada a supersaturada
con augita e quartzo como acessório inportante. A forte orienta
ção planar dos feldspatos potássicos determina uma clara foliação estrutural concêntrica, provavelmente de natureza fluidal.
As datações geocronolögicas são pouco claras. 0s granitos porfiríticos mostram idade Rb/Sr de 840 (: 763) ma (idade convencional) . 0s granitos equigranulares, que cortam os porfiríticos, apresentam idade Rb/Sr de 570 (1 0) ma (isõcrona de referência)
Idades K/Ar para os sienitos são nuito variáveis: 890 (l 77) ma
(em hornblenda),584 (: 32) ma (en feldspato potássico)
e 631
(: 18) ma (em biotita) (para maiores detalhes, consultar Winters
e Ebert, 1978; Winters, 1981) .

0 maciço alcalino de poços de Caldas
A geologia e petrografia do maciço alcalino de
Poços de caldas despertou o interesse dos geõtogos já em fins
do
s6cu1o passado" Ho j e , c.ollta-se com aproxirnad.amente 1g0 trabalhos
dedicados direta ou indiretamente ao tema; a maioria se
encontra
como publicações de circulação bastante restrita, €n parte jâ,
an*
tigas, enquanto que outras são dissertações de mestrado ou de dou
toranento" um ensaio de avaliação desta bibriografia, com cornenté
rios informativos e un ïesumo crítico, encontra-se no Apêndice A,
onde se discuten aproximadamente 140 trabalhos.
Basta aqui assinarar apenas aqueles trabalhos
de interesse maior para o nosso projeto.
Citam*se, rapidamente o em primeiro 1ugar, âs
obras de Derby e Machaclo, que jâ em 18B7 e lggg real izaram trabathos de excelente níve1, descrevendo os prlncipais tipos petrogré
ficos; Derby, por sinal, jã identifica o carã,ter vulcânico-subvul
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cânico do maciço inteiro (ver Apêndice A) " Bastante posteriormente, apresenta-se o primeiTo mapa geológico do distrito, por E1lert, Coutinho e Bjbrnberg (ver E11ert, 1959; tamb6n Bjbrnberg,
1959) (Figura 1-3) (para toponímia ver Figura 1-4*). 0s autores di
ferenciam fonolitos (rnapeados como "tinguaítos", fonolitos subvul
cânicos e derrames de fonolitos) como litologia principal. Em im
portância geol6gica seguem vários corpos de nefelina sienitos, e
volumes menos significativos de brechas, aglomerados e tufitos;ci
do
tam-se tamb6m alguns derrames de "ankaratTitos". No interior
maciço, particularmente na ã.rea de Ãguas da Prata, encontram- se
ainda significativos restos do antigo teto do maciço, constituí
dos por ïemanescentes de arenitos ricos em quartzo, hoje atribuÍ
dos ao Grupo Tubarão (para maiores detalhes, ver Apêndice A e CaprtuJ-o 5 ) ,
Amaral et a1. (7967) no prineiro trabalho geo
do
cïono1õgico (pe1o m6todo f/Ar), dedicado ãs rochas alcalinas
Su1 brasilej-ro, apresentan tamb6m algumas idades sobre Poços de
Caldas, posteriormente completadas por Bushee (1977).Neste úttirno
trabalho, determinam-se as idades de 2L rochas, represerìtativas
dos tipos 1ito1õgicos mais importantes. O conjunto de infoïmações geol6gicas e geocronológicas fundamenta a seguinte seqttência de eventos (El1ert, 1959; Amaral et â1., 1967; Bushee, 1971)
:

- adnite-se uma etapa inicial de domeamento, com posterior colap
so e formação de estruturas de caldeira. Aparecem fendas radiais e concêntricas, posteriormente invadidas þor magmas "tin
guaíticos". Os "ankaratritos" (para os quais se obtém
i dade
de 87 ma) e as rochas vulcanoclásticas se colocam provavelmente nesta etapa, ou pouco antes.
posteriormente, invadem "tinguaítos", preferencialmente na par
te perif6rica, gerando assim os diques anelares. 0s "tinguaí tos" mais antigos, da borda setentrional (e provavelmente os
de todos os Anéis) mostram idades de 80-81 ma. Idade K-Ar seme
thante e a do d.ique de nefelina sienito, que bordeja o Anel
nor-ocidental (Figura 1-3).

- a maioria dos "tinguaítos" se coloca ocupando vastas áreas

no

* A Figura I-4 encontra-se no encarte, [o final do presente volume.
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Figura 1-3. O maciço alcalino de Poços de Caldas (geologia con
forme o mapa de E11ert, Coutinho e BJörnberg; veï
EIlert, 1959) . 0 napa mostra, de maneira sinplifica
da, a distribuição dos tipos litológicos pri ncipaiS.
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interior do maciço, como invasões subvulcânicas. As idades K/
Ar para estas rochas são de 72-7 6 na. Idades equivalentes exi
bem os fonolitos da parte meridional do distrito.
a maioria dos nefelina sienitos se colocam entre 60 e ó5 ilâ, a
julgar pelas idades K/Ar; as rochas lujauríticas (Pedra Balão)
mostran idades K/Ar de ó0 ma.

- algumas manifestações, consideradas póstumas.
(diques de fonolito em nefelina sienitos).

ocorreram

há 53 ma

Entre os estudos geológicos e mineralógicos mais
recentes de destaque, merece menção o mapeamento dos geótogos da
Conissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da Nuclebrás.Estes
geó1ogoS, preocupados em obter informações úteis para pesquisar
jazLdas de Urânio, mapeiam, adicionalmente ãs unidades jâ salien
tadas no mapa anterior de El1ert et â1. , também as rochas hidrotermalmente alteradas, a chamada "rocha potássica" do distrito
(ver Apêndice A e Capítulo 4) . O mapa destes geólogos, reproduzi
do em várias publicações (e.g., Gorsky e Gorsky, L974; Oliveira,
L974) encontra-se 1ançado na Figura 4-3. Entre os trabalhos mineralógicos mais recentes, devem ser citados o de Moniz (1969 )
sobre os argilo-minerais do P1ana1to, tanto os de origern intempé
rica como hidrotermal, e o de Fujimori (I974) sobre os minerais
radioativos do Campo mineralizado de Agostinho, QUe se apresenta
com a TaTa paragênese Mo-Zr-U e ninerais como zircão, pechblen
da, ilsemannita e outros.

detalhe, estudam-se aspectos petrológi
cos e mineralógicos na tese de M. Ulbrich (19 83) , q.ue investiga
os minerais essenciais da naioria dos nefelina sienitos presentes no distrito; aporta interessantes conclusões tanto nineralógicas como petrológicas (ver resumo no Apêndice A). Dados e resultados expostos na tese de M.Ulbrich serão utilizados, repetidas vezes, no transcurso do presente trabalho.
Con grande

.

De interesse adicional muito grande são as obser

1-1s.
vações de Paradella e Almeida Filho (1976; ver tambóm Almeida
Filho e Paradella, Lg7 6) que, através de interpretações de foto
grafias do Landsat, observam várias estruturas circulares no in
terior do distrito, possíveis vestígios de colapsos mais recentes, superpostos ao colapso p-rincipal (ver também 0l iveira , f974)'

Para nosso trabalho, são ainda referências impor
tantes os ensaios de síntese geotectônica apresentados por A1neida (1971) e Almeida et aI (1980) , que tecem considerações de
interesse geol6gico geral. Na compilação de Ulbrich e Gomes
(1g81), agrupam-se as rochas alcalinas do Brasil meridional em
vários grupos ou províncias petrográficas e geológicas.
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CONSIDERAÇOES METODOLÕGICAS

Nos parágrafos seguintes, indicam-se os cuidados
que foram tomados para construir o esquema conceitual e de nomen

clatura adotado neste trabalho.
Z.L. A NOMENCLATURA

PETROGRÃFICA UTILIZADA

São conhecidas

por todos as dificuldades que

en-

frenta a nomenclatura das rochas ígneas. Estas derivam, maiS que
da faLta de definições, do grande acúmulo de termos que se sediSoma- Se
mentaram ao longo da história da Petrografia. A isto'
ainda uma tendência ã "regionaLizaçáo" dos nomes; muitos termos
mudan de significado, de país paTa país. A colocação nais apropriada sobre a nomenclatura de rochas ígneas ê a fornulada pelo
Comitê de nomenclatura petro grãfica, da União Internacional das
Ciências Geológicas (iUGS). Este grupo de trabalho, ainda ativo,
jâ apresentou vários relatórios, em geral nuito ben aceitos peLa comunidade geológica (e.g., Streckeisen, L967; 1976). Entretanto, a nomenclatura proposta deixa a desejar, sob alguns aspec
tos. Ela ê, por um lado, insufi-ciente , iã que agrupa sob o mesmo nome rochas evolutivamente diferentes (assim, os "á1cali baSaltos" e oS "toleítos" São todos "basaltOS") . Por outro lado,
não se manifesta sobre a validade da enorne quantidade de nomes
específicos existentes na literatura.
Tenta-se discutir estes problemas ' com vistas sobretudo ã deterninação de critórios norteadores da nomenclatura
petro grâ,fica. no Apêndice C ("Evo1ução quírnica, séries petro grâficas, e a classificação das rochas ígne&s") , onde tambén se recomendam algumas regras prâticas para avaliar os nomes de variedades

.

2-02.
No apêndice D ("0 conceito de rocha a1calina")dis.
cutem-se as definições mais adequadas de "rocha alcalina", " sé-

ri-e de rochas alcalinas", "agpaicidade", e outros conceitos correlatos.
0s termos petrográficos aqui utilizados se definem no Apêndice E, sob a forma de um "Glossário de termos petrográficos", extraído de uma obra em preparação (H.Ulbrich,
" A
glossary of alkaline rocks and related terms").
As brechas de origem ígnea são acompanhantes mais
ou menos constantes de manifestações vulcânicas e plutônicas rasas ; não faltam em Poços de Caldas. Estas rochas são importantes
sobretudo poïque ressaltam a atuação de manifestações quase sempre catastróficas, diferentes dos outros processos geológicos"tí
picos", mais demorados. Apenas nos últimos anos está
surgindo
uma literatura mais específica sobre brechas, mostrando principalmente, contra a opinião geral r euê não são rochas "caóticas rr
do ponto de vista genético, estrutural ou petrográfico. Apresenta-se, no Apêndice B, uma revisão deste importante grupo litológico, e uma proposta de classificação ("As brechas subaéreas e
intratelúricas de origem ígnea: revisão e proposta para uma classificação geo16gicâ"), com especial ênfase na discussão das bre
chas intratelúricas.

2.2. 0

CONCEITO DE "'fERRENO" EM ÃnenS I,'IETAN4ÕRFICAS

No estágio atual das idéias geológicas, o panorama vê-se doninado por completo pelas sugestões da tectônica g1obal. E por demais conhecido o profundo impacto desta teoria a-

brangente, ferramenta necessária para qualquer interpretação
1ógica mais modeïna.

geo

Entretanto, algumas dúvidas vem surgindo
sobre
aspectos parciais, forçando a praticar redefinições e a abandonar supostos "fatos". Entre as novas idéías propostas,
parecenos da maior importância a que define o "terteno".

2- 03

Z.2.7. O conceito de "terreno"
As placas "c1ássicas" da tectônica 91obal eram,inicialmente, sõ umas poucas, descritas como "megaunidad.es". o
seu número, já bastante aumentado, creseeu na mesma medida em
que os pesquísadores abandonavam a perspectiva "91oba1" pará dirigir a sua atenção para as complexidades da geologia local ( e
g., Alvarez, 7972; Laubscher, lgTs). Implícita na id6ia de placa está a de movimentação rígida: áreas vizinhas d.a mesma placa não só não mudam de posição, como tamb6m compartilham da mesma história geológica. Neste cenário, toleravam-se apenas algumas deformações e fragmentações nas bordas das placas.
"

Esta id6ia "fixista", contra a qual se insurge
o conceito de "terreno", não parece resistir a anã.rises nais elaboradas. Mapeamentos detalhados em áreas de colisão (em parte, reinterpretações de trabalhos anteriores) rnostram vãrias in
congruências. A primej.ra delas refere-se ãs evidências mostradas pela geologia local ; observa-se que, freqtientemente duas âTeas vizinhas se apresentam com caïacterísticas lito-estratigrá
ficas e estruturais incompatíveis entïe si. A segunda é que estas áreas apa"recem, as mais das vezes, integralmente circundadas por descontinuidades estruturais, mapeadas ora como "discor
dâncias" mais oLl menos deformadas, ora como "falhamentos" de im
portância regional
"

Qual a solução para o dilema? Aparentemente, bas
ta reduzir o tamanho das "placas" e supor mobilidade ou traslado não solidã.2'io entïe áreas vizinhas , peLo manos em ã,r,eas de
coLdsão (margens ativas). Nesse caso, duas áreas vizinhas, cujas litologias e estruturas não são correlacionãveis, nada mais
seriam do que pequenos fragmentos com histórias geológicas dife
rentes, que apenas entraram em contato coilto conseqtlência de movimentação do passado"
Enunciado desta maneiTa, o conceito de "terreno"
definido a partir de determinada litologia 1ocal, supõe somen-

2-04.
(ou
te a capacidade de transporte horizontal, e desliga duas
mais) áreas vizinhas da obrigatoriedade de pertencer ã nesma uni
dade rÍgida"

muito discutido na literatura e o do
chamado "terreno de Salínia", constituído por uma faixa alongada, de uns 500 kms, que se Localiza no interior da Califórnia, e
se extende desde o Sul de São Francisco at6 aproximadamente a 1o
rochas
calidade de Bakersfield. O embasamento de Salinia é de
granitóides: nas suas borclas, encontram-se restos de "melange" .
Medições paleomagn6ticas sugerem que este terreno movimentou- se
pelo menos 2500 kms em 70 flâ, partindo de um ponto a SW de sua
colocação atual. "soldados" ao terreno de Salinia encontram- se
terreno
vários outros, entre os quais merece destaque, a N, o
de Point Arena. Interpretações paleonragn6ticas sugerem que este
últirno bloco encontrava*se colocado, 100 ma atrás, uns 5000 kn a
SW da presente localizaçáa, tendo se deslocado primeiramente at6
a proximidade S do terreno de Salinia, para depois passar a sua
frente e se ancorar, atualmente, algo ao N da extremidade setentrional de Salinia (e.g., Kanter, 1984; Mattison, 1984). Este exemplo mostra que os terrenos se deslocam,em áreas de colisão,
com velocidades diferentes, e estão sujeitos a todo tipo de rota
ção, "so1da" (a outros terrenos) deformação, e até fragmentação
ainda maior (cf. resumos em Kerr, 1980, 1983 ; para uma discussão
sobre "Wrange11ia", ver Sarewitz, n 1983) .
Um exemplo

2.2,2. O "terreno"
do

como unidade geológica

descritiva

em áreas

embasamento

O mapeamento em

áreas do embasamento cristalino

reveste-se geralmente de grandes dificuldades. En especial, muide
tas das interpretações "paleogeográficas" e as tentativäs
correlação não passam de meros ensaios, tamanha é a dificuldade para identificar corretamente as seqtiôncias lito-estratigráfi
cas em áreas de embasamento. A prudência aconselha, nestes ca'
pasos, estudar a geologia loca1 para, posteriormente, partir
ra tentativas de integração. Faz-se portanto necessário definir

2-05.

unidade geol6gica descritiva, ao estilo dos "dominios" (Turner e Weiss, 1963) da Geologia Estrutural en áreas de tectonismo
p1ástico complexo. Função principal desta unidade serâ a c'e destacaï, como caïacterística identificadora, apenas aspectos objetivos passÍveis de mapeamento (especialmente litologia).
uma

referida no item anterior, a id6ia de "terre
por
no" é muito dinâmica , jã que supõe transporte hori zontal
vezes de milhares de km, cornbinados con rotações e crutras mudan
ças na sua geometria, posição e tamanho " Entretanto , cada um dos
do
terrenos já identificados (e.g", flâ Costa Oeste de A¡nerica
Norte) baseia sua identir1ade na definição da geologia 1oca1. Este aspecto é meramente descritivo e parece-nos de
fundamental
importância. 0 "terreno" será então, para este autor, a unidade
geogr,ã,¡íca LocaL da ma,pea,mento em ã,v,eas de embasamento que se
"
definirã princípalmente a partir de um coni'unto Lt,to* astratigrã,
nao
fico ( ou simplesnente Lt,toLõgico, se as conclições locais
permitem estabelecer uma estratigrafia) " 0s limites do terreno
coincidem corn os que sã.o definidos pelos afloramentos destas 1itologias ; podem, ou não, coincidir com falhas. Litologias semethantes, se encontradas eilì terrenos diferentes, devem ser identi
ficadas com nomes diferentes de formações " Toda correl açáa entre
terrenos vizinhos deve ser considerada, inicialmente? mera espeem
culação mais ou menos arro jada, a menos que se fundamente
considerações tanto geolõgicas como, geralmente, também geofÍsi
Como

cas bastante completas.
um
A id6ia exposta ilustra-se melhor através de
com
exemplo (veja-se Figura Z-Ð. Supõe-se um arco islândico,
seqüência vulcânico-sedimentar característica (andesitos, basalinaturos,
tos, tuf itos associzrdos, sedimentitos erriclãsticos
etc.). Este conjunto, submetido a movimentação, desloca-se mais
margem
ou menos solidariamente, at6 entrar em colisão com uma
ativa; as diversas etapas da movimentação indicam-se esquematica
mente na Figura 2-L, Embora a movimentação seja suposta rígida
(pe1a facílidade de mostrar esquematicamente o proeesso), ídentificam-se na Figura 2-I os limites de fragmentos menores (possí
veis "terrenos") " Jä na ã.rea de colisão, supõe*se rotações, de-
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Figura

2-L

Zona de colisão, em margem ativa" Diagramas esquemáticos, ilustrando uma ârea continental (com lito1o
giq continental, indicada pelas cruzes ; ver texto)
A
e area oceanlca, com arco rslândico (em preto).
placa oceânica, submetida a subducção,representa- se
fragmentada (indicando os limites de possíveis unida
des-de movimentação independente) . Escala arbitrãriã,
compatíve1 com o fenômeno ilustrado.
a) Início da movimentação. Arco islândico intra-oceâ
ni co
b) Movimentação no sentido da margem ativa. Na bor'
da continental, instala-se o equivalente de uma cadeia andina (não representada no desenho).
c) Por razões geométricas, no decorrer da movimentação, gera-se uma nova zona de ajuste, por subducção
locallzada, com escassa atividade magrnática correlata (e.g., Windley, 7974) e cujo resultado 6 a aparição de um "plateau" oceânico com crosta oceânica 1ocalmente mais espessa"
d) , e) , f) e g) Continuação do processo ? até colisão
do arco is1ândico com a margem ativa. Linhas hachura
das indicam a local tzaçã.o da segunda -zoîa de subduõ
ção, que em parte estã sendo consumida. Na ú1tima fi
gura, os fraþmentos (na forma de microplacas) movi:
mentam-se de maneira não solidária, adaptando a sua
geometria ã da borda continental (ver tambén Figura
2-2) .
No desenho, por razões de s implicidade, não se repre
sentam algumas feições adic ionais (nagmatisno na zol
na continental, zonas de me lange, pacote sedimentar
na borda continental, etc.)
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Figura 2-2. Mapas geoLógicos esquenáticos, en zonas de cotisão.
a) Possíve1 resultado da colisão registrada na Figura 7-L. O mapa representa a região após dernorada eta
pa de soerguinento e erosão. A linha tracejada F i:
dentifica a antiga margem de colisão, em parte defor
mada e oculta (por defornações, cobe¡tura por sedi:
mentitos mais novos, etc.). Con letras (a, b, c,etc)
indi.can-se os pontos equivalentes mostrados na figyra 2-L g. Os números ídentificam vários
possíveis
terrenos (9: terreno, ou terrenos, formando um complexo de litologia continental;1 at6 4:
complexos
com litologia ofiolítica;
5 at6 8: complexos
com
litologia de arco islandico; para definição de "com-

plexo", ver Petri et al., 1982, e conentários
no
item 2.3.5).As rochas atingiram grau m6dio de metamorfisrno.
b) A situação geológica, ap6s a colisão de un segundo arco is1ãndico (ver figura anterior) " Nos exemplos apresentados nestas figuras, os terrenos são ni
croplacas. En gera1, entretanto, a maioria dos terre
nos estão constituídos apenas por partes da cobertul
ra, retiradas de seu sustrato peloS eventos tectôni.
cos que acompanhan a colisão (e tamb6m por fenônenõ
correlatos, e.9., traslado e esmaganento ao
Iongo
de falhas transcorrentes: ver, al6n da literatura ci
tada no texto, tanb6m Ben-Abrahan e Nur, 1984). -

t\)
I

o
Co
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formações e transportes individuais de "terrenos". Um possÍveI fna
pa de afl"oramento, após demorada etapa de erosão e soerguinento isostático, mostra-se de maneira esquemática na Figura 2-2a
Ja
com as unidades 1ito1ógicas convertidas en rochas metanórficas ( pa
Ta esclarecimentos adicionais, ver legenda da Figura 2-2) .
Do ponto de

vista 1ito1ógico, diferenciam-se três

unidades no exemplo da Figura 2-2a, rapidamente identificadas cono o "complexo" continental (constituÍdo principalrnente de
rochas metamórficas quartzo-feldspátícas e mãficas), o "complexo"do
arco islândico (rochas metamórficas feldspáticas , quart zo-feldspá
ticas e máficas) e o "complexo" oceânico (com seqüências ofiotíti
cas mais ou menos preservadas); supõe-se que as rochas atingiram
grau netamórfico m6dio (ver esclarecinentos na legenda, Fig. Z-2),
No, conjunto identificam-se vários terrenos, com base em
I ito-

logias e situação geográfica (de I at6 4, com litologias ofiolÍti
cas, e de 5 at6 8, com litologias de arco islândico) . Nada impede, no esquema apresentado na Figura 2-2,de recorrer-se a interpretação dentro dos moldes clássicos da tectônica de placas (e.g.
Windley, L974); observe-s€, entretanto, que os terrenos 5 ató I
representam um arco islândico "a16ctone", que não se gerou no 1ocal (ver Figura 2-I) , Por outro lado, uma vez admitida a possibilidade do transporte individual de terrenos, nada autoriza a correlacionar automaticamente as ãreas vizinhas, supondo histórias
geo169ícas conuns. Assin, uma possível correlação entre terrenos
geograficamente extrernos (5 e B, Figura Z-Za) só deverá ser tentada após estudos bastante prolongados, e não como "öbvia" hip6tese

inicial.

indica, por outro lado, euo as histórias de
margens ativas fiquem restritas tão somente a um ciclo de colisão. 0 panorama se complica nuito com ã repetição de fenômenoso
aos quais liga-se ainda a possibilidade de extensos deslocamentos
Nada

ao longo de zonas transcorrentes de sutura. A Figura 2-?,b
tra, de maneira esquemãtica, as conplicações introduzidas
mais u¡n ciclo de colisão.

VaIe a pena analisar, con maior cuidado,

por

mos

a1

guns
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dos aspectos da Figura 2-2" Os linlites dos terrenos 5 até B (com
litologias de arcos is1ânclicos, Figura 7.-Z) são geneticamente to
dos "tectônicos", jã que são originalmente as bordas de terrenos. Dificilnente , contudo, estes limites serão mapeados cono fa
thas; após as colisões finais, eles serão encontrados como conta
tos litolögícos deformados e , eventualmente, recristalíz,ados e
interdigítados con as litologias de terrenos vizinhos " Basta lem
brar, como exemplo, que napeamentos mais antigos nãc¡ diferenciavam todas as unidacles da seql1ência of iol ítica (cf . Cor-rf erence
Participants, I972) ja que se agrupavam indevidamente
varlas
unidades como conjuntos únicos, sequer se mapeando a unidade dos
"sheeted díkes" (e"g", Coombs et â1., L976, e nuitos outros).

0 carát.er "continental" do conjunto 1itológico 9
dependerã'apenas da hist6ria geológica da ãrea (e"g., intensida
de do rnagmatisno bãsico, intermediário e ácido, alimentado por
meio da zona de subducção) e da profundidade atingida pela erosão. Ern partes, as litologias da zona 9 são bastante semelhantes
ãs do arco islândico (zonas 5 at6 8, Figura ?.-2) e pode-se por
tanto at6 antever a possibilídacle de ambas sereilì , por erro, agrupadas e mapeadas como umâ unidade. As zonas 7 e 9 poderão apresentar cobertura de material autoctone sedimentar posterior
(e.g", leques aluvionais, bacia mo1ãssicao etc.), ocultando a
zana intermediâría de sutura. Alternativanente, dependendo
da
profundidade de erosão, ambas zonas podem aparecer separadas apg
nas por restos de un pacote metassedimentar cle bacia
pro funda
(preenchimento de fossa) ou de uma zona cie subducção (reconhecível por feições estruturais ou metamorfismo de "xistos azuis")
pas s anrecristalizações posteriores (e. g " , os "xistos azuis "
do para "xistos verdes") e erosão até níveis mais profundos podem apagar nuitos destes sinais"
;

2"2,3" O "terreno de poços de Caldas"
As referôncias gecllógicas gerais colhidas da 1iterat,ura (ver item 1.3, sobre "Considerações geológicas gerais"),
inciicam que o maciço alcalino de Poços de Caldas se situa aproxi

?-tL.
no centro geográfico de vasta ã,-rea de embasamento, o
Bloco de Pinhal. Esta região está dominada litologicanente
por
dois tipos petrogrãficos, gnaisses e granulitos, com
]-nvas o e s
por vezes muito extensas de naciços granitóides. A relação entre os vários tipos 1íto1õgicos, atualmente agrupados como "Comp1exos", e ainda muito duvidosa.
madamente

Resumidamente, admite-se

hoje que as rochas mais

antigas (supracrustais e intratelüricas), são aïqueanas, intensa
mente deformadas e recristalízadas (com ou sem "migmatizações" )
por influência de vários eventos ou ciclos; o üttimo destes ê o
Brasiliano. A16m de invasões granitõdes, desconhece-se a nature
za de possíveis apoïtes pós-arqueanos (sedimentares ou de outro
tipo). O retrabalhamento durante o Brasiliano não foi
completo
ou uniforme, Testando ainda hoje remanescentes de rochas e estru
turas pr6-brasilianas. Se inexiste, no monento, a possibilidad-e
de relacionar entre si as diversas litologias constituintes
do
Bloco de Pinhal, maior 6 ainda o isolamento interpretativo a que
se vô conpelido o Bloco inteiro, totalmente separado das áreas
vizinhas por falhas (Figura L-2).
A 'area onde se coloca o maciço de Poços de Caldas constitui portanto um "terreno", o de "poços de caldas", na
acepção aqui indicada. Os limites deste terïeno são, por enquanto, definidos de forrna a coincidir com os próprios línites
do
bloco de Pinhal (Figura r-2) : eventualmente, estes poderão ser
modificados, flâ mesma medida que estudos geológicos, ainda por
vir, identifiquem nelhor as várias unidades litoestratigráficas.
A definíção deste terreno, como unida.de descriti
va ( e eventualmente tanbém geotectônica) dndependente das áreas
vizinhas, reveste-se de importância no nomento de partir para in
terpretações gen6ticas " Com efeito, a estrutura crustal e sobretudo subcrustal do terreno torna*se feição interessante quando
se ttata de i-dentificar as possíveis causas que controlam a geïa
ção, ascensão e colocação rlo magma alcalino de poços de caldas.

1_1
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')

O MAPEAMENTO FACIOLÕGIC0: ESB0Ç0 PARA UMA "TEORIA" ESTRATIGR,4FICA DAS ROCHAS fcI.I¡Rs

etivo importante no mapeamento, em geral , é o
separar as observações das inferências. A "saúde" intelectual
um mapa está firmemente ligada ao cuidado que o geólogo obser
na definição das várias unidades mapeadas.
0bj

de
de
VA

crit6rios para definir "unidades" de rochas
sedimentares foram objeto de estudos muito elaborados, hoje cris
talizados em Códigos Estratigráficos nacionais e internacionais.
Os mesmos critérios podem ser apl icados , err princípio , tambórn pa
Ta rochas metassedimentares (com um certo cuidado, para
fugir
de simplificações generalizadaras) .
Os

Todo geólogo que ja enfrentou rochas ígneas sabe das dificuldades para identificar "unidades" mapeáveis.
As
rochas intrusivas (exceção feita dos complexos estratiformes)não
estão submetidas aos ditados dos princípios estratigráficos c1ás

sicos (e.9", continuidade lateralo superposição), com o que o
comportamento estrutural de determinada unidade não 6, a priori,
previsíve1.

estratigráficos comuns se encontra na literatura de rochas ígneas, âpe
sar de excelentes mapeamentos virem sendo feitos jã ha
muito
tempo. Vêm rapidamente ã memória os detalhados trabalhos faciológicos de Larsen (1948) sobre o batólito da Califórnia do Sul,
e o de Wager e Deer (1939) sobre o complexo estratiforme
de
Skaergaard. Recentemente, aprecia-se a nesessidade de definir as
várias litologias ígneas, previamente a qualquer intelpretação.
Desta forma, o mapa de detalhe torna-se, ele nesmo, ferramenta
principal para interpretações petrológicas. Como exemplo moderno proeminente, destacam-se os mapeamentos realizados no gató1i
to costeiro dos Andes peruanos (e.g., Cobbing e Pitcher, 197?;
Cobbing et ãI., 7977; Pitcher, 1978; Cobbing e Mallick, 1983).
Pouco ou nada de semelhante aos códigos

2-L3.

As rochas supracrustais (derrames e piroclásticas)
podem ser mapeadas exatanente como as unidades sedimentares: valem para aquelas, então, os nesmos princípios expostos nos códigos Estratigráficos (e.g., Petri et al., 1982); os maiores problemas relacionam-se com o mapeamento de rochas intrusivas
"

A seguir, discutem-se principalnente os conceitos
estratigráficos que se utilizam para definir as rochas intrusivas : o facies petz,ogz,ã,fico
" a unidade mapeãueL, o corpo de rocha
intrusiva, e a unidade magmã.tica (ou genática).

2,3.7" O facies petrográfico intrusivo
Define-se aqui, de maneira muito geral, o facùes
petz'ogrã.fico como uma unidade genática, que pod.e ser neconhee¿d.a
e descrita, no afLoramento, peLas suas ce.ï,actev,ístt cas petrogz,ã,

ficas e estz,uturat,s.
Esta definição passará a ser discutida, mais detathadamente, com exemplos "
Supõe*se, em primeiro lugar, duas ocorrências

de

rochas ígneas, com as feições ilustradas na Figura Z-Sa e b, em
cada uma das quais se observam dois ti-pos petrográficos diferentes. Mapear estas diferenças depende apenas da escala de
traba
tho. Entretanto, o problema da escala deve ser preocupação
menor, ja que nas duas ocorrências identificam-se claramente tanto
um "facíes" de borda, como outTo de centro-; caracterizados pela
granulação, estrutura, e colocação geológica. A passagem entïe os
dois tipos pode ser rãpida ou gradativa.
exemplo mostra as unidades rítmicas do
bandado centim6trico ("inch-sca1e layering", Hess, 1960) encontra
do na maioria dos complexos máfico-ultramáficos estratiformes (e.
Z-3c
9., Wager e Brown, 1967), As bandas ilustradas na Figura
são diferentes mineralogicamente; as texturas são cumuláticas. As
duas bandas, e o conjunto inteiro ciclicamente repetido, se forUm segundo

2-r4.

Figura 2-3, Facies petrográficos em rochas plutônicas e subvulcâ
nicas (esquðnát-ico).
a) Corpo zonador com facies de borda, foliado, e facies central, maciço (em parte, semelhante à zonalidade mostrada pelo corpo de Ardara, cf. Pitcher
e
Berger , I97 2)
b) Pequeno corpo tabular irregular de fonolito ( dique), com facies de borda, com estrutura fluidal nar
cada e pequenos xenÕlitos da rocha encaixante
(em
preto no desenho) ; não apresenta fenocristaís " 0 facies eentral exibe textuT:a porfirítica
(baseado no
modelo do dique de fonolito, intrusivo no nefelina
sienito da Pedreira Ca Prefeitura, Poços de Caldas).
c) Bandado centinétrico ("inch-scale layering").Bandas com piroxênio alternando con outras plagioclásio
(Hess, 1960; Wager e Brown, 1967).
d) Fácies de boida, com enclaves ("facies xenofíticot' ou "autofítico") . Representa*se, esquematicamentê, o facies de borda de nefelina sienito da Pedreira da Prefeitura, Poços de Caldas.
e) Veios de pegmatóides, com granulação grosseira e
mineralogia comumente semelhante ã da rocha encaixan
te-; os contatos são por vezes irregulares e difusosl
Líquidos residuais dâ rocha encaixãnte, ainda parci
almente 1Íquida, se coletam ao longo de fraturas
e
zonas de debilidade.
f) "Diques em diquesrr (rtsheeted dikes"). 0 desenho
mostra qqase 100% de diques de basalto, invadindo ro
cha gabróide (tracejada no desenho). A maioria do5
diques apresenta fácies de borda resfriado, afanítÍco ou de granulação muito fina (pontilhado) (em parte, segundo Sturt et â1., 1979).
g) Diques de aplitos e, pegmatitos de várias gerações,
cortando rocha granitoide nais antiga.
h) Rocha granitóide com distribuição irregular
de
biotita e megacristais de feldspato potássico;em par
tes. pequenas ãreas quaqtzo-felãspáticas, com granu:
1ação grosseira (pegmatóides; -pontilhado no deðenho).
Semelhante a estrutura "nebu1Ítica" (e. g. , Mehnert,
"

1s6B)

"
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conjuntamente, a partiï de processos "cumu1ãticos" controla'
da por difusão (e.g. Wager e Brown, L967; Irvine, 1980 I etc). O
"fâcies", neste casO, é o conjuntO das duas bandaS, ciclicamente
repetido. De maneira semelhante, pode-se tanrbém definir um "facies" de kakortokito, na seqtlência basal do maciço alcalino de
Ilinaussaq (e.g., Sdrensen, 1969, 1970; Ferguson, I97 0 i ver tarn
bórn Apêndice E)

mam

"

terceiro exemplo é o de alguns "facies" de bor
da, caïïegados de inclusões (xenolíticas ou autolíticas). 0 proda
cesso de incorporação dos enclaves não se pode desvincular
cristalizaçáo e colocação da rocha ígnea, Portanto, o facies estã constituído pelo conjunto de natriz ígnea e enclaves ( Figura
Um

2-3d)

.

VCIOS
0 exemplo seguinte (Figura Z-3e) i 1us tra
pegmatíticos irregulares que são interpretados como segregaçoes
locais de liquidos residuais, colocados provave lmente quando a
rocha encaixante ainda se encontrava em estado pré-só1ido. o racies será o conjunto de ambas 1i-tologias, veios e encaixante.

próximo exemplo, a primeira vista semelhante ao
anterior, é por vezes de grande importância geológíca. Encontra-se quando uma rocha ígnea vê*se sistematicamente invadida por
rochas ígneas claramente posteriores (cogenáticas ou não). 0s ca
ScS que Se ilustram mostïam, o primeiro, o dos "sheeted dikes"
Conference Partici
(uma das unidades da seqtlência ofiolítica,
pants , Ig7?.) , e o outro, o de veios pegnatíticos (e aplíticos)
que Se encontram como contínuo "enxamerr em algumas áreas graní
ticas (Figura 2*3f, g) Em ambos os casos, a rocha encaixante
diferencia-se claramente das manífestações posteriores. Contrari
facies
amente ao caso anterior, devem-Se identificar aqui dois
diferentes, o da encaixante e o dos diques (mapeáveis ou não) .
O

Finalmente, cabe ainda discutir um último

(Figura 2-Sh), freqtientemente observado em bordas de
rnaiores , eil granitóides considerados anat6ticos, etc. A
muda bastante rapidamente de textura e, freqtlentemente,

caso
maciços

rocha
também
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de mineralogia (por
nerais essenciais e
tar, no afloramento
trole estrutural ou

variações na distribuição e qLiantidade de mi
acessórios) ; contudo, não 6 possíve1 detecou na amostra de mão, indícios claros de con
de qualquer outro tipo. As explicações geral
mente oferecidas sugerem que a rocha 6 invadida por líquidos residuais que cristalizam intersticialmente, ou como "bo1sões" e
veios, por vezes mudando profundamente, e de rnaneira irregular?o
aspecto da rocha original (exernplos se encontram nos facies de
borda de maciços maiores de sienitos, nefelina sienitos e granitóides) ; em outros casos, supõe-se que a rocha se forma em â,reas submetidas a anatexia, ou reflete estágios mais avançados
de recristalização e assimilação de xen6litos de rocha encaixante. De qualquer maneira, a própria uariabí.L¿dade da rocha, dentro dos limites observados, converte-se em feição característica
do facies a definir"
En alguns pot-lcos casos (por êx. , o da Figura
2-3e), a definição do "facies" depende de crit6rios não totalmente objetivos. Entretanto, importa assinalar que qualquer definição proposta pode ser facilmente transnitida a outros geóJ-ogos,
por descrições, desenhos, ou fotografias. o importante é que o
mapeamento faciológico permite escapar do procedimento eüê, corriqueiramente, reduz as rochas ígneas a meros conjuntos lito1ógi
cos, que supostamente não merecem o grau de atenção clispensado
ao mapeamento das rochas sedinentares ou metassedimentares.

2.3,2. A unidade

mapeáve1

intrusiva

Recomenda-se utilízar,
de 1:25"000 para os mapea.mentos

de inícío, uma escala-1ifaciológicos, a mesma que

nite
é proposta para a identificação da formação sedimentar (petri
et ãL.,1982): a unddade mapeã.ueL de rochas intrusivas será aque
La que pode ser representada nesta escala. Entretanto, esta escala não deve ser impedimento paï'a mapear com maior detalhe; indica-se, mais a frente, o exemplo do complexo lujaurítico-chibinÍtico da Pedra Ba1ão, onde as variações faciológicas aparecem
claranente expostas apenas em escala 1:5.000.
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Freqtlentemente, os facies podem ser representados
na escala do mapeamento r neste caso, a unidade mapeável confunde-se com o fácies " 0s casos mais normais, no entanto, são aqueles
em que vários facies devem ser agnupados para formar uma unidade
mapeável. Este é un processo de integração, que s6 deve ser tenta
do após bons conhecimentos geológicos sobre o rnaciço em estudo.
O mapeamento de rochas ígneas em

escalas regio-

nais (tipicamente, I:200.000, ou menores) apenas consegue mostrar
a distribuição de litologias ("granitos equigranulares", "gabTos",
etc.). Mapeamentos deste tipo são geralnente inúteis para identificar unidades geolõgicas ou estratigrãficas, já que se contenet
tam em assinalar "unidades pa.ï,a.*estratigrãficas" (cf. Petri
a1., 1982, p. 52). É bon lembrar que nenhum estratígrafo de rochas sedimentares mapeia "grupos" ou "sistemas" em mapas regio
nais, sem antes ter informação detalhada das várias unidades cons
titutivas, fundamento prévio de qualquer integração.
2.3,3. A defÍnição de corpo ígneo intrusivo
faciológico 6 tarefa que se reveste
de bastante objetividade, na medida em que identifica os fácies
e os representa no mapa. Agrupar facies jâ se torna definição a1go mais arriscada. Graus maiores de complexidade se
apresentam
quando se pretende agrupar as unidades mapeáveis para constituir
ident i fi unidades genéticas maiores que pernitam, por exemplo,
car histórias de resfriamento ou de colocação.
O mapeanento

Neste monento, deve-se partir para
do conceito de "carpo ígneo".

uma

discussão

A prineira acepção do termo e a mais óbvia, apenas identificando como "corpo ígneo" uÍr determinado volume ou "o
corrência" de rocha ígnea. Pouco ou nada ajuda esta definição, iâ'
que o coïpo ígneo assim identificado pode estar constituído por
0
várias unidades genéticas, totalmente independentes entre si.
antigo conceito de "batõ1ito" (um dos "corpos ígneos" c1ássicos )
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que relacionava vastos afloramentos de rochas ígneas com a idéid
de invasões igualmente imensas de magmas, mostra claramente as
limitações desta interpretação apenas geométrica. Como termo cole
tivo, na acepção geométrica, prefere-se aqui o de "mlciçott.

A segunda definição, muito mais útif, emana direta
mente de simples considerações genéticas , Para limitar a discussão a exemplos menos polêmicos, focal íza-se o caso dos corpos p1u
tônicos pouco profundos (de "epi" e "mesozona"). Estes corpos são
tipicamente intrusivos. 0 material ígneo, portanto, caracteriza
-se pela propriedade de se movimentar, e a unidade ígnea ì uma vez
colocada, apresenta-se com limites e geometrias definidos.
Esta
unidade no presente trabalho , denomina-s e de "cörpô ígneo,t .
A
id6ia de " corpo ígneo,, torna- se ass im sinônimo de "unid,ad,a d.e mooimentação tt ou "unidade z,eológica" . Pouco impo rta, agora , se
o
"corpo ígneo" se Lacaliza como massa total ou parcialmente magrnática, olt se se desloca ã maneira dos "domos gnáissicos" (Eskola
1949 ; Dixc¡n 1975; Pitcher 1970).
Uma

tipificação dos ao.Oo, igneos de ,,epj,' e

,,mesozona',

entrar em muitos detalhes, a ênfase na movimen
tação das massas igneas permite uma catalogação das ocorrências
em dois grandes tipos (Tabela 2-1)"
Sem

0 prirneiro caso 6 o dos maciços aqui chamados de
mono-Teolágicos. São aqueles que se colocam como uma única unidade reológica (nagrnática ou não). O caso mais simples e o de um único volume magmático, que crista].iza de maneira homogênea no seu
1oca1 de colocação: o "corpo ígneo" resultante estará constituído
apenas por um único facies petrográfico. Corpos deste tipo geralmente formam parte de maciços maiores; mais raramente, aparecem
como corpos isolados ("stocks" pequenoso etc.). Em Poços de Ca1das, o facies do chamado "nefelina sienito porfirÍtico",
com
afloramentos na Serra do Quartel, aparece cono corpos ígneos simp1es. Mais freqttente e o caso de corpos mono*reo1ógicos compostos,
freqtlentemente zonados (e.g., com zona1-idade do tipo borda- cen-

Tabela
lipologia
Tipo
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dos corpus ígneos mais rasos, com ênfase nas caracterÍsticas

Fâcies

-tamanho

Cristalizaçâo
periodo .de

Caractelísticas
geologicas

formaç.

r:,

<ie rnobilização

e

colocação
Condutos de
alimentação

.tip(, te.tônicc

:

Compäri::neritç

geotecLônj-^

MÀCIçOS MONOREOLôGICOS

(unidades menores;

um

maciço=um corpo Ígneo)

Geralmente, cons

Simples

Um

POUCOS }(m
(e menores)

só facies

2

tituinte
de maciços ma.i-ores;
mais raramente,
isolados . Formas
variadas. Efeitos nulos ou Ii
mi-tados nas en]
caixantes.

POUCOS I(m

(tipo bor
. Isôlados,ou consti
tuintes de macl
ços maiores Efef
tos
limitados
de contato (auréola).

POUCOS

Zonados (bordacentro).Efeitos
de contato limi
tados

Cri stal i zação
homogenea; rapida (poucos milha
res de anos)

Um

rsolados: póso\r atectônicos

conduto

Variado , depeu
de do corpo

Isclados : pósou atectônicos

Um conduto

Variado , depen
de do corpo

não homogénea,
cj-rculação contÍrrua,ou levemente descontÍnua, de maglna .

isolados: pósorÌ atectônicos

Um conduto

Variado,depen
de do corpo

Cristatização
rápida de cada
corpo e do conjunto

Pós- ou atectô
nicos

Um conduto

l"largens ati.vas: atividade

s6

Zonado

da-cenCro)

corÞostos

J,

Poucos (2 ou
mais facies)

a

NTERMEDIÁ,RIOS

Poucos (geralmente lrEis de 2)

J<m

cr i sta fi zacão
não homogêiea

relativamente
rápida

Cr

is ta I iz acão

MACIçOS POLIREOLÕGTCOS

(unidades maiores; vários corpos Ígneos)

Circunscritos
irregulares

Poucos corpos,
geralmente sim

ples

Poucos

km2

(ou menores)

Isolados ,9eraImente nao zonados, contornos
irregulares ( e.
g.,
"porphyry
coppers"

Constituido

..
cir:T:r:::rtos
regurares

Por

vários corPos
(até dezenas
de corpos).Cir
curares a etipsoidais. Efeil
tos sobre encalxante Iiml-

Poucos

km2

até vãrias
centenas de
.2
km

tados (maciços

aÌcallnos)

Ígnea tardia

)

Isolados , zonados
(e.9.,
Khibina)
até não zonados
(e.9., Poços de
caldas). complexos estratiformes maiores(Still
water, Bushvel-d )

i stali zação
rápida para os
menores; para
maiores, perío
d.o de formaçao
de milhões de

Á.reas lineares

T

.4.reas cratôni

Cr

Pós- ou atectô
nicos

Um conduto

(ou área res

rrita)de aIr

mentaçao

anos(?)

cas;

acompa-

nhando as ve-

zes fornação
margens
de
atj.vasi zonas
de "rifting"

a

profundos.
Dezenas

circunscr¡
t-os (rlnearesl
;Jac

a cen-

tenas de corpos mais ou me
nos lrregula-

res. Protundos
efeitos (estru
turais e térmi
cos) sobre rocha encaixant-e

Mil.hares a de
zenas de mrlhares de km2

a

as
irregulares;
vezes, grosseira
zonalidade regÍo
nal

j-picamente , pe

ríodos de formimação de
thoes a dezenas de mil-hões
de anos

T!
Sin-.tardi-.
post-tectônicos

e

Áreas
ou
faixas 1ineares de
alimentação

I

Margens ativas, áreas de
subdução

t!
O
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tro) " 0 corpo de Ardara, err Done gal, Irlanda, entre os vários
deste tipo citados na literatura, apresenta-se com uma borda
protoclástica foliada e núc1eo com texturas maciças (Pitcher e
Berger, I972). 0 complexo estratiforme de Skaergaard, outro exemplo, forma-se principalmente por uma rápida invasão de nagma
basáttico e posterior diferenciação por processos de convecção
e cristalização fracionada.
Os maciços poLi-reoLõgicos estão
constituídos
por vários coïpos Ígneos. O termo "maciço" refere-se aqui então ao conjunto agrupado de corpos ígneos. Exenplos ébvios desta "tegoria são todos os "batólitos" e em geral todos os maci
ços n iores do mundo; entre estes, tamb6n conta-se o de Poços
de Caldas. As evidências geológicas e geocronológicas ind.icam

que a fornação destes maciços maiores demora, tipicamente, de
um milhão a várias dezenas de nilhões de anos. Nos maciços poli

-reol6gicos, 6 interessante destacar a categoria dos
mac].ços
ct z'cunscz,itos, caracteri zaðos por af lorar em espaços reduzidos (poucos km a poucas dezenas de km; mais raramente, várias
cent,enas de kn 2¡ . Rs formas são desde regulaïes (circulares- elipsoidais) at6 irregulares. A colocação de vários "corpos ígneos" nessas áreas reduzidas índica que os magmas se deslocam,
por vezes durante alguns milhões de anos, pelo mesmo " conduto"
ou "cana1" de alimentação. A partir desta caracterização, emanam algllmas considerações interessantes do ponto de vista geolõ
gico e petrogenðtico (Tabela 2-1 ver tamb6m discussão no capí
tulo sobre "Considerações gen6ticas gerais")
"

A maioria dos batótitos , por outro 1ado, pertence ã categoria dos maciços poli-reo1ógicos não círcunscz,itos(Ta

blea 2-I).
caso algo especial é o de alguns corpos com
postos, com feições transicionais entre as dos maciços mono-ïeo
1ógicos e os poli-reológicos. Estes corpos são de dinensões geralmente pequenas ou reduzidas, com facies que se dispõern zoîadamente ; os mais novos , geralmente, são os que formam o núcleo
da estrutura. Geralnente, os contatos entre os facies são abrup
Um

a

aa

tos ; em alguns caSoS, parecem gradacionais. As interpretaçoeS pe
trológicas apelam, nestes casoS, paTa a inagen de condutos únicos; alinentados por correntes pouco descontínuas de magmas; es
rnedi da
tes mudam as suas características (cornposição,, etc.) à
que se processa o fenôneno. 0 granito de Tuolomne, [â Serra Neva
da da Califórnia, mostra uma zonalidade marcada, com granodiori
to no núc1eo (onde se colocam tambérn, põrfiros granit6ides miaro
1íticos como manifestações subvulcânicas põstumas) e quartzo dio

ritos e tonalitos, râ periferia; os contatos entre os facies são
abruptos (Bateman e Chappe11, 1979). O corpo lujaurítico-chibiní
intertico da Pedra Balão apresenta-se com uma estratigrafia
na definida, e una interpretação 6 que os diversos fácies se colocam sucessivamente, num plocesso essencialmente contínuo (ver ca
pítuto O;. As evidências geológicas sugeren que a invasão e soli
dificação dos magmas novos se processa quando os anteriores ainda estão se resfriando (e.g", Bateman e Chappell, L979; cf. tam
bém discussão sobre o corpo lujaurítico oriental, câpítulo 6),re
tratando-se assim o caso de fornecimento aparentemente constante e quase contínuo de magma , através do mesmo conduto.
Este conjunto de corpos denominan-se de "intenmedíarios", por apresentar semelhanças tanto com os mono- reol6gicos (conduto único, formas circunscritas) como com os poli-reo1ógicos (alimentação discontínua de magmas) (ver Tabela Z-7),

A j denti fj cação do corpo igneo i ntrus j vo a parti r de

mapeamen

tos facio'lõgìcos
Após o mapeamento faciológico, cabe agora agÍupar

os facies , definindo possíveis corpos ígneos. Esta tarefa pode
por vezes ser extremamente difícil, e não estã, ísenta de auaLiações

sub

j ett)oas.

Alguns casos serão discutidos, com base nos mapea
mentos efetuados em Poços de Caldas (ver tarnb6m M. Ulbrich,1983)..
O facies de "nefelina sienito porfirÍtico"

que

aflora na Serra do Quartel, encontra-se

vários corpos irregulares bastante pequenos (dimensões de poucas centenas de m)
todos provavelmente contemporâneos, encaixados em egirina fonoli
tos. Aqui e f.âc:-l separar a rocha encaixante (invad.ida) da invasora, e cabe pouca dúvida de que a maioria dos afloramentos deste nefelina sienito constituem (no níve1 presente de erosão) outros tantos "corpos ígneos" (veja também a discussão sobre Idades relativas, no item 4 do Capítulo 4).
como

,

Norte, invadindo egirina fonolitos , e poï
vezes tambén em contato com outros nefelina sienitos, encontra
-se o "nefelina sienito cinza do Anel Norte". Este facies extende-se por vários kn; inicia seus afroramentos, a !{ (perto
da
Pedra Balão) como "dique",para posteriornente se arargar, a E.
0 facies é bastante homogêneo, apenas se destacando uma varieda
de caracterizada por nefelina centin6trica. Os afloramentos, de
extremo a extremo, parecem contÍnuos; entretanto, não e possíve1
identificar se se trata de um só corpo contínuo, ou de vários,
No Anel

com contatos mútuos.

0 "nefelina sienito da prefeitura",
caracteriza
do por seu aspecto manchado (feldspatos cínzentos e esbranquiçados) aflora como o mais importante facies fanerÍtico do p1ana1
to; aparece carregado de enclaves de "tinguaÍto", perto dos contatos. O fácies (con algumas variações na granul ação) extende-se
desde a Pedreira da Prefeitura até aproximadamente o Morro
do
Serrote, pâssando pelo Aeroporto. Não se sabe, contudo, se afloTa como vários coïpos, ou apenas se trata de un coïpo único de
grandes dimensões.
Nos dois exemplos anteriores, o "facies"
aparece exposto por áreas consideráveis, que podem corresponder, ou
não, aos afloramentos combinados de vários corpos ; nada mais pode ser feito, já que inexistem afloramentos de nelhor qualidade
para resolver a questão.
n

(na Pedra

Ba1ão )

caso dos luj auritos e chibinitos do Anel Norte
e diferente" No corpo da pedra Balão, parte- se
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de um lujaurito grosseiro, no centTo, para um facies lujaurítico
de grão nais fino, por fora do qual se encontram dois
nefelina sienitos traquitóides muito semelhantes (apenas se diferenciando entre si, pela granulação e conteúdo de alguns minerais acessórios). A zona mais externa está constituída por chibinito
geralmente naciço. A passagem de um facies para o vizinho é rápi
da. As estruturas são concordantes: passa-se , da estrutura carac
terizada pela foliaçáa subhorizontal do lujaurito grosseiro, ro
centro do maciço 1 para outras de rnergulho acentuado (no lujaurito fino e nos nefelina sienitos traquitóides), na periferia.
O
conjunto, verdadeira unidade estrutural e 1itológìca, 6 portanto

"corpo ígneo", constituído por 5 facies identificáveis (e mapeáveis, ja que os afloramentos são satisfatórios).
um

chibinito de Botelhos (denominação de " corpo
ígneo") definem-se pelo menos 4 facies diferentes, não mapeáveis
pela f.alta de afloramentos adequados; entretanto, o conjunto 6
um "corpo ígneo", de dimensões moderadas, claramente identificáve1 cono unidade que invade principalmente egirina fonolitos.
No

Nestes exemplos, nota-se muito claramente que

o

trabalho de campo 6 crucial para definir um corpo ígneo; corpos
que não podem ser identificados por meio do mapeamento faciofóg!
co, dificilmente poderão ser definidos a partir de dados adicionais (e.g., de laboratório).
2.3.4. A unidade magmãtica jntrusjva
0s processos magrnáticos normais podem gerar toda
uma s6rie bastante contrastante de magmas que, ao se colocarem,
cristalizarão como corpos ígneos diferentes, em parte at6 separa
dos por intervalos geográficos e temporais. A unídade magmã.tica
ê definida como o conjunto dos corpos que derivam ða cristaLização de magmas relacionados gen6tica e temporalmente entre si. O
conceito e úti1, porque permite, em áreas com "polimagmatismo" ,
separar as várias seqtlências de eventos ígneos.
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0s casos a diferenciar são evidentemente vários.
0 mais complicado e o dos grandes bató1itos graníticos, construí
dos durante milhões de anos por sucessivos aportes de magmas.ca
da um destes ciclos de atividade ígnea se manifesta numa etapa
determinada da história do bató1íto, e as rochas constituintes
poderão ser reconhecidas pelas suas feições químicas, petrográficas, isotópicas e geológico-estratigráficas " O exemplo melhor
estudado até o momento é o da cordillera dos Andes peruanos ( e.
9., Cobbing et aL., I977), nos quais se diferenciam várias "uni
dades gen6ticasrr (rrsuperunidades", na terminologia dos autores
citados).
A idéia de "unidade rnagnática" pode ser diretamen
te aplicada ãs rochas alcalinas do maciço de Poços de caldas e,
por extensão, ao cinturão de rochas alcalinas mais ou menos contemporâneas que circunda, a N e NE, a Bacia do Pa-ranã,.
de Caldas, as rochas faneríticas
afloram como dezenas de corpos, de dimensões comumente moderadas at6
reduzidas (e.9., o corpo lujaurÍtico-chibinítico
da Pedra Balão
aflora em pouco mais de 1,5 kr2) . Estes corpos encontram-se via
de regra isolados entre si, e espalhados pelo distrito inteiro.É
impossíve1 portanto estabelecer as relações de idade entre estes
corpos apenas na base das relações de campo
Em Poços

Neste contexto, reveste-se de importância o conceito de "unid.ade magrnática". Os nefelina sienitos do distrito
poden ser catalogados, puramente na base de considerações petrográficas (cf. M"Ulbrich, 1983), em tipos agpaíticos e miasquÍticos (ou menos agpaÍticos). Os prirneiros apresentam minerais agpaíticos, que faltam nos segundos (cf. Apêndice D) . Somente em
alguns casos (e.g., na zona da Pedra BaIão) constatou-se que as
rochas agpaíticas são posteriores ãs miasquíticas. Assim, a demonstração de que todos os nefelina sienitos agpaíticos do distrito pertencem a mesma "unidade magmática" (ou "subunidade", se
assim se prefere) encontraría imediata aplicação estratigráfica;
observações isoladas, mostrando que "agpaítos" são posteïiores
aos "miasquitos", poderiam então ser generalizadas com algum fun
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damento

2.3.5. As normas para a nomenclatura estratigráfica do
Brasileiro de Nomenclatura Es tr ati gr á f ica

Código

Una comparação entre á tenninologia aoui proposta ,
e a indicada no Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica
(Petri et a1.,1982) mostra algumas discrepâncias, discutidas a

seguir.
A suite de rochas inty,usiuas.' a suite e definida
como '''Ìrna unidade fornal constituída pela assocíação de diversos tipos de uma única classe de rochas, intrusivas ou metarnórfi
cas, discriminados por características texturais ou mineralógicas, ou conposição química" (Petri et â1., 1982) conceito que se
gundo os autores citados equivale ao de "formação" de rochas sedinentares supracrustais. Da maneira como o termo é
definido,
um conjunto de maciços granitóides, de idades e colocações dife
rentes (e.g., vários corpos granitóides de sin-até pós- tectônicos) poderão ser identificados como uma única "suite". A definição ó muito abrangente, por referir-se apenas a características petrográficas: equivale a definir como "suite sedimentar" a
todos os arenitos semelhantes de uma deterninada região, indepen
dentemente de considerações estratigráficas,l 0 termo "suite" deDe ser definddo de forma que englobe tambám considez,ações esty,a
tigz,ã,ficas. Desta maneira, a "suite" se definiria como uma "unidade estratigráfica, formada pela associação de rochas intrusi
vas relacionadas gen6tica e temporalmente entre si". Assin,
o
conjunto de fonolitos de Poços de Caldas constitlli a "suite
de
fonolitos" de Poços de Caldas, o grupo de nefelina sienitos forma a "suite de nefelina sienitos", e o conjunto total de rochas
alcalinas se identifica como a "suite alcalina de Poços de Cal
das".

0 Corpo de z.ocha ígnea.' No Código, o corpo 6 definido como "uma unidade estratl-grãfica formal para
denominar

a

aa

nassas de rochas intrusivas constituídas por um único tipo
de
rocha" (Petri et â1., 1982, p.1l), apelando-se portanto inteira
mente para a acepção geom6trica do termo (ver discussão sobre
"corpo ígneo", item 2.3.3).Neste trabalho recomenda-se substituir a palavra "corpo" por "maciço", termo ja assentado na lite
ratura nacional e internacional [no sentido em que o termo 6 utili zado r por exemplo, na Tabela z-r, onde identifica um determinado voLume de rocha ígnea, com claros limites geolögicos).
Código indica que o Complexo "6 uma
unidade litoestratigráfica composta pela associação de rochas
de diversos tipos, de duas ou mais classes (sedimentares, ígneas, ou metamórficas) , com ou sem estrutura altamente complica
da; ou por misturas estruturalmente complexas de diversos tipos
de uma única classe". Formalmente, a palavïa "complexo" pode,
CompLeæo: O

portanto, ser utiltzada no lugar de "maciço", para aqueles casos em que as rochas ígneas assim identificadas mostrem relações genáticas e estruturais complexas (e.g., o "batóIito"
ou
"compLexo" de Agudos Grandes, no Estado de São paulo)

.

0 esboço assinalado nas páginas anteriores pare
ce-nos, entretanto, de maior utilidade, por partir do facies e
chegar, gradativamente, at6 a definição das unidades magrnáticas,
incorporando tamb6m uma definição geologicamente aceitável da
l.'unidade napeáve1". Termos como os de "suite" e "complexo", co
mo definidos pelo aut.or , são complementos úteis, a nível
de
caracterização inicial de rochas ígneas"
A apf icação dos conceitos estratìgrãficos a rochas vulcân'icas
p'i

e

roclãsticas

Aplica-se para as rochas vulcânicas e piroclásticas, que são rochas supïacrustais, a mesma nomenclatura estratigráfica das rochas sed.inentares; (e"g., petri e1 a1.,1982).
A unidade mapeáve1 destas rochas ê, assim,a foz,mação"
Como

adição, cabe indicar que tanbén para estas

rochas podem SeT aplicados os termos de "facies" e "Corpo ígneo".
O "facies" identífica neste caso tipos petrográficos e estruturais, eU€ Se observam geralmente em eScalaS não mapeáveiS (e.g.
"fácies amigdaloidal" de um determinado derrame) e que freqtlente
mente se repetem (e.g., o "facies amigdaloídal" repetido em vãrios derrames Supeîpostos) . O "corpo ígneo", outra Vez a unidade
reológica, estará representado pelo derrame inteiro; vãrios derrames Supeïpostos constítuem outros tantos "cOrpos ígneoS". 0bServe-se que o volume destes corpos ígneos 6, muitas VeZeS ' bastante menor que o dos típicos corpos intrusj-vos; explica-se esta
característica pela própria dinâmica do processo (por €x., câma
seu
ras nagmáticas que expelem, por vez, apenas uma fração de
volume total).

0

fi

mapeamento
nas.

de rochas subvulcãn'i cas afanít'i cas

ou

faneríti

cas

O mapeamento de grandes conjuntos subvulcãnicos

e

mostarefa das mais ingratas , iâ que as rochas constituintes
tram geralmente texturas afaníticas ou de granulação muito fina.
A textura impossibilita assim o mapeamento facío1ógico, apenas
podendo-se reSSaltar a litologia; resulta, por exemplo, irnpossíve1 definir "unidade napeáveis" (consideradas como conjuntos de
fácies), pela inexistência de contatos visíveis. Parece-nos este
um caso em que pode ser utilízado, com pïopriedade, o termo "'Sui
item
t€", como sinônimo de unidade litológica mapeável (cf.
2.3.5). Ern Poços de Caldas, dominam aS rochas "tinguaíticas" (ègirina fonolitos) de aspecto macroscópico extremamente uniforme
(cor cinza esverdeado a preto esverdeado, fenocristais escassos
ou inexiStentes, afaníticas ou de granulação fina) que foram mapeadas, coletivamente, como a "Suite" de egirina fonoli-tos' Vale
a pena lembrar que a "formação"refere-se a um conjunto de rochas
supracrustais caracterizadas por uma certa seqtiência, cuja geome
tria define uma relação genética entre as várias camadas integrantes (e.g", camadas inferiores anteriores ãs superiores,etc.);
nada de idêntico pode-se afirmar paTa a "suite" de egirina fono
litos de Poços de Caldas, QU€ aparece constituída por um conjun
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to de corpos subvulcânicos de formas, limites, e ïe1ações geológi cas nütr¡¿,s totalmente desconhecidos

2,3.6.

Un

.

resumo dos procedimentos recomendados para o mapeamen

to faciolõgico de rochas intrusivas
Na Tabela
páginas precedentes.

2-2, resumem-se as etapas detalhadas

nas

facioiógico, se destacam quatro eta
pas, das quais a primeira ee eventualmenteo a segunda (identificação do fâcies e das unidades mapeáveis) são de cunho bastante objetivo (ou, pelo menos, minimizam âs interpretações)" cresce a complexidade do enfoque na terceira e quarta etapas (identi
ficação dos corpos ígneos e das unidades genéticas), especialmen
te pela imporl.ância que adquirem as interpretações nesse estáNo mapeamento

gio.
Às vezes, as unidades magmáticas já podem ser defi 'i.das por meio do mapeamento, através da identif icação das Te1ações de contato (cf. as "superunidades" descritas nos Andes pe
ruanos, e.9., Cobbing et â1., I977; Cobbing e Mal1ick, 19gj).

0

esquema proposto na Tabela 2-Z aplica-se

ao

caso de rochas magmáticas da ."epi" e "mesozona". Entretanto, o
método e totalmente gera1, e pode ser tambðm util ízado para ma
pear rochas ígneas "catazonais"; nestas áreas, formam-se muitos
corpos granitóides (e.g. por anatexia), que guardam com as
1'O chas encaixantes relações gradacionais de contato que di fi cu1 tam a identificação da "unidade reológica" (movimentação
que
'
por outra parte, é tida apenas como "virtual",
no início
de
possíveis processos de anatexia) . Nada inpede, neste contexto,
que o método proposto sej a util izado at6 para o mapeamento
de
domos salinos e estruturas semelhantes (e.g., domos gnáissicos).

TabeIa 2-2
O mapeamento faciológica
Unidade

Prineira
etapa

Facies
petrográfico

de tochas Ígneas intrusivas

Idenr i f icação

Identif icação, geralmente macros_
coptca. principalmente pela mine_
ralogia, textura,estrutura
e cor,
vlstvers na ämostrâ de mão cu nô
af lorãmentô

Cuid.ados na identificação

Cuidedos normai-s com a id.entifica
çao de ninerais e texturas

Depende da escala a utilj-zar.Como

SeEuncia
etapä

Jnioede
mapeável

referência apenas fnaicativa,uii_
ì.j-zar escala f : 25.000 parê def i_
nir a "unÍdade mapeáve1,'.por ve_
zes, Ja o "facjes" é mapeáveJ-(cn_
tão, fácies = unidade mapeável).
Em outros casos, agrupar
facies
Semel.hantes,encontrados na mesna

No casc muito f¡equenr_e de ãgru_
pa:: f acies, cuider de re.Lac j,ónar

tipos semeìhantes e de
éreansó após cc¡hecimentc
adequadc do ñìacico

mesma

geral

"corpo Ígneo', é ccnstruido
a
partir do ccnjunto de unidades
mapeavets que sao geoiógica. es_
trutural,
litologica.e
quimicamente compatíveis entre si (e.9.
por processos de difercnciação).
Muitas vezes. ma unidade nåpeã_
ve1 já é um corpo ígneo
Um

Tercei ra
etapa

Quarta
etapa

Ccrpc

igneo

Unidade
maqmática
{ou lenética)

UniCade reológica de moviment.ação;
vá¡ias possibilidades (ver Tabela
2-Ll

Conjunto de unidades mapeáveis (ou
corpos rgneos),geralmente espalha
Ânc
uer }/or
areas considerãveis,
^.
estão genética e temporalmenteSue
re
lacionadas entre si (e.g., váriaã
seqY9nclas de granj-tóides)e
que
se dj-stinguem por suas caracteiís
ticas geoÌógico_estratigráficas,estruturais
e quÍmicas (incluindo
as isotopicas)

A-identificação
de unid.ades magmatrcas so deve ser tentada após
conhecimento adequado de várlos
maciços correlacionáveis.
CrÍti_
co para a identificação
da unida
de magmática é o conÉec.i.mento dã
talhado das reLações estratigrá:
ficas ,

Problemas int-er pre-tativos
Deflnir o facies é .ìtivióade
nas de observação

aÞe

Nenhun-problena, quando o facies
e mapeavel. Agrupar erradamente
facies pode levar a inierpretaçôes subjetivas. O risco de incorpo¡ar facies,não relacionadas
entre si.na "unidade mapeável",
embora possa ser minimizado,nunca pode ser totalmente eliminãdo
Definir o corpo Ígneo õ tarefa
.i-nierpretativa, na qual se identificam dois possÍveis extremos.
Um e o caso dos corpos mororeofó
gacos nao zonados ou com zonalil
Cade muito si¡nples(e.9., centroborda) t o problena interpretativo
e aqui reduzido ao mÍnirno. O ou_
tro ex-uremo é o dos maciços onde
as relações entre as uniáades na
peáveis são muito comp.Iexas. F
identifj-cação do ,,corpo ígneo,, é
portantofrequentemente
apenas
tentativa.

Definir as unidades magmáticas é
tarefa interpretativa
de sÍntesê, portanto culminação de pes
quisas demoradas (em alguns ca!os-,
entretanto.defj,nem-se já através
de mapeamentos detalhados, cf .tex
to)

t!
I
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MAPEAMENTOS

,

DESCRIÇÕES PETROGRÃ.FICAS , ANA,LISES QUf MICAS

Indicam-se

a

seguir os procedimentos adotados

no

presente trabalho, relativos ao mapearnento, determinações petrogrãficas e análises químicas de elementos maiores, menores e
t r'äços

2"4,'1.

.

Mapeamento

0 maciço alcalino de Poços de Caldas posiciona
*se predominantemente nas folhas topográfi-cas Poços de Caldas e
Caldas, escala 1:50.000, do IBGE; ocupa a N, uma pequena ârea
no extremo inferior da folha Caconde, e outras duas nos extreno N clas folhas Pinhal e Santa Rita de Caldas, " Estas folhas foram uti1-izadas para o mapeamento, juntanente com fotografias aéreas, algumas em escala 1:60.000 (da U.S. Air Force, de 1965),ou
tras em escala 1:25.000 (realizadas pela Cruzeiro S.4", por encargo do Instituto Brasileiro do Cafê, eil I972). O resultado fina1 do mapeamento 1ançou-se em folhas topográficas 1:50 " 000.
Alguns levantamentos adicionais foram realizados em áreas selecionadas. Un mapa em escala 1:5.000 foi levantado, com alidade, râ ãrea da Pedra Balão, ao Norte da cidade de
Poços de Caldas. Com bússo1a e trena, definiram-se alguns aspectos locais, elaborando mapas de reduzidas dimensões, em escalas 1:100 e L:200 (área de veios de caldasito, no Morro do Serrote; alguns contatos de nefelina sienito híbrido com "tinguaí
tos" ; detalhe do contato do maciço com rochas do embasamento, al
go a N da Pedra Balão; e alguns outros) . Duas pedreiras o a
de
Bortolán (em "tinguaítos") e a da Prefeitura (ern nefelina sieni
to da Pedreira) foram levantadas com alidade o eil escala original
I:75,pa-ra fornecer detalhes de algumas variações 1ito1ógicas e es
truturais (com a colaboração de Silvio R.F. Vlach). Outros tra*
balhos de detalhe foram realizados em áreas de exposições boas
ou excelentes, pa:ra pernitir ao autor a familiarização com algg
mas feições de interesse geol69ico ou estrutural (e.g., mapeame4
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to de bancadas na Mina 0. Utsumi).
As primeiras visitas ao maciço, em caráter de reconhecimento, iniciararn-se em L976, sob o guia do Prof.
Moacyr
v.coutinho, e repetiram-se várias vezes durante os anos Lg77 e
1978 (guiadas pelos Profs. Coutinho e E11ert, e pelo
geõ1 ogo
da Nuclebrás O. Utsumi). O trabalho de mapeamento detalhado da
zona da Pedra Balão foi iniciado em 1977 e finalizad,o em julho
de 1978, com a colaboração de M. urbrich e E. Bagnoli, consumindo um total aproxinado de Z0 dias (reconhecimento e mapeamento,
em várias excursões ao local). un mapa de detalhe do Morro
d"o
Serrote e vizinhanças foi completado tambóm em 1978. Trabalhos
petrográfico.s e mineral69icos de reconhecimento, com base em material coletado sobretudo na metade N do distrito, foram realizados durante r977, 1978 e l9zg, com o auxílio dos bolsistas de
iniciação científica da FAPESP Eduardo Bagnoli, Henrique Kahn ,
Flavia G. Pucci e Silvio R.F. v1ach. A partir destes trabarhos
tomou-se a decisão de iniciar o mapeanento faciológico dos nefe
lina sienitos do maciço inteiro. Estes mapeamentos, realizados
pelo autor, começaram em 1979 e foram cornpletados em lg8Z.

total, consumiram-se aproximadamente LZ\ dias
de trabalho de campo, incluindo as excursões de reconhecimento e
as dedicadas ao mapeamento detalhado. Durante este trabalho, coletram-se mais de 1000 amostras, a maioria de nefelina sienitos
e rochas fonolíticas.
Em

2,4.2. Descriçoes petrográficas

maÇro

e microscópicas

As definições petrográficas, en trabalhos facioló
gicos, devem ser feitas no campo. As características que definem os diversos fácies são assinaladas nos capítulos 4 e 5 ( ver
tambán M. Ulbrich, 1983).
No laboratõrio, estudaram-se perto de 400

nas petrográficas de rochas ígneas, a maioria de nefelina
tos. 0bservaram-se tanbérn ao rniscroscópico algumas rochas

1âmi

-

sieni
piro-
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c1ásticas, e

umas poucas rochas sedimentares

epiclásticas.

No trabalho petrográfico enfatizaram-se principal
nente as características mineralógicas e texturais dos
pr1nc1pais minerais formadores de rochas, especificamente feldspatos po

tássicos, nefelinas e os minerais náficos mais inportantes.
As
análises nodais foram realizadas, como 6 de praxe, contando entre 1000 e 2000 pontos para cada anãLise; vários dados modais foram extraídos de outros trabalhos (relatórios in6ditos, e a tese
de M. Ulbrich, 19S3).
As texturas dos nefelina sienitos são, em parte,
extTemamente interessantes, sugerindo complexas histórias
tanto
de cristalização como de recristalização. Enumeïam-se algumas das
características que merecem estudos mais detalhados: a inportân
cia da reclîistalizaçãa de feldspatos potássicos e o surgimento de
albitas tabulares (cf" M. Ulbrich, 19BS); a gênese de
minerai s
poiquilíticos, com contornos extrenamente irregulares ; a identificação das várias fases de cristali zação de egirinas (desd.e nagmáticas at6 hidrotermais); a origem do bandamento em rochas orien

tadas, com estruturas planares (nefelina sienitos traquitóides,1u
jaurito, facies bandado do chibinito de Botelhos); a seqtiência de
cristalização dos minerais acessórios, perante os essenciais; as
relações texturais entre nefelina e feldspato potássico, e entre
estes dois minerais e os náficos principais; a origem de outros
feldspat6ides (analcima primária vs. secundária; sodalita, etc.);
e vários outros. Estes problemas não são aqui discutidos em deta
the, ja que o tena será tratado separadamente, er outros trabathos.

esforço especial e feito no pïesente traba
tho para identificar óptica e quinicamente os vários silicatos e
õxidos de metais raros; apenas são citados os minerais mais conuns, ou os mais conhecidos (e"g., eudiaLita, astrofilita,
lampro
filita, rinquita-rincolita, e alguns outros) sem tentar
defini
ções mais rigorosas. Este tópico e o tema específico de um traba
tho em andamento (M.u.tbri.ch e I,{.v" coutinho, em preparação ) e pretend.e
identificar quimica e cristalo-srafÍcarnente vários destes nlnerais, por
Nenhum
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outra parte muito ma1 definidos na literatura
ãI ., 19ó6; Troeger , L967).
2.4.3

Anãt

(veja-se Vlasov et

ises químicas

As análises quÍmicas forma realizadas pela Geosol Ltda., de BeLo Horizonte, MG, sob a direção do prof. C. V.
Dutra. Analisaram-se elementos maiores e menores (Si, 41, Ti,
Fe2*, F"3*, luln, Ca, Mg, K, Na, p) e alguns elenentos traços considerados importantes en nefelina sienitos (Zr, y, Nb, Ba, pb,
sr e Rb) a1ém de cl, F e s. A netodologia utilizada foi a seguin
te (C.Dutra, com" pessoal): fluorescência de raios X, com
fusão de pó da amostra com tetraborato de Li (Si, 41, Ti , Ca, Fe
total); fluorescência de raios X, com põ prensado (p, S, Ba, Rb,
Sr, C1) ; absorção atômica (Mn, Na, K, pb , ltlg) ; espectroscopia óp
tica (arco de corrente contínua, volatização totar; Nb, y); e1etrodo de ion específico (pr6via fusão alcalina) (F) ; tirulação
com permanganato de K (Fe'') . os erros relativos estimados são
os seguintes: fluorescência de raios x, fusão, zqoi fluorescência o pci prensado o 5eo , absorção atômica, Zeo i espectroscopia 6pti-

câ, 10%. Corno referência, utilizaram-se vãrios padrões internacionais de rochas (USA e Canadá) e padrões sintéticos adicionais,
preparados com reagentes puros. Detalhes t6cnicos sobre os processos analíticos são discutidos em Hutchison (I974), Trescases
(1980), Dutra (1980), e Dutra e Gomes (1980). As rochas
foram
previamente trituradas e moidas em moinho de disco excêntrico.Co
mo decontaminante, após cada moagem de uma amostra de nefelina
sienito , foi intercarada uma amostra de rnetaquartzíto.

Para as an'alises quÍmicas selecionaram-se, quando possíve1, rochas frescas ou pouco alteradas (ver Tabela 6-1).
Entretanto, vários facies são sempïe encontrados com graus vari-a
veis de alteração, por vezes muito notáveis (embora macroscopica
mente o aspecto é de uma rocha fresca). A alteração mais difun_
dida encontrada em rochas "frescas", é a "deutérica", guo se caracteríza por mostrar cancrinita, natrolita e analcima secundá-

ria substituindo principalmente nefelina e, en parte,

tanb6n

2-35.

feldspato potássico; de fato, inexiste rocha no distrito que
não mostre pelo menos sinais nenores deste tipo de alteração. Vã
rios fácies encontram-se afetados por alteração hidrotermal , aPã
rentemente de menor temperatura, euê 6 reconhecíve1 no distrito
por converter nefelina em sericita (e, em parte, tanbém em calci
ta); o feldspato potássico, enbora de aspecto fresco, deve ter
reagido adaptando-se quínica e estruturalmente ãs soluções hidro
termais. Das duas alterações, a mais efetiva para gerar muclaDças quÍnicas signif icativas e a hidrotermal, por lixiviar l'la da
rocha original (a16n de Mg e Fe), com aumento paralelo (possivel
mente "passivo") dos teores de K. Neste contexto, merecem reparo os resultados mostrados para as amostras 38 e 384 (nefelina
sieni tos da Pedreira) , com teores baixos de Na e relativame¡rte aL
tos de K, refletindo em parte lixiviação por soluções hidrotermais (que se confirmam por neio da observação microscópia, cf .rno
das na Tabela 5-3). Algumas rochas perpotássicas são, a16m de
nuíto ricas en K, tambén mais pobres em Na (. 5,Zeo de NarO). Tal
amostras
é o caso dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte,
49d e 413, e dos nefelina sienitos com biotita da Fazenda Pratinha, amostras 768 e 77 2 (ver Tabela 6-1). A amostra 49d, vi.zinha dos 1uj auritos da Pedra Balão, embora não se mostre alterada,
deve ter recristalizado sob condições de alta temperatura (45050OoC) ; mostra silicatos de rnetais raros, de prováve1 origem me
tassomática (ver iten 6.9) . A amostra 768 tem sericita substituindo nefelina, enquanto que a amostra 777 não está alterada.
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descrições, caracteriza-se rapidamente
os diversos tipos litol6gicos que são encontrados no distrito a1calino de Poços de Caldas, com base tanto em informações da literatura como em observações próprias. Passa-se assim revista ãs
principais feições mostradas poï rochas sedinentares epiclásticas,
piroclásticas de vários tipos (supracrustais e intratelúricas,ver
Apêndice B) e vulcânicas-subvulcânicas (fonolitos, na nomenclatura petro grâf.ica adotada na presente obra, cf. Apêndice C e E) . Os
são
nefelina sienitos, apenas mencionados no presente capítulo,
descritos com maior detalhe no Capítulo 5.
Con breves

3.1.

ROCHAS SEDIMENTARES EPICLÃSTICAS

As rochas sedinentares epiclásticas se encontram
distribuídas muito irregularmente pelo Planalto. Em áreas vizi
nhas do embasamentorelas foram encontradas tão somente nas' partes mais elevadas da Serra do Mirante, uma marcada elevação topogrãfica que, a N de Ãguas da Prata, se separa do anel ocidental de
fonólitos (Figura 1-4).

Planalto,os afloranentos das rochas epiclásticas são observados comumente como ocorrências descontínuas, prin
cipalrnente na encosta interna do Anel Norte. Mais para S, encon
tra-se exposições contínuas dessas rochas em ambos os lados da ro
dovia que desce do Planalto para Ã.guas da Prata. 0s afloramentos
mais irnportantes, entretanto, aparecem como mancha bastante cont 1
nua na parte SW do naciço, râ zona de Ãguas da Prata.
No

Estruturalmente, as rochas epiclásticas são inva-
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didas pelas rochas alcalinas, as quais elas capeiam como cobertura inconpleta. Em alguns casos, observa-se diques e corpos meno
res de fonolitos cortando os arenitos. Localmente (por ex. , em
corte de estrada pouco a N de Ãguas da Prata) encontra-se peque
naSzonaSirregu1aresdeverdadeirasbrechas(geradasporexp1o
sões localizadas?) onde os clastos predoninantes, angulosos e cen
tirnétricos , são de arenito
"

Li.tologicamente predominam, para o observador

de

ricos
campo, os quartzo arenitos ou, pelo menos, arenitos nuito
em quartzo. Medições granulométricas no campo sugerem que os tipos mais comuns são os arenitos médios a grossos (0,25 - I nm) ,
com menor participação de arenitos mais finos. Com bastante fre
quência (sobretudo na parte N do distrito) encontra-se localnente
arenitos muito grosseiros (L-Z mm), em parte iã conglomératicos ,
pela presença esporádica de seixos de quartzo (2-4 mm). Os clas
tos, ã observação com 1upa, são predorninantemente angulosos a suÞ
angulosos; a seleção parece regular a boa, mais raramente pobre.
Como mineral, predomina o quattzo; uma estimativa vísual sugere ,
geralmente, teores mínimos de quaï'tzo de 80%. Encontra-se tambén
grãos esbranquiçados alterados (caulinlzados?) ¿e feldspatos. Fre
quentemente, observa-se agregados intersticiais irregulares des contínuos de argilo-minerais (caulim?), aqui interpretados como
cimento neo-precipitado (a partir da alteração de feldspatos? ).
Nestes arenitos, em geral, não se observam quantidades signíficativas de natriz sÍltica ou argilosa. A maioria dessas rochas é
extremamente friáve1; o cimento silicoso parece bastante raro (cf.
entretanto, Björnbergo 1959) .
A estratificação desses arenitos é predorninante
mente maciça, mais raramente plano-paralela; as canadas têrn espes
suras decimétricas ou nétricas. Não foram observadas estruturas
internas (cf. , entretanto, Bj örnberg, 1959 , p.88 , que observou em
alguns casos estratificação cruzada de baixo ângu1o).
As rochas sedimentares encontram-se, a maioria das
quase
vezes, como estratos incl inados, con mergulhos variáveis,
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nunca supeïiores a 20 ou 30o; não existe continuidade na sua ati
tude estrutural, bastando poucos metros para constatar mudanças
no merg.ulho e na direção. A estrutura, aos olhos de uma observação não sistemática, é a de "b1ocos" de rochas epiclásticas deslocados caoticamente (embora na literatura se afirne que predorni
nam mergulhos para o interior do maciço, cf" Björnberg, 1959, p.
87).
Nas partes topograficamente (e estratigraficanen
(descí da paxa Andradas, e sobretudo na estrada vi-

te) inferiores
cinal Ãguas da Prata-Fazenda Pratinha) observa-se que os areni
tos estão interestratificados com proporções por vezes equivalen
tes de siltitos. Enquanto as camadas de arenitos continuam maciÇâs, os siltitos apresentam estratif ícação plano*parale1a inuito
marcada; cada unidade rnostra espessuras desde milim6tricas até
centim6tricas (rnãxÍmo de 2*3 cm). Os siltitos destacam-se pela
cor avermelhada:arroxeada, enquanto os arenitos são, em todo o
P lanalto, caracteristicamente esbranquiçados ou amarelados, rara
mente avermelhados

"

Alguns afloramentos (ao N de Ã.guas da Prata) mos
tram deposição de quartzo neoformado, em fendas do arenito, como
prismas idiornórficos centim6tricos.
No interior

do

P

1ana1to, inexistem os afloramen-

tos de arenitos.
sua
0 conjunto c1e arenitos, com siltitos na
base, supõe-se depositado em ambientes mistos, fluvial e/ou 1a
custre (?). Foram atríbuídos ä Forrnação Botucatu, do Eocretáceo
(BjtJrnberg, 1959)" As suas caracterÍsticas, entretanto, mostram
senelhanças maiores com as feições que identificam os arenitos
do Grupo Tubarãoo Neopaleozõico (angulosidade, grau de seleção ,
estratos maciços de arenitos; H.Ebert, citado em Winters, 1981 ;
S. Petri e K. Suguio , com"pessoal , 1984) .
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3,2.

BRECHAS PTROCL,4STTCAS

E

ROCHAS ASSOCIADAS

Descreve-se a seguir os vários tipos de brechas pl
roclásticas e rochas associadas, divididas em rochas piroclásti
de
cas supracrustais (brechas, aglomerados, tufitos, depósitos
ãs
"base surge") e intratelúricas (de conduto, tufisitos, etc.)
-axeas,
quais se associam, em algumas
rochas epiclãsticas direta
nênte geradas em conseqilência do fenômeno vulcânico. No Anel Nortê, encontram-se agmatitos e rochas xenolíticas.

3 "Z

"1. Rochas piroclásticas supracrustais

As rochas deste tipo encontram-se distribuídas pe
sem
1o Planalto inteiro, como afloramentos isolados e restritos,
maior continuidade " A exceção é uma notável faixa de rochas piro
c1ásticas (aqui chamada de "faixa piroclástica do Vale do Quar
Anel
teI"), que com forma de arco acompanha os afloramentos do
ocidental, desde as proximidades da Represa Bortolán, a N, at6 o
f inal do Vale da Fonte Þlatina, a S (pouco a NE de Ã.guas da Prata)
A faixa apresenta-se com uma extensão de uns 20 krn. e largura que

varia de J"-2 até 4 kn . Quase inteiramente constituída por rochas piroclãsticas, a faixa se relaciona, â N e a S, com arenitos;
ao longo do Vale do Quartel, pouco a S da localidade de Cascata ,
encontram-se colocados pequenos corpos de nefelina sienitos porfi
ríticos, considerados intrusivos nas rochas piroclásticas. Margifonolitos, que
nalmente, essas rochas são invadidas por
as linitam.
Os afloramentos, nessa extensa faixa, são em geral

muito insatj"sfatõrios; do ponto de vista geomorfolõgico, essas rochas sustentam relevos arredondados e pouco marcados. A camada superficial altera*se em solo muito f6rti1, de cores acentuadas, tipicanente avermelhados*aïToxeados. Não se observa a alteração para
1at er i to,"

Na faixa do Vale do Quartel, as rochas piroclásti-
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cas estão aparentemente distribuídas segundo uma zonalidade grosseira, tanto lateral como longitudinalmente. As rochas mais grosseiras (brechas e aglomerados) concentram-se sobretudo ao longo
dos afloramentos centrais do Vale do Quartel, desde aproximadamen
te o Ponto de Cascata a N, atê as proximidades dos afloramentos de
arenitos, a S" Para N do Ponto de Cascata, a faixa alarga-sê, a7cançando a sua maior extensão lateral (uns 4 knr ) ; os afloramen
tos, enbora raros e de péssima qualidade, parecem indicar predomí
nio de rochas mais finas (tufitos de lapi11i, tufitos) . A zonal-idade tanb6m se manifesta no sentido lateral; no próprio Vale do
Quartel, diminui a proporção de rochas mais grosseiras , sobretudo
em direção aos egirina fonolitos que formam o Anel ocidental ;
nas encostas internas deste Anel, observam-se predominantemente tu
fitos e tufitos de lapi11i, com estratificação fina e laminação.
A espessura da faixa do Vale do Quartel, embora
desconhecida, pode ser facilnente estimada. As rochas piroclásticas afloram, inicialmente, a S, a uma cota de 900 netros (pouco a
S da Fonte Paiol); no extremo N, na altura da Represa Bortolán, a
cota topográfica ê de aproximadamente 1350 m. Deve-se considerar
a diferença, de 450 m, uma espessura integrada nínima (não necessariamente sequenciada ou contínua) de depõsitos piroclãsticos
nesta faixa; os testemunhos afixados numa parede da Fonte Paiol
(perfuração real izada pelo DNPM) sugerem que os depösitos ainda
continuam, em profundidade, por pelo menos 100 m.

A interpretação aqui adotada supõe que a maioria
des.ses depós itos são supracrustais ; cabem , entretanto r pâr'â
aL
guns desses afloramentos, interpretações alternativas, êfl função
de características petrográficas e estruturais (e.g., brechas intrusivas, como sugeridor por exemplo, por A.Motoki, com.oral).
As rochas piroclás ticas encontradas na faixa
do
Vale do Quartel são de três tipos: brechas e aglomerados, tufitos

de 1api11i, e tufitos.
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Brechas e agl omerados

polimíticas,
Estas rochas são tipicanente
As
com clastos maiores decimétricos, por vezes até métricos.
formas são geralmente equidirnensionais, mais raramente tabulares.
A textura 6 do tipo "c1ast-matrix supported" a "clast-supported".
(Apêndice B). Os ciastos naiores são subangulosos atê subarredon
dados-arredondados; em muitos casos, dominam localmente os clas
tos arredondados (aglomerados). A estïutura 6 tipicanente maciça,
sem nenhuma seleção" Localmente, sobretudo ao longo de alguns cor
teS de estrada no Vale do Quartel, observa-se estratificação né
trica a decimétrica, muito grosseira e pouco acentuada.
Aparentemente, predominam os clastos essenciais(?)
e acessórios; na parte S do Vale do Quartel, parece entretanto que
aumenta a proporção de clastos acidentais, entre os quais se en
contram principalmente arenitos, basaltos microfanerÍticos e algu
mas rochas do embasamento. Não foram observados clastos essenciais
com formas aerodinâmicas ("bombâs", no significado corrente da pg

lavra).
0s fragmentos de rochas vulcânicas observados no
Vale do Quartel, por outra parte só encontrados nesta âtea, são
de quatro tipos:

a) rochas vulcá'nicas

af.aníticas, maciças, de cores pretas a cin-

zentas.

b) rochas vulcânicas afaníticas , cínza-escuro a cinza-arroxeado
que mostram vesícu1as e amÍgda1as, de formas arredondadas
elipsoidais e dimensões milimétricas, geralmente preenchidas
com calcita e algumas cloritas (?) " Por vezes, as amígdalas
vesÍculas se encontram fortemente orientadas, com estruturas
fluidais .

)

a

,
c) rochas vulcânicas porfiríticas ("ankariatritos", ver El1ert
1959), con fenocristais milinétricos at'e centimétricos, idio
mórficos, de feldspatos alcalinos esbranquiçados e piroxênios
pretos, por vezes tamb6m acompanhados de megacristais rnilimé
tricos arredondados de analcima (?) avermelhada. A matriz, nes
tas rochas, é afanítica ou de granulação nuito fina. En função
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dos fenocristais, diferenciam-se os seguintes "fenotipos": os
que se apresentam ùni-camente com fenocristais de feldspato a1
calino, os que mostram predominantemente fenocristais de piroxênio, e os que exibem os dois conjuntamente, em proporções se
melhantes.

d) poucos e raros f ragmentos angulosos , decinétric.os a centimétri cos, de nefelina sienito porfirítico.
A matriz das brechas e aglomerados apresenta - se
com pouca ou nenhuma seleção, geralmente muito alterada; em a1guns casos, observa-se passagem gradativa entre os clastos maio
ïes, e os menores da matrtz " Como cimento, encontTa-se frequentenente calcita, distribuída homogeneamente pela matriz e concentra
da em áreas intersticiais irregulares. Por vezes , a calcita ordena-se con padrão de veios reticulados, empïestando-se assim ã
brecha um aspecto de matería1 adicionalrnente quebrado, por proces
sos p6s-consolidação.
Tuf

itos de 1ap'i l1i

(pri nc'ipalmente da faixa do Vale do Quartel

)

0s tufitos de lapi11i,.que geralmente se encÖntram associados ãs brechas no Vale do Quartel, são principalnente
do tipo brech6ide, caxacterizado-s pelo tamanho menor dos fragmentos dominantes (menores que 32 rnm). Em muitos dos afloramentos de
cortes de estrada do Vale do Quartel, transicionam caoticamente pa
ra brechas e aglomerados. Em algumas exposições, tufitos de lapi1
1i aparecem como lentes definidas, portirn irregulares, interestratificadas com brechas mais grosseiras, enfatizando assim uma estra
tificação 1oca1 muito pouco marcada. Nestes tufitos de 1api1li,pre
dominam as texturas "clast-supported", ou "clast-matrix supported".
outros locais, jâ mal-s afastados da parte cen
tral do Vale do Quartel, encontra-se tufitos de lapi11i com texturas "matrix supported", onde os fragmentos maiores são ainda predo
minantemente subangulosos a subarredondados " Não se observou lapi1
1i concrecionais ou tipicanente arredondados.
Em
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Apenas em uma localidade, a algumas centenas de
metros para W da estrada Ãguas da Prata - Poços, foram observados
blocos maiores que deslocam camadas de material mais fino, dese
nhando um possíve1 "efeito de bomba" (ver Apêndice B, Figura B-3)

os blocos são de fragmentos subangulosos decinétricos a centiné
tricos de nefelina síenitos porfitíticos e alguns vulcanitos.

Tufitos
Os tufitos observados em todo o distrito são de
granulação tipicamente fina a muito fina, encontrando-se com marca
das estruturas plano-paralelas; geralmente aparecem laninados,com
estratos de espessuras nilimétrícas, poï vezes centimétricas. Geralmente, encontram-se fortemente intemperizados , com cores avermelhadas-arroxeadas predominantes" Hm alguns poucos casos, os tufitos intemperizados mostram cores esbranquiçadas, possivelmente
por alteração para caulim ou hidróxidos de 41. Tufitos frescos ou
pouco alterados, de cor esbranquiçada a bege, foram observados So
mente em um morro local :-zado irnediatamente a N do Cörrego das An'
tas (a E da ponte rodoviâ:ría, râ rodovia Andradas-Poços).

Depõsitos de "base surge"
As observações sugeïem que, na maioria dos casos '
os tufitos são de origem aerotransportada, por predominarem aS
estruturas plano-paralelas
"

Entretanto, em vários casos se encontraram claros
N
indícios da atuação de "tr.ase Surges". Na Fazenda do Cip6, a
da Serra do Chapadão, encontra-se tufitos com estratificação cruzada de baixo ângu1o (5-7o), associados aos quais aparecem conglo
merados e arenitos brechóides. Em outros locais, observa-se eS
truturas plano -para1-elas onduladas, com comprimentos de onda decimétricos, que lembram, eil escala menor, as estruturas antidunas
A
dos depósitos de "base-suïge" (ver Apêndice B, Figura B-5).
f.a1-ta de afloramentos adequados intpede a delimitação dos diatre
mas aos quais estarian ligados esses depõsitos
"
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3.2.2

Brechas e tufisitos brechóides intratelúricos
nio de fragmentos aloctones.

com predomí

parte N da "faixa piroclástica do Vale do Quar
te1", mapeou-se una mancha de rochas brechóides, aqui interpretadas como tufisitos e brechas tufisísticas intratelúricas.
Na

das
As rochas afloram em ambos os lados do rio
Antas, pouco mais a N do extïemo setentrional da Represa Bortolán.
Encontram-se como afloramentos de rochas c1ásticas, QUe Se dife
cor
renciam dos arenitos pelo aspecto conglomerático e marcada
verde. São rochas maci-ças e duras, com quantidades subordinadas de
clastos maiores milimétricos a centimétricos, arredondados atê
angulosos, tabulares a equidimensionais; os contornos desses clas
tos são difusos. Notáve1 nessas rochas 6 a presença, repetidanen
te identificada, de placas subidiomórficas milimétricas de biotitã, que aparecem na forma de "1ivrinhos", com espesSuras por Ve
zes milimétricas. A matriz dessas brechas é clástica, com aspecto
de arenito fino-médio, cor típica esverdeada, com seleção regular.
e,
Com a lupa, obSeïva-se predominantemente quartzo e feldspato
como mineral secundário muito visíve1, tamb6n fluorita em peque
nas quantidades.

Os afloramentos dessas rochas estão circundados
por arenitos finos até gïosseiros, do Grupo Tubarão; pala W, fazem contato com egirina fonolitos.

As feições indicadas separam estas rochas brechóides dos arenitos, dos quais se diferenciam por várias caracterÍsticas: estruturas maciçaS; presença, Coûlo clastos maiores, de vâ
rios tipos 1ito1ógicos não encontrados nos arenitos; conteúdos sig
nificativos de feldspato na matriz; presença dos "livrinhos" de

biotita.
A observação micv'oscópica rnostra uma interessag
te textura. 0s fragmentos maiores são ora clastos de rocha metanórfica quartzo-feldspática ou feldspática (quartzo e mlcrocl]-nro,
--4.

3-10.

texturas netanõrficas). ora manchas geralmente arredondadas de
carbonato microgranular, cujos contornos transicionam difusa e ir
regularmente para a mattiz. A matriz, por sua vez, apresenta -se
com denso empacotamento de grãos, com clastos bastante frequentemente arredondados, mais raramente angulosos " Predominam os fragmentos de quartzo, geralmente com marcada extinção ondulosa, e
feldspato potãssico (predominantemente microclínio, com gemina
ções polissintêticas paralelas e em grade, pertítico) . Em menor a
bundância, observa-se plagioclãsio (albita?) e fragmentos menores
de rochas. Intersticialmente aos grãos citados, observa-se fina
massa com aparente predornínio de carbonato e agulhas e prismas de
'',ì roxênio verde (egirina?) ; em partes, encontra-se tanbém f luorit roxa. Tanto o carbonato como o piroxênio substituem parcialnen
te os grãos da matríz; muitos destes grãos se apresentam com con
tornos finamente serrados, formados pelo piroxônio intercrescido
(por substituição) corn o grão maior.
com

As características geológicas e texturais-mineralógicas indicam que essas rochas são brechas e "tufitos" formados
pol' fragmentos retrabalhados do embasamento cristalino, colocados
por fenômenos de fluidizaçã.o que seriam tambõm, em parte, os resonsáveis pela cristal,ização (sincrônica ou posterior) de piroxênio, carbonato e fluorita (para urna revisão dos fenômenos de flui
dízação, ver Apêndice B).

3"2.3.

Brechas intratelúricas

de conduto

As brechas intratelúricas de conduto são dividi
das (Apêndice B) em brechas intrusivas e não intrusivas.

Típicas brechas intrusivas são as que se observam
na cava da Mina O"Utsumi, onde ocupam o centro de uma -area total
de aproximadamente 1 km2 " Aparecem nesse local brechas oligo*a polimíticas, com clastos desde n6tricos (mais ïaros) até centimétricos, arredondados at6 angulosos ("aglomerado" de conduto) con pou
ca matriz (textura tipo "c1ast*supported" ou "clast*matrix supported")
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e geralmente mineralizada (pirita, Mo, Zr e U). 0s clastos maiores dominantes são de fonolito porfirítico, acompanhados
por
quantidades menores de nefelina slenito e pseudoleucita fonolito.
A origem das brechas intrusivas e discutida no Apêndice B. Algo
maís afastadas da parte central, encontra-se algumas brechas in
trusivas com clastos centimétricos arredondados e abundante ma
tríz (textura tipo "matrix-suported"). Este tipo provavelmente se
originou por invasões de massa fluidi zadas, com predomÍnio
de
fragmentos de pequeno tamanho, posteriormente consolidados como
matriz.
perif6ricas da cava, encontram-se exem
plos de brechas não intrusivas, especialmente as do tipo "craque1ée", e de fragmentação ("shatter breccia"), ambas com fragmentos
angulosos, com pouca (ou nenhuma) mattiz, com textura tipo "c1ast-support€d", e transicionais entre si (ver Apôndice B) ; tipicamen
t€, apresentam-se com bastante pirita. Essas rochas aparecem como
corpos talbulares, faixas estreitas, ou corpos pequenos irregula
res, tornando-se mais abundantes nas periferias das brechas intru
sivas. Não se observa, entretanto, uma típica brecha de colapso(o
terceiro tipo de brecha intratelúrica não intrusiva) , embora se
considere que a brecha intrusiva central seja o resultado do co
lapso e retrabalhamento posterior (ver mecanismo ilustrado
no
Apêndice B, Figura B-15) .
Nas partes

A ocorrência mineralizada de Urânio do Carnpo do
Agostinho encontra-se local izað,a como uma "faixa" de brechas , ãpã
rentemente de fragmentação (observações parciais em testemunhas de
sondagens, pelo que se agradece a gentileza dos ge6logos da Nucle
brás) , que cortam nefelina sienitos, fonolitos e tufitos aerotrans
portados finos a muito finos, finamente estratificados a lamina
dos, aparentemente com estrutura s subhorizontais (Figura 4-4) .
Essas descrições referem-se, bTevemente, aos casos
de material observado ora em testemunhos de sondagem, ora em esca
vações de "open pit"; como aflorarnentos, não se encontram as brechas intrusivas, muito vulneráveis ä ação da erosão e o internpe
rismo.
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0bserva-se, entretanto, frequentemente afloramentos de brechas de fragmentação, geralnente localizadas em âreas
com intenso fraturamento (zonas "craquelóes") ; aparecem como diques por vezes extensos (mais de 100 m) , faixas, ou corpos meno
res irregulares. São reconhecidas facilmente pelo aspecto ''espi
nhoso" do afloramento, que geralmente se destaca como leve ressal
vo positivo no relevo. 0s clastos são angulosos e centimétricos,e
os espaços entre eles comumente vazios, parcialmente preenchidos
por mineralizações posteriores (e.g", prováve1 pirita, convertida
pelo intemperismo em manchas limoníticas localizadas). Na maioria
das vezes a rocha fragmentada é um fonolito , j'a alterado hidroter
rnalmente. Essas brechas prova\¡elmente se colocam ora como faixas
individuais e isoladas, eventualmente associadas a brechas intrusivas mais profundas, ora como a manifestação marginal de uma estrutura naior (ver Apêndice B, Figura B-10) . As brechas
de
fragmentação devem ser mapeadas com um certo cuidado, com o intui
to de explorar a possibilidade de sua utilização como possíveis
indicadores locais de corpos brechóides de maior tamanho.
3.2.4

Agmatitos e pórfiros xenolíticos da "faixa brechóide
Ane1 Norte"

do

"

Na estrada vicinal que leva da cidade de Poços de
Caldas para o Cristo, no topo do Anel Norte, encontra-se uma mar-

cante zoîa de agmatitos e rochas xenolÍticas, aqui chamadas de
"faixa brechóide do Anel Norte" (para nomenclatura, ver Apêndice
B, Tabela B-10) . Por algumas centenas de metros, observa-se blo
cos rolados e alguns afloramentos ao longo da estrada, numa re
gíão totalmente dorninada por mata. No mapa do distrito, essas rochas situam-se a N de uma faixa com forte anomalia radiométrica ,
que se encontra centrada na rua Assis Figueiredo, da cidade de Po
ços de Caldas (L.Barroso, com.pessoal). Ainda mais para S, a faixa continua-se como feição linear N-S, caracterizada por marcado
alinhamento topográfico negatívo, cortando egirina fonolitos, at'e
atingir o contato N do corpo de nefelina sienitos da Pedreira (Fi
gura 4-4).
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A faixa brechóide, portanto, é provavelmente uma
feição intrusiva posterior aos egirinas fonolitos do Anel Norte.
As rochas da faixa brechóide são identificadas

f.a

os egirina fonolitos circundantes, Pê
1a presença constante de fenocristais milimétrícos e pela quantidade, poï vezes notáve1, de diversos tipos de xen6litos, geralmen
te de granulação fina ou m6dia, e dos mais variados tamanhos , des
de apenas milinétricos atê decimétricos; formas e arredondamento
tambén variam, desde arredondados atê angulosos, e equidimens io nais a tabulares.

cilmente, por contraste

com

A obseruação micz,oscópiea mostTa que a matriz des
tas rochas equivale petrograficamente a um nefelina sienito põrfi
To, onde prevalecem geralmente os fenocristais; na massa intersti
cia1, algo gradacional, observam-se sobretudo feldspato alcalino
(sanidina), nefelina e aparente predomínio de piroxênios verdes co
mo cristais muito finos. Os fenocristais são de dois tipos. Entre
os do prineiro tipo, predominam os idiomórficos, geralmente rniliSC
métricos, extremamente frescos, de sanidina e nefelina, QUê
exibem en quantidades aproximadamente equivalentes; em proporção
muito menor, encontra-se egirina idionórfica não zonaða (ou levemente zonada) como prismas milimétricos retangulares curtos. A1
guns desses fenocristais mostram-se fraturados, com as partes levemente deslocadas; uns poucos apresentam-se com bordas de reab
sorção. O outro tipo e constituÍdo por xenocristais, angulæos-ir
regulares, de feldspato alcalino leve a homogeneamente alterados
(caulinizados?) , que aparecem em quantidades menores.
Os xenó1itos são de tipos muito variados, nenhum
dos quais Se encontra, hoj e, como afloramento no distrito. A ob
servação microscópica mostra como mais frequentes os seguintes:

a) nefelina sienitos leucocrãticos finos, com textura traquit6ide
e piroxênio egirínico intersticial irregular.
b) nefelina sienitos leucocráticos finos, com textura xenomórfica
algo inequigranular; o feldspato alcalino e irregular e algo
poiqui 1 ítico .
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c) ïochas sieníticas hololeucocráticas, com feldspato potássico
inequigranular, levemente alterado, com os contornos interdigi
tados com os grãos vizinhos; inexiste nefelina.
d) nefelina sienitos mé¿ios-grosseiros (raros), com nefelina nili
métrica idiomórfica; os nãficos são egirina e biotita.
e) muito raramente, xenólitos escuros de egirina-biotita sienito
e egirina-biotita nefelina sienito, meso a leucocráticos, de
granulação fína-mõdia, com textura em mosaicos xenomórficos. O
feldspato alcalino está levemente alterado, e egirina e sobretudo biotita (associada ãs quais encontra-se abundante titanita xenom6rfica) estão irregularmente distribuídas; a presença
de biotita em veios sugere uma possíve1 origem metassomática pa
Ta este mineral.
f) lavas com marcada estrutura fluidal, com fenocristais de sanidina (em parte tamb6m orientada) em matriz lnolocristalina nuito fina.
g) lavas fluidais, com fenocristais frescos e idionórficos de nefelina predorninante e sanidina subordinada.
3.2.5.

Rochas sedimentares diretamente

associadas a fenômenos

vulcânicos

afloramentos, no interior do distrito ,
constata-se a presença de rochas sedimentaïes com características
texturais e estruturaÍs algo anônalas, deposítadas a partír
de
fenômenos direta ou indiretamente a.ssociados ao vulcanismo alcali
no (e.g.,na Fazenda Chapadão, 8 km a SE da localidade de Cascata)
e em parte tanbém no topo das elevações que se levantam inedi atarnente a N da Fonte Platina
Em vários

As ocorrências mais notáveis sáo um conjunto de
brechas epiclãsticas e arenitos conglomêraticos, encontrados co-
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isolados. As brechas epiclásticas são constituídas por fragmentos tabulares centim6tricos de tufitos , ora maci
Ços, ora levemente estratificados. Os fragmentos são subangulosos
a subarredondados, e estão fortemente orientados, paralelamente aos
planos de estratificação. A matriz ê de fragmentos menores, grada
cionais para os de maior tamanho. As brechas se apresentam como
estratos paralelos, de espessura variáve1 (5 atê 50 cm ) , interes
tratificados com arenitos conglomerãticos brechóides, muito na1
selecionados " Estas rochas representam depósitos de "mudflows" ex
tremamente loca1ízados, que a¡rastam fragmentos de tufitos pouco
consolidados, apenas por distâncias muito reduzidas, provavelmente colocando o naterial em lagos (?) temporários (a poucas cente
nas de metros de distância, observa-se afloramentos de tufitos,em
parte com estruturas plano-paralelas algo onduladas).
mo aíloramentos

3.3.

ROCHAS ferurnS

Do ponto de vista textural e estrutural, as rochas
magrnáticas dominantes no distrito são fonolitos e nefelina sieni

da classificação mineralógi
tos, pertencentes portanto ao campo
ca do IUGS (Streckeisen, I976; ver tambén Apêndice E, "Glossário").
Estas rochas jâ foram, €ffi parte, extensamente citadas e descritas
na literatura (destaca-se, nesse sentido, sobretudo o trabalho de
E11ert, 1959; descrições parciais encontram-se en Gorsky e Gorsky;
L974; para uma avaliação da literatura anterior, ver Apêndice A)
Resumem-se, em seguida, as características gerais dos vários tipos.

3.3,L.

Rochas vulcânicas

Petrograficamente, predominam no distrito as rochas
vulcânicas com feldspato e nefelina como minerais principais. Ro
chas de outros tipos são nuito raras, e só se observam localnente
(e.g., "ankaratritos" e outras rochas vulcânicas, encontradas geral
mente como blocos na faixa piroclástica do Vale do Quartel,cf" iten
3.2.) .
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outros
"fonolito" e prioritário sobre
posteriores (e.g.,o de "tinguaÍto") e deve, a critério do autor,
aplicar-se com exclusividade para todas as rochas vulcânícas do
campo t1 da classificação mineralðgica do IUGS (para justificativas, ver Apêndice C) .
O termo

Os fonolitos de Poços de Caldas são rochas

com

feldspato alcalino e nefelina como minerais mais importantes; tipicamente, são rochas leucocráticas, com porcentagens de minerais
máficos que raramente ultrapassam os Z)eo.
A nefelina é o feldspatõide mais importante, ou úni-

co. Mais ïaramente, ocoïre também analcima (prinária?) e sodalita'
Algumas rochas apresentam pSeudoleucita, que por VeZeS Se consti
As
tui no feldspatóide predorninante (pseudoleucita fonolitos).
pseudoleucitas, principalmente aS idiom6rficas, encontram-se em
proporções que podem chegar a ultrapassar 50%; nesses casos, baspela
tante îaroS, a rOCha Converte-se em verdadeiro "fOiditO",
somatória da pseudoleucita fenocristalina e a nefelina da natriz.
A textura dos fonolitos varia de afanítica atê fa
nerítíca fina oU, nais raramente, fina-média ("micro-nefelina S ie
nito") . A naioria dos fonolitos se apresenta sem fenocristais, cu
ja presença, por outra parte, permite dividir oS fonolitos do d is
trito em dois gruPos(ver abaixo).
As microtexturas, ã observação microscópt'ca' são
também variadas, predominando entretanto a microgz'anuLar' (con pie
roxênios irregulares intersticiais em mosaicos de feldspatos
nefelina) , a intez,gz,anuLar (semelhante ã textura honônima dos
inbasaltos, com piroxênios prismáticos como pequenos cristais
tersticiais aos feldspatos e nefelina das matriz) e ' menos frequentemente, a i;inguaítica, com agulhas de piroxênio colocadas in
tersticialmente, sem orientação, no mosaico dos minerais f6lsicos
(ver Apêndice E). Os feldspatos são observados ora como pequenas
ripas , oTa como grãos mais equidinensionais; a nefelina e Sempre
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equidimensional, subidionórfica a xenomórfica. Várias dessas texturaS, com oS feldespatos mais ripiformes, apresentam-Se orientadas (texturas traquíticas).

icos que se encontrou são de v'a
rios tipos. Os rnais abundantes são os piroxênios , desde incolores
ou levemente coloridos Iaugita) atê os de cor verde intenso epleo
crõicos (egirínico) ; os anfibõ1ios (arfvedsonita) são mais raros,
com tendências a aparecer como pequenos fenocristais poiquifíti
coS e de contornos irregulares. Adicionalmente, encontram-Se vâ'
rios silicatos de metais raros. Sem pretensão de apresentar uma
lista completa, identificam-se sobretudo alguns dos mais comuns:u
como finos prismas incolores
ma variedade de rínquita-rincolita,
alongados; lamprofilita, como placas com aspecto micáceo e pleogrãos incroísmo amarelo suave característico; Tara astrofilita;
tersticiais , raros, de eudialita.
Os minerais náf

Alguns fonolitos ocupam áreas de pouco relevo,

com

predomínio de superfícies horizontais ("campoS" e "chapadas") ,
f.aI como acontece na zona da Fazenda Chapadão, no interi-or do maciço (alguns km a SE de Cascata); ali,essas rochas vulcânicas coloCaram-se, prOVaVelmente, como derrames ou coTpoS tabulares in
trusívos subhori zontaís (geralmente associados a camadas de ro
chas epiclásticas e piroclásticas ' ver item 3 '2 ) '
Na maioria dos afl0ramentos, entretanto, os fonoli,
tos são intrusivos e sustentam relevos desde íngremes (os Anéis
topográficos periféricos e algumas Serras do interior do maciço )
atê suavemente modelados, en parte pela influência do intemperismo

superficial e consequente lateritização. As estruturas desses fo
nolitos são quase sempre maciças; quando orientadas, as foliações
são verticais a subverticais, raramente horizontais' Estas observa
ções, junto com interpretações geomorfológicas (ver. "Estruturas
circularesil, Capítulo 4) mostram que este tipo de fonolito ( por
outra parte o predominante no distrito) se colocou como "domos" e
corpos intrusivos subvulcânicos.
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Textura e rnineralogia dos fonolitos permite uma
ri - u'isão em três categorias, em geral facilmente identif icáveis no
campo: egirina fonoLitos preto*esoerdeados (caracterizados pela
presença de egirina na matriz) , pseudoLeucita fonoLítos (identifi
cados pela presença abundante de pseudoleucita fenocristalina, co
mumente idiomõrfica) e fonoLitos ponfiz,íticos (de cor geralmente
cinzenta ou cinzenta-arroxeada, com manchas irregulares miliné
tricas a centimétricas de "allalcima" avermelhada efou fenocristais
tabulares milimétricos de feldspato alcalino) .
Eli ri na f onol i tos.

afaníticas atê faneríticas finas
(mais raramente, faneríîicas finas-médias), geralmente afíricas.Os
fenocristais, quando presentes, são de tamanho peqLleno, raramente
ultrapassando poucos mm; entre os mais frequentes, encontram - se
manchas ovoidais pretas, de brilho fosco, de prováve1 sodalita,
cristais irregulares a alongados de anfibótio preto, e ripas es
branquiçadas de feldspato a1ca1ino. Alguns egirina fonolitos mostram também, com alguma frequência (embora nunca em abundância),a
variedade anedral de pseudoleucitas, observadas como manchas esbranquiçadas, ovoidais a irregulares, de atê 10-15 mm (cf.Apêndice E). A distribuição dessas pseudoleucitas é sempre muito irregu
Iar , e a sua quantidade em geral pequena, da ordem de poucas pseu
doleucitas por decímetro quadrado.
São rochas desde

característica constante dessas rochas e a côr,
preto-esverdeada em fratura fresca, com alteração superficial mar
roln-aveïmelhada a amarelada (por alteração incipiente en bauxita).
A observação microscópica mostra invariavelmente, na matríz des
tas rochas, a presença de piroxênio s6dico (egirina ou egirina-au
gita) , verde intenso e fortemente pleocróico.
Uma

A rápida descrição precedente mostra que os egirina fonolitos são subdivisíveis em vários tipos, tais como anfib6-

1io-egirina fonolitos, pseudoleuci ta-egirina fonolitos, sodalita-egirina fonolitos, etc
"
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Na literatura brasileira (e em parte tanbém na in
ternacional, cf. Apêndice E) o termo "tinguaíto" descreve um egi-

rina fonolito fanerÍtico, de granulação fina ou fina-rnédia; fono1ito, nessa acepção, 6 o termo que identifica a rocha vulcânica a
fanítica. Observe-S€, entretanto, que não existe no distrito de
poços de Caldas (e em outros do nundo inteiro) nenhuma diferença
mineralógica entre muitos dos chamados "fonolitos", e oS "tinguaÍ
tos" tÍpicos, tidos como rochas "hipoabissais" pela sua granula
ção fanerítica fina" 0s dois tipos são aqui englobados na denoninação de egirina fonolitos, caracterizando-se apenas pela ttu .,,, -tdentificação mineralõgica (rocha do campo 11) e a presença dê"piroxênio verde.

Pseudoi euci

ta

f ono'l i

tos.

tradição iâ
encontrada na literatura mais antiga (e.g.,Johannsen' 1938; Ver
também E11ert, 1959,e Apêndice A) uma rocha corn natriz afanítica
ou fanerítica fina (até fina-mé¿ia), râ qual se destacam feno
cristais idiomórficos (icositetraedros) de pseudoleucita. Estes
fenocristais aparecem ora isolados na mattí2, ora como agregados
de d.ois ou mais cristais. Piroxênio (egirínico) encontra-se comumente como inclusão idiom6rfica nas pseudoleucitas, ãs vezes com
tamanhos centimétricos. Frequentemente, observa-Se tanb6m a pre
sença de sanidina tabular, isolada na matTiz ou intercrescida com
enormes
pseudoleucita, por vezes se manifestando como cristais
(2 x 7 crn).
Denomina-se com este nome, segundo uma

As proporções de pseudoleucita mudam rapidamente,
en geral, já no mesmo afloramento; em alguns locais, a concentração de fenocristais ultrapassa os 50e0, merecendo então a rocha o
o nome de "pseudoleucitito" (ver "foidito", Apêndice E) . A pseudoleu
cita idiomõrfica encontra-se com tamanhos desde nilimétricos até
decim6tricos " Observações não sistenãticas de campo sugerem que o
tamanho das pseudoleucitas, embora variãve1, nantðn-se dentro de
lirnites mais ou menos restritos para cada ocorrência. As pseudo
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leucitas de maior tamanho atingem até 15-20 cm, principahnente
que se local izam na ocorrência do Morro do Serrote.

as

fonoli-tos são observados como diques contínuos e corpos irregulares pequenos. Observações de campo e mapeamentos detalhados indicam que os diques são constituí
En
dos por conjuntos de subunidades, descontínuas e alinhadas.
alguns locais, essas subunidades exibem contornos desde irregulares até arredondados, simulando formas de "almofadas" alongadas.
Os pseudoleucita

No Morro do Serrote, perto da localidade de Cascata I Figuras I-4 e 4-4 ) napeia-se um sistena conjugado de fratu
ras, nas quaiS Se colocam "diques" e "manchas" alinhadaS de pseudoleucita fonolitos. Un jogo de fraturas apresenta-se com dire
ção NE-SW e mergulho moderado a forte para SE; localizam-se neste
jogo, com idêntica atitude estrutural, dois diques subparalelos da
quelas rochas, eu€ se estendem por vários kn. 0 segundo jogo do
sistema,com a mesma direção geral e mergulho moderado para NW' 6

ocupado por manchas grosseiramente alinhadas de

pseudoleucita fo

nolitos.
são
Na Mina O.Utsumi, os pseudoleucita fonolitos
os
encontrados como corpos irregulares de reduzidas dinensões (
maiores com pouco mais de algumas centenas de m de extensão ) que
dificilmente podern ser classificados como "diques"; geralmente, Z
parecem colocados em áreas de contatos geológicos (L.Barroso e J.

Ibrahin, com.pessoal, e observações próprias)

.

Estas observações geológicas sugerem que as rochas
em questão invadiram como manifestações tardias e, pelo menos en
parte ? como nagmas bastante m6veis, se colocando ora em fraturas
mais ou menos marcadas, ora ao longo de descontinuidades geoló
gicas.
Fonol i

tos porfí riti

cos

fenocristais, leuco
hololeucocráticas, caracterizadas por una matriz afaSão rochas com abundância de

crâticas

a
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nítica ou de granulação muito fina, mostrando típicas cores aTroxeadas, maiS raramente cinzentas escuraS; faltam aS tonalidades
esverdeadas que identificarn os egirina fonolitos. Destacam-se,na
observação macroscópica, os fenocristais de "analcima" avermelhada a esbranquiçada, encontrada como manchas geralmente irregula
res, rnilinétricas a centimétricas, e os de feldspato alcalino tabulares, idiomórficos e milirnétricos (mais raramente centimétri
cos) , em parte com contornos arredondados; os dois tipos de fenocristais, aoS quaiS unem-Se às VezeS pequenos intercrescimentos de
pseudoleucita (ora anedral, oïa idiomórfica) , encontram-se em pro
porçõeS Variávei-s. Em alguns tipos, predomina a "analcima" averme
thada; em outros, os feldspatos são os fenocristais predominantes
ou únicos (e.g., em fonolitos da Mina O'Utsumi) '
A matriz destas rochas, Sempïe afanÍtica ou de gTa
nulação fina, está geralmente algo alterada, enfatj-zando-se assim
a cor ïoxa. Vesículas e amígda1aS, parcì-almente preenchidas com
carbonatos, são encontradas principalnente na região S do maciço,
e são testemunha adicional da erupção dessas rochas como derrames
ou corpos de colocação extremamente rasa.

A obsez.uação míeroseópiea permíte identificar pequenos fenocrístais de nefelina, piroxênio, titanita e alguns de
opacos (magnetita?) , a1ém dos j'a citados. O feldspato alcalino
mostra frequentemente as características ópticas da sanidina.Pseu
doleucita, com analcima intersticial, ocorre como intercrescimentos irregulares ou constituindo cristais idionórficos, frequentemente zonados (cf.Apêndice E); os intercrescimentos são geralmente dO tipo "mosa|co"' maiS raramente, encontram-Se oS de tipo Sim
plectítico. As "manchas" de analcima são provavelmente primárias
(englobam, ãs vezes, total ou parcialmente, fenocristais prisnáticos de piroxênio) ; são geralmente irregulares, alongadas, com
contornos muito irregulares. Os fenocristais de piroxênio são de
soda augita e, mais raramente, de egirina augita não pleocróica ,
de cor verde intenso, en parte substituída por anfibõ1io verde;al
guns agregados alongados pseudo-prismáticos de biotita verde são,
provavelmente, pseudomorfos segundo piroxênios prinários. A nefe
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lina fenocristalina apaïece Reralnente isolada, mais raramente co
mo glom6rulos

"

A rnatriz e ora hipidion6rfica, oïa traquítica. Ne1a predomina feldspato alcalino (tabular ou ripiforme) e nefelina
como cristais geralmente subidiomõrficos a idionõrficos. Os minerais máficos são pouc<l abundantes na matriz; predominan os piroxê
nios prisnâticos (soda augita, ãs vezes egirina augita) , frequentemente alterados em OpacoS, titanita, etc. Adicionalmente, en
contra-se grãos pequenos de opacos , titanita, e vários minerais
não identificados " Alguns agïegados de bj.otita verde e anfibó1io
verde, eüe apaïecen ãs VezeS cono pequenos fenocristais, são em
parte pseudomorfos segundo piroxênio.

3,3.2.

Nefelina sienitos.
Os

nefelina sj.enitos (e não "foiaítos", ver Apênd!

são encontrados em quantidades subordinadas, co
brindo aproximadamente 145 k^2 (Tabela 5*1). São rochas consti
tuídas principalrnente por feldspato potãssico, nefelina e piroxênio Em alguns tipos, os de natureza agpaítica, encontra-se tamb6rn quantidades variáveis, por6m geralmente acessórias, de silica
tos de metais raros ("minerais agpaíticos", cf. Apêndice D),tais
como eudialita e outros. Nos nefelina sienitos não agpaíticos (in
terrnediãrios ou miasquíticos) faltam estes silicatos raros, encon
trando-se piroxênio e poï vezes tanbón biotita (como silicato náfico subordinado ou até único); acessórios comuns são magnetita ,
titanita e apatíta. As estruturas dessas rochas são geralrnente ma
ciças; mais rararnente, ocorrem casos de estruturas orientadas, ge
ralmente marcadas pela presença de bandamento nineral e/ou orien
tação planar de minerais félsicos e/ou nãficos (principalnente,pi
dos
roxênios) " O caso mais notável de estrutura orientada e a
lujauritos, que ocorrem como rochas fortemente foliadas pela orientação planar de feldspatos tabulares e egirinas prismático

ce E) do distrito

-aciculares.
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ð a
A textura de muitos dos nefelina sienitos
foiaítica (Apêndice E), efl partes forte ou fracamente orientada
(lujauritos, nefelina sienitos traqui-tóides, etc.); são bastante
abundantes, por outra parte, as rochas com texturas não foiaíti cas, inequigranulares-hipidiomórficas .
nefelina sienitos foram mapeados utilizando cri
térios faciológicos, conforme explicado com detalhe no CapÍtu1o
2. Os critérios identificadores para taI tarefa encontram-se ree
sumidos na Tabela 3-1. Detalhes petrográficos e estruturais,
os resultados do napeamento, são discutidos no Capítulo 5.
Os

Tabela

3-

1

Características macroscópicas utilizadas para identíficar os facies de nefelina sienitos de poços de

C

¿,y

Granuíação

FeLdepatoc: hábíto

Cores dominantes: cinza, esbranquiçado, cinza-bege, ci.nza-esverdeado, ou conrbinações
(c.g',"rnartchado": feldsp:'tos potãssicos cinzentos-esbranquiçados brilhantes, associa
dos a nefelina cinzeÌìta fosca) .

Grosseira (grãos acirna de 5 mrn), média (l-S nm), fina (menos de I
çõcs (grosseira-nõdia, etc. ) .

nm)

comb

ina-

Feldspatos potássicos tabulares-p1acõides, idiomórficos, subidiornõrficos, <lomjnantlo
a textLtra(testura foíaítíca), as vezes orientados (teætura traquitõide). Fcì.<ts¡ratos
potássicos nais equidimensionais, subidiomórficos a xcnonórfì cos (tettuna hipidionõr

fiea ttão foiaitica).
ta porfirítica).

Pírozânio: h,ibíto

CalCas

Mcgacristais de feldspato'potássico

em

natriz nais fina ltextu-

Vários híbitos: a) I,rismático, cristais isolados; b) grãos irrcgularc:;,
agrrrpados
(junto com outros mincrais náficos), intersticiaj.s (textura cm synz¿usis); c) cristílis maiorcs (ató ccntinétricos) , isolados, de bordas irreguì.atcs intersticiais frequcntcnente poiquilíticos (hã.bíbo chibínít.íeo); d)cr.istais tarJ.ios,fibroso-r¿rrlrados,
cm agrcgados intersticiais.

E

a

iiTuLu?a

Mínet,aía aceesõríoa

Itlaciça (a estrutura dominante), orientada (rochas com textura traquitóide <los feldspatos potássicos, enfatizada pela orientação de piroxônios), por vezes gnaissõide1fu

.jauritos: egirina acicular formando folhas que rodeiam fluidaimente fel<Jspatos potás
sicos oricntados).
Para identificaçãu de nefelina sienjtos, sãv irnportantes a fluorita,

a biotita,

e

eudialita,
Gcr:almcnte, cristais milimétricos, intersticiais,

ItefeLína: hã.bìto

Pa

eud.oLeucíta'

subidiomórficos a xenc¡mórficosi em
parte, incluida nos feldspatos (e egirinas maiores). Alguns nefelina sicnitos nostran nefelina centimétrica subidiomórfica.

único facies de nefelina sienitos identifica-se pela prescnça quase constante de
pseucioleucitas subidio¡nõrficas-arredondadas (de até 15-20 cms).

Urn

(¿¡
I

t\)

Þ
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CAPÍTULO

A

4

GEOLOGTA DO MACIÇO ALCALINO DE POÇOS

DE CALDAS

Examinam-se, a seguir, alguns aspectos geológicos
do naciço alcalino de Poços de Caldas. Detecta-se, êfl muitos caSOS, A presença de uma "ZOna de COntatO" , CaTAÇteTiZada pela miS

tura de rochas de embasamento con fonolítos. A distribuição dos
vários tipos 1itológicos, descritos resumidamente no Capítu1o 5,
ilustra-se por meio cle alguns levantamentos geológicos de maior
detalhe, que complementam os trabalhos pr6vios de E11ert, Coutinho e Björnberg (ver E11ert, 1959) e os posteriores dos geótogos da Comissão Nacional da Energia Nuclear, CNEN (e.g., Utsuni et aI", 1971). Examina*se tanbóm a possj.bilidade de colocação
dos magmas a1ca1ínOS por "domeamento" regional, e localizant-se
vários fotolineamentos, que se comparam com os iâ citados na 1iteïatura; chega-se ã conclusão de que muitos deles são feições
fotogeolõgícaS, controladas provavelmente pelo alineamento de
juntas ou fraturas.
para a presença de "estruturas circulares" no interior do maciço (e.g., 0fiveira, 1974; Almeida Filho e Paradella, 1976; Paradella e Almeida Filho , 1976) . Trata-se, em todos os casos, de padrões salientados pela rede de drenagem; estas "eStruturas", muito visíveis
em imagens de sensoreamento remoto de escala adequada (t:100.000
e menores), são localizadas nos mapas topográficos e fotografias
aéreas, em escalas maiores, e discutidas ã luz das eviclôucias
possí
geolõgicas (alteração hidroterma.l, prêsença de jazidas,
veis falhas e, princi-palmente, distribuição de litologias) . No
úttimo íten, estabelecem*se os crit6rios, diretos e incliretos,
para avalia'r as idades relativas dos vários tipos 1itológicos; a
companha um esboço estratigráfico, onde as rochas são agrupadas
por regiões.
Chana-se a atenção na literatura

Para a 1ocal Lzaçáo de áreas geográficas no distrj.
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to, remete-se ao leitor à Figura L-4 (encarte, no final
volume)

presente

do

.

4.I. AS ''ZONAS

DE CONTATO''

0 contato das rochas alcalinas de Poços de Caldas
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tos casos, uma "zona de contato", na qual as rochas do embasamen
to se encontram "permeadas" por pequenos corpos de rochas alcalinas; em alguns casos, encontram-se nas zanas de contato,
ou
por fora de1as, alguns corpos mapeáveis de fonolitos.
0 maciço parece estar rodeado (descontinuamente?)
pela zoîa de contato, cuja espessura é muj-to variável, desde aIguns poucos metros at6, mais freqüentemente, dezenas ou centenas de metros. Una avaliação sistenática torna-se difíci1,
j'a
que estas zonas manifestarn-se geralnente como conjuntos de b1ocos rolados, onde se misturam rochas do embasamento com fonoli
tos e? muito mais raramente, tamb6m com nefelina sienitos.
Un afloramento bastante contínuo, de dimensões
reduzidas, observou-se algo a NE da Pedra Ba1ão, no contato do
embasamento com o corpo de nefelina sienito cinza do Anel Nort€, ao longo de um caminho vicinal aband.onado. O mapeamento de
detalhe da âtea, eil escala I:200, mostra algumas feições extrema
mente interessantes (Figura 4-1), discutidas a seguir.
En primeiro 1ugar, obseïva-se claramente a hetero
geneidade estrutural e petrográfica da zona de contato. Esta â-

ree caracteriza-se aquí pela invasão de rocha intrusiva fonolíti
ca (veíos, diques, massas regulares) em rochas quartzo-r.eldspáti
cas do embasamento.
As relações

idade da zona de contato com o maciço são pouco claras. No mapa da Figura 4-I, observa-se que na
zona de contato predominam os fonolitos, enquanto que o corpo a1
calino mais próximo, vizinho ã zona de contato, 6 o nefelina sie
de
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nito cinza do Anel Norte (posterior aos fonolitos da zoÍLa de con
tato?) . Provavelmente, as zonas de contato formaram-se no momento da colocação dos An6is mais externos (?) , que limítam estrutu
ralmente o maciço
Uma segunda

observação interessante refere-se

forma dos pequenos corpos de fonolitos, e a Seus contatos
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lares a ovoidaís-alongadas, cuja colocação está claramente controlada pela estrutura dos gnaisses (fo1iação, juntas; ver FiguTã 4-i); em alguns poucos caSoS, oS contatos são, localmente, a1go discordantes, sugerindo deformação p1ãstica local dos gnaisses. Por vezes, os fonolitos tornam*se pr:edominantes, encontrando-se então no seu interior aparentes xenölitos de gnaisses (Figura 4 -1).

0 mecanismo de colocação destes pequenos corpos
de fonolitos, [â zor:a de contato mape ada, relaciona-se clararnente com deslocamentos de pequenos blocos do enbasamento.
Para discutir o fenômeno, sugere-se um modelo bidimensional simpi.ificaclo, flo qual os blocos do embasamento movimentam-se apenas vertical e/ou horizonta.lmente (Figura 4*2 a) " A
"permeação" por magma desloca estes blocos, de forma a definir á
reas magmáticas interconectadas entre si poï canais, ora abertos, ora fechados. O nodelo, embora extremamente simples, jâ pet
rnite definir geometrias bastante complexas (que serão reconhecidas, ou não, dependendo da qualidade dos afloramentos, ver Figura 4*2 b)" O padrão de colocação dos fÒnolitos pode portanto ser
reproduzido, pelo menos a prioïi, por iomplexo deslocamento de
blocos de gnaisses, apenas ao longo de juntas e foliações.

ser aplicado estrita
mente ao ca.so das zonas de contato. Entretanto, passar para exem
plos de maior volume geol6gico significa, principalmente, uma mu
dança de escala No caso de Poços de Caldas, as condições gerais de rigLdez são, em pequena ou grande escala, muito semelhan
tes " Em princípio, não existe xazäo para supor que magmas não
O modelo apresentado s6 pode

4-04.

9

Fisura 4.1.
-

p

de detalhe de zona de contato, a NE da Pedra Ba
iaã. ao longo de ca¡ninho vicinal abandonado. V: fonõ
lito afanÍtico; X: granÍtõide do embasamento; tracã
jado: gnaisse grani[óíde (linhas são paralelas ã fÞ
Íiação-da rochã); cruzes: nefelina sienito cinza do
AneÍ Norte. Pequeno barranco, que limita a E o cani
nho, ilrdicado ion pontilhado. Ëscala original: l:2001
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ser aconodados por uma somatória de lnovimentos
que se esboçam na Figura 4-2"

possam

4.2. A DTSTRTBUTÇÃO DOS TrpOS LrTOLoGrCOS

como

OS

N0 MACIçO ALCALINO

0 naciço foi mapeado pela primeira vez em 1959
por R. Ellert, M.V. Coutinho e A. Björnberg (E11ert, 1959; Björn
berg, 1959). O mapa resultante, notáve1 por seus detalhes e pela
qualidade das observações, apresenta-se numa versão simplificada na figura 1-3.

0 segundo

mapa do

distrito foi real.i

zado

pelos

ge6logos da Cornissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A versão final aparece reproduzida na Figura 4-3. Quando comparado
ao mapeamento anterior, este segundo napa identifica adicÍona1mente as âreas com alteração hidrotermal (rocha potássica) e separa os fonolítos afanÍticos dos microgranulares; os primeiros
são mapeados como fonolitos, os segundos como "tinguaítos".
As
ocorrências de nefelina sienitos, por outra parte, mostrarn poucas diferenças com as mapeadas por Ellert et aL,; identificam
-s€o no novo mapa, alguns chibinitos adicionais, nos Morros do

Serrote e Taquari (ver ítens

5

.4.3.4 e

5. 4.5 . 5)

.

0 objetivo principal do presente trabalho é o de
definir faciologicanente os vários nefelina sienitos do clistrito. Estas rochasr eLl€ cobrem uma superfície aproxímada de L43
k^2, foram mapeadas em detalhe pelo autor, [â escala-base
de
1:50.000; o trabalho de campo foi ainda extendido para outras
regiões do distrito, cobrindo-se assim com novos mapeamentos uma
superfície aproximada ð,a orden de 550 k*2. As denais regiões do
Planalto, consideradas de menor interesse para os fins do presen
te trabalho, foram visitadas apenas em excursões de reconhecimen
to.
Os resultados do mapeamento são apresentados na
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Figura 4-2. Modelo bidimensional, para simular a colocação (per
maqmas por necanismos äe deslocamento de blocos
fiI), al os núrneros identifican os blocos do embasamen
to oue Dertencen a mesna coluna vertical ' 0s blocosl
poI
most'ranào foliação inclinada, estão li¡nitados
dcis sistenas dé juntas (vertical e horizontal) ' 0
magma, e¡n branco, coloca-se entre os blocos' que- se

noiirnunt"r funda¡nentalmente por deslocamento: hol!
zontais e verticais; as estruturas geradas Ja- sao
feiçoes
bastante complexas, repetindo algunas das
linha
observadas nä Figura 4-1 (e.g., a nível da
A-A', observan-se-alguns blocos do embasanento total
xenolitosJ
por
como
aparecendo
ñagna,
menie rodeados
å; Visão de un þossíve1 aflora¡nento (corte de estra
parcial das feições ocurtã
apenas
àa) ; a observação
o mecanismo de colocação. Pontilhado: vu.l'canito a
iunítl"o; em branco: åreas cobeÌtas. o desenho dõ
afloramento baseia-se na Figura 4-2a.
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Figura 4-5. llapa.geológico do maciço alcalino de poços de Calclas
(Lonlssao Naclonal de Energia Nuclear) (ver Oliveira,
1974; Gorsky e Gorsky, tglí; Utsumi -ioiåri.o
1971;
Arneida FíIÍro e pa.aâória, isi6il 'i, ;i';i,,
(afaní
tico) ; 2: rocha potássica (a1teíaclã' -ÈTãrot"rrol,n"n
!e t) ; 3: nefetiira síenito ì ¿, iðnãritäi- ,i..og."n,
") ; s: Íujau;it;;-;-- chibinîtosl
lir::_f
]!i"Cuaí.ros
o : rocnas
prroclàsticas ; 7: área não mapeada.
Oé
f,r]-angutos le numeros correspondentes) identificam
ocorÌenclas de caldasito e algurnas anomalias radioné

tricas (ver lista em Almeida Filho e nàrãa"rtr, rsze;.
regístram-se com linhas grosseiras aó
9:r
i: falhas
de padrao
circular identifícam o topo ão <iique ;ane
lar,
_
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Figura 4-4, onde se cuida de destacar principalmente os corpos
de nefelina sienitos. Adic j-onalmente, porém com pouco detalÌte,
indica-se a distribuição das litologias restantes, resumidamente
descritas no Capítulo 3,

da Figura 4-4* , 1oca1izam-se como "falhas"
apenas as que deslocam contatos 1ito1ógicos (ver comentários no
íten 4,4, sobre Fotolineamentos); assinalam-se tanbém, como line
amentos, algumas das mais proemínentes feições lineares, claramente observadas tanto no campo como nos mapas topográficos.
No mapa

As estruturas circulares observadas por Alneida
Filho e Paradella (I976; ver tanbérn Paradella e Alnreida Filho,
1976; 0liveira, 1974) são transpostas para o mapa da Figura 4-4,
a partir de interpretações de fotografias aéreas, escala 1:60.000 ,
destas
e mapas topográficos, escala 1:50.000. A identificação
estruturas 6 mais difíci1 em escalas maiores e portanto não é to
ta1 a concordância entre as feições apresentadas no napa da Figu
Ta 4-4, e as que são nostradas nos trabalhos dos autores citados.

alguns comentários sobre as litologias
dentifícadas na Figura 4-4,
Seguem

i-

0s av,enitos (com siltitos na parte basal) são atribuídos ao Grupo Tubarão; as razóes se indicam no Capítu1o 5.
Encontram-se principalmente na região SW do rnaciço (Ãguas da Pra
ta), a NW (a W da cidade de Poços de Caldas) e na parte centro-meridional (saída para Andradas) ; no resto do naciço, ocorrem a
penas na forna de manchas isoladas, colocadas nas encostas inteïnas dos Rnéis perif6ricos.
As t,ochas piz,ocLã.st.icas concentTam-se principal

VaIe do
do
Quartel", que se extende como um arco de círculo de S a N
maciço (ver discussão no Capítulo 5 e no ítem 4.6, sobre Idades
relativas). Duas manchas vizinhas, perto da Represa Bortolan,
(cf. ítem
são mapeadas como "brechas tufisíticas de conduto"
mente numa faixa ocidental, a "faixa piroclástica

* A FiguTa 4-4 encontra-se

como

encarte, no

final

do

do presente volune.
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3.2.2). A "faixa brechóide de Poços de Caldas" (ítem 3.2. 4) cons
tituÍda por rochas xenolíticas e agmatitos (não represent ada no
mapa) encontra-se na estrada vicinal que leva ao Cristo, a N de
Poços de Caldas, Dâ continuação da linha de fratura que, para S,
chega até o Aeroporto (Figura 4-4).
No interíor do maciço, observam-se vãrios afloramentos de rochas piroclásticas (e sedimentares associadas) , it
dicadas na figura 4-4 como pequenas rnanchas; contrariamente ãs
rochas piroclásticas da "faixa do Vale do Quartel" (e de outros
pequenos afloramentos em áreas perif6ricas, cf. Figura 4-4), tta

ta-se de tufitos associados ãs estruturas circulares e provavelmente de idade diferente (tardios) (cf. Ítens 4.5 e 4.6,
sobre
Estruturas circulares e Idades relativas).
0s egiróna fonoLi,tos são mapeados como uma unida
de (a suite de egirina fonolitos) , independentemente de sua gra
nulação (cf. Apêndice E e Capítu1o 5) . Frequentemente, observam-se miáro1os e cavidades irregulares-angulosas, preenchidas com
minerais de crÍstaIízação tardia; não ocorrem típicas vesículas
ou amígdalas. As estruturas de fluxo, quando presentes, não são
horizontaÍs. Todas as evidências, portanto, indicam que estas re
chas se colocam cono corpos subvulcânicos rasos ? provavelmente
como verdadeiros domos intrusivos (ou at6 efusivos, ã
maneira
dos domos andesíticos ou dacítícos superficiais, ver discussão
no Capítulo 7).
0s fonoLitos porfíríticos, acinzentados-arroxeados, apresentam-se ora como derrames (com típicas vesículas
e
estruturas de fluxo) , ora como corpos aparentemente subvulcâni
cos. Os primeiros, junto com rochas piroclástícas e sedimentares
associadas, predominam na região da Fazenda Chapadão e nos campos que se encontram a N do Anel meridional; os segundos
sao
nais restritos, encontrando-se como afloramentos principalmente
na zona do Morro do Serrote. A distribuição dos fonolitos porfiríticos intrusivos é provavelmente maÍs extensa; estes encontram
-se, por exemplo, como tipo predominante na cava da Mina 0. Utsu
mi (ver Apêndice A, para detalhes; cf. tambén ítem 4.6,
sobre
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idades relativas).
Diferenciam-se, entre os t,tpos faneríticos, apenas aS variedades petrográficas "nefelina sienÍto ", "lujaurito"
e "chibinito" (ver Apêndice E, Glossário). Na Figura 4-4, indide
cam-se oS vãrios corpos mapeados, agrupados como a "Suite
nefelina sienítos" (ver discussão sobre mapeamento faciolõgico,
CapÍtuta 2; no Capítulo 5, indicam-se detalhes sobre a nomencla-

tura)

.

observação rápida mostra que os nefelina sie0
nitos se agrupam preferencialmente na netade N do distrito.
Uma

maior "corpo" (corpos?) é o do chamado nefelina sienito da Peou'
dreira, que ocupa mais de 80 kmZ. Em comparação, todos os
tros corpos são de pequenas dimensões, raramente ultrapassando
)-,?
os 5 km'; os nenoïes não chegam a ter 1 krn" (Figura 4=4). Outra
característica e que oS corpos Se apresentam como maciços fre
qtlentemente isolados , jâ que são poucas aS áreas em que Se ençontran em contato mútuo (Ane1 Norte, Morro do Serrote) , Morro do
Taquari) e mesmo nestes caSoS, geralmente apenas por extensões
limitadas (Figura 4-4 ).

Control

e estrutural na I ocal i zaçao dos ti pos I i to'lõgi cos

anãlise algo mais detalhada das ocorrências,
no interior do distrito, desmente a prineira impressão de falta
de controle estrutural na colocação e distribuição das várias 1i
tologias.
Uma

Duas observações são significativas. Por um 1ado,
muitos corpos de nefelina sienitos colocam-se na periferia; por
outro lado, as litologias ocorrem em parte como nanifestações 1o
cali zadas em áreas específicas, ou ao longo de direções preferen

ciais.
O corpo (corpos?) do

nefelina sienito da Pedreira

4
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coloca-se como larga faixa de direção NE-SW, desde a Pedreira da
Pref eitura at'e o Morro do Serrote. Esta direção coincide grossei_
ramente com alguns lineamentos observados tanto no interior
do
maciço como nas rochas encaixantes; algumas manifestações menoTes deste nefelina sienito afloram como "diques" de direção N-S
(Figura 4-4).
Muitos corpos individuais de nefelina sienitos se
localizam em áreas cuja geometria aparece condicionada pela pre
sença dos Anéis (Figura 4-4), Os corpos do Anel Norte encontram-sê, oÍa invadindo os egirina fonolitos do próprio Anel, ora por
fora de1e, €il parte en contato direto com o embasamento cristali_
no (ver ítem 4.7 sobre "zonas de contato") . Os pequenos corpos
da borda ori-ental, e do Anel ocidental, estão colocados a poucas
centenas de n do contato com o embasamento.0s corpos da
zoîa
meridional encontran-se situados ora em contato praticamente direto com o embasamento, ora numa ârea i-nterna, vizinha ao Anel
me

ri

di onal

Na ãrea do Morro do Serrote, localizam-se

três

corpos de nefelina sienitos; adícionalmente, definindo um arco
incompleto ao redor do Morro do Serrote, encontram-se todos os
afloramentos dos nefelina sienitos porfiríticos do Serrote (Figu
ra 4-4).

0s outros nefelina sienitos colocados no interior
do naciço (fora os nefelina sienitos da Pedreira e os agrupados
no Morro do Serrote) encontram-se localizados na aqui
chamada
"estrutura circular centro-1este" (Morro do Taquari , Fazenda Cer
cado, Morro do Ferro, etc.; cf.Figuras 4-4 e 4-8);.cf"
também
ítem 4.5), caracterizada pela complexidade geológica, a altera
ção hidrotermal por vezes totalmente predominante, e a presença
de grande número de jazidas de Zr e indícj-os radiom6tricos.

0s arenitos encontram-se localizados exclusivamen
te na periferia do distrito; faltam afloranentos no interior do
maciço. Encontram-se geralmente como manchas descontínuas, nas
e lcostas internas dos vários Rnéis (e, esporadicamente, tanbén
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no topo de Rn6is de pouca expressão topográfica, e.g., €il Ãguas.
da Prata) " Afloramentos contínuos de arenitos observam-se unicamente na zona de Ãguas d"a Prata, onde cobrem perto de 17 k*2;
mais raramente, aparecem cono ocorrências menores no Vale do
Quartel, para adquirir outra vez destaque local no extremo N da
"faixa piroclástica do Vale do Quartel", já perto da cidade de
Poços de Caldas (Figura 4-4).

0s fonolitos extrusivos, aos quais se associam
rochas epiclásticas e piroclãsticas várias, apaïecem como manifestações importantes nos "campos" a S do Morro do Serrote, e na
parte centro*meridional (Figura 4-4),
As brechas mais grosseiras, junto con depósitos
piroclásti-cos mais finos, concentram-se principalmente na "faÍxa piroclãstica do Vale do Quartel" (Fígura 4:4); a própria forma dos afloramentos, de contornos arqueados, sugere marcado controle estrutural, seja na sua colocação, seja na sua preservação (ver ítem 4.6) "

A distribuição das litologias sugere que os processos subvulcânicos são mais intensos na parte N do maciço, com
fenômenos vulcânicos se manifestando mais caracteristicamente na
parte S. Alternativamente, a preservação da cobertura sedimentar
na parte SW (Ãguas da Prata) indicaria erosão menos marcad.a naquela â.rea, €il parte controlada por um possíve1 basculamento da
estrutura (e dos blocos circundantes) para S e SW.

4.3. A cOlocAçÃO DE MAct'tAS PoR MECANISMOS DE "DCINBAMENTO',
s jã. antigas mostram que muitas
das
erupções de vulcões ativos são precedidas por "domeamentos" (1ocais ou regionais) . Mais recentemente, foran observados domeamentos locais, de dimensões consideráveis, afetando volumes equi
valentes a várias dezenas de milhões de 13 de material. O vut0bservaçõe
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cão Usu, localizado na parte meridional da Ilha de Hokkaido, reiníciou sua atividade em L943. Em pouco nais de um ano, uma ârea
de 1 x 1,5 km foi submetida a soerguinento superior a 150 m,
ã
razáo de 30 cm/dia (Macdonald, 1972; Lipman et â1., 1981). Previ
amente ã catastrófica erupção do Monte Santa Helena, no Estado de
Washington, USA, en 1980, observou-se no seu flanco setentrional
ô
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atingir 2,5 n/dia (Moore e Albee, 1981; Lipman et a1., 19Sl).
Na literatura, discute-se ainda hoje o "problema
do espaço", que se liga ã necessidade de deslocar volumes conside

ráveis de rocha encaixante, "ativa" ou "passivamente", para acomo
dar as quantidades equivalentes do magma intrusivo. Para Poços de
caldas, pode-se estimar um volume máximo provável de uns 8-00010.000 km3 de magma, já que o naciço pode ser representado volume
tricamente poï um cilind.ro de 800 km? de base e, provavelmente,
10-12 km de altura (na qual se inclui, também, uma aproxinação pa
ra material jâ erodido, en boa parte piroclástico). portanto, de
vem ser deslocados volumes equivalentes de rocha encaixante.
O "problema de espaço", entretanto,
mlrì1,m1 za-se
quando são consideradas duas alternativas, tidas como casos extre
mos. A prineira delas adota o "modelo de caldeira", semelhante ao
dos vulcões hawaiianos r eue se consideran alinentados por câmaras
magmáticas de dinensões consideráveis, colocadas a pouca profundi
dade (4-10 kn) , das quais são extraídos periodicamente magmas para o vulcanismo (e.9., Thurber, 1984). A segunda alternativa pres
cinde de câmaras magnáticas de grande volume e supõe periodicidade do fenôneno nagmático; cada período forneceria apenas uma fra
ção do volume total integrado.

A primeira alternativa apela ao domeamento de 'areas consideráveis para acomodar a cãmara magmática (ou cânaras
magnãticas). A segunda alternativa fragmenta o problena de espg
Ço, jâ, que cada invasão de magma, de dimensões red.uzidas, desloca
volumes pequenos de rocha encaixante. Estes são aspectos impo'rtan
tes, diretamente ligados ao modelc es.trutural a ad'otar par.a o maciço a:.calino de l,oços de Caldas.
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Exploran-se aqui as possíveis evidências topográficas para fundamentar a hipótese do domeamento regional.

ressalto topográfíco dos Rnéis faz o maciço
se destacar, por vezes fortemente, das áreas vizinhas de topograa
fias mais baíxas (as exceções são a Serra do Mirante, â W, e
Serra da Pedra Branca, a SE). 0 destaque maior encontra-se na par
te S do Planalto: em menos de 3 km, passa-se das cotas máximas
do Anel meridional (entre 1600 e 1450 n) para menos de 900 m, na
localidade de Andradas. O acesso rodoviário pelo S cria a impressão visual de uma progressão topográfica gradacional, do ernbasamento para o maciço.
O

Inediatamente por fora dos Anóis, encontra-s€, co
mo "entalhadura" bastante marcada, uma zona deprimida (as exce
ções são, outra vez, as Serras do Mírante e da Pedra Branca) . Assim, observa-se que bastan poucas centenas de metros ou apenas al
guns ltm, em quase toda a circunferôncia, para passar da zoîa de
contato para áreas do embasamento topograficamente bastante mais
50baixas; as diferenças nas cotas topográfícas vão desde uns
100 m, em Ã.guas da Prata, at6 um máximo de 600 m, na zona de Andradas.

Entretanto, a impressão de "domeamento" não pode
ser sustentada com dados topográficos mais gerais; as áreas do em
basamento, localizadas a mais de 4 ou 5 kn do maciço, apresentam
-se freqtlentemente com cotas topográficas senelhantes, ou pouco
inferi-ores, ãs q.ue se observam nas zonas de contato. A Figura 4-5
mostTa, de maneira muito esquemátíca, as variações de cotas topográfícas na ã.rea do maciço, e nas vizinhanças.
Estudos mais detalhados das folhas topográficas
só mostram um declive constante para W, mantido sobretudo at6 os
limites do embasamento com a Bacia do Paraná.

Esta breve anâIise, embora não totalmente satisfa
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Figura 4-5.

Esquema altimétrico, Poços de Caldas e ãreas
vizi
nhas. Indicam-se apenas algumas cotas topográficas ,
para salientar as tendências da topografia. As cotas
colocadas nos linites do maciço identificam a altitu
de da zona de contato. Dificuidades t6cnícas, liga=
das ã redução das folhas topográficas at6 dimensõõs
me.nores, inpediram a utilizaçáo da técnica do hachurado para a definição de áreas com altitudes
seme-

thantes

"
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t6ría, afasta em princípío a idéia de um "domeamento" regional
do distrito, provocado pela invasão de magmas alcalinos; pelo me
nos, torna esta hipótese menos óbvia. Apenas sobressai, com c1aTezal a constante progressão topográfica que leva, da Bacia do
Paranã., a W, para as áreas mais elevadas que se situam, â E, ûo
embasanento cristalino (feição que, por outra parte, é uma constante em todo o perímetro da Bacia).
As diferenças de cotas entre os fuìéis do maciço
e as âreas circundantes do embasamento podem ser assim mais faouo
cilmente explicadas pela influência da erosão diferencial
quando nuito, pela hipõtese que restringe o soerguimento do emba
samento, apenas o localizando nas vizinhanças do contato com o
maciço alcalino.

explorada a possibilidade de encontrar falhas de grande porte no embasamento, direta ou indiretamente ligadas ã instaLaçáo do maciço alca1ino. Provavetrmente,
estas falhas se apresentariam como sisternas concênctricos ou radiais, na medida em que se aceita o "modelo de caldeira" (cf.aci
ma). Entretanto, apenas são observadas algumas feições que, fã
parte meridional, apresentam-se como arcos de círculo, concêntri
cos ao perimetro do maciço alcalino. A naioria dos fotolineamentos continuam apresentando padrão predoninante NE e WNW (folhas
SF-23-V-C, SF-23-Y-A e SF-23-V-D, escala I:250.000, projeto Radambrasil) (ver Figura 4-6),
Deve

4"4"

FOTOLINEAMENTOS

ser

tamb6m

E FALFIAS

A observação das fotografias aéreas revela
ínterior do maciço, alguns fotolineamentos marcados, eil geral
poucos km de extensão; os mais importantes são reproduzidos
Figura 4 *4.

no
de

na

Nas imagens de radar (Projeto Radambrasil, fothas I:250"000) o autor observou lineamentos bastante exlensos,

cujas direções predorninantes, tanto no interior do maciço

como
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no embasanento, são NE e IVNW; un s poucos orientam-se quase N-S. O
sistema no interior do maciço, é , entretanto, diferente daquele
nos
observado no embasamento, ja que as linhas se interrompem
Anóis ( Figura 4 -6) .
Na tese de Almeida Filho e Paradella (1976) estuda
-se em detalhe a estrutura interna do maciço alca1íno de Poços de
Caldas, por meio de ímagens coloridas Landsat, em parte nanipuladas e interpretadas por computador. Trabalho interpretativo seme
thante Tocaltza, no enbasamento, alguns sistemas de falhas que,
ao se crûzarem, gerariam uma zona de debilidade responsáve1 pela
colocação do maciço naquela â;rea do bloco Pinhal ( Figura a -7) ; vâ
rias das estruturas indicadas no embasamento passam continuamente
para o interior do maciço. As falhas principais do embasamento
são consideradas jã antigas, em parte reativadas durante o NIesoz6íco. Para o interior do distrito, os autores sugerem um padr:ão
estrutural com falhas predoninantes ENE, NE e NW, que ãs
VCZES
tamb6n cortam os Anóis periférícos (Figuras 4-7 e 4-B).

0 mapa estrutural da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (Figura 4-3 I e.g., Gorsky e Gorsky, I974: Utsumi et â1.,
197I; 01iveira, 1974) mostra no interior do maciço falhas predomi
nantes de direção NE e NW, em parte também WNW; estas falhas tam
béni afetariam os Anéis periféricos e se continuariam como falhas
do embasamento.
Uma

observação algo mais detalhada das várias pro-

postas estruturais (Figuras 4-3, 4-4 , 4-6, 4-7 , 4-B) mostra interpretações bastante divergentes, todas igualmente baseadas em
imagens de sensoreamento remoto (Landsat, radar, fotografias a6reas).
4-4)
trabalho (Figura
assinala-se o traçado das falhas com base em observações geoló
gicas (e.g", deslocamentos de contatos), com respaldo de evidênc:-as topográficas ou geomorfolõgicas " Uma clas características
mais salientes, representada no mapa da Figura 4-4,é que o contato de fonolitos (e nefelina sienitos) com o embasamento é predomi
No mapa apresentado neste
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Figura 4-6. Esboço estrutural da área do maciço alcalino de
baseado en imagens-de radar (fotolÏ
;;;-å" òárãut,
ñeamentos). Para comentários, ver texto. 0 contorno
do naciço representa-se pe-1as linhas mais grosseiras'
que definern ö topo dos. Añéis periféricos; aq linhas
srosseiras, no iñterior do rnaêiço alcalino (perto da
Ëorda SW) identificam as Serras do Quartel e
-4q
Paio1. A'SE, indicarn-se também as feições topográfi(e
vizinltas).
feições
cas da Serra da Pedra Branca
Nas irnagens de radar, observam-se apenas parcialnen
te algunas das estruturas circulares presentes no
interlor do naciço (ver Figura 4-4).
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Figura 4-7

estrutural da â,rea do rnaciço alcalino de po
ços de caldas, baseado em imagens Landsat ( conforne
Almeida Filho e Paradella, rgjq. os
cruzamentos
dos sistenas de falhas do ernbasamento, nas d.ireções
ENE e-NW, definiriam uma',zona de debilidade", Iocal
favorável p.utu I colocação do maciço arcarino. nrÀ"
mas das falhas do
embasãmento, nesi.a interpretacãõ,
continuarn
pelo
interior do maciço (comparar com a
:g
Figura 4-6).
Esboço
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nantemente intrusivo; são raras as ocasiões em que é possíve1 detectar evidências de falhamentos transversais ao contato. É at6
possíve1 que algumas dessas falhas transversais possam ser reinin trus ivos
terpretadas como meras irregularidades dos contatos

(entrâncias e saliências da rocha intrusiva, controladas por sistemas de juntas e fraturas pré-existentes no embasamento). Na bor
da meridional, os contatos dos egirina fonolitos com o embasamenen
to são ínfericlos , devido à dificuldade de mapear essa 'area,
parte pela falta de bons afloramentos.
Na convicção do autor, a maioria dos lineamentos
observados nas irnagens fotográficas são expressão de sistemas de

fraturas; a transformação dessas feições en falhas requer dados
geol6gicos adicionais, que em geral não são observadr.s no P1anal
to (e.g., deslocamentos de contatos entre litologias liferentes).
por outra parte, fundamentos geológicos para considerar que as falhas do interior do maciço (com
poucas exceções, Ver Figura 4-4) "cortam" oS Anéis, contj-nuandose no embasamento; os contatos dos egirina fonolitos (ou dos nefe
lina sienitos, conforme for o caso) com as rochas do embasamento são predominantemente contínuos, por todo o perínetro do naci
Não existem,

Ço"

4,5,

ESTRUTURAS CIRCULARES

Resultado adicional do trabalho de Alneida Filho
e Paradella (197ó), comentado no ítem anterior, é a identificação de várias estruturas circulares, muito visíveis nas fotografias coloridas, especialnente em escalas pequenas (1:250.000 ou
menores). Os autores locaIízam sete estruturas circulares principais , algumas j'a assínaladas na literatura anterior (e. g. , Olivei
Tã, 1974); nessas regiões situa-se a maioria das jazLdas de Zr,
U e Mo do distrito, a16m de extensas áreas com alteração hidroter
mal (Figura 4-8). Cabe pouca dúvida de que algumas destas estruturas exercem forte controle sobre a minerali zaçá.o e alteração hi_
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Figura 4-8. As estruturas no interior do maciço alcalj.no de po
paradellal
ços de CaLdas (segundo Almeida Filho e
197ó). O conjunto de falhas do interior do
maciço
corta en parte os Anéis periféricos (comparar co¡n a
Figura 4-6 e tanbén co¡n-a interpretação- proposta
pelos geólogos da CNEN, Figura 4:3). Índicam-se tam
bém, eln tota1, nove estruturas circulares. As duaõ
maiores, a E, são aproxirnadamente concêntricas; a in
terna nostra duas estruturas consideradas secundã
rias. Os pontos identifican as ocorrèncias mineralî
zadas (ver també¡n Figura 4-3) . 0 contorno do maciçõ
encontra-se parcialnente identificado pelos traços
grosseiros, èrn forma de arcos (topos dils Anéis p,åri
féricos). A ci.dade de poços de-Caidas está Iocaiizã
da a E da Represa Bortolan
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drotermal no distrito.
base o trabalho dos autores citados,
Figura 4-4 aS estruturas círculares
transferiu-se
(escala
comentadas, utilizando para ta1 as folhas topográficas
1:50.000) e as fotografias aéreas , escala l: ó0 ' 000 ; como ajuda adicional, observaram-se aS folhas coÏrespondentes do Projeto Radanbrasil, escala I:250.000. A transposição das estruturas circulares torna-se neste caso bastante nais difíci1, porque a escala
de maior detalhe, e a falta de cores, freqtlentemente "apagan" as
indicações topográficas que permitem a identificação das estruturas.
Tomando como
para o mapa da

As estruturas circulares, €fl Poços de Caldas, e[contram-se quase inteiramente caracterizadas pela rede de drenagem: padrões radiais centrífugos por vezes bastante complexos,co!
pletam-se externamente par uma rede periférica de "anéis" de córregos maiores. São portanto "estruturas da rede de drenagem"; a
correlação com feições estruturais específicas deve ser feita com
a ajuda de dados adicionais (estruturais e geológicos). As características destas estruturas discuten-se a seguir (ver tanbém resumo na Tabela 4-1).

A estz,utura cireuLar do centv'o-Leste, a maior do
distrito, aparece definida principalmente pela disposição periférica de vários córregos (Córregos das Antas e Soberbo, como anel
incompleto meridional; cõrregos sem designação, circundando parcialmente a estrutura a N) (Figura 4:4). A estrutura, no detalhe
e
das folhas 1:50.000, aparece com contornos algo irregulares'
forma grosseiramente circular. Os diânetros N-S e E-W são de uns
11 e LZ km, respectivamente, com 'area total superior aos 100 krn2.
No seu interior, ou ao longo de sua periferia, localizam-se algu(lvforro
mas das ocorrências minerais mais importantes do distrito
do Ferro, Morro do Taquari, Campo do Cercado, Campo Agostinho, ocorrências de ztrcáo e caldasito); a maior parte da ârea está a1terada hidrotermalmente. No interior da estrutura, desenvolve- se
complexo sistema de drenagem radial, com c6rregos que para E são
ca.nalí zados principalmente pelo rio Taquari: alguns córregos peri
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fóricos, sobretudo na parte S, são afluentes do Ribeirão das AntaS. A rede radía1 clef ine várias possíveis 'testz'utuv'as civ'cuLayes secundã.z.iast' no interior da estrutura maior; entre e las , r€conhece -se facilmente a dos morros que sustentam o Campo do Cer
cado (antiga Fazenda do Cercado) , outra imediatamente a W da anterior (limitada a S pelo córrego das Antas), e a do próprio Mor
ro do Taquari; a mais destacada topograficamente (e na fotografia a6rea) , 6 a que se sítua imediatamente a W do Morro do Taqug
ri. 0 Morro a S do Taquari exibe-se como uma estrutura secundá
ria, acompanhada por intensa alteraçáo hidrotermal e densidade
incomum de ocorrências de Zr (ver bibliografia, no Apêndice A );
testemunhos de sondagens revelam a presença de brecha de conduto (?) (L.Barroso Magno, comunicação pessoal).
radial de drenagem, nos morros da Fazen
da do Cercado, assinalam a existência de uma estrutura vulcânica
-subvulcânica; localiza-se nessa ã.rea a Mina 0. Utsuni, com seu
complexo sistema de brechas de conduto (para informações adicionais, ver Apêndice A) .
O padrão

Para W da estrutura centro-1este, define-se a zona deprimida ocupada pelo sistema do Ribeirão do Cipó, desenhando um arco de círculo côncavo para E; este arco 6 observado ni
tidamente nas fotografias coloridas Landsat (Almeida Filho e Parade11a, 1976) e nas folhas topográficas. Os últimos autores, u-

1imíte ociclental, localizam uma estrutuz,a ciz,euLav, ainda maior, aproximadamente concêntrica com a do
centro-leste (Figura 4-4; comparar com Figura 4-8; Tabela 4-1).
tilizando este arco

como

A S e SE do Mot t,o do Serz'ote, encontram-se oude
tras duas "estruturas" caracterizadas por um padrão radial
drenagem (Figura 4-4) . Uma delas, imediatamente a S do Morro do
Serrote, está limitada a N pelo Córrego do Chapadão, gu€ a sepaTa do Morro do Serrote; tem formas subcirculares, e na âtea aflo
ran egirina fonolitos e um corpo de nefelina sienito híbrido. A
6
alteração hidrotermal ê pouco importante. A outra estrutura
de contornos elipsoidas, alongada na direção NW, e aparece separa
da da anterior pelo Ribeirão do Cip6. As rochas dominantes são
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egirina fonolitos, êil parte bastante alterados por hidrotermalis
mo; encontram-se na ãrea várias jazídas de zr. Estas duas áreas
podem ser integradas numa ârea maior, de contornos grosseiramente circulares (ver Almeida Filho e Paradella, 19T6; Figura 4-8).
0 Morro do Serrote loca1íza-se no interior de uma
"estrutura de drenagem", a "do Moy,ro do Serz.otett , limi tada a E
pclo sistcma do Ribeirão do cipó, e a w pelo Córrego dos Metais.
A superfície_da estrutura, tambérn grosseiramente subcircular, é
)
de uns 27 kn', con diâmetro aproximado de 5 kn. predominam na ârea as rochas frescas: egirina fonolitos, fonolitos, e
var10s
nefelina sienitos. Entre os últimos destaca-se o nefelina sienito con eudialita do Serrote, cujos afloramentos localizam-se qua
se inteiramente dentro da "estrutura circular". As nineralizações encontradas são de veios subverticais de caldasito (e depõsitos semelhantes de a1úvio e colúvio) , associados aos quais se
observam zonas 1oca1ízadas de alteração hidrotermal.
A NW do Morro do Serrote, encontra-se uma feição
topogrãfica menor, porém nuito narcante, o Moy,yo do serrotinho,
constituído por fonolitos porfiríticos e provavelmente colocado
como domo subvulcânico.
Imediatamente a N do Mot,y,o do Sey,yotinho aparece
uma feição topográfica com padrão radiai e em parte anelar
de
drenagem, situada em área de topografia suave (afloramentos de
material piroclástico e fonolitos alterados int'empericamente),
Neste caso, não existem evidências claras que sugiram um contro1e estrutural especial.

Inediatamente a Sl,/ da cidade de poços de caLdas,
ocorre uma área de egirina fonolitos frescos, que se elevam topo
graficamente em relação äs áreas circundantes; parâ E, contata
com a borda ocidental do nefelina sienito híbrido. A rede de dre
nagem estabelece uma clara "estrutura radíâ1"o que pï'ovavelmente
reflete a invasão localizada de egì-rina fonolitos (domos subvulcânicos ?) ; inexistem j azídas de Zr na 'area.
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A E da cidade de Poços de CaLdas, encontra-se uma
forma topográfica que simula a de um vulcão, com as encostas re
baixadas e em parte cortadas pela rede de drenagem. A forma pro
vavelrnente nada mais 6 do que uma "estrutura de drenagem", sem
significação estrutural especial. Na ârea, afloram egirina fono
litos bauxitizados , a parte oriental do corpo de pseudoleucita
mancha
nefelina sienito, e um dos corpos de nefelina sienitos
ttLJ

> .

Condi cionamento

estrutural e idades

As "estruturas de drenagem", em geral, devem-se a
drena
duas causas: litologia e estrutura. No primeiro caso, a
gen "mapeia" contatos; no segundo, estruturas (fa1has, fraturas,
domeamentos).

A estrutura maior do centro-1este representa uma
verdadeira estrutura subvulcânica. Dentro de1a, algumas forrnas
circulares secundárias estão tamb6n ligadas a fenômenos subvulcâ
nicos explosivos tardios (e.g., Campo do Cercado, Morro a S do
Taquari). Na área encontram-se brechas de conduto (Campos de
af1 or amen
Agostinho e Cercado, Morro a S do Taquari) e rnuitos
a1 te raç ão
tos de brechas de fragmentação (ver Capítulo 3). A
hidrotermal 6 intensa, e grande parte dos fonolitos alterados es
tão fortemente diaclasados, com aspecto de brechas "craquelées",
e transições locais rápidas para brechas de fragmentação. Várias
anomalias radiométricas encontram-se no interior da
e s t rutura
centro-leste, e sobretudo na sua periferia (e.g., 01iveira, L974).
Estas e outras evidências sugerem que a estrutura circular
cen
tro-leste é constituída por um conjunto de estruturas
indi viduais coalescentes, e eventualmente superpostas, colocadas numa
região estruturalmente d6bi1 do maciço, provavelmente lirnitada
por falhas circulares (zonas de colapso tardio?). A área
foi
afetada (repetidas vezes?) por hidrotermalismo e conseqttente m!_
neralízação (U, Mo, Zr; tanbém a magnetita do Morro do Ferro). O
processo de alteração hidrotermal ê tardio, já que todas as lito
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logias aparecem alteradas,

€m

maior ou menor grau.

Algo dÍferente parece ser a "estrutura do Morro do
serrote". A presença de jazídas de caldasito, bem como a altera
ção hidrotermal 1ocalízada, sugerem a influência de fenômenos h¡
drotermais subvulcânicos. Por outra parte, o Morro do serrote e
quase inteirarnente sustentado pelo nefelina sienito com eudiali
ta (e cgirina fonolitos encaíxantes). Estas características topg
gráficas-geológicas sugerem que o Morro do Serrote deve sua forma
atual ao controle erosivo, com o corpo de nefelina sienito
com
(e
eudialita
rochas encaixantes prõximas) formando um núcleo mais
resistente. A imagen de um aparelho vulcânico erodido , com o nefe
lina sienito citado ocupando a parte central, parece entretanto
tentadora e s6 pode ser introduzida como possíve1 opção
vá1 ida
apõs uma discussão da estrutura deste nefelina sienito ( ver item
s"4.3.4).
Considerações semelhantes, aplicadas ao caso das
duas estruturas circulares situadas a S do Morro do serrote, €û
contram-se resunidas na Tabela 4-I.

Tentativarnente, sugere-se que o Morro do Serroti
nho, e a estrutura local izada a sllj da cidade de poços de caldas,
representam domos vulcânicos-subvulcânicos de fonolitos (ver tam
b6m Tabela 4-L).
A idade da estrutura circular centro-leste e pro
vavelmente a da prdpria alteração hidrotermal e da minerali zação,
dois fenômenos interligados e apaïentemente condicionados pela
estrutura citada. En outros casos, a idade das estruturas circu
lares não pode ser identíficada com certeza. por exemplo, não
existem dados concretos - apenas inferências - para determinar
se o domo (?) de fonolitos do Morro do Serrotinho 6 anterior ou
posterior ao nefelina sienito com eudiaLita do serrote.
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"6.

IDADES RELATiVAS DOS DIVERSOS TIPOS LITOLÓGICOS

As datações K/Ar de várias rochas do maciço (Ama
ra1 et â1., L967; Bushee, 1971) sugeren que os "ankaratritos" são
as rochas mais antigas (87 ma) seguidas por "tinguaítos" e alguns
nefelina sienitos da borda setentrional (81-80 na), após os quais
se colocariam a maioria dos egirina fonolitos (76-i2 :ir.a), princi
palnente os do interior do maciço, e a maioria dos nefelina sieni_
tos (65-60 ma); culnina o processo con a invasão de diques locali
zados de fonolitos (53 na).
As idades K/Ar são apenas idades mínimas, porque
registram, como se sabe, s6 os últimos acontecimentos t6rmicos.
Vários argumentos indicam que seria muito perigoso construir: mode
los geológicos corn base nestas datações. Se as idades citadas fos
atividade
sem re.ais, Poços de Caldas registraria
urn período de
da ordem de Z0 ou 30 ilâ, muitas vezes superior ao que se conhece
para
para outros vulcões em atividade e extintos. Por exemplo,
os vulcões sub-recentes do Hawaii,estabelecem-se períodos de ativi
dade de menos de 1 ma (McDouga11, 7964; Verhoogen et ãL.,1970)
Estes dados jâ índicam uma discrepância, não necessariamente sig
nificativa, com €LS determinações obtidas para as rochas de Poços
de Caldas.

Por outro 1ado, as evidências geológicas rnostram
que Poços de Caldas foi durante muito tempo uma anornalia térmica,
e o contínua sendo. O fluxo t6rmico é duas ou três vezes superior
ao das rochas circundantes do embasamento (Araújo, L977, 19.80).
A
No distrito, explora-se ainda hoje fontes de águas termais.
alteração hidrotermal, como culninação dos processos vulcânicos,
af.eta volurnes enormes de rochas , aflorando por áreas cuja superfí
cie ultrapassa folgadanente os 100 Km'; existem indícios sugerin
do que ela se alastrou diferencialmente pelo distrito inteiroo eq
bora se concentre com nuito naior intensídade no centro do Planal
to.
Estas considerações sugerem que as idades

Kl Ar
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identi fi cam apenas alguns marcos na prolongada hist6ria de
friamento do edi fício vulcãnico.
A determinação da estratigrafia no distrito
aqui tentada com base ) eæclusiuamente, nos dados de campo.

res

e

Discutem-se a seguir os critérios adotados.

A) Evi dênci as geo'lõg'i cas

di retas

diretas que podem seï
utilizadas para estabelecer idades, em boa parte pela falta
de
São escassas as evidências

afloramentos adequados. Muito esporadicamente, se observam
a1
guns contatos onde a rocha encaixante e "perneada" ou invadida
pela rocha intrusiva (e.g., veios e pequenos "diques" de nefeli_
na síenito, ou de material resídual derivado, colocadas na rocha
encaixante). Diques de dirnensões moderadas (métricos) são
fei
çoes raramente observadas no Planalto. Alguns corpos de nefelina
sienito exiben xenó1itos de egirina fonolitos. Bordas
resfria
das se observam nuito raramente, Não foram observados
efeitos
t6rmicos de contato (e.g., de fonolitos ou nefelina sienitos so
bre brechas piroclásticas invadidas) .

B

)

Evi dênci
c0rpos

as baseadas na geometria ( externa e i nterna )

dos

A observação da forma e estrutura interna de cor
pos ígneos fundamenta algumas conclusões sobre as idades relati
vas. A seguir, discutern-se alguns casos.

a) Corpos mapeãveis, com forna de dique, são em
geral considerados posteriores às rochas encaixantes. Este arge
mento, geralmente definitivo no caso de diques menores, pode tam
bén ser aplicado para corpos de maiores dinensões (a hipótese aL
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ternativa, que Pode ser eventualrnente adotada face a evidências
de campo, deve ser, em todo caso, fundamentada com muito cuidado).
do
Vários "diques" maiores de rochas faneríticas
Anel Norte (e.g., o nefelina sienito com fluorita, e a extremida
de ocidental do nefelina sienito cínza) consideram-se posteriores
aosegirina fonolitos encaixantes'

corpo que conseïva a sua geonetria externa
(e eventualmente a interna; e.g., laminações ígneas ou estruturas
de fluxo) ó em geral posterior ãs rochas que o rodei-am' com efe!
to, invasões posteriores pToVavelmente deixariam a Sua marca' in
troduzindo perturbações e descontinuidades tanto no contorno como
na estrutura interna do corpo invadido'

b)

Um

O corpo ocidental de lujaurito do Anel Norte
Se ap¡esenta com contornos contínuos e estruturas internas

que

não

perturbadas, pode portanto ser considerado posterior ao nefelina
sienito cinza e aos egirina fonolitos que o rodeiam (ver item cor
respondente no CaPítu1o 5).

e

e) um corpo intrusivo, com contatos subhorizontais,
provavelmente posterior ã rocha encaixante '

Esta afirnação vê-se legitimada pela hipótese de
uma câmara rnagmática subhorizontal, formada pela invasão e expan
são de magmas em rochas encaixantes mais antigas. O chibinito de
conta
Botelhos apresenta, €il boa parte de Seu contorno, alguns
tos (con egírina fonolítos) subparalelos ãs curvas de níve1' Su
põe-se que este corpo se formou por cristali zaçáo de magma em câreforçada
mara fechada subho rízontal, hip6tese por outra parte
pela presença, no interior do macíço, de facies bandados ("kakor
tokiticos", cf. itern 5.4.1.Ó).
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C) Evidências baseadas na geologia e geomorfologia do mac'iço

Feições geomorfológicas oferecem subsídios
determinações estrati gráficas .

para

A "faixa piroclástica do Vale do Quartel" ocupa
uma depressão topogr'afl-ca na parte w do maciço, peïto da borda
ocidental. Egirina fonolitos, acompanhados de nefelina sienitos,
elevam-se por sobre a depressão, principalmente no Vale do Quar
te1, em ambos os lados da "faixa piroclástica". No topo das ser
ras e morros circundantes, são muito raros os afloramentos de
rochas piroclásticas. Por outra parte, não são observadas evidên
cias topográficas que indiquem que a "faixa piroclástica", sobre
tudo na profunda entalhadura do Vale do Quartel, esteja lateral
mente limitada por falhas. Surgem naturalmente duas
hipóte se s
contrastadas sobre a idade da "faixa piroclástica": anterior ou
posterior aos egirina fonolito vizinhos. Das duas, a mais débir
e a que supõe que as rochas piroclásticas são posteriores
aos
egirina fonolito circundantes. Nesse caso, as brechas depositarse-iam diretamente sobre fonolitos, €il parte aproveitando a exis
tência de uma "bacia" deposicional p16-existente, bastante pro
funda (e.9., urn graben); não existen subsídios païa fundamentar
esta hipótese. A hip6tese alternativa supõe que a "faixa
p1 ro
c1ástica", jã depositada, foi repetida vezes invadida por egiri_
na fonolitos, principalnente ao longo de zonas longitudinais de
debilidade (para detalhe dos possíveis modelos estruturais, ver
Figura 4-9) . Por outra parte, a observação isolada de diques de
fonolitos que penetram rochas piroclásticas, serve pelo menos co
mo argumento local para o reforço da hipótese indicada (ver tam
b6m E11ert, 1959) .
Numa

extensa faixa de "campos" (que se

extendem
como grosseiro arco meridional, desde a Fazenda Chapadão, a
sE
de cascata, até a zorra do Morro do Mel) observam-se norros e va
les pouco marcados, sustentando uma topografia levemente ondula
da. Nesta área predominam aparentemente fonolitos
porfiríticos
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Figura 4-9

PossÍveis ¡nodelos estruturais do Vale do Quartel' /.
posterior
Formação de graben en egirina fonolitos,
mente-preencñido por depósito piroclásticos. B?.' de
põsitos piroclãsticos invadidos por cgi rina ' fono
iitos, pi^incipalnente ao longo dè z<¡nas lineares dã
debilidäde. B": Formação de graben em depósitos pl
roclásticos; 'os egirina fonolitos colocam-se princf
palrnente nas zonas lineares de debilidade, definidas
pelas falhas do graben.
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na sua grande maioria?) e váríos tipos de rochas c1ásti.
cas (tufitos vários, brechas piroclásticas e sedinentares) cuja
estrutura, predomiranterÊnte subhorizontal, é a responsãve1 pelo rele
vo pouco acidentado. 0s "campod'estão 1inítados, princípalmente ,
por fonolitos (em parte alterados hidrotermalmente), que a s for
mam o marcadíssimo Anel meridional; alguns morros
c ons t i tuído s
por egirina fonolitos e nefelina sienitos elevam-se como manifes
tações topograficarnente pouco marcadas no interior dos "campos',.
Outra vez, o argumento geomorfológico sugere (embora não prove I )
que a maioria dos fonolitos porfiríticos (e outras rochas associa
das) são anteriores aos nefelina sienitos e egirina fonolitos cir
(derrames

cundantes.

D) Inferãncias e extrapolaçäes
observações geológicas em nefelina sienitos
indicam que, pelo menos em dois locais (Anel Norte e Morro do serro
te), os facies agpaíticos são posteriores aos de afinidade mias

quítica (ver capítulo 5). os fácies agpaíticos e miasquíticos po
dern ser considerados o resultado da cristali zaçáo de duas
"rrÞ
unidades rnagmáticas" separadas (ver item 2.3.4). Estas considera
ções podem ser extrapol adas , a título tentativo, e aplicadas pa
ta as rochas semelhantes de todo o maciço; fundamenta-se
desta
maneira a id6ia que os magmas miasquíticos precedem os agpaíticos.
4.6,T. Esboço de uma coluna estratigráfica
Poços de Caldas apresenta dificuldades nuito gran
des para a determinação de uma coluna estratigráfica. Os aflora
mentos são freqüentemente pouco satisfatórios, especialmente no

interior do maciço. Predominam no distrito

os fonolitos, que se
colocaram como v:ários conjuntos de erupções separadas; entretan
to, 6 irnpossÍve1 observaï contatos, e poïtanto estabelecer uma
seqtiência de eventos. 0s nefelina sienitos se apïesentan
como
corpos ígneos freqtientemente isolados, distribuídos pe1o maciço
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Face a esta circunst'ância, torna-se necessário di
vidir o distrito em várias áreas, para cada uma das quais se iden
tifica uma possíve1 seqtlência de eventos. Ilsta estratigraf ia 1o
cal 6 tentativa; mais arriscadas ainda são as correlações entre

as várias colunas locais.
da estratigrafÍa proposta apresenta - se
na Tabela 4-2, No Capítu1o 5, discute-se mais detalhadamente a
seqtiência de colocação dos nefelina sienitos.
Um esquema

Anel Norte
Os afloramentos c1e arenito são pouco extensos, ad
quirindo alguma importância só na porção ocidental do Anel Norte,
Encon
a W de Poços de Caldas; são atribuídos ao Grupo Tubarao.

tra-se também nesta ârea a terminação setentrional da "faixa píro
bre
c1ástica do Vale do Quarte1", aqui representada por tufitos
chóides (cf. item 3.2,2), que são considerados tufisitos intrate
lúricos de conduto (item 3.2,2;Apêndice B). A "faixa brechóide do
Anel Norte" (ver itern 3.2.4) 6 considerada intrusiva em egirina
fonolitos do Anel Norte; apresenta clastos de rochas sieniticas
"sui generis".
Do conjunto de nefelina sienitos, destaca-se pela

extensão de seus afloramentos o nefelina síenito da PedreLra, pre
A9
vavelmente uÌn dos primeiros nefelina sienitos a se colocar.
terminações setentrionais do coïpo (ou corpos?) invadem os egiri
na fonolitos do Anel Norte. Na Pedreira da Prefeitura (localtzada
e gi rina
em zorLa de contato do nefelina sienito da Pedreira com
fonolito) observa-se un dique de fonolito porfirítico.

0s outros nefelina sienitos miasquíticos são ante
riores aos facies agpaíticos (cf. considerações gerais, âo ]-n].C 10
deste item; ver tanbén Capítu1o 5). As observações indicam que os
.a
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egirina fonolitos são, em gera1, anteriores ao conjunto de nefeli.
na sienitos. Na zona da Pedra Balão entretanto, sugere
Bushee
(1971) que alguns egirina fonolitos são de colocação mais tardia.
A alteração hidrotermal, no Anel Norte, é muito restrita.
Anel 0c i denta I

A unidade mais antiga é a dos aïenitos Tubarão. Al
gumas manifestações basãlticas (fragrnentos em brechas, pêquenos
diques 1ocali zados em arenitos, entre os quais se inclui um dique
de dinensões mapeáveis) são considerados equivalentes aos basal
tos da Bacia do Paraná, do Eocretáceo (já observadas repetidas ve
zes na literatura, cf. Apôndice A; ver também E11ert, 1959).
En seguida, depositarani-se brechas e outras rochas
associadas, eu€ constitueln a "faixa piroclástica do Vale do Quar
te1", cf. iten 3.2.I. Em alguns locais, as brechas exibem fragmen
fã
tos de um nefelina sie:iito porfirítico, muito semelhante ac

"nefelina sienito porfirítico do "Serrote" (Fi
estas rochas são consíderadas, efl gera1, in
trusivas nos egirina fonolitos e portanto anteriores ã faixa piro
clãstica. A presença de fragmentos do fâcíes porl"irítico , ê evl
dência da repetÍção de fenômenos (invasões repetidas de nefelina
sienitos e/ou eventos piroclásticos prolongados).
cies aqui

chamado de
gara 4-4, item 5.4.3.3),

Por outra parte, considerações geológicas indicam
que os egirina fonolitos são intrusivos nas brechas piroclásticas
(ver tamb6n Figura. 4-9), por sua vez invadidos por nefelina sie
nitos porfiríticos. Não se pode descartar, entretanto, a possibi
lidade de que ocorram invasões de egirina fonolitos com posterio
ridade à localização dos nefelina sienitos porfiríticos (cf. iten
s.4.3.3) .

geral, considera-se que os nefelina
sienitos
miasquíticos são anteriores aos agpaíticos (cf. considerações ini
ciais, neste item) . As rochas piroclásticas, geralmente
muito
Em
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alteradas, encontram-se afetadas por un hidroternalisno provavel
mente contemporâneo ã prõpria deposição do material (zeó1itos, a
bundante calcita, argilominerais, etc.) .
Localnente, alguns egirina fonolitos encontram-se
alterados por hidrotermalismo, provavelmente corretacionáve1 ao
que Se observa corn maior intensidade no, resto do Plana1to.

Interior do macìço (zona de Cascata - Morro do Serrote Chapadão - Aeroporto )

Fazenda

Esta área constitui uma extensa faixa, de alguns
Si'V-NE, que acompanha os af loramen
km de largura e direção geral
tos do corpo (corpos?) de nefelina sienito da Pedreira, desde Cas
cata atê Poços de Caldas. O corpo de nefelina sienito da Pedrei
ra 6 considerado o rnais antigo, invadido localmente (ver parãgra
fo anterior) por fonolitos porfiríticos. Os restantes nefelina sìg
nitos miasquíticos (pe1o menos na zona do Morro do Serrote) são
provavelmente anteriores aos agpaítícos.

fonolito estão coloca
dos en egì-rina fonolítos e fonolitos porfirítícos; num único aflo
ramento, pseudoleucita fonolitos (cono dique?) cortam o nefelina'
sienito com biotita (encosta SW do Morro do Serrote). Os veios de
caldasito (e.g., Morro do Serrote, Brigidas) e a alteração hidro
(afetando
termal acompanhante são claranente fenônenos tardios
tanb6n os pseudoleucita fonolitos) .
Os diques de pseudoleucita

i nter j or do macì

ço (zona do Morro Taquarí e

v'i zi nhanças

)

Esta ârea comunica-se a S, com a zona do Anel Meri
dional e, â E, com a borda oriental. Observam-se vários coïpos p9
quenos de nefelína sienitos e apenas um maciço rnaior, na zona do
Morro Taquari ) constituído por um corpo de afinidades miasquíti

Tabola
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cas e outros dois, francamente agpaíticos. Não se observam as re
1ações de contato; entretanto, considera-se tentativamente que os
fácies agpaíticos são posteriores (cf. considerações iniciais,nes
te item).
Algumas observações nas bancadas da Mina 0. Utsumi

do Cercado) merecem comentário. Litologicamente, identifi
cam-se na Mina fonolitos 1-..orfiríticos como rocha dominante, acom
panhados de nefelina sienitos em parte miarolíticos;
observam-se
tamb6m corpos menores de pseucloleucita, que aparentenente são os
últimos a se colocar.Brechas e a¡¡lomerados intrusivos de conduto
ocupam aproximadamente a parte central do conduto de brecha da jg
zida (para nomenclatura, ver Apêndice B) . Em algumas áreas, obser
vam-se xenóIitos de nefelina sienitos em fonolitos. Esta feição
sugere várias erupções de fonolitos, €il parte posteriores aos ne
(Campo

felina sienitos ou, como outra alternativa estratigráfica,
uma
unica invasáo de fonolitos, cortando nefelina sienltos mais anti
gos. A alteração hidrotermal é abrangente e não permite identifi
car os típos faciológicos (e.g., do nefelína sienito).
explosivos, que geram os condutos brechó
ides, também loca1 izaram alguns depósitos associados de tufitos
supracrustais (provavelmente, depósitos de "base surge", e,
em
parte, também rochas piroclásticas aerotransportadas; cf. Apêndi
ce B); alguns dos depósitos de tufitos laninados que se observam
isoladamente nesta â.rea (e.g., corte de estrada Andradas - Poços
de Caldas, a Norte do Rio das Antas, e áreas vizinhas) são pro
vavelmente bastante tardios.
Fenõmenos

Borda 0ri enta I

As ocorrências de arenitos e brechas são nuito res
'area;
tritas nesta
são depósitos, por outra parte,
equivalentes
aos jã descritos (ver parágrafos precedentes). Os egirina fonoli
tos cortam, a SW, as rochas do maciço sie.nítico da Pedra Branca.
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0s nefelina sienitos aflorantes
cem como corpos de pequeno porte.

são

raros e apare.

Borda Meridional

silti
arenitos (e de alguns
tos) são cono antes atribuÍdos ao Grupo Tubarão. Imediatamente
rochas
a N do Anel meridional, encontra-se fonolitos vários e
piroclásticas, geralmente alteradas (ver comentários sobre hidro
fono 1 it os
termalismo, nos parágrafos anteriores) . Os egirina
(tanto do Anel meridional como do interior do maciço, at6 aproxi
madamente a zona do Canpo do Cercado) são provar¡elrnente posterio
res as rochas piroclásticas, ã l-uz sobretudo de argumentos geolõ
gico-geonorfológicos (ver considerações ao início deste item).
Os afloramentos de

nefelina síenitos(tanto niasquíticos como agpai
ticos) , encontrados nesta área só em dois locais (Fazenda Prat I
nha e Morro do Mel),são posteriores aos egirina fonolitos.
Os
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5.1. A NOMENCLATURA

5

ESTRUTURA DOS NEFELINA SIEN]TOS.

DOS FACIES

E

DOS CORPOS.

Segue-se aqui a nomenclatura jâ, introduzida em a1guns resumos apresentados em Congressos Iver sumário em Ulbrich et
ãI., 1979) e mais denoradamente discutida na tese de M. Ulbrich

(le83).
A caracterízação dos facies é realizada segundo o
procedimento jâ comentados em páginas anteriores (ver item 2.3.L),
utilizando sobretudo as feições petrográficas e mineralógicas visí_
veis na amostr¿ de mão e no afloramento. Os facies, por sua vez,
agrupam-se conforme crit6rios geológicos (senelhança faciológica,
proximi dade geo gráfi ca, compatib i lidade pe trográfica-nineralõgica).
A maioria das unidades mapeadas, claramente identificadas no mapa
da Figura 4-4, é interpretada como constituindo verdadeiros corpos
igneos (ver item 2-3).
A nomenclatura dos facies começa por assinalar o ti,

po de rocha; três termos, os de "lujaurito", "chibinito" e principalmente "nefelina sienito" bastam para encampar a monotonia petro
grãfica do distrito. Como prefixo ou adjetivo, identificam-se adicionalmente a textura, a cor, ou alguma feição mineralógic¿("cLttzd',

"pseudoleucita", "com eudialita", etc.). Uma referência ã itocal-iza
ção (e.g., "do Anel Norte") situa geogrãficamente o facies.
vez, é identificado geralmente pe
1o facies predominante. A discussão de alguns exemplos, a seguir,
mostrarâ. os problemas que se enfrentam (ver tamb6n iten 2.3.2).
O corpo, pol' sua

Alguns corpos de nefelina sienitos (e"g.,

nefelina
sienito ocidental com eudialita e nefelina sienito rneridional do
Morro doMel) são extremamente complexos do ponto de vista facioló

5-02.

gico þara toponimia ver Figura f-q . No exenplo do nefelina sienito ocidental como eudiaLíta, que cobre uma superfície de uns

3 kmZ, encontram-se desde tipos faciológicos com eudi alita
como
importante acessório ,até rochas sem eudialita e que exibem outros
silicatos de metais raros; os afloramentos são totalmente insatis
fatórios. O nefelina sienito do lr{e¡¡s do Me1 aflora, por pouco me
nos de 5 .2
km- , como aparente unidade estrutural, com contatos ar
queados, intrusivo em egirina fonolitos, a poucas centenas de metros do Anel meridional; no interior deste corpo reconhecem-se v-g
rios tipos, desde niasquiticos (e.g., com biotita, localmente com
pseudo leucita, etc,) at6 agpaíticos (com eudialita, etc); em parte, a ârea está coberta por espessa mata. As observações geológicas
sugerem que, €fl ambos os casos, coloca-se, em pequena ãrea, uma se
quência de tipos 1ito1ógicos variados, provavelmente relacionados
entre si por mecanismos de diferenciação.
Outro caso diferente 6 o de algumas variedades facio
lógicas ligadas ao facies típico manchado do nefelina sienito
da
Pedreira Estes facies encontram-se como uma s6rie de exposições
aparentemente contínuas, cobrindo mais de 80 krZ; a f.aLta de aflo
ramentos impede identificar possíveis contatos entre unidades reológicas e fica portanto em aberto a questão sobre a presença de um
único corpo, de dimensões consideráveis, ou de vários corpos que
se colocaram como unidades reológicas separadas (ver tanbém item
5.4.1). Localmente, e como expressão marginal ã do facies manchado
predominante, ocorrern dois irnportantes tipos faciol6gicos,
com
afloramentos bastante contínuos, justificando a sua identificação
no mapa (Figura 4-4). Um desses tipos 6 o "nefelina sienito cinza
da Pedreira", cuja expressão contÍnua maior aparece 3 krn a SW do
Morro do Serrote. 0 outro tipo, o "nefelina sienito
esverdeado",
de cor cinza esverdeado, com textura foiaítica e tendências porfirí
ticas, ocorre como projeções ou reentrancias da ocorrência principal, e em pequenas massas separadas (algo a SW do Aeroporto) " Não
se sabe se estes dois tipos são facies marginais dos facies princi
pais da Pedreira, ou se representam unidades reol6gicas separadas.
0s nomes de facies, aqui utilizados, são "nomes de
guevre /' acrrnhados no campo ;em parte, são insatis f atõrios , e aparentemente repetitivos, Não existe, entretanto, si-stema "perfeito" pa
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Dos
Ta definir facies ou corpos, sem forçar a memória do leitor.
termos que ja foram introduzidos em trabalhos prévios (Ulbrich et
ãI., 1979: M. Ulbrich, 1983) mudam-se apenas doís, por razóes que
são explicadas nos itens correspondentes ("nefelina sienitos híbri

dos" por "nefe1ína sienitos da Pedreira";"nefelina sienitos finos"
Norte",
do Anel Norte "por nefelina sienitos manchados do Anel
ver itens 5.4.1.3 e 5.4. a).

5.2. AS CARACTERfSTICNS

PETROGRÃFICAS GERAIS

5-1, agrupam-se os vários corpos de nefelina sienitos por regiões geogrãfícas; a sua loca1ízaçáo observase, resunidamente, no mapa geral da Figura 5-1. A irnportância rela
tiva dos vários facies destaca -se na Tabela 5-1, indicando a superfície coberta por cada um dos corpos definidos. As característi
cas mineralógico'texturais de cada facies resumem-se na Tabela 5-2;
os crítérios macroscópicos que definem os facies identificam-se na
Na Tabela

Tabela

3

-1.

seja tão perfeita
que automaticamente identifique, aos olhos do leitor, uma determinada mineralogia, textura ou estrutura. As infornações contidas
geó1o go
nas descrições serão de utilidade principalmente para o
euo, com o mapa e a rocha na mão, verifique "in loco" o aspecto do
at6
facies em questão. É impossível transmitir, com palavras ou
os
com fotografiaS, aS diferençaS por VezeS nuito pequenas entre
vários facies. Tanto ê assim que o próprio mapeamento faciológico
supõe una boa memoria visual; em geral, recomenda-se utilizat como
referência uma "litoteca" de pequenas amostras-padrão, QUe será de
utilidade para decidir casos duvidosos. São bastante poucos os ti
pos muito característicos ou at6 inconfundíveis (e.g., o lujauritq
o nefelina sienito cinza com nefelina centinétrica, o facie5 lllânchado do nefelina sienito da Pedreira, e alguns rnais); outros fa
cies são extremamente senelhantes, e só identificáveis após locali
zaçáo geográfica e conparação com amostras da "1itoteca". Prescinde-se portanto de ilustrar as variedades por meio de fotografias,
que oneram o bolso do contribuinte e frequentemente transmitem uma
Não se pretende que a descrição

os corpos de nefelina

sienitos

REGIÃO DO ANEL NORTE

Tabel,a 5-ldo maciço alcalino de Poços de caldas, agrupados por regiões
ErI^AYfÍ^ì¿
veHçr
I rv¡L

REGIÀO DO INTERIOR DO MÀCÌçC

(parte centraj.)

c,,nar€í¡i¿
(tm2l

(km2;

- Nefellna sienitos
corPos

cinzas do Anel Norte(vários

5,7

- Nefelina sienitos da Pedreira,incluidas
variedades
e massas isoladas, a N, E e S (vários corpos)

3,0

REGrÃO DO MORRO DO

88

)

- Nefelina sienitos

ocidentais

- Nefelina slenitos

manchados do ÀneI Norte(2 corpos) 1,7

- Pseudoleucita nefelina

com fluorita(I

sienitos(l

corpo)

corpo contÍnuo?)

- Lujaurltos

e chibinitos(corpos

ocidental

- chibinitos

de Botelhos (I corpo)

- ChibínÍtos

orientais

2,5

e oriental)2,5
3,2

(1 corpo?)
lotal

- Nefel-ina sienitos
- Nefelina sienitos
- Nefelina sienitos
nitos-lujauritos
sienitos
Nefelina
po menor)

Total Taquarí

AneI Norte

DA

(2 corpos)

- Nefellna sienitos ocj-dentais com eudialj-ta
plexo; I corpo?)

0,7
3,7

0,I
7,O

BORDA ORIENTAL

- Nefelina sienitos

finos ocidentais

2,5

l9,l

REGTÃO ÞO ANEL OCIDENTAL

- Nefelina sien.itos com eudialita
da Cascata)

cinzas dc TaquarÍ(l corPo)
corpos)
cinzas centrais(vários
chibido
TaquarÍ.e
com eudialita
(2 corpos)
com eudialiÈa, s do Taquarí (I cor

0,5

REGIÃO

- Nefellna sienitos

TAQUARI(interior do maciço)

0,7

- NefeÌina sienitÕs porfirÍticos

3,0

- Nefelina sienito
menor)

(com

(corpo do Ponto

TotaL AneI ocidental

cinzas centrais(vários

corpos)

(l corPo menor)

com eudialita

(1 corpo complexo,

Total Borda Oriental

0,5

L,25

0'I5
0'1
I,5

4,2
REGIÃO DA BORDA MERIDIONÀL

REGIÃO ÐO MORRO DO SERROTE

(j.nterior

- Nefelina sienitos

cinzas do Serrote

- Nefelina sienitos
corPo)

com bi-otita

- Nefeli.na sieiitos

porfírfticos

- Nefelina sienítos
corpo)

com eudiali€a

do maciço)
(1 corpo)

0,I5

do Serrote (l
0

(vários corpos)
do Serrote (i

Total- Morro do Serrote

,3

5

5,0
9,0
14,50

- Nefelina sienitos do l"lorro do Mel (complexo,Pelo nenos dois corpos)
- Nefelina sienitos cinzas com blotita
tinha (l corpo)
- Nefelina sienitos com eudialita
(I corpo menor)

da Fazenda Pra-

5,0
4,0

da Fazenda Prâtinha

TotaÌ Borda Meridionaf
Totâl ci( Netel j nd Sienitos

9,2

I43,5
lJ1
I

<)
è

::oo:

::,f;:l"r

I

Luiou'ito', chibinitos,

de Botelhos

Ne S cinzos do Anel Norte

itos orientois
NeS ocidentois com
Ne

S

do Anel Norte

monchodos

S

Ne S ocidenlois

eudiolito

do Pedreiro
Ne S finos ociden tois

Ne S com eudiolito, SdeC<
Ne S porfiritrcos do Serrote

Ne S cinzqs do Serroie

Ne S com biot¡to do Sorrol

'Ne S cinzos centrois
.Ne S cinzos do Toquori
lNe S com eudiolito do Toquori ,
I Chibinitos
- luiour¡tos do Toquori
Ne S cinzos centrois

Ne S com eudiolito do Ser
Ne

S com eudiolito, Foz. Protinho
Ne S cinzo com biotifo, Foz. Protinho

028Km

S Morro do

Mel

Figura 5-1. Localizaçáo dos principais coÍpos de nefelina sieni-tos
no maciço alcalino de Poços de Caldas. 0 napa-base é o
de E1lert et al. , 1959 (ver L,l1ert, 1959); a nomenclatura dos nefelina sienitos é a utilizada no Drcserìtc
trabalho.
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Tabe

Características petrográficas dos vários facres

"

1a 5-2

nefe¡.ina srenitos de Poços de Caldas (en parte, segundo M. Ulbrich, 1983)

Corpo e facies

Resumo

das caracterÍsticas petrográf icas

ZONA I]O ANEL NOIìTE

cinzas do Anel Nortc
(diques c vãrios corpos maiores)

incqu¡grarularcs hipidiomórficas de cor ci¡rz-a-médio,
hololeucocráticâs. FK placóidc de bordas irregularesi ne pe
quena intersticial ou incluida en FK. Rochas naciças, grtnu
Iação grosseira, itrequigranulares, Px cono agregados pequenos i.nterticiais. Sem Sltfft (só aparecenì ¡ìo contato con ìujau
ritos),

NeS

Roch¿s

Facies pred.oninante

hololeucocráticas naciças com tcxtura hipidionõrfica,
granulação._grosseira, inequigranulares. FK e ne nìnl a cm,cin

I¿acies com ne centi,nótníea

Rochas

zentos. Sen
ocidentais con fìuorita
(corpo con forma de dique, alongado por vários kn em
contato quase direto com embasanento; corpo con
faNeS

cies

homogôneo)

NeS manchados

i

ta

cor cinza claro a médio, hololcucocráticas. Textu
ra hipidiomórfica inequigrânular, nédia a grosseira. FK cm
â mm, irrcgular. Êscassa bio (I-3X), em agregados, com opacos associados. Rara fluorita cotto acessório sonstantelcom
magnetita. Sem SltfR.
Rochâs de

cin¿as, Ììanchadas, cont textura foiaítica , granulação
fina a média (¡ror vezes, média a. grosseira): [ìK nlaiores, cs
branquiçados, placóidcs, idiomórficos, e nc nenor, cinzenta
e fosca. Poco px, prismático, cristais iso)ados' Sem Sl'lR.
ou mui to raros,
Roclìas

(dois corpos no Anel Nortei aflorâmentos esparsos
bó¡n dentro do chibinito oricntal)

Pse udo I cuc

SÀfR.

tam

NcS

(corpo de portc módio¡ facies <le borda( Ì) sem pscudo-

leucitr)

Pscudoleuc i tas mu i to v i s íve Ì s, g lobu lü rcs -r rrcclolrcladas, ra ra
mcnte idiomórficas, de âtó t0-15 cml as vcz.cs, S0"¡ da ro-

chû. Ilatriz hipidiomórficil a foiaítica. fi¡la a média'ocasio
com [ìK cn. I)x isol¡<lo, cscâsso, c PâIhctâs de bio.'tambón intercrcsciilìentos irregulares dc IrK e
nc, cono pseudoleucita não idionórfica. ScÌì Slflì.
nalmcnte porfirítica

ocidentJl c oricDtal
fnciologia,-formando uni<lacles

Corpos lujauríticos-chibinÍticos

(dois coIpos

conr conplcxa
pct rográ f j. ca s-e s t ru tura i s )

lìoclìas inequigranularcs dc aspecto gnaÍssico,granulação

LujauP¿tos !

mé-

dia-grosseira acicular, folmando "folhâs" que rodei.anì fìui l{ãficos aprodalncntc IrX placóidc cn ( e nc intersticial).
ximadamente 30-40X. Dud. eñ cristais intùrstici.ais, fo¡¡lando
"nanchas" cìì (âtó ì01).
Lujau"ítos

NeS

I

Facies dc borda, mais fino que o anterior,com ncnos cud.Aspecto gnaíssico.

I

plac6ide orientado,cn.
fina
(åstrofilita,
etc,).M.-10î.

Externo estruturalmerìte âo l,u II.

tnaquitõides I

FK

Px prismático isolado, orientado, Textura traquitójde

a nédia. Eud e outros
l'leS traqu¿tõ¿d.es I

SÀlR

Senelhante ao anterior,

texturâ traquitóide nédia a grossei
ra, rocha hololeucocráti.ca. Eud rara e outros Slllì, raros.

I

Facies estruturalnente mais externo. Rochas inequigranulares, cle granulação grosseira, gertl¡¡enle maciças, as vezes

Chibínìtos

orientadas. Textura hipidiomórfica a {oi¿Ítica. FK cm, Px
(hábito
isolados cor¡o placas cn irregulares poiquilíticas
"chibinítico") . Eud e outros SMR abundântes, intersticiais,
fornando nanchas; abundåntes. M -10-20,..

Chibinitos de Botelhos

(corpos conplexo,ãf loramentos cono blocos roLados, cstru
cm cânara fecha-

turas sugcrindo,en parte, cristâlização
da)
Fac ¿ea

cqractetísti

t:o

mac iças, textura foiaít ica' inequiBrð¡ìulares, granulação grosseira-média'FK placóidc irregular. Ne intersticial'
de hábi
Px cono cristais placõi<les isolados, poiquilíticos'

Rochas

5-07.

Tabela S-2 (cont inuação)

to chibinítico. Eud (e outros SMR.) interstrcial,
cristais isolados (não forna manchas). M -I5-20X.
Faciea naía fin,'

sene¡hantc ao anterio¡, com granulação médiå(facies de bor
da?). Pâssagem rápida para facies grosseiro no afloramento.
Px prisnático. Pobre em eud.

Faciea pegnatóíde

Scnelhante ao facies característico,

seira,

Passagem

granulação nais grosrápida no afloramento para outros facies,

Faciea bandado

Scmelhante nineralogicanente åo facies característico. Ban
das irregula{es mn a cm, con predomínio ora de FK' o¡a de
px. Px con hãbito chibinítico. Eud e outros sMR cono cristais isolados. Ocorre na parte central do corpo, como blocos rolados (cristalização en câmara fechada).

Chibini tos oricntais
(corpo con ôflorancntos csparsas. rnal dcfinido)

Rochas maciças com textura foiaÍtica inequigranular média
px as vezes
a grosseira. FK placóide, cni ne intersticial;
com hábito chibinítico. Vários tipos Iitológicos,em parte

senelhantes aos dos chibinitos dos corpos ocidental e orien
taI, em parte âos de Botelhos' Eud senprc cono cristais in-

tersticiais.
ZONA DO ANUL

finos ocident¡is
(dois corpos. loc¡lizados nas extron¡Lladcs N c S do cor¡ro
NcS ocidcntais com eurl)

OC

I DDNTAL

cinzentts, algo nanchadas (contrastc entlc FK e ne) '
tcxtura foiaítica fina (a módia). IrK csbranquiçados, nm'
con nc cinzcnta. Px cono prisnas isolados (s ató l5g). SÀfR
escassos ou auscntes (comparar com NcS nancha<los do Ancl

NeS

Rochas

<lc

Nortc)
NcS

ocidcnta¡s com cu¡l

(corpo faciologicancnte muito conplcxo)
Fdcies carac¿erísticc

Facies ríco

Facíes sen

Rochas cinzentas, con textura foiaít ica, granulação média
a grosscira, inequigranulårcs, tendência porfirítica.
lìX
m¿¡iorcs tâbulares, cm "nütriz" de trK menores, nc c px, px
prismítico, como grãos isolados. Ilud e ourros SMR escassos.
cono cristais intersticiats,
distribuidos hcterogeneamente.
\t -10.

Ilochas nìaciças, tcxtura foiaític¿, granulação nédìa a gros
seira. Px prismático. Eud inte¡sticial,
cristais isolados,
localmentc atá I01.

en eud

Rocha parecida aos NeS finos do Anel Norte, com granulaçâo
mõdia-fina. Textura foiaÍtica a hipidiomórfica. px prismático. Eud ausenteioutro5 -SMR raros. M -10-I5f.

eud,

con eud. Sul do Pohto d¡ Cascat¡
(corpo nódio a poqucno. faciologicanente coaplexo. Áostrando
rochas corî ou sen eud)
NeS

Rocha naciça, cor cinza médiot textura foiaÍtica.
Granulapx
ção grosseira a nédia. FK serj.ado, cn, ne intersticial.
escasso. cono grãos irregulares intersticiais.
Eud em grãos

intersticiais

isolados,

com

outros

SMR.

Pa¡tes do

corpo

apresentan-se sen eud (por6n con outros Sl'fR en menores pro
porções).
ZONA DO ¡IORRO

cinzas do Serrote
(pequeno corpo. forna de diquc triangular)

NeS

cinzas con biotita do setrotc
(corpo cn contato con l{es con cud do serrote; hcterogêneo:
parte. con aflorancntos csparsos)
Facies con Þic (p¿rtc N do corpo)

DO

SERROTE

cor cinza escuro, textura hipidiomórfica, granulação nédia a grosseira. FK cinzentos, Px cono
agregados, bio intersticial.
Sen SMRi as vezes, sulfetos
cono acessórios. i'f - I 0- ì 5X .
Rochas naciças de

NeS

en

coì cinza escuro, holotcucocráticas. Tcxturfl hipidiomórfica, granulação média-grosscirâ. FK i rrcgular-placóidc,cn parte poiqui I ít i co. Ilio, subord inada, como
único máfico dc distribuição honogônea,em lâninas isoladas
ou "l ivrinhos". Scn SMR.
fìochas maciças,

5-08.
IabcIa 5-2 (continuação)
Facies con bi< e pr (partc ncridional do corpo)

Iìochas leucocríticas, tcxtura hrpidionórfica a foiaítica;
en partcs, com vestígios dc pscudolcucitas, Granulação média a grosscira. IìK csbranquiçado, subì<lionórfico, I)x prismático, agregados de bio. Âs vczcs, com sulfctos(transições
para os NeS cinzas, que paÌecem invadir). Sen SÀlR.

porfiríticos do Serrote
(vários corpos dc porte médio a I)cqucrìo. (luc parcccnl
intrusivos en fonolitos; nuito homogêneos faciologicanente)

NcS

lìochas porfíriticas,
cinza claro a médio. FK esbranqurçado,
cm, placóides, idiomórficos, em matriz fina a nédia,com FK
nenores, Px prisnático raro (grãos isolados).Natrolita
secundãria geralmente muito visível, de aspecto vÍtreo, Fenocristais de- FK, nas proporções de l5 âté 401: frequentenrente orientados.

con eudiaiita do Serrote
Facies caracterísl;ico
NeS

típico esbrânquiçado,textura foiaítica algo inequigranular. FK idiomórficos, brancos, cn, tabulares-placói.des, Ne intersticiâI.
Px prisnático, cristais
isolados,Eud em pequenos cristais isolados (l-31) ; distribuiçâo irregular de eud e outros SÀfR. M-5-10X.
tipos
^lguns enfacioìógicos são mais ricos en eud (e.g., pegnatóides),
quanto que en outros iìexistem S¡'lR.
Rochas maciças, âspecto

INTERIOR

DO M,AC r

çO

da Pedrc i ra
(corpo, ou corpos, mais importtÌtes do distrito, aflora rlesdc
a Pedrcira da Prcfci tu¡¿ até aproxinadamcnte o ¡lorro do SerroNeS

tc
F

)

ac

¿e

s carec it e rí

l'acies

s

a grosseiri¡, coI tcxtura foiaítict inequigranular, ocasion¿lnentc con tendêncils porfirí
ticas (FX cm). 'l ípico aspccto nanchado, com nanchas esbran
quiçadas e cinza-róscas se âltcrnando. lrK naiores,cinza-ró
seos; FK menorcs, rìc, ctc., gcralrlcntc csbranquiçados. l,cu
corr;Íticas. Px cono pcqucros;rgrcgaclos irrc'gulates. As vezcs, natrol i ta scct¡rdária cono manchas n¡rrom-ailarelaclas,
S¡lll uusentes. Varicdadcs sao dc grrrnulirçrlo mais fina,ou cor
mtis homogônca(c.g., tipos róseos, cncontrados con os tipos nanchados na pró¡rriu Pcdrcira da I)rcfcitura).
Rocha de granulaçào ¡nédi¿

t i.c r.

cinz, núr, (NcS cinzcnto

da Pe<lreira

Rocha maciça

I

hololeucocrática, cinza médio a cinza escuro

arroxeado. Incquigranular,granuÌação ¡nódia a grosscira.
corn bordas irregulares, cinzento escuro i ne intersticial
Poucos px,cono grãos irregulares intersticiais.Sem Sl.lR.
Facíes eaoerdeado (NeS esverdeados,

associados

aos da Pcdreira)

ZONA DO MORRO DO TAQUARI

FK
.

Rocha maciça de granulação nrédia, textura foiaíti.ca marcada, porfiríticos, em parte con cavidades niarolÍtic¿s, cor
cinza csverdeâda, caracterÍstica. l:K maiores,tabulares seriados , esverdeados. Escasso px , como cristais pequenos. Ge
ralnente, sem SMR. Em algumas áreas(km 13 da rodovia para
Andradas) com escasså cud intersticial,

E

BORDA ORIENTAL

do Taquari
(corpo alongado, irregular)

NeS ci.nzas

Fdc¿es

Rochâ maciça, hololeucocrática,cor cinza claro conì caracte
rísticas nanchas nìm a cm avernelhadas(cor tijolo) dj.stribrri
das homogeneamcnte. Incquigranular, granulação grosseira
doninante. Tektura granular hi.pidionrórfica . IìK cinza subé-

catacteníetico

drico, ¿té l0-15 mn. Ne inte¡sticj,al, em I)arte alterada.Px
como prisnas isolados,escassos,alongados. Sem SMR.
cinzas centrais
(vários corpos, tanto a Il c S

cor cinza claro a cinza médio, leuco- a ho
lolcucocráticas,inequigranular,textura foiaítica a hipidio
nórf icâ,média-grossei ra. KF cinza, seriado, com boÌdâs irÌcgu
Itrcs, cn parte com. inclusões <le rlc; nc tambén intersticial,cristais nenores,Px ra¡'o,cono grãos irregulares
ou
iÇ0s.
Scnì
Sl,lrì.
¡rrismÍt
Rochâs maciças,

NeS

do

I'forro Taquari como a

w)
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TabeIa 5-2 (cont inuação)
NeS

con cud do Taquari

mâciça,porfirítica,cinza médio a cinza escuro.'lextura
foiaítica narcada fX seriado,cristais idionórficos naiores
e ncnorcs, Px como prisnas e cristais irrcgulares intersticiais. Eud e outros S¡fR, intersticiais e como grãos tsol¡dos.^lgumas variedades sem Sl'lR,pela distribuição irregular

I;acieo porfinítíco

Rocho

dos mesnos.
Corpo lujaurítico-chibinítico

do Tcquâri

tipos encont¡ados no Alìe¡ Norte(cf. ) ' Rocha
foliada, m-esocrática, cinza escuro, cor esverdeada-avermethada, incquigranular, con aspecto gnáissico. FK tabulareslaninares, px cono fibras. Eud concentrada em nanchas intersticiais. Tipos nais finos são equivalentes âo lujaurito
Norte,
II do
^nel
Sinilar texturalmente aos chibinitos do Anel Norte (cf. ) I
rocha esbranquiçada, inequigranular, textura hipidionórfica
a foiaítica, FX placóidc, irregular, con px de hábito chibi
cono
nítico. Eud como cristais isolados, nais raranente
mostram
agregados formando manchas. Variedades mais finas
con
granulação média-grosseira, ìnequigranular, en parte
texturas traquitóides.
Semelhantes aos

Luiaur¿tos fínoa e gnosaeinos

Chìbínìtoa

NcS

con eud. S do T¡qu¡ri

(pequcno corpo con

NcS

porfiríticos,

cinza clara a cinza nódio, leucocrática, inequigranulûr, grosseira-nédia. Â1go porfirítica con FK naiorcs seria
e
dos; nc intcrsticial cinza. Px cono agregados, prisnas
fibras. SitlR (cud marrom, ctc. ) cono agregados intcrsticiais,
dc distribulção irregular.

forßû dc diquc)

Rocha

borda orrcntal
Rocha

(pcqucno corpo. dc forna triangular¡

porfirítica,

Icucocrãtica, inequiSrânular' cor crnza

mó,ìio a esverdeado. FK idiomórficos tabulares maiores 'orien
tados, qn mâtriz inequiSranular fina-média' Px (e out¡os má
Sem Sl'tR'
ficos) cm Pcquenos agrcgados intersticiais'

Ncs cinzas c con eud. borda oricnta¡
(pequcno corpo, conplexo' con Ncs cinzas com e scn eud)

textura
de cor cinzå ' granulação grosseira-média '
px
como
ne
intersticial'
seriados,
foiaítica. FK tabulares
grãos intersticiais pequenos. Eud intersticial , como grãos
isoladosl tamb6n outros sMR. (Parte deste corpo aparece como rochå cinzenta, do ti!o "centra1", sem Sl'lR) '
Rocha

ZONA DA BORDA MERIDIONAL

NeS

do Morro do Mcl

Facíes oin¿ento Porfínítíco

Vários tipos. Rochas porfiríticas de cor cinza m6dio a cin
za escuro, com fenocristais tabulares cn de FK de asPecto
vítreo (40-50X da rocha) , en mat¡iz fina mais escura ' con
FK tabular, ne e escassos náficos. sem sMR' Alguns tipos
mais equigranulares.

Facíee cínzentos coa peeud,oleucita

RoaPârentementc gradacional para anterior'
cha con FK fenocristalinos, seriados, em matriz de granula
ü
irregulares
ção média. Pscudoleucita como agregados
lrrc<loncllrdos. com textura en nosaicor não zonados, cm' ir
rcgularmente distribuidos. Px como agregados intersticiais
e prisnas isolados maiores.

Com passagen
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Tabela 5-2 (continuação)
Faciee con

NeS

maciça, cinzâ claro a cin¿a médio, inequigranularl
textura foiaítica. Granulação mêdia-grosseira. FK tabuPx como prisnâs e fibras.
1¿r, seriado. Ne intersticial.
Eud (e outros SMR) cono grãos escassos, rõsea clara. Rocon
chas senelhrntes åparecen cono diques em fonõlitos,
naior quantidade de eud rosada não alterada.
Rocha

eud,

cinzã con bio, Fazenda Pratinha

Pdoíea caraeteristico

Rochâ nåciça, leuco a hololeucocrËticå, textura hipidionõrfica geralnente não foiaÍtics. FK cono cristais tabulares grosseiros. Ne cono Ínclusões e¡¡ FKr e intersticial. Px en agregados inequigranulares intersticiais,con
bio eE "Iivrinhos", mm. Em algunas rochas, bio õ Ráfico
principal ou único, Sen SMR.

Faciae pegndtõid.e

Rocha nuito grosseira, fortemente inequigranular, cinze
mðdio. FK cono cristais de bordas irregulares,vários cn,
poiquilÍticos, con inclusões de ne nm. Predomina bio como

NeS

náfico("livrinhos"

e agregados j.tregulares). Sen

SMR.

Rocha naciçâ Ieucocrática, granulação grosseira, inequigranular, textura foiaítica, cor esbranquiçada, FK sub6drico mn. Px como agregados fibloradiados, nais raranen
te como prismas, associados a eud e outros SMR. Em partipos
te, encontram-se tambóm concentrações de SMR, e

con eud. Fa¿enda Pratinha

pegrnatóides.

M: Índice de coloração;

bio: biotica i

eud:

eudialita;

cn: centinótrico:

FK:

feldspato potássico; rr:.i

I

imétrico:

ne: nefelina
NeS:

i

nefetina sienito;

Px

piroxênio

SMR

silicatos de metais ra
ros ("agpaíticos")
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imagem apenas parcial da
senho e squernáti co .

rocha.

Quando

possÍve1, utiTiza-se um de-

5.3. A T{ODA DOS NEFELINA SIENITOS E A DIVISÃO EM VARIEDADES
TI

AGPAI-

CAS

Anátises nodais de nefelina sienitos
encontram-se
lançadas na Tabela 5-3; parte dos dados são os que jâ foram difundidos na tese de N,l. Ulbrich ( 19 83) .
se observa na Tabela 5-5, as rochas são extrema
mente nonótonas do ponto de vista mineralógico. Chanam a atenção
Como

apenas algumas características.

A primeiz,a e a relação entre feldspato potássico e
nefelina, que flutua entre Z:I e 3:Z; as rochas são portanto ricas
em feldspato potássico, o que justifica o elevado teor de KZO nas
análises químicas (ver CapÍtu1o ó).

A segunda é a presença esporádica e seletiva de
bita, como mineral aparentemente secundário, só localizado em
guns facies (cf. discussão en M. Ulbrich, 1983).

a1

al

A tez.ceiz,a 6 a relacionada com a quantidade de mine
rais máficos. A maioria dos nefelina sienitos exibe índice de cor
raramente superior a 15; vários são hololeucocrâticos (M < 5). Só
uns poucos tipos (lujauritos) mostram M superior a Z0 ou at6 30;
localnente, observam-se alguns "egirinitos" (facies metassomático
de borda), ãs vezes bastante ricos em eudiallta, com M superiores
a 50 (estas rochas não estão registradas na Tabela 5-3).
A quarta, finalmente, emana da mineralogia dos mine
rais máficos, eue perrnite identificar as afínídades, agpaítíca ou
miasquítica, ða rocha portadora (no sentido definido no Apêndice
D).Os contrastes na mineralogia dos náficos (e.g., incompatibilida
de entre anfibólio alcalino e biotita; aumento nas proporções de
qpacos, titanita e fluorita com a dirninuição na quantidade de eu

TabeIa 5-3
Análises modais de nefelina sienitos de Poços de Caldas
(em parte, segundo M. Ulbrich, 1983)
ANEL

Ãr-ea

(ìorpos
l:¿ic

ie s

funr;stras

NORTE

NcS ocidentais

NeS cil-rzas

Gran.

G¡an.

grossa

módia

zzz(L)"
220

(r)

l:eldspato
potássico

58

Nefelina

33,84

,4

176

(r)

conn

Nfécio
Nlédio
grosseiro grosseiro
4ed(1)

413

(1)

fluorita

NeS

manchados

Pseudolcucita

NeS (rnatriz)

Médio

grossciro

432(r)

szs(r)

(1)

48 2E

s4r ( 1)

482D

s40

(1)
(2)

,8

64,4

63

,0

53

,4

65 ,1

50,3

ó1

34,9c

27,0

zg

,zb

tg,2b

32,4

36 ,04

aa ,b

s2

Âlbita

,0

1,9

Analcima

tr

0,4

o)

-^u
J,U

I'2

0.2

1,4

,7

2,0

1,0

Sodali.ta
Al teração

18 ,14

Â1

9,4

Bi.otita

1,r

0,3

Ji!11f1a,fruorita
e graos opacos

0,e

1.0

tr

0,4

Pi.roxênio

5,6

7,8n

g

,4

Anfibó1io

0,9

0

$tR:

Principalmente
eudial ita

lrincipalmente
gi

annettita'

Outros

L,4

r,6

1,2

3,0n

(.rl
¡

F
È.J

'l'abela 5-3 (contlnuaçaoJ
Área

ANEL

lujauritos
I

Facies

I

Feldspato

46ad
46b ( r)

iI

zzsb iåi[ï]

NeS

traquit6ides

38,2

53,2

46,0

49,3

49,2

Nefelina

24,8

3,8

24,9
0,8
8,8

27,7
t,0
8,5

30,2
2,2

Albita

tr

Sodalita
Alteração

Piroxênio

AnfibóIio

Chibinitos de Botelhos

orientais

I
II
II
163(r)e 164(1) 53a

potassico

Analcima

Chibinitos

Lujauríticos ocidental e oriental

Corpos

Amostras

NORTE

gran.

chibinitos
47 (r)
u3(1)

s43

(1)

gran.

grossa

média

410(2)

462(r)

,3

2r

,2

4ub(1)

47,4

59 ,0

54 ,0

45,4

5r,7

37,7

29,6

18,64

3I,94

z4,84

i4,9

24

s,4

7,3

tr

tr

0.2

tr
tr

3,0
r,6

8.6

5

.8

7.1

(r)f

15,4
35,24

2,4

1,8

0,2
9

17 ,1

3a

4i6

1,0

16,54

27

bandado

10,1

9,1

17.2

7,r

,0c

24,3

20.6

tr

0,7

Biotita
Titanita, fluorita
e graos opacos

0,2

0,8

,9

z0

5,2

2,6

3,9

0,4

2,8

0.4

8,4

0,3

ST{R:

Principalmente

eudialita

7,6

4,6

1,6

4,7

0,9

1,4

0,7

0,8

0,8

4,4

4,2

7

Principalmente

giarmettita'
Outros

4,0

(Jl
I

ts
(¡¡

Tabela 5-3 (continuação)
Ãrea

ANEL OCIDENTAL

Corpo

NeS finos
ocidentais

s

NeS

grossa

Facies

(porfiríti

(r)

s30(1)

s13

Feldspato potássì.co

4s,6

54,4

Nefelina

34,6c

31,34

ita

0,9

Amo s

Alb

tra

ocidentais

s

s31(1)

Çd

)

55,5

43 ,4

48 ,8

5r,64

73,7

19,54

16.7c

26,04

1.6

0,4

Al teraç ão

.0

10,5
tr

1r,2u

0,6

0,2

tr

Anfibó1io

sr2(1)

7

s2

(r)

tr

z ,44

11

rnedra

s3,0
31,0
L,2

Soda I i t.a

t3,1

grosselra

s37 (1)

tr-

o

S do

s22(r)

tr

i roxêni

eudialita
porto da Cascata

NeS corn

eudialita

média média

Ana 1 c ima

P

com

7s4

(r)

tr

15,94

19,34

3,5c

19 ,8

l2.

gu

15.5u

Biotita
Titanita, fluo¡ita
graos opacos

e

0,6

3.4

SMR:

Principalmente eudialita
Principalmente giannettita
0utros

1,4
2,4
L,2

0,2
1.1

2.3

I,B

3,9

1,9

I,7

I,4

tr
(-ñ
I

F

Þ

TabeIa 5-3 (continuação)
Ãrea

IvIORRO

NeS cinzas

Corpos
Fac

ies

Anos
Fe I
Ne

do Serrote

tras

dspato potássico

fe I ina

DO SERROTE E VIZINHANçAS
NeS

conì

biotita do Serrote

NeS

NeS

porfiríticos

grossa

¡nédia

grossa

r78 (1)

311(r)

314(r)

341(1)

3s8 (1)

52 ,9

,7
36 ,0c

s3,4

47 ,4

58 ,4

55,6

47,8

35 ,5c

19,8

34.14

35 ,8

17,0

29 ,6b

58

con eudialita
do Serrote

grossa
6s8

(r)

667

(r)

36 4

(2)

58,4
29,0c

gran.
grossa

gran.

grossa

r12-6(1) ó00(r)
56,4

s0,9

27 ,sa

29,la

Albita
Ana I c ima
Soda I

8

i ta

AI teração

P

l, ói

,84

i roxêni

n,rc

11,54

o

15,4

1,9

5,8

r,3

2,6

3,0

0,8

0,8

2,3

r2,5

77

8,1

0.3

0,5

13,8

4

9,5

,74

q7u

--a

J,J

tz.0

Anfib6lio
Biotita
Titanita, fluorita
graos opacos

e

tr

0,3h

Slr'tR:

Principalmente eudialita
Principalnente giannett i ta
Out ro s

tr

?o

tr

0,2

T,7

)7

0,8
(Jt
I

H
lJ1

Tabela 5-3 (continuação)
Ãrea
Co

rpo

INTERIOR DO MACIÇO

NeS da Pedreira

s

típì.co,
granul.

Facies

grossa

ípico,
granul.
fina a
t

típico

típico

típico

típico

típico

37)(Ij

jB4(r)

386(Ll

56,0

45,7

's¡ oi

35,6

5,5

0,4

média

A¡nostras

3r (1)

3i (1)

58 ( 1l

Feldspato potássico

5l,4

53,4

Nefe I ina

31.4

27 ,6

23s(t)
236

(r)

51,ó

(E

?

26.sj

3t .7c

4ó,5
<r ¡

s6s-r(1) 8re(1)
52,2
z8,z

58,0

21.I4

AIbita
3,5

Ana I c ima
Soda I i

ta

Alteração

P

i roxêni

I5 ,?)

10,6

o

15,3

2,3

6

10,1

z,se

.4'

tI,8

ö.)

16,1

r3,2u

4,31

13,0

tr

Anfibólio
Biot i ta

Titanita, fluorita
grãos opacos
S}1R

e

3,1

2,8

44

3,0

3.6

2,1

r,2

2.8

3.6

:

Principalmente eudialita
Principa lmente gi annettita
0utros

nq
U1
I

ts
o,

Tabela 5-3 (cont inuação)
INTERIOR D0 MACrÇO

Ãrea
Corpo

NeS

s

cinza

Fac ie s

Pedre i

to potássico

ld

Ne

fe I ina

spa

ra

3-1

Amostras
Fe

da

cinza (?)da
Pedr e i ra

(r)

s78

da Pedreira

cinza da
Pedre ira
630 (i)

52,8

s0,1

ó1,9

23,I

30 ,7

,, ,b

associados a
facies da Pedreira

(1)
56,0
zl.zj

s62A

622(t)
42

,t

esverdeados
58

2

,7

39

20, sa

27.0

zr ,44

19,14

583
50,4
26 ,s

614

50,3
24 ,7

Alb i ta
Anal cima

i ta

Soda

1

A 1 te

ração

P

i

9,rb'c
TI,7

roxênio

0

,8c

14,0

0

,8c

6 ,8m

7

,34

6,

gu'r

TZ

,0

e

3,3

2,7

2,8

t,7

8,7

tr

tr

T,7

1,0

2,th

SMR:

Principalmente eudial ita
Principatmente giannettita
s

15,6

tT

Biotita

0ut ro

15,34

tr

Anfibó1io

Titanita, fluorita
grãos opacos

7,3

5,84

t,7

<ó,6

)')

(.rì
I

H

--J

Tabela 5-3 (continuação)
.{rea

MORRO

Corpos

NeS cinzas do Taquarì

Facies

cinza
cencral f

flDtco
.

Anostras

643

Feldspato

(2)

ó94

(r)

t

NeS

E

BORDA ORIENTAL

NeS cinza e
com eudialita

cinzas centrais

64ó (1)

NeS com

chibinito
6.12(L)

60 ,5

5I,7

55 ,8

62

Nefelina

27 ,Lb

33,8

36,9b

zr,4j

67ó (1)

,2

54

,6

24,7b

686

(r)

58,5

6s7 (1)

73e

(r)

eudialita do

Taquari

borda oriental

trDlco

potassico

Albita

DO TAQUARI

6s3 (2)

NeS com

eudialita

S do Taquari

porfirítico
óe2

(r)

7s0(1)

55,7

43,3

4r ,8

50,6

dQq

,6a

26,4b

L9,2

rg,za

2r ,0

20,8

4,5c

6,64

r6 ,09

25,9b

to

8

1r,3m'r

18,6

tL,z

23,r

r5.6

ro

3,4

2,5

26

0,1

Analcirna

Sodalita
Alteração

4,2r

Piroxênio

I ,9I

IZ.1

2,I'

B,7s

5.1

7,7m,r

7

Jc

L?,,4m

r B,41

1,0

2,0

,04

Anfibólio

Biotita

2,L

Tit2nita, fluorita
e graos

opacos

0,6

2,3

0,1

0,2

$rR:

Pri-ncipalrnente

eudialita
Principalnente

giaûrettita

0

,8

1,8
LN

0utros

0,9

3,2

I

ts
co

Tabela 5-3 (contimração)
Ãrea
Corpo

BORDA TIERIDIONAL

Complexo do l'lorro do Mel

s

Cinza

F¡cies

Traquitõide
con SIÍR

NeS con

, eudialita

NeS cinza

NeS

c

inzas com biotita

Fazenda

grosseiro

7rL(z)*
52,s
i5, ja

Anostras

Feldspato potássico
\e fe I

ina

762(L)

7

20

(1)

708(r)

768

(r)

54,04

52,5

40 ,3

57 ,4

26 ,ga

15,7

t7,7

s0

,2j

Pr

a

t inha
rnód

i

777

(t)

NeS com

eudialita

Fazenda Pratinha

cr

grosseiro

59

,9

36, r

7

66

(2)

54

,7

25,9

Àlbita
.{nalcrma'td)'

sodalita(e)
ÅIteração

P

i

roxênio

t. ra

7

9,2

8,7

.7a

16

,74

14,0

.\nfibõlio
Biot ita
Titanita, fluorita
graos opacos

l6,8a
^- ,
¿J

^h
¿

-5,5-r

7,3

tr

e

I,9

3,1

¡¡P

1,9

tr

S)fR:

Principalnente eudialita

1,0

Principalmente giannettita
0utro

s

t,8

1g,3k,n

2,7

nefelina sienitos; SMR: silicatos de metais rarosi z: "giannettita",nineral miasquÍtico? (ver M.U1brich,l983): a, b, c,
j, l: alteiação, principalnente, de nefelina; ern menor grau, também de feldspatos potássicos.
a: alteração com predonínio de natrolita, ou analcima,ou natrolita e analcirna; b: alteração para cancrinita; c: alteração pa
ra natrolita e cancrinita, con ou sem analcina; d: da mesna localidade de P l0-5; e: do nesno loca1 da amostra analisada qui
micamente; f: esti¡nativa aproximada; g: natrolita,
inclui naterial isótropo e/ou anisótropo intersticial (zeó1itos, analcina): h: inclui escassa melanitai ¿: mineral primário? f: alteração para sericita, em parte con calcita; k: nesmo local
da
anostrã P 569-ci I: alteração para naterial isõtropo(analcina?) e anisótropo(natrolita?),com calcíta; m: alterado, com opacos' calcita, etc.; n: inclui opacos, titanita, etc.; p: con piroxênio; g: outros SMR (rinquita, astrofilita, etc.); r:
en
parte, convertido ern opacos, biotita verde,etc.; s: alteração intersticial: sericita, e outros nateriais anisótropos; t:rocha do tipo cinza central, associada aos típicos NeS cinzas do Taquarí; u: em parte, substituido por anfibólio; v: nodas de
lujauritos, senelhantes as do corpo ocidental da Pcdra Ba1ão.
'entre parentesis: nú¡nero de Iâ¡ninas analisadasNeS:

(.¡ì
I

H
(o
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dialita e outros silicatos semelhantes; etc.) explicam-se em virtu
de do contraste entre a mj-neralogia dos "agpaítos" e "miasquitos".
Conforme consideraçoes contidas no Apêndice D (ver tamb6n
M.
Ulbrich, 1983) 6 possíve1 real-:-zar uma rápida divisão dos vários
nefelina sienitos segundo a sua afinidade, agpaíttca ou miasquítiesta
ca-internediâría, apenas utilizando as modas (Tabela 5-3);
identificação se resume na Tabela 5-4.0s dados das Tabelas 5-1 e
5-4 mostram a predominância, no distrito, das variedades com afini
dades miasquÍticas sobre as agpaíticas (118,7 km2 vs. ?.4,8 rn2l
somente o nefelina sienito da Pedreira, de afinidades miasquíticas
intermed.iãrias que aflora por mais de 80 k*2, representa perto de
60eo das rochas faneríticas do naciço.
5.4. A

CARACTERIZACÃO DOS CORPOS DE NEFELINA SIENITOS.

A seguir, descreve-se as características petrográfi
cas e estruturais dos corpos de nefelina sienitos encontrados no
distrito alcalino de Poços de Caldas, Os corpos são agrupados por
regiões (ver Tabela 5-1); para cada região, descrevem-se prirneiramente os de natuïe za náo agpaítica e , a seguir, os tipos agpaíticos. A quantidade de informações colhida para cada corpo 'e, em ge
raI, proporcional ã sua importância relativa no distrito e ã qua1i.
dade dos afloramentos. A exceção 6 constituída pelo corpo lujaurípela
tico-chibinítico ocidental do Anel Norte, euê justificava
qualidade dos afloramentos e o seu grande interesse petrogrãfico e
estrutural, uma cobertura de muito detalhe.
Entre parênteses, indicam-se os números de algumas
das amostras coletadas, representativas de cada tipo faciolõgico;
para a sua localizaçá,o, veja-se a Figura S-2 (que aparece, como
folha separada, incluída no final do presente volume) e, como com
plemento, as Figuras 5-3 e 5-4.
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Tabe

Afinidades agpaíticas
Corpos e facies

niasquíticas

la

5-4

dos

nefelina sienitos de Poços de Caldas
Afinidade

ZONA DO ANEL NORTE

cinzas do Anel Norte
NeS con fluorita do Anel Norte
NeS

iasqu Í t ica - inte r¡ned iária

It,liasquítica

Miasquítica- intermediária

NeS manchados

Pseudoleucita

I'f

MiasquÍtica a internediãria

NeS

Corpos luj auríticos-chibiníticos

Agpaítica

Chibinitos de Botelhos
Chíbinitos 0rientais

Agpaítica
AgpaÍtica

ZONA DO ANEL OCIDENTAL

finos ocidentais
NeS ocidentais co¡n eudialita
NeS con eudialita, Sul do Ponto da Cascata
NeS

Miasquítica- intermediáría

Agpaítica a inter¡nediária
Agpaítica até internediária.-niasquÍticaqf; (ver texto)

ZONA DO MORRO DO SERROTE

NeS

cinzas do Serrote

Mia squ Í t

biotita do Serrote
porfirÍticos
NeS
NeS com eudialita do Serrote
NeS com

ica- i nt ermedi ár i a

Miasquítica (a intermediária)
Miasquítica a inter¡nediária
Agpa ít ica

INTERIOR DO MACIçO

Pedreira, facies típico
NeS cinzas da Pedreira
NeS da

NeS esverdeados

Miasquítica (a intermediária)
MiasquÍtica (a intermediária)
Intermediária (a agpaítica?)

zoNA DO M0RR0 D0 TAQUARI E BORDÀ oRIENTAI
NeS

cinzas do Taquari

NeS

cinzas centrais

MiasquÍtica a intermediária

Miasquítica (a internediária)

eudialita do Taquari
Lujauritos e chibinitos do Taquari
NeS cbn eudialita, S do Taquari
NeS porfirÍticos,
borda oriental
NeS cinzas, e con eudialita, borda oriental (dique)
NeS con

Agpaít i ca

Agpaítica

ít ica
Miasquítica (a intermediária)
Agpaítica (até rniasquírica?) (ver rexto)
Agpa

BORD.A MERIDIONAT

NeS

cinzas do Morro do

Mel

eudialita, do Morro do Mel
NeS cinzas co¡n biotita, Fazenda Pratinha
NeS con eudialita, Fazenda Pratinha
NeS

cinzas,

NeS =

com

nefeLina sienitos

Miasquítica a internediária
Agpaítica a inter¡nediãria
Miasquítica (a intermediária)
Agpaítica

Q,u"_,_

Figura 5-3.

de locatização de anostras de rochas faneríticas
do corpo lujaurítico-chibinítico
ocidental do Anel Nor
te (comparar com o mapa da Figura 4-4) .
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Figura 5-4.

sienitos
de localização de anostras de nefelina
na zona do Morro do Serrote.Para a geologia da árca'
ver Figura 4-4.

Mapa

5-24.

5.4.1. Os Corpos do Anel Norte
variada e complexa
faciologia de todo o maciço. Esta região, a julgar pela abundância
de nanifestações faneríticas, foi uma zorta de debilidade repetidas
vezes atingida por invasões sieníticas. Os corpos de nefelina sie
nitos aqui observados, são tanto tipos miasquíticos - intermediá *
rios (cinzas do Anel Norte, manchados do Anel Norte,ocidentais com
fluorita, e pseudoleucita nefelina sienitos) como agpaíticos (cororiental e ocidehtal, bern como os
pos lujauríticos-chibiníticos,
chibinitos de Botelhos e orientais) , ocupando uma superfície aproxinada de 19,1 krn2 (Tabela 5-1).
No AneI Norte encontra-se a mais

5.4.1.1. Os Corpos de Nefelina Sienitos Cinzas do Anel Norte

Estas rochas afloram como várias ocorrências, a W,
N e E da cidade de Poços de Caldas. Para W, observa-se um dique de
dimensões 500 por 100m, junto com diques menores, de dimensões não
mapeáveis, colocados nos egirina fonolitos desta âtea. Pa.ta E, encontra-Se um corpo pequeno de forma triangular QUê, junto com ou
tros diqueS menores, estã colocado em rochas do embasamento.

A ocorrência maior, â N da cidade de Poços de CaIdas, cobre uma superfície aproximada de 5 knr, aparentemente como
af loramentos contÍnuos . Para,N,,, gStá em, contato com o embasamento,
que nessa âtea mostra uma "zoîa,de contato" ben desenvolvida ( cf.
itern 4"1) . O maciço extende-se por 6 km , começando a W como dique,
com largura de 200 ou 300m, e se alargando consideravelmente para
E, onde atinge dimensões de 4 x 7,2 km. Os afloramentos estão em
grande parte cobertos poï mata ; não é possíve1 observar contatos
internos. Ignora-s€, portanto, se esta ocorrência maior está constituída por um só corpo, ou por vários.

5-25.

Petrografia

dois tipos faciológicos de nefelina siede
nitos cinzas nesta ãtea. IJm deLes (amostras 49,205,220,222)
cor cinza nédio, 6 inequigranular, de textura hipidiomórfica não
foiaÍtica. Os feldspatos potássícos são desde tabulares a equidimensionais, os maiores centimétricos (atingindo atê 2*3 cm) , com
contornos geralmente irregulares. A nefelina encontra-se como finos grãos subédricos intersticiais, e incluída nos feldspatos potás
sicos, eu€ por ta1 notívo apresentam-se frequentemente com aspecto
poiquilítico. 0 piroxênio, as vezes com alguma biotita, encontra
se como pequenos agregados intersticiais irregulares.
Predominam

A rocha é hololeucocrática. Nas vizinhanças do contato com o corpo lujaurítico da Pedra Balão, a maioria das amostras
deste facies exibem grãos isolados de eudialita e, principalmente,
agregados fibroso-radiados intersticiais de astrofilita;
estes minerais formam-se provavelmente pela ação metassomãtica dos magmas
agpaíticos.
O segundo tipo fqci.oLógico (amostras 500, 551) tamb6n hololeucocrático, encontra-se principalmente nas partes a1 arga
das da ocorrência naior e em alguns pequenos diques colocados em
rochas do embasamento. Embora semelhante ao anterior, é de granula
ção grosseira e destaca-se por mostrar nefelina sub6drica centimé-

trica.
Na ocorrência de forma triangular, ã E, encontTa-se
um

facies cinzento algo mais claro (amostras 4I3,4I4),

As modas encontram-se citadas na Tabela 5-3
descrições microscópicas ver M. Ulbrich, 1983).

;

paTa

0bservações geogrãfi cas, forma e estrutura.

Muitos dos nefelina sienitos cinzas sao diques

s-26.

Verticais (Figura 4-4). 0'öiqud' que se observa a N
da Pedra Ba1ão , aflora como possíve1 extensão do corpo ('eorpos ?)
principal; em conjunto, esta ocorrência maior forma uma pronunciada saliência, que interrompe o contorno arqueado regular desenha
do pelas rochas dos "diques" anelares de egirina fonolito; os contatos setentrionais desta saliência, en particular, QUe são retilíneos-angulosos, estão controlados pelas estruturas das rochas do
embasamento (juntas e foliações) , e não por falhas. Idêntica obser
vação cabe para o corpo de forma triangular, ã E, tanbén colocaclo
por controle "permisSiVo" daS estruturas do embaSamento.
com contatos

parte
0s nefelina sienitos cinzas, como por outra
do's
tanbém o díque de nefelina sienito com fluorita e a maioria'
con
corpos periféricos, estão col.ocados diretamente em contato
as rochas do embasamento (do qual eventualmente estão separados pe
Ia "zoÍLa de contato", cf . item 4 .1) ou pelo rnenos rnuito perto de
le.
das
A zona periférica do maciço inteiro é, ã luz
ocorrências de nefelina sienitos, uma zona de debilídade, QU€ favg
ïeceu repetidas vezes o acesso e a colocação de magmas sienítícos,

5,4.L2. O Corpo de Nefelina Sienitos Ocidentais

com

Fluorita

No extremo NW do maciço, encontlam;se os afloramentos contínuos de un dique arqueado que ocupa uma área de 3 kmZ e
se extende por quase 7 km, com largura média de 200 m (Figura 4:4)'
Esta ocorrência está, na metade oriental, òm contato direto com o
embasamento, do qual o Separa, aparentemente, uma delgada e pouco
contínua "zona de contato" (itern 4-1). Mais païa SW, o dique está

separado do embasamento por uma faixa pouco pronunciada e desðontí
nua de egirina fonolitos e uma'?ona de contato" bastante marcada
(visíve1 príncipalmente ern cortes de estrada).

tr,-11

O facies predominante ó una rocha cinzenta- esbran-

quiçada, grosseira, com textura hipidionórfica-inequigranular ( amos
tras 418,5 23-526,555,559) . Os feldspatos potássicos são tabulares
a equidimensionais, de contornos ãs vezes írregulares, centimétriaos
cos. As nefelinas, cínzentas, são subédricas e intersticiais
feldspatos. Entre os minerais náficos, escassos, predomina a bioti
tã, como grãos intersticiais an6dricos, isolados ou ocorrendo como
agregados. Muito visíveis macroscopicamente são tanbén, eil quase
todas aS amostras, grãos isolados de magnetîta, fluorita e, em aI
guns casos, tambén de pirita, que aparecem sempre em quantidades
muito reduzidas. A rocha é hololeucocrática.
Ãs vezes, algumas rochas da borda do dique mostram
granulação algo mais fina; como mineral máfico único ou predominante, ocoïïe piroxênio acicular ou prismático.

Descrições microsc6picas encontram-se no trabalho
de M. Ulbrich (1983); a noda da rocha está representada na Tabela
5-3.

5.4.1.3. Os Corpos de Nefelina sienitos

Manchados

corpos de dinensões reduzidas, encontra-se
um tipo faciológico característico, que se mostra homogeneamente
"manchado", principalmente pe1o contraste entre oS feldspatos po
tássicos, esbranquiçados, e as nefelinas, cinzas; estas rochas fo
ram, anteriormente, chamadas de t'nef elina sienitos finos do AneL
Nortet' (e.g., M. Ulbrich, 1983). A granulaçáo 6 fina a m6dia, bas
tante equigranular, com textura foiaítica; alguns feldspatos podem se destacar, alcançando tamanhos centimétricos (amostras 490492,540,541). Os feldspatos são subidiornórficos-tabulares, geralmente esbranquiçados, outras vezes cinzentos. As nefelinas, subéEm dois

dricas e rnilimétricas, distribuem-se entre os feldspatos, comumen
te com cores cinzentas. O piroxênio, que aparece prisnático ou em
agregados, encontra-se pequena quantídade; M=3-10

"

Descrições microscõpieas deste facies encontram-se
na tese de M. Ulbrich (1983); as modas estão na Tabela 5-3" Nas
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rochas, al6m dos minerais citados, observam-se tambdm cristais tabulares de albita, e acessór'ios miasquÍticos (biotita, magnetita,
titanita). O piroxênio é fortenente zonado, com núc1eos corroído-s
de soda augita e bordas de egirina augita. Encont::am-se também raros
cristais do mineral "giannettita" (cf. M"Ulbrich, 1983, p.36).
dos corpos, alongados e com contornos algo sinuo
sos, está en parte encaixado en rochas c1o embasamento' 0 seguudo
Um

corpo 6 linear, com difeção NW*SE; païa SÌ{ está aparentemente ent
Na
contato direto com o corpo de pseudoleucita nefelina sienito,
ârea de contato dos dois corpos, encontra-se uma rocha que se asse
me tha ã que aparece como natri z das pseucloleucitas , rtos pseudoleu*
cita nefelina sienitos vizinhos" Estas observações, pouco definido
ras por outra parte, sugerem uma invasão dos pseudoleucita nefelina sienitos no corpo alongado do facies rnanchado.

5.4.1.4 " O Corpo de Pseudoleucita Nefelina Sienitos

A sul dos chibinitos de Bot.elhos e do corpo alongado de nefelina sienitos manchados do Anel Norte, encontra*se uma
região, j-a, desmat ada e bastante lateriti zaða, com escassos af loramentos. A geologia desta âtea, a julgar por observações locais mui
to isoladas, deve ser bastante complexa, poï encontlar-Se nela ti
pos faciolõgicos bastante diversos, incluindo ocorrências isoladas
de egirina fonolitos.

toda a região, no entanto, predominam os af.Lata
mentos de pseudoleucita nefelina sienitos, que em conjunto provavelmente definem un único corpo ígneo,visto a repetição constante
dos mesmos tipos faciolôgicos por áreas bastante extensas. Definído desta maneíra, o corpo de pseudoleucita nefelina sienito qobre
uma superfÍcie aproximada de Z ,5 kn". Aparece como uma unidade fa*
ciológica que, a N, se extende pelas encostâs meridionais do Anel
Norte, entrando em contato com egirina fonolitos, os chibinitos
de Botelhos e o coïpo alongado de nefelina sieni.to nanchado; a S,
as rochas vizinhas são egirina fonolitos e algumäs ocorrências do
nefelina sienito da Pedreira.
Em
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Petrografi

a

una rocha fortemente porfirítica (amostra 456,482,539). Destacam-se as pseudoLeucitas,de dimensões centimétricas a decim6tricas (até 20 cm de di-ãA
netro) quase sempre aïredondadas, muito raramente subëdricas "
distribuição das pseudoleucitas e irregular, de afloramento para
afloramento,ou inclusive em alguns afloramentos individuais nraiores
As suas proporções consequentemente, mudam: algumas rochas mostTaJn
poucas pseudoleucitas, em outras as pseudoleucítas chegam até 50%
ou mais (constituindo-se portanto, €il verdadeiros pseudoleucitófitos, ver Apêndice E) . Texturalmente , as pseudoleucitas (ver Apênd-i
com
ce E) apresentam-se geralmente zonadas, com uma borda fina
orientação " em palisada" (ver Apêndice E) de feldspato potássico,
tabular-alongado .
O

tipo faciológico predominante

é.

A zona interna, predominante, é de textura hipidiomõrfica irregular; em alguns casos, observa-se intercrescimentos
simplectíticos de feldspato e nefelina (mais visÍveis ao microscópio, cf. M. Ulbrich 1983)
A naioria das pseudoleucitas mostra, principalmente
no núcleo, inclusões de piroxênio, prismático ou de seção triangu*

Iar (atingindo, ãs vezes, até 4-5cn); o mineral está recristalizado, por conversão total ou parcial a biotita ( e outros minerais).
Distribuidos pela mattiz, encontra-se também os agre
gados irregulares, não zonados, de pseudoleucíta, constituídos por
intercïescimentos de feldspatos potássicos e nefelina (ver também
Apêndice E).
A matriz 6 fripiaionórfica-inequigranuLar,

com

aI

a
guns feldspatos potássicos centim6tricos, seriados, cinzentos
esbranquiçados. As nefelinas, milimétricas, são cinzentas e inters
ticiais aos feldspatos. Como minerais máficos , predomínam agrega*
dos de biotita, acompanhados de piroxênío subordinado (para descri
ções microscópicas, ver M.Ulbrich, 1983; a moda da matriz encontra
se na Tabela 5-3).
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0bservações geolõgicas, forma

e estrutura

Destacam-se, no mapa da Figura 4-4, trôs manífestado
ções deste nefelina sienito, que se consideram constítuintes
mesmo corpo ígneo. A principal se encontra a W; as outras duas, fa
ciologicamente idênticas entre si e a ocorrência princípal,adot¿lm,
cada unJa, grossei-ra forma de meia 1ua e estáo, provavelmente, deslocadas por uma fa1ha.
Os afloramentos, embora quase todos inferidos (ou,
no máximo, aproximados), sugerem contatos subhorizontais entre os
pseudoleucita nefelina sienitos e algumas das rochas vizinhas. Na
sua terminação W, a ocorrência principal, que sustenta praticamen te um morro inteiro, encontra*se capeada por uma manifestação de

nefelina sienito da Pedreira, com contatos mútuos subhorizontais
(que, por outra parte, se repetem nos contatos com os egirina fo*
nolitos, mais a N) .
As observações citadas são compatíveis com a interpretação de uma massa magnática central, que se expande nos dois
extTemos, a W e ã E, como lâminas transgressivas , oil parte subhori
zontais (a W) (ver Figura 4*4 ).
entre
estabelecer as relações de idade
estes nefelina sienitos e as rochas vizinhas. São posteriores aos
egirina fonolitos encaixantes (por eX., encontra*se um pequeno di
que de pseudoleucita nefelina sienito, a W do 1ímite ocidental da
ocorrência principal, local-izado em egirina fonolitos). 0s nefelina sienitos da Pedreira podem ser tanto anteriores como posteriores aos pseudoleucita nefelina sienítos (ver comentãrios sobre con
Ê dificil

tatos subhorizontais, acima) .
Para N, em direção aos nefelina síenitos manchaclos,
observa-se un tipo facio16gico que lembra a matriz dos pseudoleuci
ta nefelina sienitos; seri a esta uma zona de contato dos últinios
sienitos eue, em parte, incorporam "digestívamente" nefelina sieni
tos manchados (ver conentários no item 5"4"1.3 ). Em outros locais,
os nefelina sienitos miasquíticos são anterioïes aos agpaíticos
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lver iten 4.6, 5.4.1 .5 e 5.4 ,3.4); esta re 1ação sugeriria clue o
corpo de pseudoleuci ta nefel ina sienitos e anterior aos chibi*
nitos c1e Botelhos.
5.4 " 1.

5. 0s Corpos 1uj auríticos-chibiníticos,

oriental e Ocidental

Estes dois corpos, embora de pequenas dimensões, são enormemente complexos, tanto do ponto de vista facio*
1ógico como geológico-estrutural. os corpos destacam-se pela pre
sença de 1uj auritos , rochas que j'a foram ci_tadas, há tempo , frã

literatura (cf. Apêndice A). Os lujauritos aparecem circundados
por chibinitos, vários nefelina sienitos traquitóides, os nefe*
lina sienitos cinzas do Anel Norte, e egirina fonolitos. Neste
trabalho pretende-se mostrar, através de mapeamento faciol6gico
detalhado, que r¡árias destas rochas estão associadas petrográfica e estmtu
ralmente e, portanto, também geneticamente entre si, colocando-se como verdadeiras unidades reológicas. A interpretação aqui oferecida dífere da de
Bushee (1971), o primeiro a napear em detalhe esta parte do Anel Norte
Bushee, no seu mapeamento, destaca apenas os lujauritos; os outros fãcies
faneríticos (entre os quais inclue os facies cinzas) foram considerados variedades de nefelina sienitos.

Dos dois corpos, o ocidenta 1 apresenta-se como
alvo mais interessante para trabalhos de det a1he, principalmente porque os afloramentos são satj_s fat6rios e permitem uma adequada identificação do padrão estrutuïa1.

Pet rog

rafi

a

0 mapeamento detalhado só foi possÍve1 após a
definição de cinco tipos, claramente reconhecidos no campo;
senhos esquenãticos dos fácies encontram-se na Figura s-5.
os
cinco tipos são descritos a seguir:
c1_e_

Lujaunitos grosseiz.os e fr.nos (tipos

Tespectiuamente) (amostTas

10 ,46 ,50

,rzr,rz4-rz7 ,

f e |[I"

L34 ,L40
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Figura 5-5. Os fácies de nefelina sienitos presentes no corpo
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jaurítico-chibinítíco ocidental (esquemático). O seg
mento representa un cm. â: lujaurito I ,
grosseiro,
inequigranular; observe-se o aspecto "gnáissico" da
textura, con egirina rodeando fluidalmente os cris
tais de feldspato potássico i pontilhado: cotìcentrações de eudialita I b: lujaurito I I , médio-grosseiro
de bordai c e d: nefelina sienitos traquitóides I e
II, respectivamente; observe-se a diferença na granu
tação e quantidade de eudialita (áreas pontilhadas);
e: chibinitoi destacam-se os agregados de euclialita
(pontilhados), o piroxênio centimétríco poiquilítico
(hábito "chibinítico") e a textura pouco foiaítica;
f: duas amostras de nefeli.na sienitos cinzas do Anel
Norte, caÍacteÌizadas pelo hábito granular dos fetds
patos potássicos, co¡n inclusões de nefelina,
,

\'J
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163,175,277,223,504,505,552), 0 Lujaurtto gï'osseòro ('Luia,'Lrito I)
é una rocha muito caracterÍstica, Os feldspatos potássicos apre
sentam-se como placas idiomórficas centimétricas (ató 5 crn) algo
seriadas. linitadas poï faces (010) muito bem desenvolvidas (hábito "foiaítico", cf. Apêndice E); exibem marcante orientaçáo
planar. As nefelinas encontram-se cono cristais eu6dricos, menoreso intersticiais aos feldspatos, de cor cinzenta ou avermelha
como
da e típico aspecto fosco. 0s piroxênios se apresentam
cristais aciculares, mais raramente prismáticos, milim6tricos (g
t6 10 mm) ; as agulhas agrupam-se formando folhas egirinicas que
contornam intersticialmente os minerais fé1sicos. 0 aspecto da
pe la
rocha é o de un "Augen" ou "Flasergneis " o caracterizado

estrutura orientada; os feldspatos se colocam planarmen*
Desete, sendo fluidalmente rodeados pelas folhas egirínicas.
nas
nham-se assirn estruturas de "olhos" feldspáticos, imersos
agulhas de minerais escuros. Embora a orientação planar seja mar
cada, não se observa orientaçáo linear. A eudialita e um constituinte irnportantes nestas rochas; encontra-se como conjuntos de
cristais intersticiais agrupaclos, formando manchas ovoidas de
tamanho centimétrico. Descrições mieroscõpicas, citadas em M"U1
brich (1983) , indicam que, ãs vezes, encontra-se tanb6m arfvedso
nita poiquilítica, centim6trica-irregular, com inclusões de piro
xênios e outros minerals.
marcada

O Luiaurito mais fino, do tipo rr, e uma varieda

de de granulação nlais fina que a rocha anterior, fortemente ori-.
entada. Não fosse pelos feldspatos potãssicos idionórficos, orientados planarmente, a rocha poder-se-ia confundir, ao exame pou.
co cuidadoso, con um rnilonito ou um "Flasergneis " , de gr:anu1ação fina-média. O piroxênio, acicular" agTupa-se como folhas;ta8
bém aqui falta a orientação linear. A eudialita é um componente
rnenor , podendo até f a1t ar en algumas amos tras . A rocha, entretan
to, ainda 6 um lujaurito, pelas inconfundíveis características
texturais " Desez,ições mteroscôpieas encontram-se na tese de M.
Ulbrich (1983). Basta assinal-ar que esta rocha apresenta, contra.
riamente ao lujaurito I, albita tabular, fresca e con geminação
in clu ido
polissint6tica; o mineral apïesenta-se, tipicamente,
nos cristais maiores de feldspato potássico, geralrnente "cortan
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Figura 5*ó. Mapa de detalhe do corpo lujaurÍtico-chibinítico oci
dental. PB: Pedra Balão" Lu I e II: lujauritos I e
II; Nes I, II e IIr: nefelina sienitos tnaquitóides
I e II, e chibinito, respectivamente. Nes IV: nefeli
na sienito cinza do Anel Norte; Ti: egirina
fonolÍ
to " Linha continua: contatos observados ou comprovados; linha tracejada: contatos aproximados"
L inha
mais grosseira: falha Triângulos: zona com abundan
tes xenõlitos de egirina fonolitos. caminhos, cercas
e linhas de força representadas com sÍmbolos conven
cionais " Para perfis, ver Figura seguinte
"
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-,
do" a textura orientada da rocha (M. Ulbrich, 1983; Tabela 5-3).
NefeLdna stenitos tz'aqut tõides finös : e nãdios
(respectivamente, tùpo I e II) (amostras 53, 108, 113, 138, 1Ó0;

164, 167-L70, 191-193, 184, 185, 2L'6, ?Lg). Encontram-se duas
variedades de nefelina-sienitos, orientados, denominados de nefe
lina sienitos I e II. O pnimeiro fã.cies é uma rocha com textuïa
traquitõide (cf, Apêndice E), de granulação fina-n6dia, e,.bpstan
te nais equigranular que aS outras rochas do complexo. A textura traquitõide deve-se ã colocação paralelardo feldspato potá:ut
co, tabular-plac6ide; esta disposição e enfatizada, Dâ Alnostra
de mão, pela orientação semelhante dos piroxênios, milimétricos,
que se encontram como prismas isolados, paralelos âos feldspatos.
Não se observa orientação linear. Encontra-se também bastante eu
dialita (geralrnente cono pequenas manchas policristalinas) , junto com outros silicatos de metais raïos (macroscopicamente, destaca-se astrof ilita) , A d.esenição micnoscõpdca (M. U1bri"ch,19 83)
mostra que esta rocha apresenta tarnbém albita tabular, idêntica
II
em disposição e propriedades ãque1a observada nos lujauritos
(ver tamb6m Tabela 5-3).

síenito traquitöide ¡.I mostra textuTa inteiramente semelhante ã da rocha anterior; diferencia-se d'q
la pela granulação mais grosseira (nédia) e a menor quantidade
(ou até ausência) de eudialita e outros silicatos de rtetais raros. A rocha 6 hololeucocrática. As d.escni'çõ.es mðcroseópicas in
dicam a presença de albita tabular (vei acima; 'tt't. .Ulbric.h,1983;
O nefeLöna

Tabela 5-5).

Chibinito (amostras 11, 45, 47 , L30-I32,. 'L47

I

742, !73,194, 272, ZI5, 224). Com passagem aparentemente r-apíða, passa-se
dos dois nefelina sienitos traquitóides para uma rocha eü€, atendendo ã
tradição jâ estabelecida para a nomenclatura petrogr'afíca do dis
trito (e.g., E11ert, 1959), denomína-se de "chibiníto"" A rocha,
por outra parte, mostra característi¡as- senelhantes ao "Chibinito" da 'area tipo, a julgar pelas'descrições encontradas na literatura (Johannsen, 1958)" A rocha é inequigranular grosseira, gq
ralmente naciça, por vezes orientada (traquitõide) . Predominam os
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feldspatos potássicos, oïa placóides, ora mais equidimensionais e
irregulares, e o piroxênio, preto, que Se exibe como placas ou pris nas fortemente poiquilÍticos: o mineral e subédrico a anédrico, de
contornos frequentemente irregulares, com bordas que se "expandem"
intersticialmente entre os outros minerais. Este hábito dos piroxê
nios i-a tot denorninado de hábito chíbinítico (M. Ulbrich, 19 83); é
característico do chibinito encontrado no corpo ocidental (Pedra
Balão) , e identifíca-se também, como variedade predominante ou de
finidora, nos outros chibinitos do distrito (chibinitos de Botelhos,
chibinitos orientais, ambos no Anel Norte; chibinitos a E do Morro
interior do maciço; ver Figura 4-4). A eudialita, nioo raquaïl,
neral fundanental nesta rocha, aparece em quantidades apreciáveis
(geralmente nais de 5%); como nos lujaurítos, associados, encontrase como conjuntos de grãos intersticiais,, formando manchas ovoidais
que .atingem tananhos centimétricos atê decimétricos A textura da
rocha é noderadanente foiaítica, principalrnente pela pïesença de
feldspatos menores, de hábitos mais equidimensionais. Em áreas de
borda,ocorrem variedades inteiramente semelhantes gu€, ainda conservando o hábito do piroxênio, apresentam pouca ou nenhuma eudialita. Em outros casos, as rochas mostram texturas traquitóides.
Descrições mict'oscópieas encontram-se referidas no
trabalho de M. Ulbrich (1983). Assinala-se apenas que algumas amos

tras apresentam sodalita idiomórfica prinãria; falta entretanto a
albita tabular (cf. nefelína sienitos traquitõides, acina). Os piroxênios maiores, de hábito chibinitíco, mostram zonalidade setoria1. Os chibinitos colhidos perto do contato com egirina fonolitos
( cf.
são anômalos, sem eudialita,com esporãdica albita tabular
acima, nefelina sienitos traquitóides) e con arfvedsonita tar:dia
(?) incluÍda en piroxênios.
As v'ochas uizinhas são, por um lado, oS egirina fonolitos e por outro, os nefelina sienitos cínzas do Anel Norte; os
primeiros se locaL:-zam principalmente nos contatos neridionais dos
os segundos nos contatos setencorpos lujauríticos-chibiníticos,

trionais.
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ne s tas
0s nefeLinas sienitos ctnzas mostTam-se,
área;S, Semelhantes aoS j'a descritos anteriormente (item 5.4.1.1)
os feldspatos potássicos são ãs vezes de tamanhos centim6tricos
A!
(3-4 cm) com inclusões nilim6tricas de nefelina idionórfica.
como
gumas amostras, a N da Pedra Ba1ão, exibem escass.a. eudialita
grãos isolados e, principalmente, agregados intersticiais de astro
filita fibrosa'radiada (cristali zada por prováve1 ação metassonátiver
ca do corpo lujaurítico oriental) (para textura das rochas'
Figura 5-5).
;

0bservações geo'l ógi cas

,

f orma

e estrutura

A Figura 4-4 mostra os afloramentos de lujauritos no
Anel Norte; observam-se principalmente as duas ocorrências chama
o
daS de "corpo ocidental" (da Pedra Ba1ão) e "corpo orientâl",
primeiro com pouco mais de 1 kmz, o segundo algo maior (1,5 L*2).
Os tipos petrográficos observados nos dois casos são
os mesmos. No corpo oriental, predominam os 1uj auritos grosseiros,

parte encontradas in situ; os outros tipos petrográficos são ob
servaclos geralnente como blocos rolados, e só localmente, particularnente ao longo do seu contato W, como afloramentos A área na
qual se 1-ocaLiza este corpo mostra-se muito intemperizada, €il parte também coberta ora poï mata, oïa por cafe zais
em

"

O corpo ocidental, entbora tamb6m em parte late rLtLza
exibe afloramentos de melhor qualidade ; o mapeamento detalhado

do,
permite estabelecer claranente

as

relações estruturais

"

0 corpo ocid.entaL, O napeamento faciológico detalhado deste corpo mostra-se na Figura 5-6;perfis interpretativos encontram-se desenhados na Figura 5-7.
Este corpo apresenta, como se observa claramente no
mapa e nos perfis, una notável estratígraf.ía interna. O facies de
lujaurito I, grosseiro e rico em eudialita, forna os afloramentos
centrais . Passa-se deste tipo, no centro, invariavelmente para os
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a

lujauritos II; esta rocha, por estar Sempre entre os lujauritos
grosseiroS, e os nefelina sienitos traquitóides, deve ser considerada um fãcies 1uj aurítico de borda, que circunda como envólucro externo o lujaurito grosseiro. A espessura da camada de lujaurito II ê variável, de um nínimo de Z-3 n até un máximo de aproxirnadamente 20 m. Adicionalmente, encontra-Se tanrbém alguns
luj aurito
af loramento s isoLad.os de lu j aurito I I , separados do
mais grosseiro; alguns deles são observados na encosta N do Anel
fonolítico, enquanto que outros dois aparecem a E, rodeadoS por
nefelina sienitos cinzas (Figura 5-6). Estas ocorrências isola*
das são, em parte, compatíveis com o modelo estrutural proposto
(perfil c-0, Figura 5-5) (ver tanbén abaixo, discussão sobre a
colocação do corPo).

afloramento observa-se veios do luj aurito
grosseiro cortando a foliação do tipo mais fino (Figura 5-8),sugerindo nesse caso particular relações intrusivas entre os dois
fácies.
Em um

Lu ll
t{eS

llgura

5-ð. Relações estruturais entre lujauritos e nefelina sie

nitos traquitóides, a: veio de lujaurito I (grossei
ro) en lujaurito IIi observar foliações no Lu I, dis
cordantes das do Iujaurito II; corpo lujaurítico oci
dental, afloramento no contato oriental. b: veio de
nefelina sienito traquitóide I, cortando a foliação
do lujaurito de borda; corpo lujauríti.co oriental,pe
queno afloramento no contato W, Segmento Ìepresenta
5 cm, Para comentários, ver texto,
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0s nefelina sienitos traquitóides encont,ram-se in
variavelnente como envelope externo aos lujauritos mais finos.
0 tipo I aflora principalmente na parte N e W do corpo; a espessura, geralmente de 2 at'e 4 m, varia desde poucos decimetros até um máxino de 15 m. Na parte S do corpo, inexiste este fácies.
0 nefelina sienito traquitóide II atinge em partes até 50 m de
espessura (perfi1 A-8, Figura 5-7). Quando f.a:-ta o nefelina sienito I, o tipo II encontra-se em contato direto com o lujaurito II. Por fora destas rochas, extende-se o chibinito, geralmente maciço, localmente traquitóide. Pequenos afloramentos isolados de chibinitos, colocados em egirina fonolitos, encontram* se
tamb6n mais â W, para fora da ârea do mapeamento coberta
pel a
Figura 5-6; estas ocorrências, remanescentes de erosão, indicam
que o chibinito ocupava anterÍormente volumes maiores dos que es
tão aflorando hoje. A estratigrafia, portanto, é clara: lujauritos grosseiros centrais, com lujauritos mais finos na borda, pas
sando rapidanente para os nefelina sienítos traquitóides I e II,
por fora dos quais se colocam os chibinitos.
De interesse muito grande 6 um estudo estrutural
destas rochas. 0 lujaurito I mostra-se subhorizontal no centro
do corpo; nas bordas, as estruturas aparecem con mergulhos acen-

tuados. A foliação do lujaurito II, totalmente concordante com
a do fácies mais grosseiro, adota mergulhos centrípetos por vezes consideráveis (Figura 5-6). As atitudes estruturaís dos nefe
lina sienitos traquitóides I e II são concordantes com as dos lu
jauritos da borda. Desta forma, desenha-se uma marcada estrutura
em forma de "1op61ito", com atitudes subhorízontais no centro,
que passam para outras com mergulhos significativos na periferia.
O mapa (Figura 5-6) e os perfis (Figura 5-7) mostram claramente
esta estrut,ura concêntrica. Dados estruturais encontram-se 1ança
dos no estereograma da Figura 5-9.

As observações geológicas indicam que a estrut,ura
e algo irregular. Por um lado, ela ê assimétrica, jâ QU€, ao 1on
go do contato N, os chibinitos estão ausentes, ou se encontram
em quantidades pequenas (Figura 5-6) . Por outro 1ado, os
indícios são de que os chibinitos adotam, ofl perfil, a forma de lâmi
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Frgura 5-9. Estereograma com polos de foì.iações , corpo tuj auríti

co-chibinitj.co oriental (henisfério inferior,
rede
os tipos titológicos,
ver Figura S-4. p representa polos de diques pegmatí
ticos, encontrados na faixa de chibinitos, que aflo_
ram a S, em contato com egirina fonolitos (ver Figg
ra 5-4) ; os traços dos planos correspondentes (l i_
nhas cheias e tracejadas) nostram que os pegrnatitos
se colocan em sistenas conjugados de fraturas. para
interpretação das foliações, ver texto.
de Schnidt). para identificar

na acunhada, perdendo espessura para o interior da estrutura;pro
Vavelmente, os chibinitos estão ausentes no centro do corpo (ver,
em particular, o perfil F-4, Figura 5*7).

0 corpo ot,iental, Este corpo tem forma alongada,
no sentido E-W, ocupando uma ãrea de 2 km x 0,75 kn (em média).
Os afloramentos são insatisfat6rios" Predominam, como tipos lito
lógicos, os luj auritos do tipo I (grosseiro) , que se encontram
rolados;
geralmente como grandes matacões ovoidais-elipsoidais
nas rochas observadas dn sútu a foliação é subhorizontal. Lujau-
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ritos mais finos observam-se isoladanente, perto dos contatos.
Acompanham, em proporções menores, chibinitos e alguns nefelina
sienitos traquitóides I e II, visíveis como blocos rolados esparsos, principalrnente nos extremos E e W; não se observa es*
tas rochas a N e a S das ocorrências de lujaurítos" No extremo
W, encontran-se alguns escassos afloramentos de nefelina si.eni
tos traquit6ides, em contato com lujauritos finos; as atitudes
estruturais são, em geral, paralelas ãs do lujaurito vizinho.No
de
mesno contato W ocorrem tamb6m afloramentos nais extensos
ne fe 1 ina
chibinitos. Quando observados ín síbu, chibinitos e
sienitos encontram-se numa posição estratigráfica inferior
a
dos luj auritos.
lujaurito f.az contato quase que diretamente, a
S e a N, com as rochas encaixantes, o que sugere a inexistência,
nessas áreas, dos outros tipos litológicos (chibinitos, etc,)
Para S, o contato do fâcies lujaurítico com os egirina fonolios
tos está definído por uma linha regular E-W" Para N, com
nefelina sienitos cinzas, entretanto, o contato ê sinuoso e adaptado ã topografia, sendo portanto tamb6m paralelo ã atitude
estrutural subhorizontal do lujaurito.
O

As observações indicadas são conpativeis eom um
nodelo estrutural de corpo subhorízont.aL, capeado por lujauritos e eu€, principalmente a E e a W, apïesenta*se com chibini*
tos e nefelina sienitos traquítéides colocados em posições es-

tratigráficas inferiores (Figura 5-10) " Chibinitos e nefelina
sienitos traquit6ides adentram, provavelmente como cunhas subho_
rizontais, por baixo dos lujauritos; na parte central. do corpo,
poderiam at6 faltar. Ao longo dos contatos N ê S, chibinitos e
nefelina sienitos traquitóides estão ausentes, ou se encontram
com espessura nuito reduzida (ver também a descrição å,a estrutu
ra do corpo ocidental, acima) . Como possÍvel extensão do corpo
oriental para E, desenha*se na Figura 4*4 Llma pequena mancha de
lujaurito ocupando uma ârea totalmente lateritîzada; esta inferência, por outra parte, é totalmente compatível com o modelo
estrutural adotado.
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Figura 5-10. Perfil interpretativo, nostrando a estrutura do col
po tujaurítico-chibinítico
oriental' A "mancha" de

Iujaurito,

a E, é inferida (ver texto).

As z.elaçães estrutupd,¿s e,ntve os corpös ovliantal
e oe¿denba.L. Existern algumas evidôncías que sugerem qLte as rochas chibiníticas do corpo ocidental se continuam para E, por
meio de uma pequena faixa, cortada por um córrego, numa ârea
de colúvio e ausência de afloramentos; nessa zona, o chibinito está diretamente em contato com os egirina fonolitos do Anel

Norte (Figura 4-4; ver tamb6m Figura 5-6). Esta faixa, tida como remanescent,e de erosão, conectaria petrograficamente os dois
corpos acima descritos.
As estruturas do lujaurito oriental, por outra
parte, mostram-se subhorizontais (ernbora não fossem Çaracteriza
pe 1o
das em detalhe) . 0 mapa da ocorrência ocidental mostra,
contrário, que o lujaurito grosseiro aparece inteiramente rodeado por outras rochas, cujas atitudes deixam de ser subhorizontais (Figura 5-6). Esta disposição impede uma interligação
estrutural entre as duas ocorrências de lujauritos, QU€ portan*
to são aqui interpretadas como manifestações estruturalmente se
paradas. Provavelmente, os dois lujauritos se colocaram contemporaneamente, como corpos vizinhos, por meio de complexo meca-
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nismo seqi1enciado de intrusão (ver abaixo)

"

A interpretação estrutural, como apresentada aci
flâ, mostra que as duas ocorrências lujaurÍticas são os núcleos
de duas unidades reológicas, provavelmente conectadas por um único envelope externo de chibinitos, mais ou menos contínuo
(pelo menos no sentido E-W).
(ma comparação petragr,å,føe a ê esl;r1u1;uz,d,L cam Lujaurítos e chibínitos de outxas Loealidadøs, Na Figura
5-11
comparam-se as modas de lujauritos, chibinitos e roehas associa

das deste distrito

literatura.

os de outras ocorrências, citadas
0s lujauritos de Poços de Caldas são bastante
com

---> Plag
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Figura 5 -11, Triângulos modaís, com rochas do corpo lujauríticochibinítico de Poços de Caldas, cornparadas com modas cítadas na literatura. Para nomes de rochas,ver
Figura 5-4. "Lit" identifica os dados de lujauritos,
chibinitos e kakortokito (K) da literatura (Johannsen, I939 i Troeger, I935 I Ferguson, I970) . Note- se
o conteúdo significativo de albita nos lujauritos
citados na literâtura; chibinitos e lujauritos
I
dos corpos do Anel Norte, en poços de Caldas , não
apresentan albita. No triângulo AF*F-ìr{,os luj auritos e chibinitos de Poços de CaIdas se identificam
pela letra P. Ab: albit.a; AF: feldspato alcalino;F:
foides; KF: feldspato potássico; M: máficos; Plag:

plagioclásio,

na

homo-
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gêneos, do ponto de vista modal, e nuito semelhantes aos de ou
tras áreas (Figura 5-11) . Por outro 1ado, os chibinitos de Po*
ços de Caldas são mais pobres em fóides que os de outras localidades; eles são tanb6m francamente agpaíticos, a julgar pela
abundância de eudialit.a e ausência de minerais "miasquíticos".
As diferenças entre estas rochas e as de outras
localidades encontra-se principalrnente no índice de cor, nos mi
nerais máficos , e na variedade de minerais acessórios.

Alguns lujauritos de Lovozero contem apenas 75eo
de minerais nãficos? embora a maioria sejam rochas mesocráticas;
o "lujaurito preto" de Lovozero cont6m abundante anfibólio sódi
co. 0s principais minerais acessórios citados são: lamprofilita,
murmanita, loparita, ramsayita, rinquita-rincolita,
villiaumita,
titanita e apatita; como mineral essencial , encontra-se também sodalita primária (Vlasov et ãI", 1966; Sdrensen, 1970).
Os lujauritos de I1ímaussaq dividem-se em variedades verdes e pretas, Tespectivanente com egirina e
anfib61io; albita e sodalita são minerais inportantes. Encontra* se
tanb6m stTeenstlupina, enigmat iLa, monazita, lovo zetita, ussingita, villiaumita, pirocloro e outros (Sfrensen, 1970; Fergu-

son, 1970). 0 kakortokito, da seqtlência basal estratiforme (ver
Apêndice E) 6, em média, modalmente muíto semelhante ao luj auri
to de Poços de Caldas (Ferguson, 1970).
0s chibinitos da localidade tipo de Khibina, na
Península de Kola, são mineralogicamente similares aos de Poços
de Caldas, porem maís ricos em fõides que os últinos
( Fi gura
5-9). Muitas variedades mostram biotíta, anfibõ1io alcalino e
enigmatita como importantes minerais máticos; alguns chibinitos
Ferguson,
de Khibina são bastante pobres em eudialita (e"g.,
L970; Sdrensen, 1970), repetíndo portanto algumas das feições
que tamb6m Se observam em Poços de Caldas (ver Petrografia,acima)

.
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Existem também algumas diferenças nas caracterís
tícas est]'uturais. A maioria dos autores sovi6ticos considera que
os lujauritos de Lovozeto, mapeados corûo 2 unidades, são posteri
ores aos nefelina sienitos de colocação inicial; a estrutura pïo
posta, afunilada, mostra foriações subhorizontais, ou com mergutho moderado, inclinadas para o centro do naciço (slrensen,1970;
Gerasimovsky et â1., LgT4).

0 lujaurito de Ilimaussaq está localízado entre
o complexo basal estratiformes de kakortokito e o conjunto
de
rochas naujaíticas, que se considera um cunulato de flotação (e.
g., sdrensen, L974), o maciço inteiro supõe-se formado por injeção inicial de magma peralcalino com posterior di ferenciação en
câmara fechada; as rochas lujauríticas, nesse contexto, são in_
terpretadas como um resíduo reinjetado, e formado após a extração das porções superior (naujaÍtica) e inferior (kakortokítica)
(e.g., Ferguson e Pulvertaft, 1g6J). considera-se portanto que
as rochas se formaram essencialmente por processos cunuláticos
(upton, r974); entretanto, algumas das relações geológicas descritas sugerem que os lujauritos devem ter-se colocado sob um
regime de inj eção forçada ) com deformação e recristal izaçã.o magmática-submagmática (ver Ferguson e pulvertaft, 19ó3; sfrensen
I974, p. 44).
e

aurito de pilanesberg, .Ã.frica do Su1 , ocor
re cono manifestação local izada dentro do "ane1" externo d,a unidade chamada de"foiaíto verde"; as estruturas inteïnas, perfeita
mente desenvolvidas? mostram um arranjo sinclinal, com as folia
ções apresentando mergulhos centrípetos subhorizontais a moderados (shand, 1929, p. rLz), Estas relações sugeïem um marcado coq
trole por deposição gravitacional: eue se tealiza em pequenas câ
maras magmáticas subsidiárias. pelo contrário, Retief (en
Mathias, r974, p. 196) considera que os lujauritos, associados aos
"foiaítos verdes", se colocam como 1âminas de mergulhos moderados a fortes.
0

corre

lu j

O lujaurito de Transpecos, SW de Texas, USA, ocomo pequenas intrusões alcali.nas. A rocþa se coloca por
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meio de mecanismo internitente de invasões de "massas, nagmáticas
iniparcialnente cristalizadas ("magmatic mushes"); lujauritos
ciais apresentam-se com foliações deformadas por invasões posteri
ores (Barker et al., I977).

A estrutura dos lujauritos de Poços de Caldas, code
no por outra parte também as que se citam para a ocorrência
um
Transpecos, mostra que a formação de "mush" magmático, por
1ado, e a sua colocação, por outro, são provavelmente processos
separados tanto no tempo como no espaço.
As z.eLações de

idade. São várias

as

ob s ervações

que devem ser regístradas:

a) Encontram-se xenó1itos de egirina fonolitos em todas as varie
dades faciológicos descritas acima (lujauritos, chibinitos e
nefelina sienitos traquit6ides) .
do corpo ocidental (Figura 5-6) , encontram-se alguns remanescentes de chibinito, colocados em nefelina sieni
tos cinzas; nestas ocorrências, que aparecem como afloramentos irregulares, os chíbinitos estão acompanhados de manifestações tardias (e.g., pegnratóides, corpos de aspecto monomine
rá1ico provavelmente metassomáticos, etc) , mostrando que o
chibinito e intrusivo nos nefelinas sienitos cinzas do Anel

b) Na

parte

W

Norte.
U/

adicional, observa-se que a geometria de ambos
os corpos lujauríticos-chibiníticos está preservada (a do cor
po ocidental, em particular) ; não resta dúvida, portanto, de
que o conjunto destas rochas e intrusivos tanto nos egirina
fonolitos como nos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte(ver
comentários no iten 4-6),

d)

os cinco tipos faciolõgicos definidos acima (dois lujauritos,
dois nefelina sienitos traquit6ides, chibinitos) formam uma
unidade petro grâfica e estrutural, particularmente em função das observações registradas no corpo ocidental. A coloca*

Como argumento
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ção dos cinco tipos processou-se portanto provavelmente de
maneira conjunta, por rneio de um único mecanismo de injeção'

e)

geralr encontïa-se passagem rápida, poTón algo gradacio
nal, entre o lujaurito fino e o gTosseiro, e entre os três
nefelina sienitos restantes. Por outra Parte, os dois 1uj au
ritos são rnuito Semelhantes entre si; da nesma maneira, oS
outros três nefelina sienitos são faciologicamente equivalen
tes (ver descrições petrográficas, e modas, Tabela 5-5). En
alguns casos, apaïecem veios de lujaurito I no lujaurito II
(Figura 5-8a), e de nefelina sienitos traquitóides no lujaurito II (Figura 5-8b).
Em

i) o iujaurito fino encontra-se sempre como envoltório externo do lujaurito mais grosseiro, e deve portanto Ser considerado o equivalente de um fácies de borda'
0 mecan'Lsmo de coLocação. A1óm das relações geo1õgicas ident ifi-cadas acima, qualquer necanismo de colocação e
fornação que seja proposto deve também explicar as seguíntes ca
racterísticas

g) a estrutura gnáissica do lujaurito, determinada tanto pela
orientação clas folhas egirÍnicas como, principalmente, pela
orientação planar dos feldspatos potássicos '
h) aS estruturas marcadamente traquitóides dos nefelina
tos traquitóides I e II.
4)

s1en1

a sucessão Petro gt'af.ica e ) principalmente, a concordância es
trutural entre os vários fácies. Passa-se de estruturas sub
hori zontais , no centro, para outras com mergulhos de at6 5070e na periferia (Figura s-6).

j ) as texturas microscóPicas, indicando que apenas alguns mllìerais, nos lujauritos grosse iros e finos, encontram-se fraturados (Figura 5-12); falta uma textura cataclástica geral.
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Figura 5-12

Texturas en lujauritos e rochas associadas, corpo'
lujaurÍtico-chibinítico
ocidental. Segmento representa 0,2 mm. Nefelina: pontilhado; feldspato potás
sico: e¡n branco, ou traços curtos; Piroxênio: contornos fortes, tracejado comprido" a: cristal dobra
do de feldspato potássico, con textura "mortar" incipiente, en matriz de eudialita, catapleiita e piroxênio (não representada) (em lujaurito I);
b:
feldspato potãssico tabular; quebrado, deslocado e
soldado (em chibinito); c: agulha quebrada de egiri
na (no centro do desenho) (em lujaurito I); g: cris
ta1 de albita, com textura "nortar", extinções ondu

losas-irregulares

(em

nefelina sienito I).
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k)

albita tabula.r encontra-se, tão somente, como ¡nineral pouco a
bundante, nos lujauritos II e nos nefelina sienitos traquitói
des (Tabela 5-3). Inexiste albita tabular nos lujauritos gros
seiros. Nos chibinitos, o mineral 6 observado em algumas amostras que se 1ocalízam perto das encaixantes (e.g., egirina
fonolitos); falta albita tabular nas amostras de chibinitos
restantes (e.g., as que são vizinhas âos nefelina
sienitos
traquitóides).

L)

os resultados geotermo¡nétricos discutidos no trabalho de M.
Ulbrich (1983). A utiLização do geotermômetro de Powel1 e Powell (baseado na composição de nefelinas e feldspatos potássi
cos coexistentes) sugere temperaturas de cristalização (ou ïe
cristalização) de 500-540eC para os lujauritos grosseiros e
os chibinitos, e de 580-600eC para os lujauritos finos e os
neferina sienitos traquitóides. 0s resultados coincidem com
as expectativas derivadas da textura: as rochas
gros s e iras
provavelmente cristalizatíam (e recristalizariarn) mais demora
damente, registrando tenperaturas submagmáticas (?) de recris
talização, enquanto que as de granulação mais fina supõe- se
terem se resfriado mais bruscamente, mostrando portanto ver
dadeiras temperaturas magmáticas

Estruturas estratiformes deste tipo são geralmente interpretadas como o resultado de processos cumuláticos
em
câmaras fechadas. Várias das características citadas, no entan
to, não são totalmente compatíveis com esta interpretação. A ori
gem cumulática não explica, por exemplo, a possibilidade de deposição inicial de nefelj.na e feldspato no fundo da câmara.
discussão mais aprimorada do mecanismo de cose
locação,destes e dos outros magmas do distrito, transferepara os itens correspondentes dos CapÍtulos 6 e 7.
Uma

5.4.

1.

6. O Corpo de Chibinitos de Botelhos
Trata-se de um corpo de dimensões moderadas (3,2

q --q ?

)
kn') que se extende a

os lados da estrada secundária Poços
de Caldas-Botelhos. Apresenta forma arqueada, e est.á quase totalmente rodeado pol' egirina fonolitos. Embora de dimensões relativamente reduzidas, mostra litologias bastante variadas ; as
rochas são desde maciças at6 bandadas.
ambos

A metade oriental, a mais complexa faciologicamen
tc, aparece coberta por mata e com poucos afloramentos ; as rochas encontram-se nessa área geralmente como blocos rolados ou
movimentados " Estas características inibeln a po.ssibi.lidade
de

realízat

vistas ã determinação mais
aprimorada da estratigrafia interna deste interessante corpo.
mapeamentos detalhados, com

Petrografi

a

menos
Identificam-se no corpo de Botethos pelo
quatro tipos faciológicos. O pt,imeiro (amostras 390, 410, 468,
47I, 496) , predominante na maioria dos afloramentos, 6 uma rocha de afinidades texturais e nineral6gicas chibinìticas,
pela
granulação grosseira, textura foiaítica, eudialita intersticial
(embora em proporções geralmente pequenas) e a presença cle piroxênios placóides centimétricos, poiquilÍticos, com bordas geralmente irregulares (piroxênio de hábito "chibinÍtico", ver
item
5.4. f.5) . 0s feldspatos potássicos são esbranquiçados e p1-acói
des ; os maiores são centim6tricos " 0 piroxênio e o máfico prin*
cipal, e a eudialita encontra*se como grãos isolados intersticiais xenomórficos, ac.ompanhados de outros silicatos de metais
raros; este hábito d a eudi aTita diferencia a rocha dos chibini
tos da Pedra Balão. A rocha ð leucocrática (M = 15-25), Um outz,o típo facioLágico e de granulaçáo muito grosseira, seilìelhante ao descrito anteriormente, e encontra-se freqtlentemente como
concentrações pegmatóides locais (amostras 472, 480).

Intimamente associado ao fácies principal, e com
passagens bruscas para este, ãs vezes observáveis atð na amostra
de mão, encontra-se ainda um te:r,ceiro facias, de granulação mé*
dia ou nðdia-grosseira (amostra 4I2, 462, 475, 479, 4.81, 550) "As
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texturas são foíaíticas, e por VezeS a rocha apresenta-se Sem
eudialita; predomina o piroxênio prismático, como cristais isolados ou agrupados, sobre o de hábito chibinítico. A combinação
de tipos faciológicos grosseiros e mais finos, sem eudialíta,pa
rece ser uma das características das zonas de borda do corpo '
e extendendo-se para o extremo E, em ãrea infelizmente encoberta e com f.aLta de afloranentos, encontra-se um destacad0 facies bandado (amostras 474,
476), A rocha 6, em conjunto, de textura foiaíticau inequigranu
lar-grosseira, com feldspato potássico subídiom6rfico placéidetabular, nefelina sub6drica milirn6trica cinza clara e pirôxenio
placóide, centimétrico a miLin6trico, con hábito chibinítico.As
bandas, mal definidas ou até ocultas na amostra de mão, obserNo centro do corpo,

bastante claramente nOS blOCoS, onde geralmente aparecem
enfatizað.as pelo intenperismo. Distinguem-se bandas f6lsicas'
com feldspato potássico e nefelina, e bandas eScu1as, ricas em
piroxênio" As bandas são de espessura centinfitrica, mais ou nenoS contínuas, e com limites geralmente aJ-go irregulares, deter
minados pelas terminações irregulares dos minerais componentes'
O bandamento, incipiente, marca-Se mais fortemente em algumas a
mostras centrais o só encontradaS Como blOcoS Tolados " Estas rochas, cujo bandado ê agora claramente visíveI at6 em amostras
var10s
pequenas, apresenta também orientação morfológica de
feldspatos alcalinos? coln suas faces (010) colocadas paraLelamente ao bandamento. Trata*Se de um típi.co bandamento centin6
trico, freqtlentemente encontrado em vários complexos estratifor
mes (e.g", Wager e Brown, 1967); em parte, embora sem mostrar
nega-bandamentos, repete algumas das caracterfsticas descritas
paTa o "kakorkokito" da seqtlência basal de I1ímaussaq (ver Apê!
dice E; Ferguson, 1970 ; Ferguson e Pulve'ttaft, 1963 )
Vam-Se

"

A moda destes tipos faciolõgicos encontra-Se na
Tabela 5-3; descrições microscõpieas estão na tese de M'Utbrich
(1983). Basta indicar que o facies bandado mostra, a16m dos mi-

nerais ja citados, tamb6m crístais idiomõrficos de sodalita (e
in
analcima?) . A nefelina, €il todos os fácies, mostra típicas
clusões aciculares de um míneral de alto índíce, incolor, aSSe*
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melhado ã rinquita. O facies de granulação mais fina, que pela
observação geológica deve ser considerado um facies de borda,mo:
tra piroxênio associado a arfvedsonita subordinada; albita tabu
1ar fresca e freq{-1ente, como inclusão em feldspatos potássicos.

0bservações geol õgi cas, forma e estrutura
Comentam*s€,

a seguir, algumas observações de cam

po:

a) Os melhores afloramentos destes chibinitos encontram-se
na
metade ocidental do corpo, particularmente ao longo do
seu
contato setentrional, onde afloram na encosta interna de uma
crista destacada de egirina fonolitos. 0s chibínitos são intrusivos nestas rochas e os contatos mostram-se, ãs vezes por
dezenas de m, com traçado subhorizontal. Nessa ãrea a metade
oriental, arquea-s€, de N (perto da estrada) para W e SW, efl
concordância com os afloramentos da mencionada crista de fono
1itos. A impressão e a de um contato "transgressivo" entre
chibi.nitos e fonolitos (ver abaixo).
no resto do perímetro, os contatos estej am encobertos,
ou bastante mal definidos, não cabe dúvida de que o conjunto
das rochas chibiníticas adota uma forma de arco, com a concavidade para S.

b) Embora,

c) As rochas bandadas, observadas no centro-leste do corpo, s6
podem cristalizar por mecanismos de correntes convectivas efou
controle da cristalização por processos de difusão, em câmaras rnagmáticas fechadas (e.g., Ferguson, 1970; Sdrensen,l970;
Ferguson e Pulvertaf.t, 1963.; Irvine, 1980) .
Estas observações fundamentam os perfís interpre*
tativos mos trados na Figura 5-13. 0s contatos
de
tipo
"transgress ivo", citados acima, baseiam-se na td6ta
de Hess
(1960 ) , que supõe expansão lateral de uma camara magmãtica fechada, tal que o material a cristaLizat ocupa progïessivamente ,
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N

fi

Figura 5*13. Perfis interpreËativos
através do corpo de chi
binitos de Botelhos. Na
parte inferior, aparece
reproduzido o contorno
do corpo (tomado da Figura 4-4), indicando os
traços dos perfis.
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em

planta, superfícies cada vez maiores.

três dimensões, o corpo apresenta*se com forma
arqueada, provavelmente alinentado por urn canal magnático igualmente arqueado. Alternativamente, a parte ocidental, de
menor
volume , pode ser interpre tada collto uma pro j eção , para W, de Llma
cãmara magnátíca principal, 1oca1ízada mais a E, na região
de
ocorrência dos chibinitos bandados" As duas alternativas, ambas
igualmente adaptadas ãs observações de campo, mostram-se esquema
ticamente nos blocos diagramas da Figura 5-14)
Em

.

5.4.1.7. O Corpo de Chibinitos Orientais
Mapeia*se, com este nome, ufl "corpo" que se encontra etn ãrea de afloramentos extremamente esparsos, quase inteiramente coberta de mata, e fortemente lateritizada, No conjun
to incluem*se tamb6m (indevidamente, poï outra. parte) algumas ocorrências não mapeáveis de nefelina sienitos manchados. O con
junto, portanto, e bastante mais complexo do que 6 sugerido no
mapa da Figura 4*4.
As rochas que caracterizam o tipo faciológico apresentam-se esbranquiçadas, com textura foiaítica marcada, m6dia a grosseira, inequigranular, com feldspatos potássicos tabulares idiomórficos, de at6 15 mm. Entre os cristais maiores, colocam-se os outros componentes da rocha, incluindo cristais meno
res de feldspato. 0 piroxênio mostra-se ora prismático, ora placóide-poiquilítico. A eudial-ita, em quantidad,es bastante signifi
cativas (5eo ou mais) , aparece como agregados pequenos intersticiais. Outros tipos , semelhantes aos descritos , destacam*se pe1a pouca quantidade , ou atê ausência, de eudi alita (amostras 543,
544, 545, 548).
As rochas câracterizadas acima são textural e mineralogicamente bastante similares aos chibinitos de Botelhos e
os que se encontram no Morro do Serrote (nefelina sienitos
com
eudialita do Serrote) ; o facies tipico, no entarrto, 6
bastan*
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Blocos diagramas ilustrando a prováve1 forma do cor
po de chibinitos de Botelhos: Acima: supõe-se condu
to único de alinentação, colocado a E; com traços
subhorizontais, indica-se a área onde são encontra
das estruturas bandadas (ver texto) . Abaixo: forrna
do corpo, co¡n canal arqueado de alinentação. Escala
grâf.:.ca é aproxinada.
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te mais rico en eudialita. Dos chibinitos da Pedra Balão, diferenciam-se por apresentar conteúdos algo menores de eudialita, e
por mostrar freqi-lentemente piroxênios prismáticos (en lugar dos
de hábito placóide chibinítico). A moda destas rochas mostra-se
na Tabela 5-3. Descrições microscópicas estão referidas no trabalho de M. Ulbrich (1983).
5.4. Z. Os Corpos do Anel 0cidental

tal-,

São poucos os corpos encontrados no Anel
apenas três, que se descrevem a seguir.

0c

iden

5.4.2.I. Os Corpos de Nefelina Sienitos Finos 0cidentais
Trata-se de duas ocorrências que bordejam, a N e
a S, um corpo central de nefelina sienitos com eudialita (e outros silicatos de metais raros).
As rochas predominantes têm, ãs vezes) aspecto
de "microsienito", principatrnente se são conparadas granulometri
camente aos nefelina sienitos que afloram nas vizinhanÇâs,
ou
em outras áreas do P1ana1to. A granulação 6 mé¿ia*fina a
fina,
e a cor é cinzenta escura, com aspecto manchado, destacando- se
alguns finos cristais tabulares de feldspato potássi-co , ãIongados e esbranquiçados, em una "matriz" de cor cínzenta escura, de
aspecto fosco? constituída por nefelina e feldspato cinzento .A
textura 6 hipidiomórfica-equigranular ou, mais conumente, foiaítica. 0s piroxênios encontram-se como finos cristais prismáticos
ou irregulares, às vezes tamb6m como agïegados (amostras 530,553).
Ao

nicroscópio, a rocha se distingue pela presença

de grãos subidiomórficos de sodalita albita tabular encontra- se
associada aos feldspatos potássicos (ver tamb6m, entre as rochas
do Anel Norte, os facies de granulação mais fina dos corpo.s 1uj auríticos-chibinÍticos e os nefelina sienítos manchados). 0s piroxênios, raramente, mostram núc1eos de augita; arfvedsonita (tardia?)
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apresenta-se no interior do cristais de piroxênio (para maiores
detalhes, ver M. Ulbrich, 1983). A moda está indicada na Tabela
5-3.
mineralogicamente
Estas rochas são textural e
Ane 1
bastante semelhantes aos nefelina sienitos manchados do
Norte (ver j-tem 5.4, 1.3) .

dizer, por enquanto, sobre as reconstilações de contato entre estas rochas e aS que
tuindo o complexo corpo central (ver comentários no pr6ximo iPouco se pode

ten)

.

5,4.2,2.

O Corpo de

Nefelina sienitos ocidentais

com

Eudialita

Este corpo, rnuito complexo de ponto de vista faciol6gico, encontra-se Sustentando uma ã,rea de p6ssimos afloramentos, €il parte coberta por nata e Vegetação reflorestada' 0s
tipos faciológicoS que Se encontram nesta ârea, €il boa parte co
mo simples blocos rolados, são aqui agrupados um pouco artifici
almente o mais por inp6rio de falta de afloramentos que por verdadeira convicção interpretativa.

Petrografi

a

O tipo maís ca,rã,ctat'ísbíco (amostras 513,

516,

519, 531) 6 um facies leucocrático, algo porfirítico, e de cores cinzentas-esbranquiçadas. Alguns dos feldspatos potássicos
são centirnétricos, placóide-tabulareS, brancos. Entre estes'coloca-se uma "natIiz" cinzenta de feldspatOs, nefelinas e piroxênios; os últimos são prisnáticos e milimétricos, e encontramse como prisrnas isolados. A textura, de granulação média a médio grosseira, é foiaítica. Eudialita observa-se intersticialmente, como grãos isolados (raramente mais de 3so) , Ao microsc6pio, observa-se tarnbém giannetita (M.U1brich, 1983 ; Tabela 5-3).
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segundo facies , (amostra 5r2 ¡ , encontrado per
do contato meridional, é semelhante ao antelior, do qual se
tJm

to
diferencia pela granulação mais grosseira e maior quantidacle de
vãeudialita, mineral que também se encontïa como rnanchas de
rios grãos, além de aparecer cono grãos isolados. Na rocha, oba
servam-se segregações pegmatóides, de granulação grosseira
muito grosseira? enriquecidas em eudialita. Ao microscõpio, eilcontra-s e arfvedsonita substituindo o piroxênio (lvl.Ulbrich,1983).
Un tev,ceiz,o tipo faciológico (amostras 5I7 , 522,
fino
537) é muito semelhante texturalnente ao nefelina sienito
ocidental (ver item anterior), do qual se diferencia por mostrar
granulação algo mais grosseira e um silicato marrom-amarelado(de
metais raros?) não identificado; ao microscópio, este facies taq

mostra albita tabular, feldspato potãssico micropertítico, e
cristais irregulares de arfvedsonita nos núc1eos de píroxênios

bém

(M.Ulbrich, 1983).

0bservações

Geol ógi cas

0s contatos com os nefelina sienitos finos só são
observados no extremo meridional deste corpo; naquela região, os
nefelina sienitos predominantes são os do segundo facíes, descrito acima, que aparecem como manchas gu€, ern conjunto, cortam
No
o corpo de nefelina sienito fino (que portanto e anterior).
resto do perímetro, os contatos estão totalmente encobertos , ignorando-se tanto as relações do corpo com as rochas vizinhas coî&
mo as dos vários tipos faciológicos entre si" A topografia,
borda E deste corpo, é de poucos contïastes, poT estar construÍ
da sobre brechas piroclásticas eUê, como "manto", parecem cobrir
os afloramentos dos nefelina sienitos; estes úttimos são conside
rados, por razões geológicas, intrusivos nas brechas " Na borda
ocidental, onde os nefelina sienitos são intrusivos nos egiriùa
fonolitos, encontram-se alguns blocos isolados de nefelina sienitos finos.
Estas observações indican que o corpo está consti
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tuído por várias unídades 1itológicas. Algumas delas estão provavelmente relacionadas entre si do ponto de vista gen6tico, daas
do o caráter agpaÍtico de seus minerais acessários. Assim,
rochas com mais eudialita (o segundo tipo faciológico, ver acima) extendem-se, a S, como faixa definida por alguns afloramentos isolados, aparenternente em contato direto com os nefelina si
enitos finos (ver Figura 4-4). Esta faixa pode ser interpretada
tanto como um corpo menor de colocação tardia, ou alternativamen
te, como uma segregação 1ocal , enriquecida em elementos raros e
votáteis por processos endógenos (ver discussão entre magmas agpaíticos e miasquíticos, no item correspondente do Capítu1o 6.

5.4.2.3,0 Corpo de Nefelina Sienitos

com

Eudialita, S do Ponto

da Cascata
Pouco a S do Ponto da Cascata, encontra-se locaIízado no Anel ocidental um corpo alongado-e1ipsoidal, QLr€ cobre
aproximad.amente 0,5 k*2, com extensão de perto de I ,5 km e largu
ra náxima de 500 n; nele predorninam os nefelina sienitos com eudial i ta .

Petrografi a
O

facies predominante (arnostra 752) 6 um nefeli

na sienito de tendências porfiríticas, cinzento-escuro esverdea
do, de texturas foiaÍticas a hipidiornórficas- inequigranulares,
m6dio-grosseiro. O feldspato potássico é placóide-tabular; a1guns cristais atingem tananho centimétrico. As nefelinas, milin6tricas, são subédricas e os piroxênios encontram-se como pris

isolados, por vezes milimétricos. Eudialita mostra-se como
grãos intersticiais; mais abundante é a astrofilita (e outros
silicatos de metais raros) que aparece como agregados intersticiais tardios fibroso-radiados. 0s silicatos de metais raros,
en conjunto, são mais abundantes que os piroxênios; M - 10-15.
mas
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da
Outro facies (amostra 754), observado perto
borda ocidental do corpo, 6 de cor cinzento claro, textura mais
foiaítica, granulação m6dia e com poucos silicatos de metais raros; a eudialita, €fl particular, está ausente. O piroxônio, pris
mático, freqtlentemente aparece como agregados de vários cristais.

Ao nt'[ez,o s cópio,

obse

rva* se f e ldspato

potás s ico

(cf. M. Ulbrich, 1983), nefelinas geralmente xenomérficas, e egirina en glomárulos, em parte com os núcleos substituídos por anfibó1io pardo -azul (riebeckita?) ; a1ém
de encontrar-se eudia.lita intersticial em pequenas quantidades,
observa -se tanbén vários silicato de metais raros, não identifi
com geninação muito boa

cados.

0bservações geolõg'i cas, forma e estrutura

de seu
contato ocidental, sali.ências angulosas, provavelmente indicativas de uma colocação "permissiva", controlada pela estrutura dos
egirina fonolitos (juntas); os contatos parecem verticais"
O corpo mostra, particularmente ao longo

Neste corpo, prêdominan os nefelina sienitos com
eudialita; perto da borda ocidental aparecem rochas com poucos
os
silicatos de metais raros; não se observa a passagem entre
dois tipos (gradativa ou abrupta?). Esta situação é semelhante ã
(item
que se observa nos nefelina sienitos do Morro do Mel
5,4.7.L) e no pequeno "dique" de nefelina sienito com eudiali
ta da borda oriental (item 5.4.6.2), onde coexistem tipos miasquíticos e agpaíticos
"

5.4.5. Os Corpos da Zona do Morro do Serrote
A área do Morro do Serrote destaca*se pela grande
complexidade petrográfica. 0 próprio Morro do Serrote 6 sustentado
pela maior manifestação fanerítica da área, o nefelina Sienito
coin eudialíta do Serrote. A lV e SW, encontram-se duas ocofrên-
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cias faneríticas adicionais, que constituem os coïpos de nefelj-na sienitos cinzas e com biotita (Figura 4-4) , com os quais a ocorrêncía anterior está parcialmente em contato. Na Serra
do
Quartel, que se extende para N até a localidade de Cascata, observa-se um número grande de corpos faneríticos, corrstituídos pe
los nefelina sienitos porfiríticos do Serîote, que em parte tamb6n adentram pelos campos, a S14l do Morro do Serrote (Figura 4*4).
A E do Morro do Serrote, €il parte tamb6m em contato com os nefelina sienitos com eudialita, aparecem as rnanifes
tações de nefelina sienitos da Pedreira, aqui representados tanto pelos facies típicos cono pela variedade cinza; estas úftimas ocorrências são descritas no item 5"4,4.

5.4.3.1. O Corpo de Nefelina Sienitos Cinzas do Serrote
É este um pequeno corpo de nefelina sienitos,com
forma de dique, algo alargado para W, de 600 m de extensão e
?
0,15 km". 0 facies petrogrãfico consiste de rochas com texturas
não foiaíticas, médias grosseiras, de cor cinzenta escura. São
rochas hololeucocráticas, com pouco piroxênio, que aparece como
agregados, €Ír quantidades reduzidas; observam-se tanbém peque
nos cristais disseninados de pirrotita (amostras 178,306).
As descrições microsc6picas mostram, além do piroxênio, também biotita; os acessórios são miasquíticos (,f1uoritã, titanita, magnetita). Em alguns casos, observam-se cristais
(efeitos metassomáticos?) (M.Ulbrich, 1983).
de astrofilita
Modas

desta rocha citan-se na Tabela 5*3"

0 corpo, oil parte alterado hidrotermalmente, apresenta na sua parte neridional, alguns escassos afloranentos
')
(poucos m- de extensão) com agregados de pseudoleucita, arredondada e centin6trica; por vezes irregular e difícil de identificar, em matriz cinza.
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As relações de carûpo sugerem que este corpo õ
terior ao nefelina sienito com biotita (ver item seguinte).

5.4,3,2. O Corpo de Nefelina Sienitos
O corpo de

com

nefelina sienito

an

Biotita do Serrote
com

biotíta 6 de di-

mensões reduzidas, grosseiramente quadrangular, ocupando aproxi*
madamente 0,35 km? . Embora pequeno, é faciologícamente complexo;
inclue-se nesta descrição dois tipos petrográficos, un deles pre
doninante a E e com biotita, o outTo substituindo o anterior
a

W, con piroxênio e biotita.
O facies com biotita

(amostras 310, 311, 34f) e
cinzento, grosseiroo algo inequigranular, onde a biotita, máfico único ou predominante, aparece como agregados intersticiais
de lâminas finas ou, mais marcantemente, como "livrinhos" subé-

dricos milimétricos ; o piroxênio, prismático, está quase
ausente. A rocha e hololeucocrática.

sempre

0 outro facies (amostras 3I4, 327 " 624) de cores cinzentas algo mais claras, de granulação média a grosseira,
com texturas mais foiaíticas, mostra biotita e piroxênio como os
minerais mãficos principais
"

Constituindo-se num tipo faeiológico "sui
gene
ris", que como faixa se extende atê os contatos com o corpo de
nefelina sienito cínza, encontra*se uma rocha com aspecto
"hí
brido" (amostras 318, 32L) ; ne1a, destacam-se macroscopicamente
aparentes "veios" e "manchas" cinzento-esbranquiçadas de nefeli
na sienito mais claro, englobando porções pequenas e mal definidas de un nefelina sienito cinza. Esta rocha, oâ qual o piroxê
nio é praticamente o único náfico, apresenta-se tanb6m com piri*
ta e pirrotita disseminadas. Embora não espeeialmente est,udada
ou mapeada, esta faíxa sugere passagen dos nefelina sienitos com
biotíta, por "digestão", para os nefelina sienitos cinzas.
As modas destas rochas encontram*se lanÇadas na
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Tabela 5-3. As descz,ições microscópicaa mostram acessörios miasquíticos. Os nefelina sienitos com biotita colocados nas proxinidades do contato con os nefelina sienítos com eudialita, mostram

-se recristalizados (sem bíotita, com piroxênio como prisnas fi"
nos, e presença de lamprofilita e rinquita) (cf . M.U1brich,1983).

5.4.

5.

3

. Os Corpos de Nefel ina Sienitos Porfiríticos

parte da Serra do Quartel, e com extensões para o interior do maciço, observa-se um notável conjunto de pequenos corpos de nefelina sienitos, os aqui chamados de
"porfiríticos do Serrote", que se extendem como uma marcada fai*
xa arqueada, de uns 11 km de conprimento, com largura nédia de
I-1,5 krn. A faixa ocupada por estes corpos inicia-se a N' na 1ocalidade de Cascata (em parte sustentada por estes nefelina sieabandona
nitos) para continuar pela Serra do Quartel, a qual
Morro
mais a S para se adentrar nos Campos localizados a S do
do Serrote. A curvatura desenhada, con concavidade voltada para
o Morro do Serrote, coincide aproximadamente com um arco de cÍrculo cujo centro situa-se no próprio Morro do Serrote. 0 conjun
to de afloramentos configura então um arco de cÍrculo que se posiciona concêntríca e externamente à "estrutura circular do Morro do Serrote", identificada pelas suas feições topográficas e
pela rede de drenagem (ver discussão nos itens 4-5 e 5.4.3.4),
Ocupando boa

Parte das ocorrências, na encosta externa da Serra do Quartel e no próprio Vale do Quartel, são intrusivas na
"faixa piroclástica do Vale do Quartel"; algumas manifestações me
nores, das quais Se mapeiam apenas três ou quatro, estão inteira
mente imersas em rochas

Petrografi

piroclásticas.

a

Estes nefelina sienitos são rochas muito particulares ,raras no distrito; equivalentes texturaís se encontram sus
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tentando parte do Morro do Me1 e nllma pequena ocorrência
borda oriental (ver itens 5.4. ó.1 e 5. 4.7 ,I) .

tipo faciológico que predomina e um nefelina
sienito francamente porfirítíco (que,em partes, é um nefelina
síenito pórfiro) (arnostras 358, 658, 6ó1, 792, 793, 794, 815,
813a, 809, 803). Os fenocristais são de feldspato potássico, t,a
bular-laminar, idiorn6rfico, às vezes com contornos algo irregulares e com inclusões de nefelina; são centim6tricos a nilimátrÍcos, seriados, e aparecem esbranquiçados, cinzentos, esverde
de
ados ou avermelhados, por alteração incipiente. 0s teores
fenocristais variam, desde 10-15% at6 50%. A matriz 6 de tons
acinzentados, esverdeados ou avermelhados, de granulação fina
geralmenou rnédia; consiste de feldspatos menores e nefelina
te alterada (de aspecto vítreo, por passagem para natrolita) . Ù
piroxênio, por vezes milim6trico e fenocristalino, escasso, encontra-se como prismas isolados ou em agregados. A rocha é freqtlentenente hololeucocrática (ver Tabela 5-3).
O

Alguns tipos faciológicos, aparentemente localizados em corpos menores, ou nas bordas de corpos maiores, apresentam-se com matriz fina ou muito fina (e.g", amostras 667,

ó69,

664)

.

ríçõas nticz,oscõpiaas (M"Ulbrich,l9B3) moq
tram que a nefelina apresenta uma fina faixa na sua borda exter
nâ, constituída por inclusões orientadas de prismas pequenos de
egirina , colocados paralelamente ao contorno externo do crista1. Os piroxênios da rocha, escuros, são por vezes zonados,com
para
núc1eos de egirina augita pouco pleocr6icos, que passam
egirina augitas fortemente pleocrõicas.
As

dese

0bservações geol õg'icas, f onmas e estruturas

Parte de alguns corpos maiores (.junto com mani*
festações nenores) encontram-se coLocados nas brechas piroclás-
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ticas do VaIe do Quartel ; embora não Se observem contatos, supõe-se, por razóes geológicas, que os nefelina sienitos porfirí
tlcos são intrusivos nas brechas. A histõria, entretanto, pare
ce mais complexa, já que foram observados blocos decin6tricos a
centimétricos de nefetina sienitos porfiríticos (sirnilares aos
fácies aqui descritos) nas brechas e tufitos, a W da rodovia Po
ços de Caldas - Ã.guas da Prata; comentários sobre estas observa
ções, e as implicações para a deterninação das relações de idades, tecem-se no iten 3.2.L,
do
As formas dos corpos local izados na Serra
Quartel , e nos campos interiores, são bastante variadas. Em alângu1 o s
guns casos, encontram-se formas triangulares, otl com
mais agudos, indicando uma prováve1 colocação dos nefelina sienitos noS egirina fonolitos, por meCanismOs "permiSSiVoS". Em
outros casos, os limites dos corpos desenham formas sinuosas a
irregulares. 0s contatos da rocha fanerítica com os egirina fonolitos, observados poucas Vezes , são Sempre abruptos. 0s nefelina sienitos porfiríticos são, certamente, uma fase nagrnática
diferente geológica e temporalmente, dos egirina fonolitos (que
por outra parte, praticamente nunca se apresentam porfiríticos).

conentários adicio
nais. Um corpo, €fl particular, se destaca, 4 km a SW do Morro
do Serrote; a sua extremidade ocidental se mostra separada do
corpo maior, a E, por uma delgada faixa de egirina fonoli-tos,su
gerindo invasão destes nos nefelina sienitos.
Algumas ocorrências merecem

Enbora não se possa rejeitar a idéia de invasões
posteriores de egirina fonolitos, as observações geol69icas ge-

rais indicam eu€, em gera1, os nefelina sienitos
são posteriores ãs rochas vulcânicas.

porfirÍticos

Este argumento pârece tanbém reforçado pelos seguintes comentários sobre duas estrutuïas, em arco de cÍrculo,
que se destacarn nesta ãrea. A primeira é a iã" indicada, formada
pelos afloranentos de nefelina sienitos porfiríticos, ao redor
do Morro do Serrote. A segunda, mencionada no item 4-2, está ca
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racterizada pelo posicionamento arqueado da "faixa piroclástica
do Vale do Quartel", que apresenta extenso raio de curvatura; o
que
seu limite oriental está formado pelos egirina fonolitos
sustentam as Serras do Quartel e do Paiol (ver Figura 1-4). Con
4 -9 )
siderações geológicas (item 4-2; ver também Figura
do
Sugerem que os egirina fonolitos das Serras do Quartel e
Paiol se colocaram aproveítando zonas de debilj.dade" Os doís
dos
"arcos" assim definidos, o das manífestações intrusivas
egirina fonolitos (colocados numa primeira zana de debilidade)e
o definido pelos afloramentos dos nefelina sienitos porfiríticos (identificando uma segunda zarta de debitidade) formaram- se
certamente em tempos diferentes: o segundo arco, por estar geo
metricamente Superposto ao primeiro ( o dos egirína fonolítos),
é provavelmente de idade posterior (juntamente con os nefeli
na srenitos porfiríticos nele colocados) (ver discussão adiciona1 no item seguinte).

5.4.3,4.0 Corpo de Nefelina Sienitos

com

Eudialita do Serrote

Sustentando o Morro do Serrote, e estendendo* se
como manifeStaçõeS correlatas, especialmente paTa S, obserVam
-se ocorrências de um nefelina sienito esbranquiçado muito típl
co, com escassa eudialita. A Superfície total coberta por es*
tes facies e de aproximadamente g km2; descontadas as manifesta
ções mais importantes dos nefelina sienitos da Pedreira, este
corpo e o de maior extensão areal encontrado no Planalto.

Petrograf

ia

O

típo caractøt'ãstíco do Morro do Serrote

(amos-

tras ó8-70, 345, 346, 360, 364, 366, 599, 600, 604, 607-609'Ó11)
e um nefelina sienito maciço, esbranquiçado, e om textr:ra fo j-aítica, média-grosseira. Consiste de feldspatos potãssicos maio
parte
res , centinétricos, brancos ¡ tahr,rlares a placöides u êfl
seriados. Entre estes feldspatos, posìciÕnäm*se os feldspatos
piroxQ
menores, nefelina subedraiS cinzentas e intersticiais ' e
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nios prismáticos-aciculates, que se encontram ora como grãos
prismáticos isolados, ora em agregados, bastante freqtlentemente tardios e aciculares-radiados. A eudialita, intersticial,nos
tra-se irregularmente distribuída, junto com outros silicatos
de metais raros. A rocha é leucocrática a hololeucocrática. Vg
riedades pegmatõides (amostra 311) de granulação grosseira a
murto grosseira, encontram-se como Segregações locaiS na rocha
acina mencionada; freqllentemente, estas variedades são ricas em
eudialita.
(anostras Il2,60I ,
com
3óó ) , apenas variedade do fácies predominante, mostra-se
pouca ou nenhuna eudiaLita; não faltam, entretanto, outros sili
catos de metais raros.
Un tez,ceiro típo faciol6gico

Muito localmente, encontra-se uma roeha cinza ,
(amostra 344) grosseira-rnédia, com textura hipidiomórfica- granuIar, não foiaítica; os feldspatos potássicos, cinzentos , são
subedrais, tabulares a equidimensionais, com nefelina cínzenta
e prismas isolados de piroxênio. A eudi aLíta está ausente, ou
a
encontra-se en proporções muito pequenas; M - 5. Ignora-se
relação desta rocha (diques?), com os nefelina sienitos esbranquiçados, por faLta de afloramentos.

fonolitos
Nas zonas de contato com os egirina
(particularmente as que afloran a S do Morro do Serrote, Figura 4-4) encontra-se bastante freqtfentemente rochas metassonãti*
cas, enriquecidas em egirina e eudialita, de granulação fína
até rnédia-grosseira, por vezes bandadøs (egirinitos, eudralrta
egirinitos e rochas sieníticas mesocráticas, com ou sem eudiali
ra)

.

nefelina com abundan
tes inclusões prismáticas não identíficadas (ver tanb6n descrições de chibinitos do Anel Norte) ; arfvedsonita ocorre nos núcleos de nuítos cristais de piroxênio (M.Ulbrich, 1983; modas
Ao mierosc6pio, observa-se

na Tabela 5-3).
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0bservações geo'l 6gi cas , f orma e estrutura
Os nelhores afloramentos encontram-se

na ocorrência de maior extensão, no Morro do serrote, onde se observa
claramente que o nefelina sienito com eudialita é intrusivo nos
fonolitos ; em partes muito bem expostas, na encosta ocidental
do Morro do serrote, exibem-se, na zona de contato, abundantes
veios e bolsões pegrnat6ides. de granulação grosseira a muito
grosseira, geralmente feldspáticos.
0s contatos da ocorrência principal adaptam- se,
em geral, ã topo grafia do Morro do serrote. Em parte, infere-se
um contato do tipo "transgressi.vo", pela inflexão do seu tïaço, no mapa, quando a topografia é cortada por um vale (e.g. ,
contato nor-ocidental, Figura 4-4) ; os contatos são provavelmen
te de mergulho moderado a forte (ver perfil interpretativo
da
Figura 5-15 : ver também item 5.4.1.6) .
Algo para S do Morro do Serrote, mapeiam-se ainda duas manifestações correlatas. A prirneira destas aparece como faixa de pouca expressão, que se conecta pelo seu extremo sE
com a ocorrência principal do Morro do serrote (Figura 4-4), A
planta dos afloramentos sugere que os magmas
corre spondente s
deste fácies extravasaram poï condutos verticais, provavelmente
dispostos ã maneira de "canais anerares" ou "arqueados" (Figura
4-4).

A segunda das manifestações ocorre como faixa al
go mais Larga, eue se supõe alinentada por um canal vertical,
colocado por fora da estrutura principal do Morro do serrote.
0s blocos diagramas da Figura 5-I7 retratam
a
interpretação sugerida acima. Observe-s€, poï outra parte, que
as relações topográficas (ver por ex. o perfil BB' da
Figura
5-15)não se contrapõem ã suposição de que a estrutura é a
de
uma 1âmina horizontar erodida (ver bloco .Jiagrama inferior, Figura 5-15) . Das duas ínterpretações, prefere-se entretanto
a

t¿too
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t400
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Figura 5-15. Perfis interpretativos, corpo de nefer.ina sie^itos
con eudialita do Serrote. para localização dos per_
fis, ver figura seguinte. 0 segundo perfil
indica
do supõe canais magrnáticos vetticais para as ocor_
rências nenores, a S (ver blocos diagramas da Figu-

ra 5-17).
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que Supõe canais Verticais, pelas tazões apontadas acima, e ou
tras que estão implícitas na discussão sobre a natureza "vulcâ
nica" do Morro do Serrote (ver úttimo parágrafo, neste iten) .

A seguir, merlcionam*se as observações geolögicas
que permitem identificar uma possíve1 seqtlôncia de eventos:

a) Os egirina fonolitos e fonolitos porfiríticos (corn analcina )
mostram-se invadidos pelos nefelina sienitos com eudialita
Não 6 possÍve1 saber se os egirina fonolitos são anteriores
ou posteriores aos fonolitos porfiríticos.

"

s 1en]- b) Não se conhece a relação de idades entre o nefeli.na
to com biotita e o cinza', a aparição da zona de transi-ção en
tre ambas as ocorrências (ver iten 5.4.3 .2) " com äspecto de
rocha "híbrida", sugere que o nefelina s ienito com biotita 6
posterior ao cínza,

^t

Diques, de espessura decimétri-ca, com aspecto macroscõpico de
fonolitos faneríticos esverdeados (ou micro-nefelina sienitos) encontram-se cortando os nefelina sienitos com biotita,
perto do contato entre estes e os nefelina sienitos com eudia
lita (Figura a-Ð; estas rochas <le dique, que apresentam bas-

tante egirina intersticial e abundante eudialita, consideram*
-se derivadas do nefelina sienito com eudialita, QUê portan*
to seria posterior ao que apresenta biotita.
pseudoleucita fonolitos cortam, como díques, tanto os egi*
rina fonolitos como os fonolitos porfiríticos; estão em parte
alterados hidroternalmente e cortados pelos vei.os verticais
de caldasito " A sw da ocorrência de nefelina sienitos com bio
tita, encontra-se um dique de pseudoleucita fonolito, d-e pou*
ca expressão, cortando oS nefelina sienitos com biotita

d) Os

"

Estas observações sugerem que os pseudoleueita fo
nolitos são, provavelnente, a rittíma manifestação magmática da
6,tea; previanente, Colocaram- Se os nefelina sienítos rniasquí
ticos e agpaíticos (nessa ordem), intrusivos nÕs fonoliteis da
ã.rea.
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de
0 Morro do Serrote encontra-se no interior
uma estrutura circular, discutida no item 4-5; na discussão correspondente, levanta-se a possibilidade que o Morro seja un vu1
cáo erodido. Argunentos a favor desta hipótese, embora não definitivos, são os três que se mencionam a seguir. Por um lado, des
taca-se a própria multiplicidade das manifestações magmáticas,to
das local ízadas no Morro do Serrote, que culrninam com a altera
ção hidrotermal e a colocação dos veios de caldasito (no Morro,
ou nas suas vizinhanças). 0 segundo argumento emana da interpretação apresentada nos bloco-díagralnas (Figura 5-17 ) que sugerem
uma estrutura bastante complexa dos canais de alinentação do nea
felina sienito com eudialita. 0 terceiro argumento assinala
presença do "arco" formado pelos afloramentos dos nefelina sieni
tos porfiríticos (ver itern 5.4.3.3) , que identificam uma prová
ve1 zorla de debilidade; o arco está centrado no Morro do Serrotê, sugerindo portanto efeitos estruturais direta ou indireta
mente relacionados ã pr6pria estrutura do Morro (por exemplo,
estruturas concêntricas de colapso ou debilidade, gerando zonas
favoráveis ao "emplacement" dos nefelina sienitos porfiríticos)"

s.4.4.

Corpos do Interior do Maciço: as ocorrências de Nefel
na Sienitos da Pedreira, e rochas associadas
0s

Na Pedreira da Prefeitura, a E da cidade de Poços de Caldas, observa-se uma ZoÍLa de contato de um grande corpo (ou corpos?) de nefelina sienitos com os egirina fonolitos do

Anel Norte. As rochas desse corpo são muito caïacterísticas , emUma
bora se apresentem com cores e granulações algo variadas.
de
feição adicional, freqtlentemente repetida em outros locais
contato, é a presença constante de enclaves arredondados, afaníticos a microgranulares. Estas rochas faneríticas são coletivamente Chamadas de "nefelina sienitoS da PedreiTa" o PoI Ser a Pedreira da Prefeitura o loca1 mais adequado para a sua observação
e anãLise; o nome previarnente util izado de "nefelina sienito híbrido" (e.g., ulbrich et ãI.,1979; M. Ulbrich, 1983) ê abandona
do, por ser de natuteza gen6tica e prestar-se portanto a interpretações variadas.
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Figura 5-16. Localização dos perfis, corpo de nefel ina sienitos
con eudialita do Serro te .

Figura 5-17. Blocos diagranas ilustrando a provãvel forma do
coÌpo de nefelina sienitos com eudialita do Serrote. Aoima: bloco diagrana nostrando a estrutura em
corte E-W (as linhas tracejadas colocam-se aPenas
para enfatizar a provãvel forna afunilada).Abaiøo:
Cortes SWS-NEN, ¡nostrando duas possibilidades (várlos canais E1i¡¡entadores, afunilados paÌa acima,
Das
vs. nodelo de "lânina horizontal central").
duas, a prineira parece adaptar*se melhor as obser
vações de carnpo e a forrna gerel do corpo.
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As ocorrências de nefelina sienitos da Pedreira,
junto com rochas geologicamente associadas, constituem-se na expressão sienítica mais importante do Planalto; o; afloramentos ex
tendem-se por uma superfície aproxinada de 88 km", quase 2/3 de
todas as exposições de nefelina sienitos do distrito. Desse tone fe 1 ina
tal, perto de 80 km2 coïTespondem aos afloramentos de
sienitos típicos da Pedreira. A superfície restante 6 ocupada por
fácies
nefelina síenitos diversos, que se supõe associados aoS
da Pedreira por dois motivos: semelhança mineral69ica e quírnica
(são todas rochas miasquíticas a intermediárias) e associação geo
1ógica, j6, que Seus afloramentos encontïam-Se marginando os fãcies da Pedreira.
Os afloramentos formam uma J'atga faixa centTaI,
que por quase 18 km se extende desde a Pedreira da Prefeitura ( a
E da cidade de Poços de Caldas, no início da estrada secundária

que leva para Botelhos) at6 as vizinhanças do Morro do Serrote.
A faixa, com largura de 4 atê 6 kn, extende-Se com direção geral
N40-50 E, ocupando perto de 84 kmZ. Algumas massas isoladas' que
cobrem aproxinadanente 4 kmZ e em parte são extensões laterais e
apófises da faixa central, observam-Se especialmente a N, E e S
de 1a

0s melhores afloramentos são os que se observam
ao longo do contato ocident.al com os egirina fonolitos, especialmente na parte N; nessas regiões, os contatos podem Ser confirmados ou, pelo menos, lançados no mapa com aproxirnações não superiores a poucas dezenas de metros. Ao longo de seu contato orienta1, as exposições são menos satisfat6rias, embora possan ser i
e
dentificados claramente os limites de vários corpos sat6lites
apófises (Figura 4-4).

partes meridionais da faixa central, aproxinadamente a partir do Aeroporto para o S, oS afloramentos de rocha fresca são extrenamente raros (ãs Vezes, apenas alguns blocos isolados por t*2) e oS contatos são, portanto, todos inferidos. A paisagem nessa região é a de morros com formas arrendonda*
em
das, constituídos essencialmente por rocha internperizada e,
Nas
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partes , alterada hidrotermalmente " Na parte central da faixa, per
corrida pelo Ribeirão do Cip6, os af.Ioramentos são aínda mais escassos, ou desaparecem por completo"

Petrografia
Estas rochas estão constituÍdas quase inteiramen
te por feldspato potássico e nefetina. 0 piroxênio (muito raïamen
te acompanhado por biotita) encontra-se em proporções bastante re
duzidas; são raras as rochas com maís de 10% de minerais máficos,
e- muitas são hololeucocráticas. Os minerais acessóríos (titanita,
opacos) aparecem em quantidades pequenas, enquanto que os silicatos de metais raros estão ausentes ou se encontram apenas esporadicamente, em quantidades inferiores a 1 ou Zeo
"

Este grupo de rochas, aparentemente monõtono, po
de entretanto ser subdividido em pelo menos dois grandes conjuncol ,
tos, atendendo a diferenças ãs vezes bastante marcadas na
na textura, nas proporções de nefelinas, e no hãbito do piroxênio.

conjunto 6 o dos típicos nefelina sie
nitos da Pedreira; a maiora das variedades está exposta na própria Pedreira da Prefeitura, com uma notável exceção (a da variedade cinza) , O segund,o conjunüo 6 mais heterogêneo, agrupando- se
nele vários tipos faciológicos que, êfl geral, s6 se encontram na
ârea sob discussão; trata-se de rochas que se associam geográfica
€, pelo menos em parte, tambén gen6tica e temporalmente aos típi
cos nefelina sienitos da Pedreira.
O pz,ímeíz,o

A)

O conjunto de NefeLina

Sienitos Típicos da Pedreira

0 melhor local para a familiari zação com as lito
gias típicas e a Pedreira da Prefeitura; na Pedreira inexiste ape
nas o "nefelina sienito cinza da Pedreira", cuj.as ocorrências encontram-se mais pata S (Figura 4-4) . A seguir, descrevem*se os
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facies (amostras 30'39, 234-242, da Pedreira da Prefeitura; do
interior do Planalto são as amostras 37L,375,376,378,379
390, 381, 385, 386, 396, 397, 435-439, 564-566, 569, 570, 575
622,819, 822 para amostras do tipo cinza, ver abaixo).
,

,

NafaLína síøníto grössairo da Pedteiz'a, ma,nchado
Este nefelina sienito se destaca pe1"a granulação grosseira j-nequigranular, textura en geral foiaítica, e aspecto manchado característico. Os feldspatos potássicos apresentam-se acinzentadOS, oU acinzentadOS-rosadOS, COm "manchas" esbranqUiçadas, mui
to destacadas; outras VezeS, obServa-Se zonalidade na colora*
ção: centro esbranquiçado, bordas cinzentas ou cinzentas- rosa

"

flostra
das. A textura, foiaítica com tendência a porfirítica,
cristais maiores de feldspato potássico, de atê LZ-IS mm, tabulares e de contornos irregulares; os feldspatos menores são sub
idiornórf icos , também tabu1areS o e associam-se com nef el ina intersticial. 0 escasso piroxênio encontra-se como grãos isolados,
ou como agregados irregulares de pequenos cristais.
NafeLina síanito da Padz'eina, eom þendâneia poYmaio
fíriÉícø, de g?anuLação mãdda" Ë uma rocha com cristais
res de feldspato potássico (at6 10-12 mm) , que, como "fenocris
taiS", destacam-se da "matriz" con granulação média ou nódio
grosseira. A textura é foiaítica, pelo hábito placóide- tabular
dos feldspatos potássicos; o piroxênio encontra-se somente coirregulq
mo agregados intersticiais pequenos ou como cristais
res isolados. A rocha é ora homogeneamente col"orida (cinza-rosa
da ou cinzenta) , ora apresenta aspecto manchado, com feldspatos
esbranquiçados e cinzento-rosados (ver a cor da variedade des

crita acima).
Pedreira, rósaos a acinzan*
tados, finos-mád,dos, Algunas variedades são de granulação fína
-m6dia, equigranulaïes, €fl parte com alguns cristais milim6tricos naiores de feldspato potássico; a cor ê ora cínzenta (le
Nafelina síenitos

d,a

vemente arroxeada),ora acinzentada-rósea, São

tipos naiS raros
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que os citados acima, e observados s6 localmente. Na Pedreira da
Prefertura, estas rochas se encontram como enclaves, tamb6m aparecendo como áreas irregulares com passagem râ"pid,a para os tipos
mai

s

comuns.

NefaLina síertitos cinzas da padreiz"a ( amostras
.51, 571, 578, 605, 617 , ós0). Este facies hololeucocrático e te4
tural e mineralogicamente muito parecido com os típicos nefelina sienitos da Pedreira; diferencia-se destes pela cor cinzenta
escura uniforme (levemente arroxeada), a pouca quantidade de máfrcos e a textura. que macroscopicamente 6 mais hipidiomórficagranular que foiaítica. As características petrográfícas, e a sua
localização geológica (Figura 4-4) indicam que estas rochas são
variedades de nefelina sienitos da pedreira.

Este facies inexiste na própria Pedreira da pre*
fertura. e é muito raro na parte N da área em discussão, onde
apenas é encontrado em alguns locais isolados (por exemplo, como
Dequenos afloramentos Ro campo do Agostinho) " pelo contrário, a
S do Ribeirão das Antas, a rocha constitue-se localmente em ti*
po dominante (Figura 4-4),
A rocha encontra-se como duas variedades facioló
gicas . A prtnedra e mais câraeterístiea e de granul ação grossei
ta, inequigranular, com textura hipidiomdrfica não foiaÍtica" Os
feldspatos maiores (ató 10 nm) tabulares e de contornos irregula
res, exibem típicamente pequenas inclusões de nefelina; este úftrmo mineral encontra-se tanbém como cristais ìntersticíais sub6
dricos. 0 piroxênio, muito escasso, mostra-se como pequenos grãos
irregulares intersticiais.
Uma

sagunda uaz,iadade, mais porfirítica,

desta-

ca-se por mostrar feldspatos pot,ássicos maiores (s-6 mm) tabulares, em rnatriz predominante de granulação m6dia, e textura gïanu
Lar não foiaítica, na qual se observam feldspato potássico, nefe
lÍna e escasso piroxênio.
Caracberistieas m,tarosaõpt eas, As facies de gra-
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"

nulação grosseira são rochas com texturas foiaíticas. Os feldspatos potássicos, opticamente zonados, aplesentam-se como cris-

tais alongados-irregulares, com nefelinas subidion6rficas- intersticiais" Albitas tabulares (e pertíticas) são extremâmente
raras. Os piroxênios ocorrem geralmente como agregados, junto
dos
com magnetita, titanita e apatita. Característica notável
vários facies de nefelina sienitos da Pedreira e a marcada zoTLa
lidade dos piroxênios. 0s cristais apresentam-se com núc1eos in
colores de augita ou soda-augita, comumente corToídos , sobrepos
tos aos quais encontra-se delgadas zonas intermedj,ãrias com egi
rina-augita; por fora, observam-se bordas de egirina" Esta zona
lidade, opticanente muito marcada, apresenta assim, eil grãos in
dividuais, variações químicas que se extendem, quase que continuamente, desde os termos s6dico-magnesianos até extremos egirí
nicos (para discussões detalhadas, ver M.Ulbrich, 1983)" Em aIgumas amostras, principalrnente do interior do maciço, o anfib6lio (verde até pardo) substitui parcialmente o piroxênio. Bioti
ta é mineral raro nestas rochas.
Nos facies de granul ação m6dia a fina, de bor
da, as nefelinas ocorrem cono cristais idiomórficos menores, to

talnente incluídos em grãos maiores subidiomórficos*irregulares
6
d.e feldspato potássico. Piroxênio, como no facies anterior,
fortemente zonado.

Do ponto de vista químico, o feldspato potãssi
co destaca-se por ser relativamente rico em Na (OrOS-BSAbg0-14)
e pelo a.lto
conteúdo em Sr0 (at6 I,4eo nos núcteos de alguns feldspatos) (para detalhes, ver M. Ulbrich, 1983).
B)

O eonjunto de noehas
nitos da Pedreiv,a

faneníticas a,ssoeiadas aos NefeLína Sig

Nefelina sienitos diferentes dos da Pedreira,en
contram-se principalmente a S do Ribeirão das Antas u ûâ parte
central da faixa principal e ao longo do contatô oriental , onde
estas rochas ocupam saliências e, em parte, tamb6m se loeali-
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coïpo isolados, invadindo egirina fonolitos " Não se observam as relações de contato com aS variedades típicas da Pedreira e resulta portanto difíci1 decidir se são corpos independentes, ou meros facies, marginaiS Ou centraiS, dos nefelina sie
nitos da Pedreira.
zam cono

Descrevem-se

a seguir os facies identificados.

NefeLdna sí'en¿üos manchados" com abundante nafg
Lina (amostras 622, 570) . Estas rochas assemelham-se textural *
ltem
mente aos nefelina sienitos manchados do Anel Norte (cf.
OS
5.4.1.3) . Como estes , apresentam típico aspecto manchado ;
feldspatos são esbranquiçados e acinzent,ados (em parte, um mesmo
cristal mostra as duas cores) , de granulação média-grosseira, e
disposição text,ural francainente foiaítica. As nefelinas, abundan
tes, destacam-se como cristaiS retangulares euédricos, de cores
cinzentas, e tamanhos rnilim6tricos. O piroxênio se encontra como curtos prismas idionórficos isolados; M - 5.

Diferencia-se estas rochas dos nefelina sienitos típicos da Pedreira peLa presença de piroxênio prismático e,
principalmente, pelo aspecto textural da nefelina, facílnente identificada pela cor acinzentada, idionorfismo, e tamanho milirné
trico.
NefeLína s'Lenito eínza, do interíon do mact'ço
(amostra 56Za). É urna rocha cinzenta clara, equigranular grossei
sao
ra-m6dia, com textura foiaítica; os feldspatos potássicos
tabulares, bastante equídimensionais (at6 10 mm de tarnanho) ; nefelina encontra-se cono grãos pequenos intersticiais. O piroxê
nio aparece como prismas isolados milim6tricos; M - 5.
NefeLína sient:tos esüerdeados (amostras 582-584'
591, 592, 595, 6L4 , 634). Estas variedades se diferencian dos
típicos nefelina sienitos da Pedreira pela textura foiaítica mais
cor
marcada, a presença de prisnas isolados de piroxênio, e a
cinzenta-esverdeada.
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A rocha é maciça, geralmente de granulação mé
dia ou m6dia-grosseira, por vezes com tendência porfirítica (pe
la presença de abundantes cristais maiores de feldspato potás
sico). 0s feldspatos potássicos são, em todas as variedades, idiomórficos, atingindo geralmente 3-4 mm (ãs vezes at6 7 mm) ,
mostrando tonalidades comumente acinzentadas-esverdeadas. A ne*
felina 6 intersticial aos feldspatos, variável em tamanho (chega a ser milirn6trica) e mostra-se, por vezes, com típica altera
ção esverdeada. 0s piroxênios ocorrem como prismas isolados mi*
lim6tricos. As variedades mais porfiríticas apresentam*se con
matriz fina-média. Em geral, estas rochas são hololeucocx.âticas.
Estes facies acompanham os afl.oramentos de ne*
felina sienitos da PedreiTa, encontrando*se principalmente ao
longo dos limites orientais da faixa principal (Figura 4*4)
.

Ã altura do km 13 da Rodovia Poços de Caldas
Andradas (laborat6rios da Nuclebrás) encontra*se uma variedade
nuito semelhante (amostra 583) , que esporadicamente apresenta escassos grãos intersticiais de eudialita ; os
afloramentos
desta rocha continuam-se, isoladamente 1 para E, at6 que a 1 km
da rodovia aflora um nefelina-sienito pórfiro, com abundantes
fenocristais de feldspato potássico, vítreo a esbranquiçado, e
nefelina, eflr matriz esverdeada fina (amostra 584); a rocha, que
aparece localizada (dique?) 6 provavelmente Llma variedade, com
matríz fina, de nefeLina sienito esverdeado.
0bservações geol 0g icas, forma e estrutura

A extensa faixa central e dividida, para faciLítar a discussão, em duas partes, uma setentrional (a N do Ae*
roporto) e outra neridional. Ap6s apresentar as observações geo
l6gicas para estas duas partes, passa-se a díscutir a caracteri
zação de corpos Ígneos, a idade destes nefelina sienitos, e o
problema dos enclaves.
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A

) A parte setentri ona I

Esta ãrea está constituída int.egranente pelos
típicos nefelina sienitos da Pedreira, como são encontrados na
Pedreira da Prefeitura; as variedades cinzentas hololeucocrãti
cas (ver Petrografia, acima) estão praticanente ausentes.
de contato (e.g., nos morros
a S da cidade de Poços de Caldas) a qualidade dos afloramentos ê
em geral nuito boa, e permite observar, locaLmente, o caráter in
trusivo dos nefelina sienitos nos egirina fonolitos, QU€ se mosma]. s
tram nessas ãreas invadidos por veios e filnes de rocha
grosseira, simulando uma delgada e irregular faixa de "agmatitos".
En outtas áreas (e.g., nos morros, j6, hoje ocupados por moradias,
que bordej am a N a estrada para Andradas , Dâ saída de Poços de
Caldas) enconttam-se zonas com fonolitos de granulação m6dia (mi
cro-nefelina sienitos) , que aqui são interpretados como zonas de
contato, êil parte subrnetidas a recrístal ização pela influência
da invasão nagmática. Não se observam contatos gradacionais papredominam
îa egirina fonolitos. No interior da faixa central,
os tipos grosseiros ou médios, manchados, enquanto que na perife
ria se localizam, junto com estes, tanbóm os de granulação mais
Em algumas zonas

fina.
Na zona da Pedreira da Prefeitura, e em muitas
outras áreas de contato, os nefelina sienitos caracterizam-se pe
1a extrema variabilidade faciol69ica. Junto ao fácies grosseiro
citadas.
manchado, encontram-Se ainda aS outras variedades, iâ
Passa-se, [â Pedreira, rapidamente de um tipo para outro, aparen
temente de maneira não previsível. No mesmo local, encontram- Se
ab.undantes enclaves de egirina fonoLitos, arredondados, centim6e
tricos a decinétricos, com marcantes sinais de assirnilação
recristalização (e.g., enclaves com zonaLidade textural concên
trica, com bordas mais grosseiras e centTos de granulação mais
¡; na) .

tras

A própria Pedreira (e provavelnente tarnb6m ouzonas de contato) caracteriza-se pela presença de abundan-
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I
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Figura 5-18

Perfis interpretativos E-l¡Ù através das ocorrências
de nefelina sienitos da Pedreira (para localização
dos perfis, e da seta de referência ver figura seguinte). Pontilhado: nefelina sienitos da Pedreira; em branco: egirina fonolitos.
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N

t

-1 E'

J

Figura 5-19. Contorno da parte setentrional das ocorrências de
ne fe 1 ina sienitos da Pedreira, mostrando a 1oca1ia
zação dos perfis (Figura 5-18). A linha N-S é
perfis.
linha de referência identificada nos
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tes veios pegmatóides e geodos. Os pegmat6ides apresentam, a1ém
de feldspato potássico, natrolita, nefelina (?) e egirina, também alguns cristais de eudialíta, enquanto que os geodos (e em
parte tarnbén muitas juntas) mostïam uma variacla mineralogia secundária: analcima, calcitao natrolita, fluorita, pirita, ilmenita, kutnahorita, e outros.
Aproveitando a melhor qualidade dos afloramentos, no extremo N, identifica-se tentativamente a forma do corpo, a partir de algumas observações de campo, conentadas a seguír:
morros que bordejam, para N, a Represa Saturnino Brito
encontram-Se alguns afloramentos pequenos de egirina fonoli
t'OS , que Se deStaCam, nAS parteS mais eleVadas ' como SuaVeS
saliências com aspecto de "calotaS"; São interpretadas como
parte do teto fonolítico, ainda não erodido (Figura 4-4; ver
perfi-1 interpretativo DD' na Figura 5-18) .

a) Nos

b)

e)

e

A 2 km a E das "calotas" (Ver acima), o nefelina sienito sus
tenta o Ribeirão da Ponte; no leito do rio, observam-se duas
nanchas isoladas de egirina fonolitos, totalrnente rodeadas
por nefelina sienito (Figura 4-4), Estes afloramentos inter
pretam-Se como pequenas "janelaS" erosivas, limitando poriver o
tanto a base dos aflorarnentos do nefelina sienito
perfil DD' da Figura 5*18) .
A 1íngua terminal do corpo, a N (na ârea da Pedreira da Prefeitura, perto de Poços de Caldas, Figura 4-4) adota forma
(ver
de 1ânina apoiada nos egirína fonolitos infrajacentes
perf il interpretativo AA' na Figura 5-18).

d,) Os contatos dos nefelina sienitos com os egirina fonolitos
são claramente mapeáveis na parte N do contato ocidental (mo{
ros a E da cidade de Poços de Caldas) ; os contatos são ali

parte subparalelos ãs curvas de níVel, e alternam com ou
tros mais irregulares " 0 aspecto geral 6 o de contatos "trans
gressivos", de mergulho moderado ou suave (ver interpretação
em

no perfil BB' da Figura 5-18)

"
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Figura

5-20

Bloco diagrarna esquemático, inostrando a provável
(1ârnina
for¡na de Iâmina do "corpo do Aeroporto"
subhorizontal que, para o centro, converte-se em
col'po afunitado). Contatos superiores e inferiores,
provavelnente irregulares, adaptando-se as juntas
e fraturas da rocha encaixante' Escala horizont¿r1
aproximada.
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As observações sugerem que este nefelina sienito se coloca, pelo menos na parte setentrional, como um corpo
com contatos "transgressivos" (cf" iten 5"4.1,6) de mergulho noderado; observam-se ainda restos do teto fonolÍti.co e, aparentemente, também da base. Esta imagem ê conpatívet com a da cristaLizaçã.o do nefelina sienito em câmara magmática afunilada ,
ã
quaI, após injeção via conduto central, se expande lateralmente
como 1âminas de espessura relativamente pequena (da ordem
de
200 m, a julgar pelo perfil DD' da Figura s*t8)"
Mais perto do Morro do Serrote, o contato oc1dental do corpo com os egirina fonolitos deve ser inferido , por
falta de afloramentos. Entret,anto, uma grosseira adaptação ã topografia (por €X., reentrâncias acompanhando os cõrregos, Figu*
ta 4-4) païece sugerir que tamb6m aqui os contâtos são do t ipo
"transgressivo", com mergulhos moderados ou suaves
"

Feições interessant*r oLrervam-se nos eontatos
orientais que em geral são de qualidacle muito pobre na sua par*
te N. Ã altura do Aeroporto, encontra-se neste contato, como pro
jeções, várias reentrâncias de nefelina sienito; em alguns casos, as projeções exibem termi.nações "arredondadas-mamelonares "
(ver Figura 4'4), onde as observações de campo indicam contatos
subhorizontais com o egirina fonolito. Outras reentrâncias mostram contatos reLilíneos e orientam-se no sentido N*S, contrariq
mente ã direção N40-50 E da faixa central; estes afloramentos de
nefelina sienitos da Pedreira representam prüvâvelmente "canais"
auxiliares de alimentação ou, alternativarnente, injeções secundá
rias ao longo de zonas verticais de f.ratura com orientação N-S.

interpretação condensada das observações de
campo oferece-se no conjunto dos perfis (Figura 5*18) e no bloco
diagrana esquernático da Figura 5*20
Uma

"

B

) A parte meri di ona I
Nesta área, os nef eldna sdanítos tåpicos d,a Pe
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conti
droi.na, como são encontrados na Pedreira da Prefeitura,
nuam sendo as variedades mais importantes. Formam a quase totali
dade dos afloramentos da faixa central a S e a N do Ribeirão das
Antas, e cobrem áreas consideráveis nas partes mais meridionais,
(a E e a SË do Morro do Serrote).
Os nefeLina sienitos eínzas da Pedv'eira ' considere
ãdos apenas va1^iantes dos tipos mais col¡tms da Pedrei'ra, ocupam
reas consideráveis a S do Morro do Serrote, provavelmente consti
tuindo nessa região um corpo separado (Figura 4-4). Zonas adici

onais,

com afloramentos mais

isolados da variedade cinza, indi-

cam-se na Figura 4-4.
Os nefeLina sient)tas esüerd.ead,os encontram-se em
vários lugares, sempre associados aos afloramentos de nefel"ina
sient tos cla Pecìreira. Urna lânina de mais de 1 ,5 km de extensão , en-

caíxada em egirina fonolitos, observa-se a E do contato oriental (Figura 4-4). Duas outras áreas, cobrindo cada uma perto de
)
1 km¿, projetam-se cono reentrâncias do contato oriental (Figura
4-4) . A segunda destas áreas, colocada ã altura do km 13 da rodo
via Poços de Caldas-Andradas (Figura 4'4) nostra algumas complexidades que devem ser mencionad.as. O nefelina sienito que predomína ê semelhante, textural e mineralogicarnente, aos tipos esver
deados encontrados mais a N; entretanto, diferencia-se em parte
pela cor mais acinzentada; e, em algumas poucas amostras ( colhi_
das ao longo da rodovia) observa-se também escassa eudialita intersticial. Aflorarnentos destas rochas continuam paTa E, quase

eudialita , atê gue, a 1 krn da rodovia, encontra- se
Peun provável dique de nefelina sienito pfirfiro "Verde" (cf.
trografia, acima) . Tentativamente, todas eStas ocorrências são
agrupadas, e napeadas como "nefelina sienitoS esverdeadoS". No
interior da faixa central, a S do Ribeirão das Antas, encontra
se uma área onde se observam alguns afloramentos isolados de neo
feLína siendto ma,nchado, caracterizado pelo contraste entre
feldspato potássico, esbranquiçado, e a nefelina , cínzenta; estas rochas são similares aos nefelína sienitos manchados do Anel
Norte (ver Petrogra f.ía , acirna) . 0s af loramentos estão registrados na Figura 4-4.
Sempre sem
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Na mesma ätea a que se faz referência no parâencontram-se tanb6m afloramentos isolados
de

grafo anterior,
um nafeLína sùenito cinza atÍpico (cf. Petrografia; Figura

C

4-4).

) A caracteri zação de corpos ígneos

A faixa central, ocupada quase inteiramente por
nefelina sienitos típicos da Pedreira, e a única, em todo o dis
trito, caracterizada por afloramentos de tipos faciológicos i*
dênticos ou, pelo menos, muito pouco contrastados. Os contatos
entre os vários facies estão encobertos. Por outra parte, não
existem características texturais ou estruturais que pernitam
reconhecer, no campo, os limites de corpos individuais (e.g.,es
truturas orientadas nas rochas, ídentificação de fácies de borda, texturas de "bordas de resfrianento" , etc. ) ; as zonas
de
borda, com enclaves de egirina fonolitos, apenas identificam os
I imites dos tipos fanerÍticos com rochas mais finas.
A parte setentrional da faixa central, a jutgar pelas interpretações estruturais (Figura 5-18) , constitui
um único corpo ígneo,aqui denominado de "corpo do Aeroporto""

A S do Ribeirão das Antas, as avaliações tornam-5e bastante mais difÍceis; em parte, os nefelina
sienitos
da Pedreira são "transgressivos" nas encaixantes
(ver i tern
5.4.1.6), pelo aparente paralelismo de feições topográficas 1ocais com a borda do maciço (Figura 4-4) sugerindo portanto contatos de nergulho moderado, ao estilo dos que se mostram para o
corpo do Aeroporto (Figura 5-18). Parece provável que estes nefelina sienitos se colocam, a S do Ribeirão das Antas, como vários corpos independentes, separados da manifestação maior representada pelo corpo do Aeroporto.

0 mapa da Figura 4-4 indica que existem, com
bastante probabilidade, vários outros corpos ígneos, diferentes
do corpo do Aeroporto. São estes, a julgar pelas caracterÍsti
cas geológicas e petrográficas: três corpos de nefelina sieni
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tos esverdeados (dois conlo reentrâncias no contato oriental, o
terceiro como lârnina em egirína fonolitos); um possíve1 corpo
(corpos?) de nefelina sienito cinza da Pedreira, no centro da
faixa central, a S do Ribeirão das Antas; um segundo corpo de
nefelina sienito cínza da Pedreira, a E do Morro do Serrote; um
pequeno corpo de nefelrna sienito manchado, no centro da faixa
central , a E do Morro do Serrote; finalmente, na mesma âtea, uil
corpo de nefelina sienito cínza (Figura 4"4). Entretanto, deve-se lembrar que algumas destas manifestações podem ser apenas
fácies (marginais ou de outro tipo) de corpos com fácies tÍprcos da Pedreira.
De todos estes corpos, os dos nefelina

sienitos
crnzas da Pedreira relacionam-se genética e provavelmente também temporalmente com os que apresentan típicos nefelina s 1en1
OS
t,os da Pedreira; desconhecem-se as possíveis relações com
sobre
outros fácies (ver, entretanto, os comentários iniciais
os nefelina sienitos da Pedreira).
D) A idade dos nefel'i na s jenitos da Pedreira
todos os casos em que os afloranentos são de
qualidade satisfatória, observa-se que os nefelina sienitos da
Pedreira são intrusivos nos egirina fonolitos circundantes; esta conclusão também e apoiada pela geometria dos afloramentos
(particularmente na parte N, ver discussão nas páginas preceden
tes). Em vãrios casos (por êx., a N da represa Saturnino Brito)
encontram-se egirina fonolitos afetados por fenômenos locais de
de
contato (recristalízação e veios, geralnente tnilinétricos,
material feldspático, que se supõe derivados dos nefelina sienitos invasores).
Em

Uma

clara manifestação da existência

de

tnva.-

sões posteriores de rochas finas encontra-se na propria Pedrei
ra da Prefeitura, râ forma de un dique de fonolitos porfiríti
cos, cortando os nefelina sienitos locais. Estas ocorrências
são, aparentemente, de pouca irnportârtcia nas partes setentrio
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nais do maciço, mas tornam-se significativas mais para S, a julgar por algumas observações isoladas (e.g., na região centro-1es
te. submetida a intens a alteração hidrotermal )
.

E

) 0s encl aves: xenõl j tos ou autõl i tos

?

0s enclaves de rocha fina ou afanÍtica, observados em várias zoÍLas de borda, especialmente na parte setentrio
nal (ver item sobre observações geofógicas) são arredondados e
apresentam-se, freqilentemente, com claros sinais de recrístal.iza
ção. 0s enclaves mostram,as mais das vezes, o típico aspecto teI
tural de egirina fonolitos; as texturas são, em geral, afaníticas ou faneríticas finas (mais raramente faneríticas m6dias), em
forte contraste com a textura do nefelina sienito encaixante. Egirina fonolitos, em parte microfaneríticos, encontram-se como
fácies que boldejam (por exemplo, a W) os afloramentos do nefeli
na sienitos da Pedreira. especialmerrte na parte setentrional : o
aspecto textural destes fonolítos microfaneríticos é, à observa
ção macro-e microscópica, inteíranente semelhante ao dos enclaves. A interpretação sugerida por estas observações ê que os tipos microfaneríticos de egirina fonolitos (enclaves no nefelina
sienito, ou rocha encaixante dele) adquirem esse aspecto textural por recristalização, controlada pela invasão do nefelina sie
nito da Pedreira. Nos trabalhos pr6vios sobre o distrito de Poços de Caldas, o autor (e aut,ores associados) considerava que os
enclaves eram, então, xen6litos do egirina fonolito
encaixante
(e.g., Ulbrich et â1., 1979; M. Ulbrích, 1983).
interpretação alternativa interessante e a
(com"pessoal) ,
proposta por J.M.V. Coutinho e R. E11ert
para os quais os enclaves são autõlitos; gerar-se-iam quando o teto da massa magnática invasora, eu€ se resfriaria como uma zoÍLa
de borda, com granulação fina, é quebrado o injetado pelo magma
infrajacente, ainda 1Íquido. O processo de arredondamento e recristaLizaçã,o dos encl"aves interpretar-se-ia então como um mecanismo de reabsorção por parte de rnagmas cogen6ticos.
Uma
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Faltam ainda dados mineralógicos e principalmente quÍmicos mais abrangentes (especialmente dos enclaves e
adequadamente
dos egirina fonolitos circundantes) para testar
as duas hipóteses.

5.4 . 5. Os Corpos

da Zona do Morro do Taquarí

Nessa ã.rea, que tem como marco topogrãfico mais
marcante o Morro Taquarí, encontïam-se vários nefelina sienitos.
Sustentando em parte o Morro do Taquarí, e extendendo-se paTa
SE. encontïa-Se o corpo dos nefelùna sienitos einzas do Taquani. Parcialmente em Contato com eStaS rOChas, encontrA-Se a S

do corpo anteïior um conjunto de rochas sieníticas com eudialitâ, que se apresentam com variadas faciologias (incluindo alguns
chibinitos e lujauritos): constituem o corpo de nefeLina sienitos eom eud.iaLita d.o Taquar,í. A 5 km a S do Morro do TaquarÍ,
aparece um pequeno corpo, eil forma de dique, que também se des
taca por apresentar eudi alíta. Dois km a W do Morro do Taquarí,
encontra-se uma variedade de nefelina sienitos cinzas com texturas granulares não foiaíticas, como corpo de contornos arredondados. Outro corpo de nefelina sienito cinza, de dirnensões moderadas, encontra-se muito próximo ã borda oriental do maciço a!
calino de Poços de Caldas, a 4 km a SE do Morro do TaquarÍ;des
creve-se a ocorrência junto com as de outros nefelina sienitos
da borda oriental ( item 5 .4 .6) .

advertir que vários moradores da regíão
identifican como o "Morro do Taquari" aquele que, localizado a
S da elevação definida como ta1 pela folha Caldas do IBGE, susa
tenta as jazídas de zircão e caldasito; nesse mesmo local,
CNEN determinou uma forte anomalia radionetrica"
Convém
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5.4.5. l. O Corpo de Nefelina Sienitos Cinzas do Taquari.

sienito
Este corpo, çonstituido por un nefel ina
muito característico, apresenta-se com formas algo irregulares (Fi
gura 4-4), Os afloramentos são nesta ârea bastante pobres, e fre
quentemente a rocha está alterada hidrotermalmente; os contatos
com as rochas encaixantes são todos inferidos.
afloramento adicional deste tipo petrográfico
foi identificado a 2 km a NW do Morro do Taquarí (figura 4-4).
Um

Petrografi a.
e
0 facies petrográfico, muito característico,
de aspecto sui generis, caracterizado pela granulação em geral
grosseira, pela textura mais granular que foiaÍtica, e pelas "man
chas" que o diferenciam dos outros nefelina sienitos cinzas (amos
tras 643, 646) .

A rocha é hololeucocrática, de cor cinza médio ,
com feldspatos potássicos predominantês, de hábito equidimensio
nal ou algo alongado, de até 15 mm. A nefelina ê cinzenta, por
0 piroxênio, escasso, encontra
vezes avermelhada, intersticial.
-se como prismas alongados isolados, de até 15 mm. CaracterÍsti
ca marcante desta rocha é a aparição constante de manchas irregulares, intersticiais, de tamanhos variados (desde nilimétricas 1
t6 centimétricas) de cor avermelhada-marrom, marcando as areas de
alteração locaLizada de nefelina (em partes, tanbém de feldspato) ,
para natrolita e outros minerais.
A rocha encontrada no afloramento isolado, a NW
do Morro do Taquarí, apresenta-se com granulação m6dia-grosseira,
inequigranular; os náficos são piroxenio e biotita.

textura destas rochas é fripidionorfica inequigranular grossa; os minerais apresentam-se fre
quentemente alterados, embora o aspecto macroscõpico seja o
de
Ao míev,oseõpio, a
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rocha, por vezes, bastante fresca, Os feldspatos potássicos
6
são tabulares-placoides, de bordas irregulares. A nefelina
xenomórfica; em partes, observam-se intercrescimentos simplectí
ticos intersticiais de feldspato potässico e nefelina. Frequentemente, a nefelina ocorre alterada em calcita e sericita e/ou
cancrinita. 0 piroxênio está frequentemente alterado (em calci
quando
tã, opacos, etc.) e se encontra apenas como relictos;
mais fresco , 6 observado como grãos intersticiais de contorno
irregular, geralmente associado a outros piroxènios, opacos, ti
tanita e escassa apatita. 0s cristais maiores são zonados, com
nucleos verdes de egirina-augita e bordas egirínicas. Como aces
sório, por vezes muito destacado, ocorre em algumas amostras a
"giannetita", (cf . M.Ulbrich, 1.983) , ota íntersticial-irregular
ora aparentemente também prismática e com geminação rnú1tip1a.
uma

0bservações geol ógi cas , forma e

es

trutura

.

0s afloramentos deste facies encontram-se sobre
tudo nas encostas do Morro do TaquarÍ (onde ele frequentemente estâ alterado hidrotermalmente) e nas vãrias elevações colaterais
que se espalham para S. 0 corpo principal adota uma forma alongadao oâ direção NW-SE, de uns 2500 m por 800 m, em m6dia; apre
senta uma pequena reentrancia (alterada hidrotermalrnente) a NW,
e uma 1íngua que se projeta, por um km, diretamente para S.
A
área total coberta por este facies é ¿e pouco mais de 2,5 kmZ.
Pouco pode se dizer sobre a estrutura; os conta
tos são todos inferidos. O corpo não está relacionado, petrografica ou geologicamente, com os nefelina sienitos com eudialita ,

que afloram a

S.

Incluidas nos limites definidos para o corpo de
nefelina sienito do Taquarí, observam-se tamb6m algumas manifestações de nefelina sienitos idênticos ao tipo faciológico "cinza
central" (ver Petrografia). Estas rochas encontTam-se possivel
rnente como manifestações isoladas, de reduzidas dimensões, apa
rentadas com os outros corpos de nefelina sienitos cinzas cen
trais, que afloram mais para S e E (ver iten 5.4.6).
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5.4.5.2

elina Sienitos Cinzas Centrais "
os Nefelina Sienitos a E do T'aquarí

Manif estaç'ões de "Nef

:

No interior do maciço, e na borda oriental, encon
tra-se um conjunto de nefelina sienitos cineas, que geralmente a
floram como corpos pequenos ou, quando muit.o, de reduzidas dimensões. São em geral rochas cinzentas, claras a mêdias, raramente es
curas. A cor 6 comumente homogênea; em alguns poucos casos, a ro
cha mostra-se manchada (feldspatos esbranquiçados, nefelinas mais
cinzentas) " A textura predominante é mais hipidiclmórf ica granular
que foiaítica. A granulação e gro.sseira a m6dia-grosseira, frequen
temente com tendências porfiríticas ! por se destacar alguns felds
patos potássicos idiomórficos mai.ores (centimétrícos). A maioria
destas rochas 6 hololeucocrática, com pouco piroxênio (acicular ,
prisrnãtico ou como agregados) .

Estas rochas são muito semelhantes entre si ; coletivamente, agrupam-se no mapa da Figura 4-4 sob a denominação de
"nefelina sienitos cinzas centrais", separando-os dos nefelina sie
nitos cinzas do Anel Norte, por un lado, e dos meridionais, pelo
outro: eu€ se observam no Morro do Mel e r:'a Fazenda Pratinha,
Alguns dos nefelina si.enitos cinzas do Anel Norte
parecem-se com estas ro.chas (por exempl.o, os encontrados no dique
de contorno triangular, ã beira do caminho secundãrio poços
de
Caldas-Botelhos, Figura 4-4). Das rochas equivalentes da borda meridional do distrito, diferenciam*se pela ausência de biotita (Fa
zenda Pratinha) e a falta de textura foiaïtica característica (Mor
ro do Mel).

Nefelina sienitos deste tipo observam-se, S km a W
do Morro do Taquarí, numa área topograficamente deprimida (amostra
642) , A rocha 6 intrusiva em egirina fonolitos, e estã en parte
alterada hidrotermalmente. Os afloramentos são escassos, e os contatos, totalnente inferidos " Petrograficamente, a rocha correspon*
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de ã descrição a.cima, apenas se destacando pe1 a cor cinzenta c1a
Tã, que alterna com nanchas esbranquiçadas irregulares rnilinétri'
cas (alteração do feldspato), e textura mais foiaítica que granu1ar.

5.4. 5.3. os corpos chibiníticos-1uj auríticos e de Nefelina sienitos com Eudialita do Taquarí

AS e E do Morro do Taquarí, encontra-se uma área
dominada por variada litologia. Encontïam-se desde nefelina sieni
tos com eudialita, de granulação média a m6dia-fina r porfiriti
cos, at6 verdadeiros chibinitos e 1ujauritos, muito semelhantes
aos que se descreveram no corpo de luj auritos e chibinitos da' Pe
dra Balão (ver item 5. 4.1.s).
Este conjunto

de.

rochas divide-se aqui tentativa-

mente, com base em considerações lito1ógicas, €il dois corpos,oriental,e ocidental, separados pelo Ribeirão Soberbo (Figura 4-4).

oriental apresenta-se extremamente lateri
tizado, com afloramentos escassos e de péssina qualidade; nesta
ãrea, predominan os nefelina sienitos com eudialita. O corpo oriental, pelo contrário, mostra a faciología caïacterística de un
corpo lujaurítico-chibinítico
e, aparentemente, também a mesna es
trutura; os afloramentos, embora melhores que os do corpo orien
ta1, são en geral de qualidade pobre.
O corpo

Petrografi a.

: , , , 0s variados ,tipos' p:etrográticosì, tencontrados
dois corpos, descrevem-se a seguir (ver,: tambémr Tab'e1.a' 5-S) .,
,

nos

5-98.

Nefelína sienito s eom eudialùta, de tendãnct,a porfírítica, máddosfinos (amostras 650a, 692), Esta5 rochas,ds cor cinzenta escura,
destacarn-se por apresentar geralmente cristais maiores tabulares de
feldspato potássico (de até 7-8 nm), que poï vezes se exibem como
verdadeiros fenocristais. A matriz, geralmente média (as vezes,mé
dia-grosseira, mais comumente mé¿ia-fina) apresenta prismas e agulhas de piroxánios que se colocan intersticialmente aos mine
rais félsicos (hábito ora intergranular, oÍa "Linguaítico,', cf.
Apêndice E). Eudialita e silicatos amarelos (astrofilita e outros) encontram-se como grãos intersticiais isolados, €fl propor
leucocrát ica
ções pequenas (raramente acina de 5%). A rocha e
(M - 10).

Ao miez.oseõpio, a rocha e de hábito porfiróide
com feld.spatos potássicos maiores, tabulares e de contornos irregulares, colocados em matriz mais fína, onde são observados mosai
cos de grãos de feldspatos potássi co e nefelina, junto corn .mine
rais rnáficos. Os feldspatos potáss icos naiores nostram as caracte
rísticas ópticas de ortoclásio (e. g., geminação incipiente ou pobre, ver discussão sobre geninação en M.Ulbrich, 1985) e,
na
borda, englobam grãos da matriz. O pirox6nio, egirlnico, ocorre
como prismas idiornórficos isolados . Como silicatos de metais raros, destacam-se principalmente a eudialita e, subsidiariarnente
pectolita e astrofilita. Titanita (?) e fluorita são escassas.
,

,

ch¿binitos maeiços e 'btaquitõídes (amostras ó50, ó53). Estes ne
felina sienitos são muito semelhantes aos que se encontram acompa
nhando o luj aurito da Pedra Ba1ão; as nranchas de eudial ita, entretanto, são algo menores, e nenos abundantes. o pirox6nio, por
outra parte, mostTa o típico hábito "chibinltico", de
cri-stais
placóides ou pïismáticos, poiquilíticos e de bordas irregulares.
Algurnas variedades de chibinitos apresentam-se com
traquitóide, marcada principalmente pela orientação dos

textuïa
feldspatos potássicos tabulares a laminares

.
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Estas rochas, nâis raras, ilossienitos traquit'oides .
tram textula traquitoide, pela orientação tanto do feldspato po*
tássico (tabu1ar, milinétrico a centirn6trico) como dos prismas i
solados de piroxênio; a eudialita é pouco abundante. A rocha é
similar ao nefelina sienito traquitóide II, identificado no corpo da Pedra Balão (ver itern 5.4.1.5) .
N

ef eL'tna

Ao microscópio" observa*se nos chibinitos maciços uma textura mais hipidiorn6rfica que foiaÍtica, com grãos ta*
bulares a irregulares de feldspato potãssico (con geminação muito boa) e cristais subidiomórficos de nefelina (em parte, altera
da em natrolita). O piroxênío, verde intenso, mostra tÍpico hábi
to chibinítico, com bordas irregulares que se expandem intersticialmente peLa matriz, e inclusões sub-idiomórficas de nefelina
e outros minerais . Em Quantirlades menores , encontra - se eudialita
intersticial , como acessõrio mais importante, a1ém d-e larnprof i1i
tã, rinquita, e outros silicatos de metais raros.
Lujaunitos (amostra 655). As amostras de lujaurito são ínequi
granulares-grosseiras, com feldspatos potássicos laminares-tabu1ares, milimétricos a centim6tricos, egirina acicular ou prismática milimétrica e nefelina equidimensional colocada nos espaços
entre os feldspatos; a eudialita (e outros silicatos de metais
raros) mostra-se concentrada em manchas irregulares a ovoidais.A
estrutura e foliada, poï orientação dos feldspatos e dos piroxânios, eu€ se colocan intersticialmente aos primeiros. A rocha re
pete as feições petrográficas do lujaurito I, grosseiro, da Pe
dra BaLão (item 5.4 " 1.5) . Associados aos luj auritos grosseiros
encontram-se tambén outTos, mais finos, similares aos lujauri tos equivalentes da Pedra Balão (lujaurito II, de borda).
1

Várias rochas, não especialmente identificadas
ou mapeadas, mostram sinais de metassomatismo , part.icularnente
pelo enriquecimento anôna1o em egirina (prismã.tica, intersticial,
preta, ou fibrosa-radíada, verde); em parte, as rochas conver
tem-se em verdadeiros egirinitos, frequentemente também com
bastante eudialita (anostras 648, ó49).
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0bservações geolõgicas, forma e estrutura

0 corpo de nefelina sienitos com eudialita (o cor
po ocidental), mé¿ios-finos, a W do Ribeirão Soberbo, parece estar em contato direto com a 1íngua meridional do nefelina sienito
cinza do Taquarí (ver Figura 4-4). Na zona do Ribeirão Soberbo,as
rochas com eudialita são invadidas pelas rochas do complexo chibi
nítico*lujaurítico (o coïpo oriental), com as quais aparecen interdigitadas nesta área de contato.
chibinítico-lujaurítico mostra a lito1o
gia clos complexos sinilares encontrados no Anel Norte; aqui, predominam entretanto consideravelmente as rochas chibiníticas e os
nefelina sienitos traquitóides.
O corpo

Nas margens do Ribeirão Soberbo, observam-se contatos entre nefelina sienitos com eudialita, médios-finos (ou finos-mõdios) do corpo ocidental e as rochas mais ricas em eudiali-

ta, do corpo vizinho oriental. 0s contatos são irregulares, e su
geren interdigitações bastante complexas. En vários afloramentos,
observa-se a coexistência de três tipos 1ito1ógicos: nefelina sie
nitos com eudialita, finos-médios; nefelina sienitos traquitói des, com eudialita; e eudialita nefelina sienitos, em parte com
tendência porfirítica (que são consideradas rochas de afinidades
chibiníticas) . Estes três tipos estão colocados, nos afloramentos,
como conjuntos de 1âminas paralelas; cada 1âmina, com espessuïa
centimétrica a decimétrica, nostra contatos abruptos com as 1âminas vizinhas. A orientação das 1âminas é geralmente E-W, com mergulhos de 25-40o para S, grosseiramente subparalelos aos conta
tos ocidentais do corpo oriental com as rochas vizinhas. O conjun
to apresenta aspecto de estrutura "lit par 1it", e forma-se prova
velmente pela injeção dos nefelina sienitos traquit-óides, e dos
de afinidade chibinítica, nos nefelina sienitos com eudial.ita vizinhos. Esta interpretação é enfatizada pela disposição textural
dos piroxánios: nos nefelina sienitos traquitóides e nos de afinidade chibinitica, o mineral mostra-se orientado paralelamente ao
contato das 1âminas, sugerindo efeicos de fLuxo magmático.
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parte topograficanente mais elevada do corpo
oriental, encontra-se um afloramento com lujauritos grosseiros,
aos quais se associam tanbém lujauritos mais finos. Nefelinasie
nitos traquitóides, as vezes com estruturas subhorizontais, encontram-se como afloramentos isolados na encosta W, QU€ desce
para o Ribeirão Soberbo.
Na

As observações aqui detalhadas, embora pouco sis
temáticas e.não acompanhadas de um mapa de detalhe, mostram que
o corpo oriental chibinitico-lujaurÍtico repete, até certo ponto, a estratigrafia dos corpos equivalentes do Anel Norte: 1u
jauritos encontram-se na parte estruturalmente superior, chibí
A
nitos (e nefelina sienitos associados) na parte inferior.
espessura nínina das rochas chibiníticas, tal como elas estão
expostas atualmente, é de pelo menos 90 a 95 m.
como no caso dos complexos equivalentes do Anel Nor te, a cristalização destas rochas processou-se sob um regime de cristalizade magmas, com
ção fracionada em câmara fechada e/ou colocação sequenciada
possíveis complicaçoes adicionais (ver discussão nos itens 5'4'1'5 e 6'9)'
Desconhecem-se as relações entre o corpo ociden
sienito com eudialita e o oriental chibinftico-

tal de nefelina
À prineira vista, os chibinitos (e rochas asso-.lujaurítico
ciadas) são intrusivas nos nefelina sienitos com eudialita (ver
observações, acina) portanto posteriores a estes. Provavelmente as duas manifestações são cogenèticas, uma apenas se locali
zando pouco antes da outra.

5.4.5.4. O Corpo de Nefelina Sienitos

com

Eudialita, S do TaquarÍ

afloramento isolado de nefelina sienito ag
paÍtico encontra-se 1ocal izado em egirina fonolitos, uns
5
km a S do Morro do Taquarí. É uma ocorrência em forma de corpo
Um

5
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alongado, de ó00 m por 150 m. A rocha é ¡astante tÍpica (amos-

tra 750), cinza clara, inequigranular grosseira, com tendên
cia porfirÍtica pela aparição de feldspatos potássicos tabulaïes
-laminares de naior tarnanho (centimétricos), em "matriz" médiagrosseira. O piroxênio se encontra geralmente como prismas e
agulhas intersticiais.
Trata-se de umá das poucas rochas,
no
distrito, na qual predominam, cono acessórios, os silicatos ama*
relos (astrofilita, e outros) sobre a eudialita (marrom-averme
lhada); estes minerais aparecem cono êgregados irregulares rnilimétricos (at6 5%). A rocha é leucocrática (M = 10-15) (ver tam
bém

Tabela 5-S)"

5.4.6. 0s Corpos da Borda Oriental
As manifestações aqui descritas localizam-se na
borda oriental, ou muito perto de1a. As ocorrências individuais,
nuíto reduzidas, geralmente não ultrapassam 0 ,2 k*2 de superfície
coberta. Apenas um corpo, situado 4 km a sE do Morro do TaquarÍ ,
constitui uma manifestação maior, de aproximadanente 0 ,7 km2.
Os tipos 1ito1ógicos encontrados são resumidamen-

te três: variedades de nefelina sienitos cinzas centrais; nefeli
na sienitos inequigranulares de tendência porfirÍtica e com eudiq
lita intersticial; uma ocorrência de nefelina sienito porfirÍtico.

5.4. ó.1. 0s Corpos de Nefelina Sienitos Cinzas Centrais

Estas rochas, muito seÍìelhantes entre si, parecem
tamb6m com as que formam o corpo de nefelina sienito cinza co
locado algo a l{ do Morro do Taquarí (pigura 4-4): as descrições
petrográficas encontram-se resumidas no item s,4.s.2. Nefelina

*se
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sienitos cinzas grosseiros, ou nêdio-grosseíros r predomirrantes nos
corpos aqui assinalados, coexistem com variedades de granulação
mais fina' quase sempre porfiriticas (amosträs 676, 677, 681.686,
6e7).

0s facj.es porfiríticos não são simplesmente egirina fonolitos de granulação nais gïosseira, jã" qlle estes úfti
mos são rochas equigranulares nas quais i.nexistem (ou são muito
raros) os fenocristais de feldspato pcltássico" Este argumentoba:
ta pa.ra indicar que os nefelina sienítos cinzas ,são intrusivos
nos egirina fonolitos.
A semelhança muito grande entre as rochas que
afloran nas várias ocorrências nrapeadas sugere que tocJas elas
são provavelnente partes narginaís superiores de massas maiores
(não necessariamente continuas) , ainda não descobertas pela ero*
são

"

Ao mieroseõpio, observa-se predomïni-o da textuTa foiaítica, por vezes se destacando os feldspatos potássicos
maiores ? com hábito porfirríide, Os feldspatos são provavelnente ortoclásio, por apresentarem gemina.ção pobre ou incipente(ver
M. Ulbrich, 19 B 3) ; em algumas rochas alte racLas hidrotermalmente
(e.g., amostra 6Bl), o feldspato potãssico é provavelmenL.e micro
c1ínio, formado poT' recristaliz,a.ção, sob c.onclições hidrotermaì.s
do feldspato original. As nefelinas, subidiornõrficas, estão total ou parcialmente alteradas em cancrinita; em partes, mostranr
e,
-se substituídas poï un rnosaico de analcina (?) e natrolita
nas rocha.s com maior grau d.e alteração hid roternal , por muscovi *
ta e carbonatos. 0s min.erais mãficos aparecem como gloméru1os,ou
de predomi"nam os piroxênios . cÕil opacos, ti.tanit¿r e apatita. Ra*
ramente se encontram piroxênios f rc.scos. Em algumas anostras , os
núc1eos do rnineral estão substituiclos por urTr mosaíco cle zêolitos,
opac.os, carbonatos, etc, , :f requentemente com rnic¿l (verde ou parda); a borda clesses nersmos cri.st-ais ap¿rrecetn rlarc¿ld¿L por unìa
fina b¿rnda de egirina. Em outros exemplos (e.g., anostra 686)
restam do pi rox6nio apen.as nlguns rel íc1-os dos niicl-eos augítì.cos ,
incolores. A amostra 697 allresenta váríos sitic¿ltos não identifi
cados eril peqLlenas propor'ções, com e sem p-t.coclofsno.
,

,
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Nefel'i na s'ienitos

porfiríticos

(amostra 703)

com
Estas rochas são marcadamente porfiríticas,
abundantes megacïistais de feldspato potássico, de até l0 mm,idio
mórficos e tabulares, de aspecto vítreo ou levemente esbranquiça
do, seriados. A rnatri.z 6 esverdeacia ou cinzento-esverdeada, e de
granulação fina ou média: ne1a, os piroxenros se encontram como pe
quenas manchas ou agregados. Texturalmente, as rochas são semelhan
tes aos nefelina sienitos porfirÍticos da Serra do Quartel, cujo
feldspato megacristalino, entretanto, mostra-se quase sempre forte
rnente esbranquiçado pelo maior grau de alteração.

Estas rochas afloram numa única ocorrência ' de fol
ma triangular-1obulada, 3 km a S da localidade de Pocinhos do Rio
Verde (Figura 4-4) .

5.4.6,2.0 corpo

com

Nefelina sienitos cinzas e

com

Eudialita

Este corpo, de forma tabular e dimensões muito rede
duzidas (700 m x 100 m), está situado 3 km a N da localidade
Embora muito pequeno ,ocorpoêfaciologi
Poc inhos do Rio Verde.
camente conplexo, e mostra a coexistência de nefelina sienitos cin
zas e rochas portadoras de eudialita.

0 primeiro tipo LitoLõgico (amostra 74 1) ê s eme
Ihante aos ne fe lina sienitos cinzas centrais, iâ, descri tos prev ia mente (item s.4 .5.2),
A segunda z.ocha, com eudial ita ( amostra 7 39) , é
uma rocha cinza, de marcada textura foiaÍtica, com tendências porfiríticas, onde muitos dos feldspatos potássicos são centimétricos,
é
placóides*idiomórficos, com contornos irregulares. A nefelina
intersticial, milim6trica, e o piroxênio mostra-se como grãos in-
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tersticiais isolados. A eudialita, e outros silicatos de metai s
raros, se encontran intersticialmente como cristais isolados
M - 10. A rocha assemelha*se a muitos dos nefelina sienitos com
eudialita encontrados no distrito.
;

O corpo apresenta-se petrograficamente zonado ;
na parte W e centïal, predominam os nefelina sienitos com eudia
1ita, colocados como faixa alongada, na qual se observam tambérn
xenolitos fonolíticos; para E, em contato com os egirina fonoli

tos da borda oriental, encontram-se os nefelina sienitos cinzas
0 contato entre os dois tipos petrográficos encontra-se encoberto; entretanto, não parece existir passagem
gradacional de um tipo para o outro.
As texturas diferentes (porfirítica-foiaítica
versus não foiaítica-granular) e a presença de eudialita (e ou
tros silicatos associados) sugerem que se trata de rochas derivadas de duas "sub unidades magmáticas" diferentes, agpaíticas
e miasquítica-intermediã"ria; as duas litologias, embora rela
cionadas geneticament,e, se colocaram provavelmente, em tempos
magmas
diferentes (para uma díscussão sobre a relação entre
miasquíticos e agpaíticos, ver Capítulo 6).

5.4.7. 0s Corpos da Borda Meridional
geral, considera-se que o Anel meridional
quase totalmente coberto por mata ainda em parte virgem, está
constituÍdo poï egirina fonolitos (e.g., E11ert, 1959);
OS
trabalhos de reconhecimento realizados pelo autor confirmam estas conclusões. No contorno neridional, mapeiam-se
nefe 1 ina
s j-enitos apenas na zona do l'{orro do Mel, algo a N do Anel meridional, jã no interior do maciço. Para NW do Anel meridional
encontra-se uma segunda área de afloramentos de nefelina sieni
Em

,
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tos, que acompanham o vale do Ribeirão do Prata e se localizam,em
boa parte, no interior da Fazenda do Pratinha (Figura 4. 4); esta
ocorrência lirnita, a ocidente, o Anel meridional, que nessa re
gião eleva-se abruptamente atrav6s do Pico do Gavião, e se conti
nua, nais a SE, com elevações igualmente íngrenes.
5.4.7.L. O Complexo do Morro do Me1
Este complexo, petrograficamente variado,sustenta
um conjunto de elevações que Se destacam numa 'area plana' algo a
N da íngreme Serra do Caracol (Anel rneridional). A elevação mais
esta
destacada do conjunto é o Morro do Mel (altura de 1507 n);
toponimia, que não consta da folha topogrâfica Pinhal do IBGE'
encontra-se citada no mapa de E1lert et aI. (ver El1ert'1959). A
ârea aparece em geral coberta poï mata densa; alguns afloramentos
do
melhores localizam-se principalmente na encosta meridional
Morro do Mel. Para E deste morro, o complexo Se continua por aI
guns km, apenas se manifestando por meio de matacões isolados ,
destacados da superfície laterítica.
O complexo aparece rodeado por egirina fonolitos,
nos quais 6 intrusivo; algo a N do complexo, encontram-se alguns
corpos menores de nefelina sienitos (Figura 4-4).

foi mapeado a níve1 de reconhecimento,
constatando-se a presença de três variedades faciológicas princique provavelmente consti*
pais: um nefelina sienito porfirítico,
tui a maior parte do Morro do lr{e1; um nefelina sienito cirtza, com
que sustenta apaïentemente as elwações
tendências porfiríticas,
a W do Morro do Mel; finalmente, um nefelina sienito, também com
tendências porfirÍticas, com poucos grãos intersticiais de eudia1ita, que se extende a E d.o Morro do Mel.
O complexo

0s contatos do complexo com os egirina fonolitos
a
foram napeadoS com algum cuidado. Desconhece-Se, entretanto ,
relação que existe entre os tipos faciol6gicos indicados. A níve1

5-107.

de suposição (ver item sobre Estrutura) considera-se que o nefe
lina sienito porfirÍtico constitui. junto com os outros tipos
fanerÍticos que se extendem para W. um primeiro corpo ígneo. Os

eudialita, a E, definem um segundo corpo,
provavelmente em Contato direto com o anterior. Não se poden ex
cluir, entretanto.outras interpretações (por exemplo, o nefelina sienito com eudialita pode ser considerado um derivado diferenciado dos outros nefelina sienitos).
nefelina sienitos

com

Petrografí4.
Encontram-se no maciço os tipos faciológicos d"!

critos

a

segui r

.

(amostras 707, 708,709).
Facies de nefeLina sienito ponfírítico
Este facies, que forma a maior parte do Morro do Mel, ê muito Se
melhante aos nefelina sienitos porfiríticos encontrados na Serra
do Quartel, a SW da localidade de cascata (cf. item 5.4.5.3).

0s melhores afloramentos encontram-se no Morro do
Mel, que se considera constituído essencialmente por este facies
(junto com algurnas variedades associadas).
A rocha se apresenta com feldspatos potassicos es
branquiçados, levemente alterados, idiomórficos e placóides-laml

nares, com tamanhos que chegam até 10-15 rnm. A natriz é cinzen
tã, ora fina-rnédia, ora m6dia, com feldspatos de menor tamanho
nefelina e pouca egirina ( M - 5); esta ú1tima encontra-se como
agregados, prisrnas e cristais irregulares isolados.
Localmente, observa-se uma rocha muito semelhante ã descrita, com fenocristais de feldspato potássico de aspec
to vítreo, e matriz escura fina (diques?).
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eom pseudoLeucita (anos Facies d.e nefeLina stenito pot'firitico
do
tras 705, 7Og a, 7Og b). Numa área reduzida, quase no topo
que
Morro do Me1, encontra-se um nefelina sienito porfirítico'
localmente desenvolve agregados globulares-irregulares de pseudoleucita, de coï esbranquiçada, geralmente constituidos por mosaicoS de feldspato potáss1co e nefelina, com algumas inclusões de
cristais idiomórficos de egirina (em parte passando para biotita)
menos frequentemente, obseïVam-Se pseudoleucitas zonadas. cuja

externa, fina, deSenvolVe textura em palisada (ver Apèndice
E). os tamanhos dos agregados, por vezes consideráveis, chegam
atê 10-15 cm.
zona

inequiFacies d.e nefeLina sienito cinza) com teætura foiaítica,
granular. A W do Morro do Me1, encontram-Se afloramentos isola
fortement e
dos de un nefelina sienito cinzento, cuja textura e
foiaítica. Os cristais maiores de feldspato potássico, idiomõrfi
cos, são centimétricos (até 15 mm), colocados em "matriz" de granulação média. As rochas são muito semelhantes ao nefelina sieni
to porfirÍtico, previamente cítado, do qual se diferenciam tex
turalmente pela matriz mais grosseiïa, e maior tendência ã equi
granularidade. Observa-se também em algumas amostras um silicato de cor creme, prisrnático, como agregados intersticiais (silica
to de metais raros, não identificado) .

Facies d.e nefeLina sienito com eudiaLita.( amostra 720). Esta ro
cha, que se apresenta como o facies aparentemente predominante a
E do Morro do Mel, exibe textura foiaítica marcada, com cristais
rnaiores de feldspato potássico idiom6rficos (at-e 10-15 mm); inter.s
e
ticialrnente, observa-se f eldspato de menor tarnanho, nefelina,
M = 5-10. Euprismas e agulhas isoladas de egirina milinétrica;
dialita rosada encontra-se em pequena quantidade (I-Z%) como cris

tais intersticiais.
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0 conplexo aflora como uma faixa arqueada, que
se extende pelo menos por 5 km, com largura que varia entre os
300 e os 700 m. 0 conjunto de rochas sieníticas mapeadas, tanto
as do complexo como as dos pequenos corpos menores, ocupam uma
superfície aproximada de 5 km'; deste tota1, 3 km" correspon
dem a afloramentos de nefelina sienitos miasquíticos (os facies
porfiríticos e cinzentos, veï acina, ocupando a parte ocidental
do arco), e o restante aparece constituÍdo por rochas com afinidades mais agpaíticas (a porção oriental, a E do Morro do Mel)
(Figura 4-4)
.

Estão totalnente encobertos os contatos entre os
nefelina sienitos miasquíticos e os eue, a E, exibem eudialita.A
ãrea ocupadas pelos nefelina sienitos com eudialita está separa
da do Morro do Mel pelas nascentes, ja aqui caudalosas, do Córre
go das Antas; um possíve1 contato entre as duas manifestações pe
trográficas (rochas miasquÍtícas â W, e com eudialita a E) prova
velmente se \ocaLiza ao longo do corrego (Figura 4.-4).
A forma arqueada dos afloramentos sugere que a
invasão dos magmas (especialmente na parte ocidental) se proces
sou por meio de um canal de alimentação igualmente arqueado, pro
vavelmente por controle estrutural 1oca1 (e.g., fendas arqueadas).
0s contatos entre nefelina sienitos e egirina fonolitos são, em
geral, verticais, a julgar pela geometria mostrada no mapa (Figu
ra 4^4). Entretanto, a sinuosidade do contato septentrional,par
ticularmente na encosta N do Morro do Me1 (observar a entrância
de fonolitos, ao longo de um cdrrego) sugerem que nesse 1oca1 o
contato aparece provavelmente com mergulhos mais moderados ( ver
perfil interpretativo na Figura 5-21). o bloco diagrama da Figura 5-2I mostTa, resunidamente, a estrutura proposta para
a
porção ocidental deste complexo.
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Figura 5-2I

Perfil i.nterpretativo Nìt'*SE, corpo do l'lorro do Me1,
(ver local izaçao no mapa, a direita) . Abaixo, bloco-diagrana interpretativo, ilustrat"rdo a forna do cor
po. EscaIa é aproximada.
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5'4

,: ,2. 0s pequenos Corpos a N do Morro do lvle1

Nesta ã,rea se observam rrários corpos (bossas
diques) de reduzidas dimensões (Figura +-4) .

e

NefeLtna sienito com eudial.ita
(amostra 7zr).como dique, observa-se uma rocha, a poucos centenares de metros a N do Morro
do Me1, cle granulação média a média-grosselra, de textura francamente foiaÍtica, com feldspato potássico tabular-placoide, ne
fellna subedral e egirina como prismas e agulhas isoladas milirnétri.cas ; M = 7 -L0 . Eudíalita aparece como escassos grãos ro
xos intersticiais.
A rocha assemelha-se mineralogicamente ã
que aflora a E do Morro do Mel; a cor, entretanto, é mais escura.

NefeLina sdenito poyfiz.ítico
(amostra 7zz). como pequena man
cha triangular, observa-se a N do Morro do Mel um nefelina sienito porfirítico , cinza escuro algo esverdeado, com fenocris
tais subidiomérficos de feldspato potássico centim6tricos, colo
cados em matriz predominante de granulação média.

Nefelina sienitos einzas (amostra 76r a, 76r b). A r km a NW
da terminação ocidental do complexo, encontra-se uma ârea gros
seiramente triangular de rochas fanerÍticas, encaixadas em egirina fonolitos (Figura 4-4). Enbora de reduzida expressão, o
conjunto ali observado destaca-se pela variedade petrográfica
Predominam nefelina sienitos cinzentos escuros, de texturâ hipi
dion6rfica não foiaÍtica, de granulação grosseira, inequigïanu1ares. 0 mineral principal é o feldspato potássico; egirina encontra-se em pequenas proporçoes (M - s), como agregados irregula
res intersticiais, nos quais tamb6m se observa alguma biotita
Em parte , os minerais rnáficos aparecem cono placas idiom6rfi *
cas triangulares, milim6tricas a centim6tricas, €D parte recris
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talizadas (egirina passando para biotitar
encontra-se pouca pr ri ta drsseminada.

Em

algunas amostras

a N cìos afloramentos onde
predominam as variedades cinzentas. encontra-se um facies cínza
claro (amostra 162), muito semelhante aos nefelina sienitos II
definidos nos corpos de lujauritos e chÍbinitos do Anel Norte
(cf. item 5.4.1.5). A rocha apresenta-se traquítóide, de granu1ação média a rnédia-grosseira, algo ineqrrigranular, com feldspato potássico idiomórfico orientado, placóide (até 10 nm); egirina(M=3-5)
como prismas e agulhas isoladas e pe
'aparece
quenas, comumente com pouca ou nenhuma orientação. Eudialita rosada aparece como escassos grãos i.ntersticiais.
Na mesma ocorrência,

5.4,7.5. Os Corpos de Nefelina Sienitos da Fazenda do Pratinha

parte sul-ocidental do maciço a1ca1ino, encol
tra-se encravado o amplo vale do Ribeirão do Prata; as suas cabe
ceiras se estabelecem na Serra do Gavião, identificando com uma
marcada entalhadura a encosta interna do Anel meridional
de
egirina fonolitos. Algo mais a frente, ja nos domínios da Fazenda do Pratinha, o vale se alarga consideravelmente, ao cortarpri
rneiramente ocorrências de nefelina sienitos e, posteriormente,os
arenitos que circundam a cidade de Ãguas da Prata (Figura 4-4)
Na

.

0s nefelina sienitos ocupam nesta â.tea uma super
fície que excede os 4 kn?. Afloïamentos destas rochas extendemse por mais de 3 km e. com larguras que variam entre 1 e 1,5 km.
ocupam todo o Vale do Ribeirão do Prata. Mapeamentos a níve1 de
reconhecimento. que mostram variada litologia, permitem identifi
car dois conjuntos diferentes, um com nefelina sienitos com eu
dialita, o segundo com nefeli.na sienitos com biotita, que
sao
descritos a continuação.
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A)

0 Corpo de Nefelina Sienitos Cinzas

com

Biotita, da Fazenda

Prat inha

o vale do Ribeirão do Prata, encontraìn-se afloramentos geralmente discontinuos de um nefelina sieni
to cinza. con biotita, que são interpretados como constituintes de
um único corpo de nefelina sienitos. os afloramentos são, em gera1, de qualidade pobre. Nas partes centrais do va1e, encontram-se ocorrências mais contínuas, êfi parte in situ. Nas encostas do
va1e, os nefelina sienitos se encontram apenas como blocos, geral
mente rolados, eltê se destacam da superf ície fortemente intemper_i
zada; as contatos com as rochas encaixantes são, por ta1 motivo.
todos inferidos ou, na melhor das suposições, apenas aproximados.
Orupando todo

Petrografi

a

A caracterÍst rca cìomum de todos os nefel ina sienr
tos deste corpo 6 o aspecto r tnzento, as t exturas geralmente não
foiaíticas, e a presença de brotrta como m ineral máfico único ou
predominante. Algurnas varredades são desc-r rtas a continuação.
NefeLina s'ieníto cdnza. grosset ro com biotita
(amostra 7ó8, 77 L\
Esta rocha, que predomina nos afloramentos ocidentais do corpo
identifica-se pela granulação grosseira inequigranular, e textura
não foiaítica" O feldspato potãssico, predominante, aparece como
grãos irregulares alongados (at6 15 mm), com inclusões de nefelina; este ú1timo mineral encontra-se também como grãos intersti
ciais sub6dricos. A biotita observa-se como livrinhos de espessg
ra rnilimétrica, sub6dricos a anédricos, intersticiais ao feldspato, que se distribuem como cristais isolados pela rocha; piroxê
nio, em menor proporção, observa-se como prismas milimétricbs , ãI
go irregulares, isolados e intersticiais o separados da biotita ;
M

-

3.
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NefeLina sienitos com biotita, grq.nulação mädia (amostra 777).
Este tipo, aparentemente dominante no corpo, 6 de textula não
foiaítica, de granulação m6dia-grosseira. cinza n6dio a cinza
bege, com feldspatos placoides-irregulares, geralmente milimé
tricos; alguns poucos aparecem centinétricos. 0s feldspatos
que
maiores mostram, frequentemente, inclusões de nefelina,
Os minsais
também aparece como pequenos cristais intersticiais.
máficos distribuem-se como agregados pela rocha, ora de maneira
homogdnea, ora constituindo "fi1mes" e conjuntos irregulares ;
encontra-se neles tanto piroxênio como biotita, com granulação
fina até muito fina. Fluorita intersticial observa-se em algu
mas amostTas.

NefeLina sientto pegmatoide" de granuLação muito grosseira, poL
(amostra 780). Locallnente, encontïam-se alguns pou
quíLítico
cos afloramentos onde o feldspato potássico , cinza-rosado, aparece como cristais enormes (mais de 10 cm) de contornos irregu
1ares, €il matriz média-grosseira "norma1" 0 feldspato, de cor
cinza m6dio, destaca-se ainda pela grande quantidade de inclu
sões de nefelina euédrica (fina a muito fina), da ordem de 10-20
cristais por cm?; a textura sugere um controle de cïescimento
por processos do tipo "adcumulático".

0bservações geol õgi cas ,

forma e

es

trutura

.

O corpo adota forma quadrangular, com superfície
af lorante de uns 4 kmz . Para SE, napeÍarn-se algurnas rebntrân
cias de nefelina sienito, invadindo egirina fonolitos. A proje ção que se desprende, a NW, do corpo principal, 6 sugerida pela
presença de alguns blocos rolados, numa ârea de p6ssinos afloranentos (Figura 4-4) . 0s contatos, a S, são con o embasamento, do
qual os nefelina sienitos estão em parte separados por uma delga
da partição de egirina fonolitos (equivalente a uma "zorra de con
tato" 10cal?, ver item 4,1); nessa ârea, assim como tambén nos
contatos septentrionais (com egirina fonolitos), o corpo de nefe
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lina sienito se apresenta com os seus linites
ridosl em parte subhorizontais IFì-gura 4-4)"

(geralmente infe

A impressão geral que se depreende da forma do
corpoeaoeuna massa laminar, com alonganento maior no sentido do vale e que, a N e a S, se expande "tTansgressivamente"
subindo as encost as: a diferença de níve1 entre os contatos suuns
periores (a S e a N) e a parte inferior do vale, de
130 m, define uma espessuïa aproximada mínj.na desta massa laminar.

B) O Corpo de Nefelina Sienitos

com

Eudialita ða Fazenda

do

Prat inha

Este corpo aparece com forma grosseiramente tri
angular, ocupando pouco mais de O ,2 km2. Contataa E com ro
chas piroclãsticas (brechas semelhantes ãs encontradas no Vale
do Quartel) ; a W, extendem-se areni-tos. A falta de afloramentos,
noS contatos, não permite examinar poSSíveis ações de contato
dos nefelina sienitos sobre as rochas vizinhas; entretanto, con
siderações geológicas gerais (e.g., a idade dos arenitos) mos
tram que o nefelina sienito e intrusivo nas rochas vizinhas.
Encontra-se como tipo predoninante um tipo f.a
por
ciológico bastante homogênea (amostra 766) caracterizado
um nefelina sienito esbranquiçado, de granulação grosseira,algo
inequigq;anu1ar, com textura foiaítica. O feldspato potássico ,
predoninante, aparece esbranquiçado e levemente alterado, idiocom hábito
10-15 rnm). Nefelina

ico,

de
tabular-p1acóide (com tama.nhos médios
e subhedral e intersticial (3-4 mm). Egirina mostra-se principalmente como agregados tardios, fibrosos-ra
diados, intersticiais, associada a eudialita roxa e a um si1Íca
to prismático, cor creme, não identificado; M = 15-20. Egirina
prismãtica irregular. de tamanhos milimétricos, é mais rara.Localmente, observam-se segregações pegnatóides, de granulação
muito grosseira.

rnórf
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A rocha 6 sinilar a algumas variedades grosseiras que se encontram no corpo de nefelina sienito com eudialita
do serrote (cf. item s.4.s"4), do qual se diferencia pelo predo
minio de egirina fibrosa tardia (em lugar de egirina prisrnática)

0s afloramentos nos contatos são de qualidade
rnuito pobre, ou inexistentes; nada pode ser sugerido no tocante
a forma ou estrutura do corpo. Ignora-se se o corpo se conti nua para SE, por embaixo da cobertura de brechas piroclásticas
(Figura 4-4) , e se coloca en contato direto com o corpo de nefe
lina sienito com biotita (ver item anteríor).
5.5

AS RELAÇOES DE IDADE DOS NEFEL]NA SIENTTOS.

São poucas as áreas nas quais são observadas

as

relações de contato entre os vários tipos de nefelina sienitos.
Na zona do Anel Norte (pedra Ba1ão e vizinhanÇâs, Figura 4-4) , razões geométricas levam a acreditar que
o
corpo lujaurítico-chibinítico ocidental, com os seus contornos
intactos, é posterior aos nefelina sienitos cinzas encaixantes;
evidências diretas de invasão de chibinitos nos facies cinzas
.são observadas no extremo ocidental do mesmo corpo.
Na zona do Morro do Serrote, a geometri a dos
afloramentos sugere que o corpo de nefelina sienitos com eudialita é intrgsivo nos nefelina sienitos com biotita. por outra

parte, alguns diques de micro-nefelina sienito con eud.ia lita,pro
vavelmente derivados dos nefelina sienitos com eudialita vizi
nhos, cortam os nefelina sienitos com biotita. outra vez ,oS
facies agpaíticos rnostram-se posteriores aos de natu.Teza
não

agpaítica.
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Estas observações extrapolam-se para todo o ffia'
ciço; em parte, a suposição vê-se fundamentada por critérios petrogen6ticos, pelos quais se supõe que os facies agpaíticos deri
A
vam dos miasquÍticos, por diferenciação (ver iten 7 .6.6) .
Tabela 5-5 mostra um resumo das possíveis relações de idade '
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'l'abcLa

5-5

idades relativas de corpos de neielina sienitos, naciço alcalino <ìe Poços de Caldas

(para corlelaçoc's entrc as várias regiõcs, vcr Tabeltt
(corpos o'rclenc¿dos, aatn as ¡naís noÐos ac'í:na)

4-?.)

ZON,{ DO ANEì, NOIì'fE

chlbinj.tos de llotelhos e chibinitos or-ientais

Corpos lujauríticos-chibiníticos,
Pseudoleucita NeS?
lleS nanchados ?
NeS

da Pedreira e/ou NeS cinzas e com fluorít¿r
ZONA DC ANEL OC]DT]NTAL

ocidentais com eudi.aLita e/ou
NeS finos ocidcntai.s
NeS

NeS con

eudialita, S do Ponto da

ZON,{ DO NIORRO DO
NeS con
NeS com

SI]R]ìO'fL

eudialita
biotita

NeS cÍnzas?
NeS

porfiríticos

e/ou NeS da Pedreira?
INTERIOR D0 l'{ACIÇ0

NeS esverdeados
NeS típicos da

?

Pedreira e/ou NeS cinzas da Pedreira?
ZONA DO ì\IORIìO DO 1'AQU¡.RI

E

BORIJA ORIENT.,\I

con eudialita, c lujauritos e chibinitos clo'llrcluari
Corpo de NeS cinz¿rs e corìì eudial j.ta, l¡orCa oriental
Corpo de NeS porfiríticos,
borda oriental?
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CAPfTULO

6

O QUIM]SMO E A PETROGÊNESE DOS NEFELINA SIENITOS
DE P0ç0S DE CALDAS

Neste capítu1o, discuten-se vários aspectos relacionados con a quírnica e a petrogônese dos nefelina sienitos de
Poços de Caldas. Na prirneira parte, focalizam-se aspectos descri
tivos. Nos itens restantes, discutem-se sucessivamente os seguíntes aspectos petrogen6ticos :

- geração de nagrnas por reonorfisno de fenitos
- metassónatisno no nanto e enriquecirnento en alcalis e outros

e

lenentos inconpatíveis
- origen de nagrnas de nefetina sienitos por fusão direta de ro

-

chas do ¡nanto
derivação de nefelina sienitos por crístalízaçáo fracionada
relações genéticas entre nefelina sienitos rniasquíticos e agpaí

ticos
- alternatj.vas genéticas ligadas a "diferenciação 1Íquida"
- nefelina sienitos e a sua colocação no vale terrnal insaturado
- origem dos corpos de lujauritos e chibinitos do Anel Norte
Encerra-se o capítulo com un ïesuno crÍtico
das
idéias expostas previanente; païece-nos que una consulta inicial
a este íte¡n, embora ele represente o fecho do capítulo, pernitirá
ao leitor obter una visão panorânica e aconpanhar nelhor as argumentações detalhadanente discutidas nos ítens precedentes.

6.1.
ó.

1

.1

O QUIMISMO DOS NEFELINA SENITOS: ASPECTOS DESCRITIVOS

, Elenentos naiores e nenores .

0 quimismo de nefelina sienitos de Poços de Caldas encontra-se registTado na Tabela 6-1, onde se citam os teores
dos elenentos maiores e nenores, e os de alguns ele¡nentos traços.

Qulnlsmo dc nÊteiInà

Ncfelinã sle¡.i Los

À$osTF¡
slo2
,iLo2
Àt2o3
Fe2o3
FeO
¡r¡o
Mgo
cao
Na2o
KzO
P.¡.
PzO:
îôtal
F pPn
cr
5 C
C.a.r

Nef.llna s 1en 1tos hãnch¿dos

c1n"as

P49d
56.3
0'33
20'a
3,0
0 ,43
a ,72
0,.13
0 .85
5,1
I2,O
0,90
0,06
99 ,64

P2Z2
54'3
0'57
2o'2
2,6
0,58
0,34
O,25
1,6
6,3
11,6
\,!2
0.19

1500
<20

3350
<20
0,05

2500
63
0,13

0,09

o

1,114

I,LA7

1,035

t,

-0,05
1,048

99

,65

P4t3
51-'4
0.50
I9'4
2,3
4 ,72
0,12
0,17
2, ì
4, ;
\?,1
2,43
0,13
99 , ¡ll

P1l2
55'3

t.0l

0, c6

0

0,.Ì8

Ì,î

0.30
1,5

6,1

8,1

1t,0
t,64

8,3

,7o

1250
280

480
?3C
640
t20
80
320

Zr
Nb

Pb
BA

K./Rb
srlRb
Rb/s¡

600
690
520
260
64
190

520
€80
360
63
-72
1t0

rC.ê. = coefrciente agpaÍÈlco.

21aA
<20

r2l
_13

13?9
619

r07926

.2a8

Ì0

tto

560

660

z'l0

100

500

63

83

70

58

.r00

1A

294'6
16 160'6 .202'8
1,5
L,Z
i,3 _
2,!
0,658 0,870 0.763 A,4iA

2A7

99

\92,

?

0,6

9

6,O
1

,01

0 t44

0,t6
2,4

8,7

2,63
0.L2

<0,05
99

3.4
0,94
0,20
0,28

,11

t-

I,O
16.6

r8,7

1,5

41rb

52,

0,75

t,1

2,3
0,51

P

s6,z

0.50
2

t

P54

34,4

0'30
27'Z

Ît PPn
l97a
3417
2997
1798
2632
929
464
!¡Þ
929
K
99624 96303 1C5435 9tr22
<2r3
349
829
565
P
T16<52435
Sr

P540

5,9
4,

0,09

0

t8

t07

9e,16

,31

P476
49,5
t,l
ì6.9
3,7
I,l5
0,14
o ,23
3,2
7 ,.1
9 ,4
2,76
0,10
97,88

1300
240
0,09

1510

850
<20

3400
<20

0.05

0,02

0,03

5200
4?30
0,11

1,058

1,155

t ,1.I3

L,207

-I

2997
852
6 8-.0 ?
524
t6
lto
tt80
330
B0
64
320
626,4
I2,5
0,08

2250

4496

3

417

5995

1548

?097

3407

12221
392

53963

.13982

<2I8

305

l8

52

160

0

Ì90
t830

200

1,6

650
530

920
1100

130

330

660

62

r46

156

40

t50

180

36I,L

0

Z,7
o,377

337,3
5,8
a,Ii2

1600

251,8

lo,2
0,098

,:5

2

6394
1084
78039
436
190

P762
54
0

,8
,35

2r,5
2,7
Ct,65

o,54
0,18
0,78

9,6
5,8

I,13
0,06
9A,7r
800

t470
0,08

r,027
2098

4ì82
43t52
262
16

Ì60
2IA
0
l4t 0
2J,OA 800
4lo
13C
t:6
86
140
270
186

,7
11,6

129,3

487

0,08

6,7

6

0,t49

c¡1
I

Õ
t.)

Tabc13 6-l

(cor]rinuaçãol
åNEL N¡fÊTÈ

ÀNÊL C]CIDENTÀI,

Nefell¡¡ s1e
5ilos finos

corpos tuj.,urí cicos - chiblnít:cos

(li)
¡!-ùICSTFÀ Pi0-5
sto2
5:'6
1io2
0'63
Àlzo3
I4,7
Fe2o3
8,4
FeO
l,L5
MnO
0t5Z
¡fgo
0,58
cao
2,5
Nê20
7.A
k20
6,2
P.F.
3,0?
pzos
<0,05
'¡ôra1
99 ,6

(9) l,ù¡r (ri) liesr (ri) NesÌ{ (\.t) Clìib. 1r{)
p223rr pll{
S/ne
?53a
F47
53,2
55.3
55,t
54,3
a4,t
0,62
0,.18
0,42
O,?3
A,11
I5,O
19,4
19,8
22.3
t5,9
8,4
4,1
3,0
2,!
5,6
I,t5
0,29
O,j2
O,43
0,50
O.!8
O.t?
O,I¡t
O,O5 O,3t
A,42
0,16
O,t9
0,0?
O,Zt
z.t
I,7
1,S
1.3
2,L
8,t
8,0
7,2
7,6
7,6
6,3
8,6
9,3
9,1
8,3
3,31
0,97
1,1{
0,98
2,96
<0,05 <0,05 <a,cs <0,05
0,06
99 ,L6
99 ,.13
98,66 98 ,9I
98,9i

LUI

¡ pprl
cI
s Ê
C.a.

Lul

169'
310
0tc2

?10
3ooo
4300
to5o
32sO
380
4-ì20 639C 4510
3IC
0,04
0106
0,48
0,06
0,26

L,32A

1,3,{l

l,t5g

Tt ppm 3771
3II1
?817
riD
4C2i
31li
1316
K
57472 52303 -rr397
P
<218 <2I8
<2lB
y
26
31
92
Rb
S¡
zr
r¡-Þ
Pb
B¿
x/p,b
s¡lRh
Rblsr

200
2O7O
3800
300
]^24
25O

230
2410
3500
ll0
220
220

i,to?
2513
tOB4
77209
<2IA
]1C

:40
S0o
1370
220
2A
260

257,4 227,4 297,5
Io,4
10,5
2,I
o,09;
o,o95 0,481

3oo
lt6o
ttùo
229
92
3j9

I,oO3

1379
4616
3ãj
24OO
t7ZO9 71058
<2tB
262
110
t3o
3OO

850
5ZO

L2tJ

66

420

251t4
¡4
3,9
2,A
0,234 ö,¡s:

257

t,.t86

300
740
1900
340
r84
460
24j,5
2,5
0,4C5

p543
52,7
a.7.7

!9,1
4,0
j.,o8
0,35

a,!2
2,1

i,0
8,3
2,65

o,to
9.¿

,aj

¡t450
lD4O

o,lo
r,A:,3
461-6

zTro
6e907
416

i7

220
t690
15! û
320
:22
250
-r\312

7"i
o,¡30

Ncfelina srenLros .cÌd.,i

tâts coñ eudlêìj Èa -

P530
,g
c,41
Ì9,5
2,4
1, 0I
0,13
o ,22
L,5
8,8
8,6
t,5t
0,06
99,05

512
54,6
o,j3
.16,6
1,9
t,Ot
o,s2
c ,2 r!,6
8,1
7,6
3,6a
o,o5
99,36
F

51

2350
2I7O
o,o5

2SA

1040
6?0
110
?8

a7a

245,6
4,16
o,24O

9?52¡

5!. O

a5,7

0,43
O,4A
Ì 8,8
L9¡2
3 ,-t
3 ,6
0,58
o,Bj
o,25
O,4 t
o,23
o ,26
r,4
r,l
B, 2
6 ,s
e,4
I,l
\,jg
2,29
O,O7 O,O€
98,85 9g,r7

3250
2.¡OO 731
149
1790
1li0
o,o3
o,o5
o,o5

I,220
2818
ll94
?1397
262
4t

p522

\,299

1,

2

2);8
251A
4027
1936
63C95 69737
2IA
305
35
!0
240
2c
1200
380
L26
t30
l0

O.I

t,048

2B1E

31?5

67246
262

220
tooo
5?o
fto
1I0
370

262,9 317,0
4,25
4,54
0,215 a,z2o

t6
250

tI4

0

?80

2l!
7I
190

269,0

4,56

o.2lg

chlb: chlbln.Ito; Lu¡: lujauriro t, grosselro, Lu¡r: lujaurlro tì, nèi5,r!o; riest: ioiettnã slenìto rraoui!ó1de
r;¡icSrI:
nefellnå sienlro traqult6lde rl; (E): co¡po E; (rìj: ccrÞo wrNefelìna slentros com eudlatlta, S do ponto atâ Cðscacå

c¡1

I
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rabela 6-l (contlnu¿ção)
Ta!êIe 6-I (cóniin'raçãc)
MORRO DO SERnOTE

Nefe¡.lna sienltos

cLnzas

À¡4CST9À

Pl78

51O2
T1O2

À12o3

0,35
20,9

MZINrìÀ|rçÀs

licfelina slenltos
biotita
P3I4

coF

4l

P3

54,0
0.40

55,6

20,9

2A,4

0,

:,¡

r,1

lloRRo Do se¡RclE
¡r'efellra

s

len ttos po.fl

rlùicos

P658

P66?

SrO-

54,8
o

5¡1,6

0,30
19,8
3,0
0,65
0,20
0.15

,32

2r,7

0,72

o

ttl¡O

0,t9

0,31

2,4
o,12
0,11

Mgo

0, 20

0,19

o

0,t6

CaO

o,73
6,2
11,4

0,88
7,6
9,6

l,Ì

r,2

7,2

6,8

1,3
4.0

2,C2

2,50

{,0

<0,05

3.68
0,08

c,05

{0,05

<0,05

99,38

98,86

99,91

99,28

99,3r

Na20

Kzo

Toeal

F ppr.ì
cI .
s$

I,4

t05o

195 0

250

46

0,l-5
1,078

ItOg2

,29
t22

1880

850

220

Ì850
0, i.9

<20

!{0

L.r22

6

5

t9,s
o,13
MnO

0.?1

M9o

a

cao

!,2

Nã.O

3,4
10,5

Pzo5

,25

0,09

1ocaL

F pPx.
cl
sg
3

),,044

1.,00 2

94,8

Fe2Ol

Rzo

0,0

a,02

?ìt2-6
0,4

0,86
0,07

FeZO3

euCialiEe do se.roÈe
À¡10s19À

Tr

pÞn

?361
34 ,5
0,32
19.6
3,?
0,5?
0,l0
0, r8
r, Ì
8,I
a ,6
I , ro
0,06
99.53

i3

Ì,6
|,l
8,8

L,gi
<0,05
96,?6

Ì5t0

0,04

0, u4

l, Ì23

t,155

).,07

2694

1918

I9 L8

t85a

2327

2A9C

l9l8

1798

K

871rr

1007

154 8

P

192

252

K

697 37

79699

7637I

66416

<2i8

2Ie

75

P

?I3

2A

<ì0

54

218
53

,21

0,

0,04

2400

32

0

t3 c0

2038

<5

o,ì2

67

L41I

<

ì7

2,6

280

2398

'¿

2A

<29

sr'z
94641

Mn

4,6
0,32

375

209I

Tt ppñ

P60C
5

<

218

r50

È.b

240

150

t60

S!

3030

272A

2590

310

280

170

t70

300

700

r700

Sr

330
990

2350

2220

820

880

120

180

310

zr

6t0

7?A

Ì500

464

660

80

92

160

2LO

t40

66

100

160

r2o 0

380

22A

50

92

4i

,70

74

300

640

64

38

415 ,9

455,6

Rb

Pb

¡(/R¡

286 ,8

srlRb

3,00

Rb,/s¡

0-i33

224,9

1,6
0.132

284,6

7,9
0,126

449,3
4,A
0,204

390

363

,2
12,6

,-l

o,479

18,1
0.055

2

16,2

o,062

o\
I

0.i93

O

Tåbela 6-1 (ccntinoacâol
INîEFIOR ôO !,L.C¡çO
Nefe

ÀMOSTÂÀ
slo¿
T1O2
A12O3
Fe2O3
FeO
¡{nO
MSO
cao
Na2o
K2O
P, F.
P-OToial

F

P38

P34

54,4

,2
o,92
L9,4

0'80
t9

't

2,8
1,45
t26
0, {6
O

1,6
4,3
9

'3
5,I5
0 .1l
99

,73

ss

1040
'10
0,05

a.

0,891

pp'

c-I

c.

Tl. ppn'

ür
K
Þ
'!
Àb
sr
zr
Nb
Pb
9a
'!,/Rb
s¡,,'Rb

Rb/s.

4796
20L3
77209
480
47
230
1970

760
230
42

320

335,7
4,51
0.117

t P3-1 e P630, nefe11¡Ìa

P38

{

52,8
1,0

57

t9,8

1,0t
o,zL
0,4¡l
1,9
7 ,4
8,6
2,93
0,14

f,08

,25

99.46

99

0

a,44
1,6

5,0
8,9
5,08
a

2000
230
0,06

,15

165
<20
0,05

Ì.10?

0,902

5515
1626
7\397
6f0
75
210
1250
600
I50
76
8r0
139,9
_15,5
0,065

,22

-

Ilna sienltos

P386
54,3
0, a5
19, ?
3,1
1,i5
0,18
o,43
1,9
6,5
8,1
2.00
0, 13
98,94
t650
1480
0,10
1,02t

5995

5096

t704

1393

73888

72227

698

56?

6i

66

180

180

3rl0

250C

{80

720

150

160

74

EO

830

550

4]0.5
17,3
0,058

¡lot,3
13,9
0t072

d¿

PlTl
53,8
a,62
20 ,2
3,1
0,57
a,20
0,25
0,99
6,2
9,3
4.13
0,09
99,45
It00
42
0,06

34,7
0.88

54

19,

r8,

200
t750
6?0
140
86
57C
386,0
8,8
0,rr4

,6
1,0

L

t,8
7.3

8,6
2,35
,7z

o

99,91

2lo0
547
0,07

?580
tOSo
o,Ìt

5995
2013
741\8
655
4i

5276
1859

7L391
5?4
42

P3-1r
54,6
1,0
19,

200
2670
õ80
190
41
4AO
156,9
I3,4
0,075
5.4-4.

r8e
3140
710
210
42
620
415,1
L,I .4
0,057

P6jo'
55,0
0,85

99,77

o,41
0,04
o, 58
L,7
1 ,2
7 .A
2
'94
a ,L2
99,50

3Ì00
11?O
0,t1

1160
19{
o,o.t

O,25

0,68
2

,L

6,6
8,8
2,07
0.

t7

t,067
5995

t9t

Þ622*

5J,6
0,38

r

3,6
0,80

I,220

1,116

zès da PêdÈe1ra; P622, ve. texto, ttéî

r

3,5
0,47
0,26
0,73
2,0
-t
,5
9,O
1.,53
0 ,l5
99,24

3,8
0,51
0.24
0,55

1.003
3717
1549
77209
192
120

Þ518

Ft69c

6

?3058
7 42

44

2oo
4150
EQo

?to
45

7ìO

365,3
20,8
0,048

a,63
0

c

t.5
E.0

8,'l
3,32
0,0

180
3290
580
110
12
620

6

99,48
2oo0
a7

0,06

1,057
5096
ll0
64755
521
36

,24
.43

I,!24
34i7
1858

12227
262
88
?00

2340
980
26A
47

440

359,8
36Ì,t4
18,3
lr,7
0,055
0,086

o,
I

O

tabela 6-I {conlinaaçâo)
lioÂao Dc TÀeuÀRl E aorìDÀ oRrÊtiTÀL

Nefellna slenltos
cinzas do Tdqua¡í
å¡40sTAÀ

P646

sioz
Tto2
À1203
Fe2o3
FeO

53

0,6t
18 9
'

3,3
0,58

MnO
MgO
CaO
NaZo
\2o

O

I,4
8,0

8'6
0.09
99,23
27OO

FÞ

P5rlz
54,2
o,70
ì9,t
3,4
0,58
o ,24
0,51
1, 9
5,4
7,4
5,75
0,09
99,21
530

P697
53,2
o,82
18,9
2,9
I,16
0,22
0,5 3
2,0
7,2
7,9
4,64
0,I2
99,63

P676

53,4
0,91
1.8,7

3,€
0,72
O

t25

0,60
2,0
8,5

7,4

3,1t
0,14
99,56

1924
32
o tt2

t2óo

:e

0,11

0,02

0,ì1

1,189

0,885

L,I75

Se

1781

71391
392
<10

t 60
7380

250
Nb

80

Bâ

500

x,/Rb

146,2

40

S../R¡

s 1en!Èos cÌozas
cenLrals

500

c.a.
ri ppm
Mn
ri
?
Y

t23

0,40

P^O.
lotal
F ppr
c1
s g

'

9

liefeÌ-Lna

16 t12

0,022

4196
1859
61435
392
86
I80
{360
1r0
140
44
840
34I,3
24 1z
0,041

Ne:eI1¡a slenltos
cofl eudlallta do

P55i
31,4
0,50
19,1
3,8
0,43
0,41
0,20
I,2
8,2
8,7
3,4A
<0.05
99

t47

398
95
0,04

1,079

1,t99

68

49\6
1104
65586
524
94

2997
5
7222t
<2tö
150

t80
3140
420
l5O
¡16
8oo

160
2950
490
I40
,66
580

t80
33A0
1?00
360
36
430

5.155

i936
61435
610

3

41,1
L7 4
'
0,A57

409,9
18,4
0,0 54

31-7

401,3
18,8
0,053

N.fetlna sleritos
coft eudialitå. S
do laquà¡i

P692

P?50

53,8
0,65

53,3
o,79
18,4

t9,

O

4,5
0,58
0,46
0,30

4,L
,43
o,42
0,35
0

Ì,5

1,6
8,1

8,6
8,6
1, 51

8,8
2,66

0,06

0,0

99.56
2L2a

99,31
3

560

9

300
460

0,06

0,05

1,235

1,2€8

389?

4136
3752
?3058

356?

7139Ì
262
6?

3C

180

i50

3260

4520

820

600
300

170
94

48

250

810

396

,i

r8,1
0, c55

481

,!

30,1
0,033

o,
I

O

o\

Tabela 6-I (contlnuàção)
BORDÀ ¡1¿RIOIONÀL

Nefeunå sler¡1tos, cohplexo do ¡4or.o do ìtet
A¡1OSîRÀ

s1o2
1102
è1.203
Fe2O3
EêO
HDO
Mgo
cãO
Na2o
x¿o
P.FP2O5
loral
F ppo
cl
s g
C.a.
ti- PPm
Mn
K
P
Y

P7

O

P12A

8

54'4

I9'0

t9,L
3,7
o,43

0,28
0.28
1,6
8,1
8,6
2,24
0'05

0, 19
o ,20

<0,05

1,16
o,22
o ì27
0 ,81
3,4
Lz,I
2.45
0,05

99.36

99,63

99

o,94

6,3
9.6
2,56

420

1060

30

0,0?

I,19

0,0
2

\499
I471

71397

79699

21.8

<218

78

<t0

3297

220

25I0

Zt
Nb

L90

130

Pb

50

36

Ba

660

90

X/R¡

549,2
24,8
o,040

R.b/sr

3

580

162,3

II,4
0,088

0,24

2t.3

C

5,2
13,5

740
1050
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6-08.

As análíses sonam. geralnente de 98 a 99%; vários elementos conside¡ados traços (e,g', Cl, F, Zr, Sr, etc.) encontran-se nestas ro
chas en quantidades inusuais e contribuen, ern conjunto, con teo res que frequentenente totalizarn ¡nais de 1%. Não se conta ainda
corn dados sobre Terras Raras (TR) , que provavelmente aparecem nes
ta suite c1e rochas em quantidades tambén significativas (haia vis
to, por exemplo, a inportância de vários rninerais portadores de
TR; cf, tanbén dados sobre TR en outros rnaciços alcalinos ' e'g.'
Gerasimovsky, L974). Algumas considera.ções sobre as t6cnicas ana1íticas, com consiclerações sobre a jnf 1uê c:ia da alteração sÔbTe
o quimisno, registTan-se l¡.o :i ten 2.4 ' 3 ' As nolmas rlas rochas , jun
to com alguns outros parâmetros quÍrnicos, Tepresentan-se na 'f abela
6-2.
A Tabe1a 6-1 registra o quirnisno de todos os tipos faciológicos importantes que foram rnapeados no distrito ( ver
Figura 4-4) , faltando apenas deterrninações quínicas do pseudoleucita nefelina sienito; esta. ausência justifica-se por razões técni.cas, já que o tananho excessivamente grande de nuitas pseudoleu
citas (10-15 crns) requeriria a noagem de ¡nais de I tonelada de ro
cha para a obtenção de urna amostla noída representativa '

sição

O quirnisno dos elenentos naioïes reflete a conpomineral'gica extremanente monótona das rochas (conparar corn

As variações químicas, coÍlo se constata a seguir,são
pouco narcadas: SiO2, 49,5 at6 56,31 TiO, ' 0,23 atõ I'ti

Tabela 5-3).

at6
'5
^1203,
FeO , 0,29 até 1,45; MnO, 0,04 até
MgO , 0 ,06 até 0,73; cao, 0,48 até
NarO, < 3 ,4 até 8,8; KZO, 5,9 até
14,7 atê 22,5;Iler)r,

7

8,4;

0,52;

3,2

;

13,5;

, 0,05 at6 0,19 '
nargem de variação inviabiliza' por exeInplo, a construPZOS,

A pequena
ção de diagramas norrnais de variação.
Apenas

quatro óxidos contribuen para fornar nais

de 80% das rochas: SiOr, ÃLZOS, NarO e KZO,'aos.quais se adiciona
con contribuição geralmente nenor, principalrnente o FerOr' OutÏos
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Tabela 6-2 (cont-inuaçäo)
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6-1ó.

óxidos, írnportantes nas s6ries calco-alcalinas nornais (tais cono CaO, MgO e FeO) encontram-se quase sempre em quantidades nuito reduzidas.
0 quirnisrno das ¡ochas corresponde-se entreitanen
te con o que âpresentan os vários rninerais forrnadores de rochas
(ver M.LIlbrich, 1983), Ä maioria das rochas são leucocrãticas ou
a.td hololeucocrá'Licas. O piroxôIrio augítíco é raro, predoninando as egirina-augitas e egirinas, As nefelinas são da variedade
"rneso-potássica" e os feldspatos potássicos são, c olll poucas exce
ções, muito ricos em Or, Albita, un mine¡al pouco comun, é praticanente feldspato sódico puro; inexì.ste ptagioclásio nas rochas, Quando presentes, apatita, titanita, opacos e até biotita
encontran-.se en proporções geralnente muito pequelì4.s. A altera ção nais inportante ó a que converte os ninerais félsicos prinár:ios em natrolita e analcirna; alteração em sericita e cancrinita
é rtais rara, e calcita se observa poucas vezes,
Estas caracterÍstícas mineralógicas expli.can a
pequena variação nos conteúdos de sí1ica e alunina, a extrerta ri
queza em ãlca1is (ti.picamente, NarO + KZO >, 75"a), e até o caráter perpotássico, haja visto que a maioria das rochas tenl excesso modal. de felclspato*potássico, rico en Or (Figura. 6-2; para
de
sínbo1os, ver" Figura 6-1 ).Os teores relativamente baixos
PrOr, MgO e CaO concordam con a ausência, ou a pouca irtportância,
de hospedeiros lninera.is adequerdos (e'g',apatita, augÍtas, anfibó1ios comuns) ; analogarnente, espera-se que a rnaioria das rochas
sejam rel.ativa¡nente pobres en FeO, dada a ausôncia (ou pequena
quantida.cle) de augita , opacos e biotita, e o caráter leucocr'áti
co (ou at6 hololeucocrático) das várias rochas. Merece destaque,
de qualquer forrna, o conteúdo elevadíssino de KrO, que converte
o distri.to ein verdadeira "provÍncia perpotãssica" (para conentários sobre Ti, Mn, e outros elementos, ver i.tern seguinte).

cõpia da Figura 6-I encont-ra-se tanbén c ofìlo encâ.Tte, no
fina.l do pïesente texto, para. facil itar o seu r¡so ctlmo refe
rôncia,
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6-2 observa-se uma separação bastante
clara entre as rochas agpaíticas e as niasquiticas e intermediárias (ver Apêndíce E). A identificação dos facies agpaíticos ba
seia-se, neste trabalho, principalmente na aparição dos "ninerai.s
agpaíticos" e especialrnente da eudialita, o que supõe un quirni.sno con excesso de alguns elementos críticos (e.g., do Z'r). A Figura 6-2 nostra que as rochas perpotássicas nâo são, em geral ,ag
paíticas, por inexistiren nelas os típicos rnínerais agpaíticos
As tendências evolutivas no distrito, poïtanto, concentTan a1guns elementos criticos (Zr, etc.) apenas nas rochas que se apte
sentan com suficiente Na (ver também discussão sobte o Z'r, abaixo, e itern 6.1.4. ) .
Na Figura

6.7.2. Elementos tTaços e menores : discussão.
A seguÍr, discute-se a variação nos teores <le a1
guns dos elcmentos tra.ços analisados (Tabela 6-1), que se repTe
sentan, ent várias figuras, ern função do teor de K (expresso en
pprn); paralelamente, discute-se tambén as variações nos teores
dos elenentos menores Ti, Mn, C1, F , P e S, com vistas ã ídenti
ficação clos ninerais hospedeíros, Infor¡nações mineralógicas e
geoquÍnicas sobre estes ¡ninerais foram colhidas ern Vlasov et al.
(1966) , Ramdohr e Strunz (1978) , Strunz (1977) e no "Handbook of
Geochernístry" (editado por l{edepohl , 1978). Na TabeIa 6-3, oferece-se urna conpilação dos nineraís raros de nefelina sienitos(e
outras rochas alcalinas) nais citados na literatura (para conentários, ver discussão a seguir) , Corno referôncia para registrar
os conteúdos de elernentos traços en rochas ígneas, ern geraI,
e
ern nefelina sienitos, en particular, consultou-se o "lla.ndbook"ci
tado e a compilação de Gerasimovsky (7974).

?l (Figura 6-3) . É elemento importante, ou principal , ern vários
minerais opacos e náficos. Ti encontTa-se, adicionalrnente, en
vários 6xidos tÍpicos de rochas alcalinas (e.g.,zirkelita, loparita, priderita, etc.),ainda não citados no distrito, e en a1 guns dos minerais agpaíticos nais conuns (astrofilita,
lanprofi1ita, rinkita-rinko.ì.ita, etc.; en geral , Ti é constituinte
da
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maioria dos silicatos de metais raros). .4, quantidade deste e1e nento, en Poços de Caldas, varia desde 1000 ppm até 6000 ppn
É elenento nenos importante nos piroxênios, anfibólios e bioti do
tas dos nefelina sienitos (M.Ulbrich, 1985). Os piroxênios
distrito, con esquema pleocróico nornal (desde soda augÍtas até
egirinas) mostran teores variáveis de TiOr( entre 0,47 e 2,70"'"),
enquanto que os de cor verde intenso tên mais de 3,00% e os
azuís, mais de 4,ISe" (at6 5,40% Ti02) (para urn esquema de cor
aplicável aos piroxênios do distrito, en função dos conteúdos de
nostran
Ti e Na, ver M,Ulbrich, 1983), Âs biotitas do distrito
desde 2 ,65"'" até 4,30e" de TiO. e as arfvedsonitas, desde 0 ,40 at6
I,4Z%. As rochas rícas en K são sempre pobres em minerais náfi cos (e portanto mostTam conteúdos menores de Ti, Figura 6-3) . Os
naiores teoïes de Ti observam-se en algumas rocha.s niasquíticas
o
(con titanita) e ern várias das rochas agpaíticas [nas qriais
Ti encontra-se nos piroxênios e en vários minerais agpaíticos ) .
Muitos dos tipos rnais narcadanente agpaíticos (e.g', alguns lu jauritos) apïesentan-se apenas con teores moderados de Ti;nestes
facies, o Ti aparece nas egirinas e em alguns poucos si'licatos de
netais raros (pouco ou nada de Ti é acrescentado pela eudialita,
urn rnineral irnportante nessas rochas).
A literatura nostra que os nefelina sienitos do
nundo se apresentan, caracteÌisticamente, con teores de Ti0, incon
feriores a 1%; os nefelina sienitos de Lovozero e Khibina
tên, en média, 6500 pprn de Ti, enquanto que os de ülínaussaq ?
presentan valores nédios de 2070 ppn.

zT (figura 6-3). O h ê elernento essenci.al numa grande quantidade de silicatos (a16rn de zircão, tanbém eudialita, câtapleiita,
benitoÍta, elpidita, vlasovita, lovozerita, wadeita, wdhlerita ,
lavenita, e vários outros, a naioría desconhecidos no distríto);
aparece adicionalnente en vários. óxidos cono constituinte essencial ou pelo menos inìportante (baddeleyita, zirkel.ita, ilnenita,
nagnetita, eventualmente tanbém pirocloro).
Zr encontra-se, cono elenento nenor, nos piroxênios dos nefelina sienitos de Poços de Caldas (0,03 até 0'50
O

%
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de Z'rO, sendo os teores nais conuns de 0,10-0,25%; M.Ulbrich,
1983), e en biotitas e anfibó1ios. Ern geral , os nefelina sieni
tos agpaÍticos do distrito são nais ricos em Zr, devido ã presen
ça. do Zr nas egirinas e, pr:incipalnente , pela contribuição da eu
dialita (e outros sil j,ca.tos de netais raros con Zr) ' A naioria
das rochas com teores baixos de Zr , no distri.to, são pobres em
minerai s náficos,

salientar <1ue nuitas das rochas ricas em
K (e.g,, nefelina sienitos <1a Faze¡rda Pratinha, cinzas e co¡n ffuo
rita. clo Anel. Norte, etc.) nostran apenas conteúdos noderados de
cf. Figuras
Zr (e de vários outros elementos, tal corno o Ti;
6-2 e 6-3); isto sugeïe que o sisterna químico desses facies perpotássi.cos não f¿Lvorece, provavelnente, a cri.stalização de aIguns tlos rni.nerais consiclerados t-Ípicos de suites perpotássicas
se
(e.e. , warieíta, priderita, o anfibólio nagnoforita, etc.) ;
eles aparecerem, deven encontlar-se em quantidades nuito reðttziConvén

das.

En I1ímaussaq, Lovozero e Khibina, os teores né
dios são <Je 4700, 3500 e 600 ppm, respectivanente (no kakortokí
to de llirnaussaq, entreta.tìto, encontran-se teores de 30000 Ppn).
A maioria clos nefelina sienitos de outros naci.ços no mundo intei
To raranente nostran abundâncj.as superiores a 600 ppn"

(Figura ó-4). O elenento substitui Zt e Tí, e concentra-se par
ticularnente en ilrnenita, Ti-nagnetita, e titanita; apresenta-se
taurbérn cono elenento menor ou traço e¡n vários silicatos de netais raros, en parte ainda não descritos en Poços de Caldas(e.9.'
rinkita, nenadltevichita, wtjhlerita, lononosovi.ta, hjortdakrlita,
nurmanita, e outros). En alguns casos, ninerais de Ti e/ou Zr po
cataple i.ita
de¡n ser a.nor¡na.lrnente ricos en Nb (e. g. , astlof iIita,
bacldeleyita.,, euclialita, kupletski.ta, labuntsovi.[a, lavenita, no sandrita, zirkelita, e vários outros; a maioria rrão conhecidos no
distrito),
1vb

,

Os teores de Nb nos nefelina sienitos de Poços de
Caldas var j,arn entre 60 ppn até urn rnáxirno de 600 pprn. 0s mais ri-
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cos en Nb são os agpaÍticos, onde o Nb reside prîovavelnente
eudíalita e outros silicatos de rnetais raros (con Zr e/ou Ti).

en

resto do nundo, o conteúdo de Nb nos nefelina
sienitos varia entre 110 e 700 ppn; en I1írnaussaq, Lovozero e
Khibina, a nédia é de 525, 700 e 150 ppn, respectivanente.
No

-r (Figura 6-4). Este elenento, de comportanento geoquínico ana1.ogo ao das Terras Raras, encôntra-se (junto con TR) ern alguns ó
xidos e carbonatos (e.g.,loparita e bastnaessita, ainda não mencionados no distrito) e silicatos agpaÍticos (rinkita-rinkolita,
kainosita, steenstrupina, e outros, dos quais só o prirneiro foi
citado ern Poços de Caldas). Y tanbém se concentra en rnelanita e titanita,
Outro hospedeiro irnportante é a fluorita, princi
palmente na variedade ítrio- fluorita.
distrito, as rochas mais ricas em K (nefelina
sienitos cinzas e co¡n fluorita do Anel Norte , c).nzas da Fazenda
Pratinha, ver tanbérn capítu1o 5) são pobres ern rninerais ,náf i cos; nostran teores nuito baixos de Y e quantidades elevadas de
F (Figura 6-8) , o que sugere que o Y encontra-se nestas rochas
Muitas das rochas agcorno elemento nenor ou traço na fluorita.
paíticas , por outro lado, rnostran bastante Y e, sinultaneamente,
tanbén teores elevados de F; isto sugere que Y se encontra locaIizado en silicatos raros (corn F e/ou Y) ou, alternativamente,em
(e/ou villiaunita?) (ver tanbén discussão sobre
ítrio-fluorita
F, abaixo) .
No

nefelina sienitos de outros maciços, são da ordem de 40-300 ppÍt, com médÍa de 250 ppn; rochas con
eudialita, entïetanto, chegan a mostrar ¡n6dias de até 480 ppn
Os teores,

em

(Lovozero).

Sr. (Figura 6-5). O Sr é elenento
rais náficos (e .g. , Ca-píroxênios ,
nento essencial na larnprof i1i ta.
encontram-se tanbén en fe l dspato s

nenor ou tTaço en varlos nanebiotita, anfibó1ios), E ele Conteúdos significativos de Sr
potássicos.
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As variações no teor de Sr são extrenas nos nefe
lina sienítos de Poços de Caldas (desde ap roxiinadamente 500 ppm
até nais de 7000 ppn); os corn conteúdos maiores são os nefelina
sienitos cinzas centrais e da Pedreira (Figura ó-5). Cono comparação, basta assínalar que são extrenanente raros os exernplos,na
literatura universal, de rochas ígneas feldspátÍcas com teores de
Sr superiores aos 3000 ou 4000 pprn. Nas rochas agpaÍticas <1o dis
trito, o Sr está contido pre fe renc i anente nos silicatos de netais raros (Sr não é detetado en egirinas, M.Ulbrich,1983). Nos
facies conì os maiores teores, o Sr se hospeda no feldspato potás
sico, já que as rochas são relativanente pobres en náficos (os
núcleos de feldspatos potássicos do nefelina sienito "híbrido"da
Pedreira mostran conteúdos de Sr0 de I,30-I ,40eo; ver M.Ulbrich ,
1983, para naiores detalhes e discussão).
Una revisão da literatura nostra que as rochas
Ígneas nais ricas en Sr são algumas das efusivas perpotássicas
(kanafugitos e outros larnproítos) (at6 4800 ppm) , os carbonati tos (até 12000 pprn) e nuitos nefelinitos, leucititos e nelilititos (at6 3300 - 3600 ppn). En nefelina sienitos, citalr-se nédias
de 50 (Illmar.rssaq) , 610 (Lovozero) , 1070 (Khibin:a) e 3500 pprn
(rnaciço niasquÍtico de Stjernly , Noruega) .

Rb (Fi.gura 6-5). 0 Rb apresenta-se cono elenento traço nos felds
patos potássicos, biotita e nuscovita (que, no distrito, encon -

tra-se cono mineral hidroternal),
En Poços de Caldas, os conteúdos varíain
entre
120 e 700 ppn; cono a correlação entre Rb e K é ¡noderadanente
positiva, Rb deve estar contido preferentenente nos feldspatos

potássicos (e nefelinas?).
0s nefelina sienitos de outras partes do nundo
nostran, ern geral , teores de Rb que raramente ultrapassarn 300
ppn; en I1írnaussaq, entretanto, os nefelina sienítos possuem ern
média, 590 ppn.
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Mn (Figura 6-6). Tendo afinidades geoquímicas com Fe2*, o Mn
encontla-se tanto em 6xidos (magnetita, ilmenita), cono en siliDados da litecatos rnáficos (anfibó1ios, piroxênios, biotita).
ratura nostran que nagnetita e ilnenita estão frequentenente mui
to enriquecidos en Mn (até 15000-20000 ppn). Feldspatos potássicos e muscovita (esta, em Poços de Calcias, de origen hidroternal)
contên pouco Mn (nenos de 50, e entre 200-400 ppn, respectivamen
te). Titanita mostra ató 2000 ppn. Mn é el.e¡nento importante em
vários silicatos de netais raros (com Na-Ti e Na-Ti-Zr), con ou
sen Terras Raras e Nb (e.g., rnurrnanita, nenadkevichita, astrofi1ita, schizolita, kupletskita, lavenita, rosenbuschita, lovozeri
ta, l-abuntsovita, nordita, e muitos outros, a maioria ainda não
citados no distrito),
nefelina sienitos de Poços de Caldas, os teo
res de MnO variam entre 0,04 e 0,54% (310 e 4100 ppn de Mn). 0s
teores maiores encontran-se en geral nas rochas agpaíticas (tipi
canente, nais de 2000 ppn de Mn) , onde o elernento está contido
nos piroxênios, na arfvedsonita (quando presente) e nos silica tos de net-ais ïaros. Os rninerais náficos analisados cataclerizam
-se pelos teoïes nuito elevados de MnO (ern piroxênios, variações
de 0,80 at6 L,30%; em biotitas, de 2,00 até 6,20e"; e em arfvedso
nì.tas, de 2,30"." atê 6 ,00% ; M.Ulbrich, 1983) . Õxidos , hidróxidos
e carbonatos primários não f orarn ainda citados en Poços de Ca1 das, exceção feita ã kutnahorita (en geodos de nefelina. sienitos
da Pedreira). Não se deve descartar a possi.bilidade da presença
de niobatos e tantalatos de Mn.
Nos

Nos nefelina sienitos do nundo inteiro, observauna média de 1500 pprn, senel.hante ã dos basaltos e bastante

-se
superior ã de outras rochas Ígneas. As nédias, ern nefelina siee
nitos de I1Ínaussaq, Lovozero e Khibina, sâo de I900, 2600
1400 ppm, respectivanente.

eb (Figura 6-6). O elernento encontra-se en proporções noderadas
(30 at6 200 ppn) nas rochas de Poços de Caldas. Observa*se uma
tendência, pouco rnarcada, à redução nos teores do Pb con o aunen
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to nos conteudos de K, Pb deve estar contido, como elenento traço, nos feldspatos potássicos, biotita e nuscovita (esta últirna,
quando presente no distrito, de origem hidroternal); em geral ,
Pb substitui ions nonovalentes (e polivalentes?) grandes. Minerais de Pb (sulfetos, etc.) só forarn encontrados lto distrjto,at6
hoje, em áreas alteradas hidroternalnente, cono fases s ecunclárias
(cf.Apêndice A). A presença de quantirl.ades naiores de Pb nos fá
cies zrgpaiticos sugere que parte do Pb, a1én de estar presente
nos f,61fl5p¿165 potássicos, encontTa-se tanbém cono traço em a1
guns dos rni.ne rais agpaíticos (substituindo Na, K, TR?).
nefelina sienitos de outros naciços, os teores encontrados são da ordem de 6-40 ppn; I1inaussac¡ e Khibina,
entretanto, exiben conteúdos médios de 225 e 98 pp)n, respectiva Nos

nente.

tsa (Figura 6-7). En Poços de Caldas Ba a.parece como elenento tTa
ço irnportante em biotitâs, muscovita.s, anfiból.ios, piroxênios e,
principalmente, em feldspatos potássicos. A quantidade de ninerais de Ba catal.ogada en rochas alcalinas feldspáti.cas é nuito
grande; entre estes, citan-se o óxido priderita (rochas perpotás
sicas), a.l.guns ca.rbonatos, e os silicatos benitoíta, cappeleni ta, labuntsovítâ, nenadkevichita e outros ainda mais raros'
En Poços de Caldas, os conteúdos variarn entre
nenos de 50 ppn até 700*800 ppm; o elenento deve estar contido ,
corTro elenento traço principalnente, nos rninerais fé1sícos.
En outros distritos do nundo" a nédia de Ba en
nefelina s j.enitos 6 elevada, posicionando-se geralnente a.cima
dos 1000 ppn; I1ínaussaq, Lovozero e Khibina mostTan n6dias de
90, 700 e 1200 ppm, respectivanente,

d7 (FÌ.gura 6-7). O C1 encontra-se princillalnente na apatita (clq
ro-apatita) e em silicatos, tais conto eudialita, anfibó1ios, bio
titas e, ern quantidades ¡naiores, ern sodalita e cancrinita (esta
últina aparece, no distrito, cono nineral de alteração).
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0s conteúclos de C1 nos nefelina sienitos do distrito são rnuito variáveis, indo de ¡nenos de 20 pprn até teores su
periores a 5000 ppm, Cl inexiste nas biotitas e ar.f vedsonÍtas dos
fácies pesquisados (M.U1brich, 1983). As rochas mais ricas
en
Cl ( > 1000 ppn) são tanto miasquÍticas cÕno agpaÍticas; nestas
rochas, o C1 está contido ern cancrinita secundária (e.g.,nefe1ina sieni[os da Pedreira) ou na eudialita e sodalita (e,g.,
nos
lujauritos). Vários dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte ,
os con fluorita, e os da Fazenda. Pratinha, apresentan-se
com
<
teores rnuito baixos de C1 ( 100 pprn); em cornpensação, são bas
tante ricos en F (Figura ó-8).

nefelina sienitos de outros rnaciços, os teo res variam d.esde 500 at6 nais de 4600 ppn, Alguns sodalita sienitos de Lovozero nostram abundâncias nuito grandes, de
16000
até 28000 ppn, As médias de nefelina sienitos de Il.ínaussaq, Lo
vozero e Khibina são, respectivarnente, de 8800, 1600, e 360 ppn.
Em

Il (Figura 6-8). 0 F hospeda-se, pr:eferenternente, na fluorita
(e itriofluorita)
ou villiaunita,
Nos óxi.dos, F é importante no
pirocloro (a.inda não citado no distrito) e aparece na fluorapati
ta. Cono elemento Jnenort encontra-se en vários silicatos de netais raros (rinkita-rinkolita,
lanprofilita e apofilita, alén de
vários outros ainda não citados ou não confirnados no distrito :
lavenita, guarinita, wdhlerita, rosenbuschita, nosandrita, fersnanita e outros ) .
Nos nefelina sienitos do distrito os teores variam entre 220 e 4450 ppm. F encontra-se nas bíotitas (0,20 at6
3,65%) e nas arfved.sonitas (I ,47 até I,93e,; M.Ulbrich,t983) " A
rnaioria das rochas agpaíticas mostra conteúdos nais elevados de
F, distribuídos provavelrnente na fluorita. (Ítrio-fluorita?,
ver

Y, acina) e en alguns silicatos (arfvedsonita, rinkita-rinkolita,
etc,; na eudialita, F substitui parcialnente C1). O teor elevado de F, nestas rochas agpaíticas é, ein parte, ref].exo do conteú
do já inicialmente nais alto em voláteis dos respectivos magmas,
que assim aparece disponíve1 para se integrar n.a recle cristali

6_s3.

que cristalizam do nagna (ver M.U1brich,1983;
tambérn Sood, t98l). Pelo contrário, o teor elevado de Ir nas ro chas ricas ern K cleve-se principalnente ã existência de fluorita
tardia (hidroterrnal) .

na dos silicatos

0s teores rnédios de F, ern nefelina sienitos do
varian desde 200 pprn até 1200 ppm; a nédia de Ilínaussaq

munclo,
é de 2100 ppn.

P (Figura 6-8). P está hospedado em nefelina sienitos, principalmente en apatita (e outros fosfatos cornplexos, en parte
con
U, etc.) e, nais raramente, ern vários silicatos de meta.ls raros
(vuonnemita, bornernanita, steenstTupina, erikita, lomonossovita,
yoshimuraíta, etc, ) , Corno elenento traço , encontTa-se P em
feltlspatos potássicos e nuscovitas (apr. 50-60 ppm), piroxênios
e anfibólios (80-90 ppm) e bíotita (60 ppn).
distrito, o elemento é pouco inportante (< 218
ppn até 820 pprn) , A rnaioria dos nefelina sienitos agpaíticos de
Poços de Caldas são pobres em P (menos de 218 pprn) : o elenento es
tã .l.oca1izado, nestas rochas, provavelnente como elemento tTaço nos ninerais abundantes, Nos nefelina sienitos niasquíticos,
entretanto, o conteúdo de P é maior, en parte pela presença de
apatita cono acessório bastante difundido.
No

En outros nefelina sienitos do ¡nundo, PrOU raranente ultrapassa 1%; as médias de Il.ínaussaq, Lovozero e Khibi
na são de 210, 880 e 1250 ppn, respectiva.mente.

S, 0 elemento nostra, nos nefelina sienitos do distrito , va riações bastante narcadas (desde 200 até 2600 ppn) que 1lo entan
to ¡ião se correl.aci.ona¡n diretamente com o conteúdo dos outros
elenentos, sejan naiores ou tÌaços, Sulfetos, ern nefelina sieni
tos frescos, forarn encontrados apenas en poucos locais (e.g,,pir
rotita e pirita no nefelina sienito cínza do Serîote, pirita nos
nefelina sienitos expostos na Pedreira da Prefeítura) . Desconhe.ce-se a existência de sulfatos ou sulfossais e¡n rochas ìgrescas do
dístritÕ; não foram citados ninerais como o fosfato brithol j.ta
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(S-apatita), ou os silicatos yoshimuraita e lnne1ita, onde o S é
elenento essencial , Nos feldspat6ides, S é elenento iÍìportante
(ou pelo nenos nenor) en hauynita, noseana, sodalíta e davina(en
xofre-cancrínita).
Nas rochas sieníticas en geral (e.g.,ern Khibina)
S varia desde 500-600 ppm (nefelina sie¡ritos conuns) at6 1900 ppn
(ijolitos, urtitos); é ra'ro encontÌar rnais de 200-400 ppm do e1e
mento nas rochas feldspátícas saturadas ou insaturadas, que são em
geral rnais pobres ern S que rochas basálticas e gábricas (600 até
1000 ppm) e ultranáficas (nédia de 2850 ppn), Nos rnaciços
de
I1ínaussaq, Lovozero e Khibina, citam-se teores nédios de 910,
1020 e 215 pprn, respectivamente.

6.1.3.

Correlações entre pares de elementos traços e ¡nenores:discussão.

Discute-se a seguir algurnas relações entTe ele nentos traços e/ou nenores.

F us C1 (Figura 6-9). En geral, os magnas agpaíticos são nais
ricos en voláteis, particularnente HZO, F, C1 e S (e.g.,Gerasi rnovsky, 1974). 0 maior conteúdo destes elernentos explicaria vârios dos fenôrnenos comumente observados: transferência de álca
1is, recristal-ização e/ou re-equi1íbrio quínì.co subnagmático, a1
terações hidroternais de alta tenperatura, etc. A Figura 6-9 nos
mais
tra una grosseira correlação positiva, que se torna algo
evidente quando se ídentifican grupos faciológicos (e.g.,lujauri
tos e rochas associadas;'nefelina sienitos da Pedreira; e vários
outros), Por outra parte, tanto os "agpaítos" cono os "niasqui tos" de Poços de Caldas são igualnente ricos en C1 e F, não se
constituindo o conteúdo destes elernentos en critério veríficador
do caráter nais ou rnenos agpaítico.
F t;s P e Cl us P (Figura 6-10). Observa-se uma separação bas
tante clara entre rochas niasquíticas (ou internediárias) e as
agpaÍticas, A figura sugere que os "niasquitos" apresentarn pro-
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vavelnente apatita (e outros fosfatos?) cono hospedeiro inportan
te ou único do P. A pequena proporção de P nos "agpaítos" indica que nestas rochas inexisten (ou são rnuito raros) a apatita
e alguns dos silicatos de metais raros nos quais o P é elenento
nenor inportante (ver P, acirna),

os Rb (Figura 6-11) , Païece existir urna correlação i.nversa
moderada entre o conteúdo de Rb e Sr. 0s dois elenentos prova velnente se colocan principalmente nos feldspatos potássicos(ver
tanbén Sr, acima); a julgar puramente pelo taio iônico, Sr e Rb
substituen principatmente Na e K, respectivanente ' 0s nefelina
sienitos da Pedreira, ricos en Sr, são tamb6n os que contêrn feldq
pato potássico con teores nais elevados de Na (M'Ulbrich, 1983);
pr:ovâvelnente, os feldspatos potássícos dos nefelina sienitos
ci.nzas centrals e do Taquari, ai.nda não analisados, são tambétn
nuito ricos en Sr (ver Figura 6-5).
Sz'

Ba üs Rb. (Figura 6-12). Rb, Ba e K mostran raíos iônicos rnui6
to senelhantes. O Ba, alén de substituír K nos feldspatos,
Na
elenento importante en vários Zr-silicatos (cf . Ila acina).
Figura 6-12, observa-se que os "agpaítos" mostram conteúdos pouco variáveis de Rb, e bastante variáveis de Ba; esta disposição
sugere que as mudanças devern-se predorninantenente ã influônciada
¡naior ou menor quantidade de silicatos de rnetaj-s raros.

algo
Ba us St,. (Figura 6-12). Sr apresenta-se con raio iônico
inferior ao do Ba, e deve substituir (nos fetdspatos) principalos
mente o Na., enquanto que o Ba substitui K. Na Figura 6-12
"niasquítos" apresentam corr:e1ação positiva entre Sr e Ila, não

rnuito narcada. Por outro lado, rochas con feldspatos nais ri cos en Na (e.g., nefelina sieníto da Pedreira) são tanb6m aque 1as que apresentan ¡naiores teores de Ba e Sr. Esta disposiçãosu
gere que as trocas (Sr por Na, e Ba por K, nos feldspatos) reali
zan-se de naneira independente entre si (alén de assinalar, ob viarnente, a naior riqueza dos dois elementos nos nìagnas originais). A fal.ta de qualquer correlação, nos "a.gpaítos", indica que
Sr e principalnente Ba estão contidos tanto nos feldspatos cono
nos silicatos de metais raros,

6-39.
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dois
Ba ùs Zt (l;i-gura 6-73). Observa-se bastante claranente
canpos, o dos "nìiiìsqll i.tos " e o clos "agpaitosi', o plineiro caracterizado por rnaioles teores de lla (vs Zr) , o segurrdo por conteúdos
maiores de Zr" Ës'La observação sugere, outra vez, que o Ba, nos
"ni-asquitos", se hospecla preferentenente nos :Êelclspatos potássicos, enquaTrto que nos "agpaÍtos", o elemento concentra-se também
en si.licatos de neta j.s raros (con Zr),
Zr' üs T¿ (Figura 6-1.3). Tanb6n aqui observan*se duas populações
algo diferentes, a dos "agpaítos"tendo ¡nai.s Zr (vs I'i). Não existe córre1ação,portanto, entre o conportamento geoquí¡nico do Z"r
e o do Ti. 0 primeiro eleì ento se posiciona principalmente no
o
zit'<:.ã¡s e eûì vãrj.os sil.icatos cle m<¡tais ra::os (e egirinas);
segundr:, no entarìto, participa d¿r constituição t¿nto de niner:ais
miasquÍticos (bíotita., opacos, titanita) cono de vários mine -

rais agpaÍticos (sítÍcatos de rnetais raros, egitinas).
Sr Ðs T¿ (lì.igura 6-14). Tanto "agpaítos" co¡no "rniasquitos" a
presenta as nesnas va.riações. En parte, existe unla correlação po
sitiva entre os dois elenentos [particularnente se são iclentífica.dos gnrpos fa.ciol6gi-cos ; e, g. , nefel.i.na si.eni.tos da Pedreira) ,
Por
que entretanto deve seï apenas concorrente ou aleatória.
exemplo, nos ne;telina sienitos da Pedreira, Sr encontra-se principalrnente no-s felclspatos potássícos, enquanto que Ti apa.rece en
titanita, opacos e p j.roxênios (M.U1brich, 1983) ' Nos "agpaítos",
os naioïes conteirdos de ambos os e1e¡nentos serão absorvidos,preferencialnente, pel.os piroxênios e silicatos válios de netâis ra
cf.
ros (mincraÍs cotrto astrofilita e, obvianente, 1aìlìprof ilita,
TabeLa. 6-3)

"

Sv os Zi. (l.igurer 6-14). Os grupos cl.e "rniasqui.tos " e "agpaítos"
aparecern separados na I;igura 6-14. Os "nÌasquitos" são rnais pobres em Zr. Nos ''agpaítos", Zr encorttra-se nos piroxênios e prín
cipalrnente ent alguns sil j.catos cono eudial ita , âs trof i,l.:i.ta e ou-

tïos se elhantes (I'abela 6*3); paralelanente, autnenta. o conteúdo
de Sr (I;igurâ 6*14) que deve se localiea.r tanbén nesses s j.1ica tos (substituindo Ca n¿s eudialitas, etc,; os fe1-clspatos c1e ro chas agpaítícas contênt Sr só cono elernento traço, ver M.Ulbrich,
1983.
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y 1)s Nb (Figura ó-15). Os dois elenentos tên, pelas suas carac
terísticas crístaloquírnicas, comportanentos geoquÍmicos parale 1os. A aparente correlação positiva entre ambos (e'g., nos 'iag
paítos") deve-se a fatores concorïentes: o aumento no conteúdo de
Y (e de TR) identifica, paralelanente, a naíor "agpaicidade" da
rocha e, conseq{lèntemente, aunentos nos teoles de Zt (e outros
elenentos) o que, em Poços de CaIdas, viabiliza a cristalização
de eudialita e outros zircono-silicatos (con Nb' cf' TabeIa 6-3)

¿9

de Caldas ( l;i gu
Ficura 6-15. Y vs Nb, nefelina sienitos de Poços
com Y < 10 PPm
rochas
sctss
identifica¡ì
ra 6-3). As
(TabeIa 6-1).

6-4s.
6.1. "4

Coef

ic.iente agpaítico e o contelido de elementos traços

Os ne:fe1ina. sienitos agpaíticos do nunclo inteiro
se clestacan por se rern, a1én de rochas insatuÌadas fortenente per¡.¡lca1in.as, também aquela.s que nostraìn conteúdos anôn¿r1os de vá-

rios elenentos traços (TR, U, Th, Zr, Nb, etc.). Estas c¿l.ra.cte_
rísti.cas se iclentifican na rocha pela apari.ção cle nefelína (e
outros "fóides") e, adici.onalmente, pela c.ristali zação de alguns
ninerais típicos, aqui cha¡naclos de ',minerais agpaíticos"
(ver
discussão no Apêndice D) , para a naioria dos autores, o caráter
agpaítico revela-se através do coeficiente agpaítico (c.a,) defi
nido pela relação [NarO + K20/AIzO.) (¡rroporçôc.s nolcculares ou
crtió'.icas.) ; c.¿ì' su¡criorcs a l,r -identificari¡n os ncfclinrr sic
nitos zLgpaíticós (e rochas semelhantes). Atguns autores ainda su
gerem que 6 d:ireta a relação entle o conteúcl.o de uários efenen tos traç:os e o c,a. (e,g., Bowden e Turner, I974),
Nas Fì.guras 6-16 c 6-17, reprcsentan_se os con _
teúdos de Ti, Nl¡ e Zr.de nefelina sieni.tos de poços de Catdas,en
função d.o c.a" Altos teoïes de Ti encontr¿Ìm-se en ninera.is tanto rni.asquÍtj-cos (e.g., magnetita, titanita c biotita) como na
naioria dos silicatos de rttetais raros (e nos piroxônios egirínicos quc os aconpanham). Explica-se assim que abundâncias signi_

ficatÍvas de Ti. iletetanl-se tanto en rochas mÍasquíticas (ou internedíárj,as) como nas agpa.íti.cas (Figura 6-16); entretanto,para c.a. sinilares, as rochas miasquíticas são em geral rnais ri_
cas em Tì. que os "agpaítos". Conteúdos a.ltos dc Nb, que substitui preferencÍalnente Zr e Ti, encon.tram*se outra. vez tal1to em
rochas agpaíticas cono niasquítica.s ou internediãri¿rs
(FÍgura
ó-16), ernbora seja visíve1 una tendência para teores maiores de
Nb nos "agpaÍtos", Zr é constituinte essencial de vários mine _
rais agpaÍticos, entre os quais se coltta (ern poços d.e Caldasþrin
cíp:rLnente a eudialita-eucolita, e se encontra t¿mbém como e1e *
nen.to menor importante sol¡retudo nos pÍroxônios (M.UIbri.ch,lggS) :
a correla.ção ent-re c.a.e o l-eor de Zr <lc.vcria portanto ser clara
nente posi.tiva. A Figura 6-17 ¡nostra, entretanto, que teores a1tos de Zr não são inconpatÍveis con rochas clo c"a. baixos.
btn
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"

geral-, Tepete*se a tendência observada nos diagramas anteríores,
haja visto que a maioria dos "agpaítos" se afasta dos "miasquitos"
por apresentaïem conteúdos mais elevados de Zt.
grupo
Percebe-se tarnbém que c.a. aumenta neste
cle rochas juntamente com o índice de cor M, já que os máficos pre
dominantes são sódicos (egirinas,etc.), com pouco ou nenhum A1;as
rochas hololeucocrãticas agpaíticas (e"g" , com alguma eudialita
oU
como acessório), tenderão portanto a mostrar c.a. idônticos,
até nìenores, aos de muitas rochas miasquíti-cas (con biotita) (cf .
discussão no Apêndice D). Esta característica salienta-se no diagrama onde se compara o teor de FerO, com o c.a. (Figura 6-77),iâ
que este éxido apaïece principalrnente como constituinte de piroxê
nios sódicos.

nefelina sienitos de Poços de Caldas, portanto, o c.a. 6 um índice muito inperfeito de "agpaicidade", apenas
identificando a peralcalinidade da rocha e não se correlacionando
nuito estreitamente com o conteúdo de elementos traços críticos
No distrito, só os facies com c.a" Superiores a L,2, são rochas
francamente agpaÍticas, no sentido indicado acima (ver tamb6m A
pêndices D e E).
Nos

6.1.s.

Elementos traços, menores e maiores ) e a identificação

de

grupos químicos de nefelina sienitos.

junto
Os conteúdos de vãrios elementos traços,
com os dos elementos menoïes e alguns maiores (especialmente K) ,
são auxiliares interessantes para identifícar, nos nefelina sie*
nitos de Poços de Caldas, vários grupos químicos individualizados
de rochas. A seguir, resumem-se as características quínícas dos
vários grupos faciológicos (ver Figuras 6*2 até 6-8 e Tabela ó*1)'

eLina sienitos cinzas do AneL Noz,te e do Serv'otes' C aracteri zam*se poï apresentar teores baixos de Sr e Zr ( . 1000 ppm) , ilo
deraclos de Ti ( . 4000pprn), de Ba (100-500 ppm), de Pb ( ' 100
ppm), altos a moderados de Rb ( t 200 PPm), e altos de K ( >90000
Nef

ppm)"

6-49.

NefeLína sienítos com fLuorita do AneL Norte. A rocha analisada
rnostra teores altos de K e de Rb (> 500 ppm) , baixos de Ti
( . 2000 ppm), de Zr ( t 500 ppm), de Sr ( o 1000 ppm), de Ba
( . 100 ppn) e moderados de Pb ( . 100 ppm).
:ì,

NefeLina sienitos manehad.os do AneL Norte. lviostram teores baixos de Zr ( . 500 ppm), de Sr (.1000-1500 ppn), e de Rb (. 200
ppm), moderados de Pb ( . 100 ppm) , de Ti (2000-4000 ppm), e de

K (60000-90000

ppTn).

Chibinitos e Lujauritos de AneL Norte (incLuindo a anostra anali
sada dos chibinitos orientais). Mostram teores baixos a modera
a
dos de Sr (1000-2000 ppm) e de Ti (1500 até 4000 ppm), altos
moderados de Pb (até 200 ppm), moderados de Ba (100-500 ppm)e de
Rb ( . 500 pprn), e altos de Zr ( t 1000 ppm, exceto o NeS II),
com conteúdos baixos a moderados de K.
Chíbtnítos de BoteLhos. Tên teores baixos de Rb(.200 PPn) ,mo
derados a altos de Zr ( t 1000 ppm), moderados a baixos de Sr
(1000-2000 ppn), moderados de Ba ( . 500 pprn), moderados a altos
de Ti ( , 2000 atê > 6000 ppm), altos de Pb ( > 100 ppn) e moderados a baixos de K.
NefeLina sienítos da Pedneív,a, Identificam-se pelos teores al
tos de Sr ( t 2000 pprn) , de Ti ( > 4000 ppn) e de Ba ( ' 500 PPm),
baixos a moderados de Zr ( . 1000 pprn) e de Pb ( . 100 ppn), e
baixos de Rb ( . 200 ppm); os teores de K são moderados.
NefeLina sienitos eom biotita do Serrote. As duas amostras analisadas mostram teores altos de Sr ( , 2000 ppm) , moderados a
baixos de Ti ( . 4000 Ppm), e de Rb ( . 500 ppm) , moderados a al
tos de Zr (1000-2000 pprn), e de Ba ( 'v 500 ppn), e moderados de
Pb ( . 100 ppm) ; os de K são moderados.

t¿enítos porfívt,t¿cos do Sez.rote. As duas amostras ana
Rb
lisadas apresentam teores baixos de Sr ( . 1000 pprn), de
( . 200 ppm), de Ti ( . 2000 ppn) e de Ba ( . 100 ppn),baixos

Nef eL¿nq,

6-s0.

( 1000 pprn)' e moderaa moderados de Pb ( . 100 ppm), e de z'r '
dos de K.
lvlostras conteüdos
eLina sieniz,os com eud.iaLita do serrote,
a altos de Zr ' bai
baixos a moderaclos de Rb ( ' 500 ppm) ' baíxos
moderados a altos de Ba
XoS a moderados de Ti ( . 4000 ppn) ,
moderados a altos
(200-1000 ppm) , moderados de Pb ( ru 100 ppm) '
de Sr ( t 1000 PPm), e moderados de K'
Nef

amostra analisada exibe
NefeLína sienitos finos ocid.entais. A
de Ti
de Rb ( ' 500 PPrn) '
conteúdos moderados de Ba (400 PPm) ,
( t 100 PPm) ' bai( . 3000 PPm), d€ Zr ( . 1000 PPm) , e de Pb
de K'
xos a moderados de Sr ( < 2000 PPn) e moderados

NefeLina síenitos ocidentais com
rados de Ba ( t 5000 PPm), de Ti
e de Zr ( ru 1000 PPn), moderados
a altos de Pb ( ' 100 até > 100

eud"iaLíta. lr'lostram teores modq
( . 4000 PPm), de Rb (<500 PPrn)
de Sr ( ru 1000 PPm), moderados
ppm), e moderados de K'

Taquari' Exiben conteriNefeLina sient)tos einzas centTais e d.o
Ba
( > 4000 pprn) e de
dos altos de sr ( ' 4000 ppm) ' de Ti
Pb ('50ppn)'bai( r 500 pprn), baixos de Zr ( t 500 PPn)' e de
K"
xos de Rb ( ' 200 ppn), e moderados de
NefeLl)nasienl)toseomeudiaLitad.oTaquar,i,ApresentamteoreS
altosdeSr('2000ppn)'moderadosaaltosdeTi(o2000pprn)'
pprn)' moderados a baixos de
t
(
100
Ba
de
e
t
(
500
Zr
PPm),
de
são moderados os
( . 100 ppn) , e baixos de Rb ( ' 200 ppm);
Pb
teores de K.

NefeLina sienitos c'inzas combiotitaecomeud'iaLita'dalazenda
( 1000 ppm) ' de Pb ( < 50
Pz.atinha. Tên conteúdos bai-xos de Sr 'v
Ti
a baixos de
ppm), moderados de Ba ( -' 500 pprn) o moderados
e altos
( < 4000 PPm), moderados a altos de Zt (400-1600 PPn) '
de

K.

NefeLinasienitoscinzasd'oMoy.r,odoMeL.lr4ostramteoresmodera
('50 ppm)' moderados a aldos de zr (<1000 ppm)' baixos de Pb
tosdeBao(100-600ppn)omoderadosabaixosdeTi(.<4000ppm)
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e Rb ( < 200 ppm), e altos de Sr ( r 2000 ppm) , com teores
rados de

ilÈì,€

mode-

K"

Nestas rochas, feldspatos potássicos e nefelinas
sao os ninerais mais abundantes, desempenhando importante papel
petrogen6tico. cabe então, como prineira aproximação, um agrupamento que considere prin.cipalmente os elementos contidos nos minerais citados: K, Rb, sr, Ba e pb. os grupos quirnicamente semelhantes assin identificados são os seguintes:

ffi
i

Ht
ltg

1)

nefelina sienitos cinzas e com fluorita clo Anel
Norte,dos nefelina sienitos cinzas do serrote, e dos nefelina sienitos cinzas com biotita, e com eudialita, da Fazenda
Pratinha. Este gïupo identifica-se principalmente pelo alto
teor de K e de Rb, junto com teores muito baixos de sr. são
rochas perpotássicas, com coeficientes agpaíticos que varian
entre r,2 e 0,90. 0 único facies que mostra silicatos de metais ïaïos (eudialita, etc.) neste grupo é o nefelina sienito com eudíalita da Fazenda pratinha.

2)

nefelina sienitos rnanchados do Anel Norte, e dos
nefelina sienitos finos ocidentais e ocidentais com eudialita, Estas rochas caracterizam-se por apresentar conteridos
moderados de K, Rb, e Ba, e baixos de Sr" As rochas dos facies agpaíticos (nefelina sienitos ocidentais com eudialita)
diferenciam-se dos outros tipos principalmente por mostrar
teores algo mais elevados de Nb e Mn.

Grupo dos

Grupo dos

3) Grupos dos nefelina sienitos da Pedreíta, nefelina sienitos
com biotita do Serrote, nefelina sienitos com eudialita
do
serrote, nefelina sienitos cinzas centrais e do Taquari, nefelina sienitos com eudialita do Taquari, e nefelina sienitos do Morro do Me1. Este 6 um grupo muito particular de ro
chas: QUe se identifica principalmente pelos teores altos a
muito altos de Sr, combinados com conteúdos rnoderad.os de K
e baixos de Rb. 0s nefeli.na sienitos com eudiaLíta do Serro
te mostram coeficientes agpaítícos entre 1,1 e L,z" os coe-
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ficientes agpaíticos dos nefelina sienitos da Pedreira e
dos nefelina sienitos cinzas centrais e do Taquari variam en
tre 0,9 e I,2. A principal díferença entre os facies agpaíti
cos (que apresentam eudialita e outros silicatos de metais
raros) e os miasquÍticos-intermediários mostra-se nos teores
de Zr e Ti (maiores e menores, ïespectivamente, nas rochas
agpaíticas).

4) Grupo dos nefelina sienitos porfitíticos do Serrote. Estas
rochas apresentam-se isoladas das demais, mostrando teores
moderados de K, e baixos de Sr, Rb e BA com coeficíentes ag
paíticos entre 1 ,0 e 1 ,1
.

S) Grupo dos coïpos lujauríticos-chibinÍticos, chibinitos orientais e chibinitos de Botelhos, do Anel Norte. São rochas
quase sempre francamente agpaíticas, persódicas, caracterizad,as pelos teores moderados a baixos de K, ST, Rb e Ba,apre
sentando paralelamente conteúdos altos de ZT, Nb, Y e Mn. 0s
coeficientes agpaíticos variam entre 1,0 (alguns nefelinasie
nitos traquitóides pobres em minerais náficos ) e L,4.

6.2.

ASPECTOS PETROGENETICOS.

T:

MAGMAS DE NEFELINA

SIENITOS,

POR REOMORFISMO DE FENITOS?

Na vizinhança de maciços alcalinos, particular
ocorrem auréolas
mente dos que mostram carbonatitos e ijolitos,
mais ou menos desenvolvidas de fenitos. São tipos petrográficos
variáveis, ora muito heterogêneoS (até na amostra de rnão) , ora

e até maciços. Em alguns casos, a fenitização se restringe ã aparição de minerais secundários ao longo de fraturas e
veios; no caso extremo, a rocha fenitizada adquire o aspecto homogêneo tÍpico de uma rocha Ígnea.
homogêneos

os processos de fenitização estão controladospor
metassomatismo alcalino. Comprova-se Sempre o ingresso de Na no
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sistema; K, pelo contrário, pode ser elemento escasso no fenr,to
ou encontrar-se em quantídades também significativas, identifican
do-se de tal forma fenitos "sódicos" e "potássicos" (e"g. Woolley,
1982). A rocha original conv'erte-se em rocha mais náfica ou, mais
frequentemente, feldsp'atica, constituída por associações de felds
patos a\caLj,nos, e piroxênios e anfibolios alcalinos , com ou sem
nefelina. 0 feldsþato ó de composição mujto variáve1: albita
e
feldspato sódico-potássico nos fenitos sódicos, ortoclãsio e rni
croclínio (geralmente pertíticos) nas variedades potássicas (para
detalhes, ver Heínrich, 1966; Vartiainen e 1{oo11ey, 1976; Le Bas,
L977, 1981; Woo11ey, 19BZ).
0s nagmas carbonatíticos nornais são pobres em
á1ca1is; as únicas referências a natrocarbonatitos devem-se ã
descoberta ja c1ássica de lavas dessa conposição poï Dawson (cf.
Tuttle e Gittins, l9ó6). Sustenta-se na literatura, entretanto ,
a hipótese da existência de magmas carbonatíticos com teores va
riáveis de Na e K ( wool-Tey, 1982) . Inicialmente, estes magmas se
riam ricos em Na, com uma relação Na:K de 4:r ou superior, e evo
luiriam gradativamente para magmas carbonatíticos pobres em ãLca1is, por progresssiva perda de Na e/ou K para as rochas encaixantes. Estas se transformariam em fenito s6dico ou potássico, conforme as característj-cas do f1uído metassomatizante e a evolução
do magma carbonatítico (Woo11ey, 1982).

0corrências ijoLíticas,
por outro 1ado, também
mostram fenitização perif6rica, caracterizada principalnente pelo
ingresso de Na nas rochas encaixantes. Em geral, maciços ijolíti
cos mostram halos feníticos zonados, com fenitos ijolÍticos
SC
desenvolvendo nas partes mais internas (nas vizinhanças do contato com o corpo intrusivo) com gradações para fenitos feldspáticos
e de nefelina sienitos nas áreas externas (e superiores) (Le Bas,
Te77).

A fenitização e, por vezes, processo extremamente
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abïangente; chega a converter rochas pTé-existentes, graðativamen
te, em nefelina sienitos e sienitos maciços. 0 processo aparentemente culnina com a forrnação de magmas reomórficos, gerados pela
fusão de fenitos; vários dos casos descritos na literatura, mos
trando nefelina sienitos intrusivos em áreas fenitizadas, admi
tem uma explicação nesses termos (Le Bas, Ig77) . Esta ê una hipi
tese petrogen$tica eue, para Le Bas, é compatíve1 com dados tanto de campo como de laboratório, e que pode se1. eventualmente extendída pa'ra explicar a origem dos nefelina sienitos existentes em
outros maciços alcalinos do mundo (Le Bas ' 7977) '

Estas sugestões merecem seÍ discutidas. Não resta
dúvida de que os nefelina sienitos de Poços de caldas são rochas
rnagnáticas (e.g., relações intrusivas de contato; efeitos de con
tato, identificados por veios, etc.; presença de zonalidade petro
grãfica em alguns corpos; xenó1itos da rocha encaixante na rocha
invasora; texturas , etc. ; Ver, paTa maiores detalhes , o capítu1o
5). Os dados mineralógicos são tanb6m compatíveis com interpretapotãssicos e nefelinas '
ções magrnáticas. O quinismo de feldspatos
nos facies miasquÍticos (particularmente nos de granulação mais
fína) é indicativo de cristali zação magmática a mais de 700oC; o
exibido pelos feldspatos potássicos dos facies agpaíticos (e'g' '
oS mais grossei-ros, como oS lujauritos I), pelo contrário, Sugere
temperaturas de cristali zação (ou recristal ização) de 50OoC ou me
nos (M.Ulbrich, 1983). Idêntico panorama obtém-se através da in
terpretação do estado estrutural dos feldspatos potássicos: os
facies de alta tenperatura mostram feldspatos menos ordenados ' enquanto que donínj-os com mícroclínio máximo são comuns ou predominantes nos facies que cristalizaTam (ou recristalÍzaram) a baixa
temperatura (M.Ulbrich, 1983). Estas características, além das
geológicas, mostram que os nefelina sienitos de Poços de caldas
Se colocaram como Corpos magmátícos; alguns resfriaram mais rapidamente, enquanto que outros foram submetidos a reordenamentos ni
neralógico-quÍmicos pós-rnagmáticos (incluindo alterações) mais ou
menos intensas.
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6.2.I.

Fenitos reonõrficos

em Poços

de Caldas?

É interessante introduzir algumas considerações e
nergéticas. As evidências experimentais (ver discussão em M.u1brich, 1983 ; também sood, 1981) indicam que magmas miasquÍticos
apïesentam un "solidus" a tenperaturas relativamente baixas (700oC
ou menos); alguns dos magmas agpaíticos (e.g., o dos lujauritos )
são os fundidos magrnáticos mais frios conhecidos atê o momento,jã
que se nantên parcialmente 1íquidos at6 < 470oC, a pressões
de
(e.g.,
1kb de HZO
Sood, 1981). Esses dados são importantes, porque sugel'em que uma transferência aparenternente modesta de calor
pode ser suficiente para fundir fenitos, parcial ou até totalmente. Assim, uû magma de á1cali basalto, cujo "liquidus" está em
torno de 1100-1200oC a baixas pïessões (. t kb; e.g.; yoder e
Ti11ey, 1962) , parece preencher os req.uisitos para extrair lÍquido de rochas encaixantes previamente fenit:-zadas. O volume de nefelina sienitos reonórficos assim originados deve ser pequeno, e
quivalente a apenas uma fração do volume total do magma fundente.
Podem

os nefeli a sienitos de Poços de Caldas ter

-se originado a partir de rnagnas "fenÍticos" reomórficos?
evidências são discutidas a seguir.

As

0 maciço de Poços de Caldas está constituÍdo quase que inteiramente, no seu presente nível de erosão, por fonolitos e nefelina sienitos. Apelar para processos reomórficos signi
ficaria identificar volumes várias vezes superiores de rochas menos evoluídas (seja em profundidade, seja como supeïestrutura jã,
erodida), que seriam os representantes do "magma" que realízou a
fusão. A discussão nestes termos é totalmente inútil, jâ que nada pode ser acrescentado.
0s dados químicos e mineralógicos mostïan que os
nefelina sienitos de Poços de Caldas constituem um conjunto quimi
camente homogêneo (exceção feita aos elementos traços) , com transições previsíveis em termos da dualidade miasquito-agpaíto (ver
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dados apresentados no item 6.1, e discussão no item 6.1.4).

A

hipótese mais óbvia pa:^a identificar possíveis origens (e.g.,uil
quimismo compatÍvel com o vale termal insaturado, ver item 6. B) é
a da derivação dos nefelina sienitos de algun magma parental me
nos evoluído.

As razões iniciai, sr8T / st86 são da ordem de
0 ,705 (dados prelininares: Kawashita, Ivfahiques e Ulbrich, 198a ) o
que sugere que oS magmas Se geTam, direta ou indiretamente, de ro
chas do manto: dt,r,etamente, oS nefelinas sienitos derivariam da
ver
diferenciação de magmas mais primitivos (gerados no rnanto ?
item ó.5) e, indiz,etamente, a origen seria por fusão de "fenitos"
crustais profundos (e.g., da base da crosta) e com característi cas isotópicas prdmitiuas. Outra vez 1 a primeira possibilidade
parece mais plausível que a segunda.
Teses alternativas, embora não afastem totalmente
a id6ia oo reomorfismo de fenitos, mostïam-se mais satisfatórias,
do ponto de vista petrogenótíco (ver item 6.5).

6.3.

ASPECTOS PETR0GENËTrCOS.

TO''

II:

EM ÃI.CALIS NO MANTO

EA

0S

"EVENTOS DE ENRIQUECIMEN
GERAÇÃO DE MAGMAS ALCALINOS.

As sugestões sobre a inportância dos fluídos nos
vários pïocessos petrogenéticos são relativamente recentes na his
tória das idéias geológicas, tendo se afirmado principalnente a
partir das teorias granitizacionistas, nas d6caclas de 1910 e 1920.
para os petró1ogos que apelavam para essas explicações, muitas das
rochas granítóides são de origem metassomática, tendo se formado
pela ação de fluidos aquosos metassomatizantes, numa acepção que
ainda hoje é nuito popular. Hipóteses semelhantes foram ensaiadas,
mais esporadicamente, para explicar a gênese de certas rochas a1calinas. Holmes, por exemplo, Sugeriu que as rochas perpotássicas
das províncias de Toro e Ankole, lâ Uganda oriental, originam- se
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païte pela intensa atividade de fluidos alcalinos metassomatl
zantes (e.g. , Holmes , rgsT , 1945; cornbe e Holmes, r945) . por extensão, e com amplo apoio experinental e teórico, consid.era - se
hoje que tamb6n o manto deve estar sujeito a ïecristalizações e
metassomatismos, por influência de fluidos intersticiais.
em

considerações gerais levam a acreditar que o man
to superior deve se apïesentar con quinisrno algo diferente d.aque
1e mostrado pela maioria dos nódu1os peridotÍticos anidros. Es
tes são, na sua grande maioria, extremamente pobres em á1calís
particularmente em K2o, e não poden portanto representar o qui
mismo do manto f6rtil:
seria impossível extrair desses nõdulos ,
por exemplo, os basaltos e, principalmente, a grande maioria das
rochas alcalinas. As fases minerais anidras destes n6dulos não
admitem, na sua estrutura, íons maiores como o K. Evidentemente,
deve-se procurar a fonte dos á1ca1is em outros minerais,
entre
os quais se contam, como candidatos principais, tanto
anfibó)

lios como flogopitas. Raciocínios como estes levaram
0xburgh
(I96a) a ser um dos primeiros a sugerir que anfibólios deviam es
tar presentes no manto f6rti1. Boyd (I973) encontra, nos kinberlitos de Lesotho, dois tipos de nódu1os, cada um deles identificado por texturas diferentes: os "granulares" cristalizados a aT
ta tenperatura (t 1100oc) e profundidades elevadas ( t L70 km)
e os com texturas de cisalhamento, derivados de profundidades me
nores; nos primeiros , ocorre flogopita intergranular, eue para
Boyd cristaliza por influência de fluidos metassomatizantes, ïes
ponsáveis pelo ingresso de Hzo, Kzo e Tioz no sistema. paralelarnente , Lloyd e Bai1"y, em I97 3 (nurn trabalho publicado en 1975)
sugerem que as rochas perpotássicas de uganda, e as alcalinas de
Eife1, na Alenanha, originam-se por fusão de manto superior previamente enriquecido em Ti, K, Nâ, coz, Hzo e vários outros elementos incornpatíveis (ou elementos "LIL, large-ion litophile");
os therzolitos originais ter-se-iam convertido ern rochas metasso
matizadas por introdução de flogopita, anfibólios e, em païte
tamb6m clinopiroxênios. Vários outros autores, entre 197S e 1975,
chegan a conclusões semelhantes, estabelecendo bases bastante
s6lidas para sugerir que partes do manto superior foram anormal
mente enriquecidas em alguns elementos LIL(para referências, veï
Boettcher e 0'Nei11, 1gB0).
,

,

,
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A literatura mais ïecente mostra que anfibó1ios e
f logop i tas são ninerais comuns em muitos dos nódulos originados
no manto, que são encontrados tipicamente em basaltos alcalinos ,
basanitos e várias rochas lamproíticas (incluindo os kimberlitos).
Anfibó1ios e flogopitas são também descritos frequentemente, como
xenocri s ta is , em basaltos alcalinos , 1ímburgitos , etc.

anfibóLios encontrados nos nódulos aparecem
loca1 izados em veios, ou como cristais isolados (ora poiquilítí
cos ? oïa granulaïes xenomórficos ou hipidiomórficos) . Quimicament€, a maioria desses anfibó1ios são pargasitas ou, mais frequente
mente, kaersutitas; algunas richteritas foram tanbém citadas , coexistindo com flogopitas nos nódu1os ultranáficos de kimberlitos
da Ãfrica do Sul (e.g., Kuroda et al,, 1975). Modalmente, as proporções de anfibó1ios variam muito, desde apenas alguns grãos por
amostra, até teores máximos de 15-25o'" (e. g. , Wilshire et a1' ,1980;
Boettcher e O'Nei11, 1980). A maioria das pargasitas, e principal
mente aS kaersutitas, são potássicas ' apresentando teores de KZO
que variam entïe 0,7 e 2,3qo e que excepcionalmente ultrapassam \eo,
(cf'
enquanto que outras mostram o K apenas como elemento traço
Wilshire et aI., 1980; Boettcher e O'Nei11, 1980; Menzies e Rama
Murthy, 1980). Acornpanham quantidades significativas de F efou C1
(corn totais que chegam, por vezes, a até 0,40o'").
Os

As fLogopr-tas (Boettcher e O'Nei11, 1980) aparecen como megacristais (e.g., em kimberlitos) e em nõdulos perido*
títicos e glinneríticos. As flogopitas consideradas primárias (i.e.
cristalizadas conjuntamente com os denais minerai-s do nódu1o) são
textur.almente subidionórf icas , e encontram* se dispersas hornogeneamente pelos nódu1os. As flogopitas secundárias mostram-se como bor
das externas de cristais prinários, cono grãos poiquilíticos irre
gulares, e como veios. QuimiCamente, aS do primeiro grupo possuem
teores muito baixos de TLOZ (< 1%), que aumenta nas de cristaliza
ção secundáría (Boettcher e O'Nei11, 1980). As proporções modais
variam muito, encontrando-se o mineral por vezes como constituinte essencial do nódu1o. Rnálises químicas das flogopitas revelam
que KrO varia entre 8,8 e I0,7eo e que predomina geralmente MgO
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sobre FeO (totaf) ( 3-10%). C1 e F estão ausentes em
algunas flogopitas; em outras ,ess€s elementos aparecem em quanti
dades significativas (0,30 até > 1,00%; geralmente, predomina F).
É comum observar pleocroísmo reverso , atlibuído ã presença
de
(L9-ZSø"7

Fe3* tetraédrico.
Existem várias referências ã coexistência de an-

fibó1ios e flogopitas em nódulos peridotíticos e glimrnerÍticos
(e.g., Boettcher e O'Nei11, 1980) indicando uma pïováve1 cristaIização conjunta; entretanto, fal.tam descrições petrográfico-tex
turais mais detalhadas.
Estas observações petrográficas mostram que mine
rais hidratados, portadores de K (e outros elementos incompatí
veis) ocorrem como fases importantes, no manto superior, peLo me
nos nas áreas de geração de magmas alcalinos. As observações tex
turais sugerem que a cristalízaçã.o desses minerais e de seus hos
pedeiros deve-se em parte a processos sequenciados (e.g.,rninerais
poiquilÍticos hidratados, colocados posteriormente aos minerais
do peridotito hospedeiro), relacionados com um "eÐento de enrt-quecimentot' (ou vários eventos) em ã1calis, H, e outros elemen
tos incompatíveís.
Hipóteses metassomáticas parecem ser as mais ade
quadas para explicar a origem de várias das características pe
trográficas, nineralógicas e quírnicas observadas. O mecanismo ob
viamente preferido é o do transporte de metais por 6,gua, que
a pressões e temperaturas do manto mobiliza-se como um gás inter
granular; COZ, embora importante sob outros aspectos (ver item
seguinte), pouco ou nada participaria dos eventos que geram a
cristalizaçã,o de anfibólios e flogopitas. Pouco se conhece, êil
detalhe, do comportamento termodinâmico de gás aquoso a
altas
pressões e temperaturas. Todavia, alguns dados experimentais são
surpreendentes. Vapor de â.gua dissolve, a 15 kb e 1150-135OoC, a
proximadamente 20eo em peso de SiOZ (Nakarnura e Kushiro, I974). A
solubilidade do diopsídio 6 muito baixa em cor; em vapoï de Hzo,
a 20 e 30 kb e 1100-I2O0oC, é da ordem de 10% em peso (Eggler e
Rosenhauer, 1978) .
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de enriquecimento em elemen
tos incompatíveis relaciona-se com a cristali zação, sob condições
magnãticas, de clinopiroxenitos. Alguns intrigantes nódulos do
manto ocoïTem com aspecto textural de agmatitos, mostrando por
ções de therzolitos e harzburgitos que aparecem cortadas por mini-diques e veios de clinopiroxenitos (e websteritos) ; em alguns
nódu1os, os peridotitos encontram-se como "xenolitos" angulosos,
imersos em matriz de clinopiroxenito. Um aspecto surpreendente
é a extrema angulosidade dos contatos entre peridotitos e clinopiroxenitos (ver exemplos em Irving, 1980). Vários autores, en
tre os quais se destaca Irving (e.g., I978a,1980) sugeren que
dos
essas estïuturas revelam os canais de passagem de magmas,
quais os piroxênios se separam por influência de um mecanismo de
"diferenciação poT fluxo" e "crystal plating": decomposição de
cristais "liquidus" nas paredes do conduto, com crescimento controlado por cristali zação nagmática ã nedida que o 1íquido (basa
nítico ou basá1tico alcalino?) se desloca pelos canais (Irving ,
1978a, 1980; Conqueré, I977; Suen e Frey,1978; Frey,1980; para
algumas considerações críticas, ver Wilshire et ãL.,1980) (node
1os geométricos de geração e transporte de magmas, nas zonas de
origem, são discutidos no Capítulo 7).
Um segundo mecanismo

Os"eventos de enriquecimento" metassomáticos, jun
to com aqueles que nobiLizam magmas em grandes profundidades, de
Vem Ser considerados parte integrante do processo,mais gera1, de
"degassificação" do rnanto (e.g., Boettcher e 0'Nei11, 1980). De
qualquer maneira, a maioria dos magmas alcalinos deve-se gerar
em âreas composicionalmente anôna1as do manto, previamente enri
quecidas em elementos incompatíveis por "eventos de enriquecimen
to" metassomáticos e/ou nagrnáticos.

6.4.

ASPECTOS PETROGENETTCOS.]II:

A

ORIGEM DE MAGMAS DE NEFELI

NA SIENITOS POR FUSÃO DIRETA DE ROCHAS DO MANTO.

Está se irnpondo na literatura a id6ia de que vãrias rochas a].cal_inas de composição incomum derivam da cristali-
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zação direta de magmas primários. Discutem-se, a seguir, os fun
damentos desta hipõtese, utilizando como base os trabalhos
de
Mysen e Boettcher (1975a, 197sb) e wendlandt e Eggler ( 19gOa,
1s80b).

Entre os candidatos mais frequentemente citados
como representantes de magmas primários, figuram as rochas perpo
tássicas vulcânicas e subvulcânicas, definidas como aquelas onde
Kzo, NarO (proporções em peso, ê.g., wendrandt e Eggler,19g0a).
As razões são indicadas, brevemente, a seguir:

a) aclara-se totalmente, no caso das rochas vulcânicas , a posslve1 dúvida quanto a seu caráter magmático (ver item 6.2) .
b) a raridade destas rochas sugere que se trata de linhas evolutivas incomuns.
c) estas rochas não são, geralmente, associad.as a rochas mais
"normais", das quais, portanto, não podem seï derivadas (e.g.
por mecanismos de cristalização fracionada, ou algurn outropro
cesso).

d) várias evidências, bastante claras, indicam que se t-rata de
magmas QUe, uma vez gerados, foram transportados rapidarnente
at6 o seu local de "emplacement". Ao caso conhecido e muito
significativo dos kimberlitos férteis (com diamantes preserva
dos, não grafitizados) soma-se o argumento ligado à presença
de n6dulos do manto. Estes xenó1itos são encontrados em gran
de variedade de rochas alcalinas (rochas perpotássicas, nefelinitos, ã,rcari basaltos, etc.) sugerindo portanto que os mag
mas respectivos não estiveram suj eitos a demorados processos
de cristalização fracionada (todavia, para interpretações diferentes, veja-se Sparks et al., Lg77),
Experiências recentes no sistema KAlSiO4 - MgO-siOz - Hzo - coz, realizadas por wendlandt e Eggler (l9g0b)
tentam desvendar as possÍveis origens de vários tipos de magmas
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perpotáSsicos. Pata SuaS expeïiências, oS autores utiLízam, como
modelo de rochas do manto, o espiné1io therzolito 618-138b-1'que
foi encontrado como nódulo em á1cali basaltos de Hawaii ' e des
crito petrografica e quimícamente por white (196ó) e Mysen e
Boettcher (1975a) . Ao nõdu1o original, wendlandt e Eggler adicio
nam ainda 10% de flogopita sintética. Os resultados das experiên
cias sugerem que, a baixas pressões (até 7-9 kb), os 1íquidos de
rivados por fusão incipente são "basaltos" quartzo-normativos'
A pressões intermediárias (at6 7-I0 kb), o flogopita therzolito
funde-se originando um 1íquido olivina-normativo, enquanto que a
pressões mais elevadas (ató 25-27 kb) , o fundido torna-se a1cali
no (insaturado, leucita normativo) . A pressões ainda maiores (ac1
insatu
ma de 25-27 kb) o lÍquido obtido passa a ser extremamente
rado em sio| e com olivina, leucita e kalsilita na norma' Em
presença de suficiente quantidade de co2, estabíIiza-se magnesita a pïessões superiores a 27 kb, e o fundido correspondente 6
silicático-carbonatítico (ver Fì-gura 10 do trabalho de wendlandt
e Eggler, 1980b). EStas conclusões, embora sejan tentativas, indicam claramente que é possíve1 gerar magmas insaturados perpo
tássicos, a partir de manto suficientemente enriquecido em Kr0'
Considera-se especialmente importante o papel d o CO2, ia que au
mentos na X-CO, (fração molar do COZ vs HZO) parecem contro
lar a aparição de 1íquidos alcalinos e olivina-normativos ' Mysen
e Boettcher ( 1975b) mostraram que, para X-COZ > 0'5' a conposi
desloca-se de
ção dos 1íquidos obtidos por fusão de therzolitos
10 e
composições quartzo-normativas para o1ívina-normativas, a
15 kb e 1100 -

1150oC

Devemserfeitasalgumasressalvas.Existempou.
cos dados sobre as composições dos 1íquidos obtidos experimen
talmente (ver, entretanto, Mysen e Boettcher, 1975b). As conclusões sobre a natureza dos 1íquidos obtidos (saturados ou insaturados, etc.) baseiam-se principalmente em argumentos sobre reaquírnica das fases
ções entre sólidos e magmas, e na composição
minerais,,liquidus". Mesmo assim, poucos duvidarão de que os
lÍquidos gerados nessas condições experinentais são ultrabãsicos
( ou básicos ), e certamente ricos ern MgO e cao. Do ponto de
vista petrográfico, os equivalentes vulcânicos de tais 1íquidos
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experinentais devem estar representados por rochas com leucita e/
ou kalsilita (com olivina e/ou flogopita e/ou sanidina, etc.),por
tanto leucititos, leucita tefritos e basanitos , etc.
Wendlandt e Eggler (1980a), numa consulta ao banco de dados RKNFSYS da Carnegie Institution de Washington (Chayes
1976) , encontram 835 análises de rochas perpotássicas (com leucita na norna) entre as 16126 rochas vulcânicas ceno zíicas regis tradas. una avaliação dos dados, em função de alguns parârnetros
quínicos, permite identificar duas populações diferentes, utili zando como parârnetros discrirninantes os seguintes : Mgo= g ,5% e
Kzo= 3 ,Sqo (proporções em peso) (Figura 6- rB ) . A maioria das rochas destes dois grupos cristali zam diretamente de suites de magmas prinários, segundo considerações aceitas por muitos autores.
O pnimeiz,o dos grupos
em MgO (KZO > 3,5s0', MgO 4 8,5%).

citados e rj-co em KrO e pobre
É tamb6m relativamente rico
(10-20%)
em 41r0,
enquanto que SiOZ varia entre 36 e 55%, e CaO
entre 5 e I6eo, Neste grupo, são muito raras as rochas com MgO) 4eo
(apenas 3 rochas, de um total de 418) e com CaO > Seo. Petrograf i
camente, predominam os leucititos, leucita tefr itos e basanitos ,
leucita nefelinitos, e vários tipos de nelilita nefelinitos, além
de rochas perpotássicas mais raras (albanitos, vesuvitos, etc.).

grupo 6 rnagnesiano (MgO> 8,S%) e mais
pobre em KrO (. 3,Seo); sio, varia entre ss e 44eo, e cao mostra
distribuição unimodal, com pico fortemente marcado a I4eo. Os tipos petrográficos predominantes são nefelinitos, ankaratritos , ba
sanitos, basaltos alcalinos , melilititos e melilita basaltos , a16m de algumas rochas peridotíticas alcarinas (alnoítos, etc.).
O segundo

Embora a maioria dos nefelina sienitos de poços
de Caldas sejam rochas com leucita na norma (32 entïe SZ anâ.Iises,
Tabela 6-2), a comparação com os vulcanitos citados acima mostra

algumas claras diferenças. As relações Mgo:A1zos:Kro (Figura 6*1g
e Tabela 6-1) são obviamente diferentes, face principalmente ao
baixo conteúdo de MgO das rochas de Poços de Caldas. Estes nefeli
na sienitos apresentam-se quase sempre com teores de Kzo superio-
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(com Ieuciia na
Ëigura ó-18, Ouimismo de 835 r-ochos perpotássicas
rìornia) rcprcscntado no tr j àngtrlo I'fr:C-X"(l-41^Oa'
.l)i
ferenêiam'-se' du¡s populações diferentcs, auõ "podem
separ.adancnte,
ou
conjunta
utili;encJo,
ser separadas
ãi ¿trè.ir;nantes Mgo=8,5I c i(.o= 5,51',ireas ponti
ihadas e tracejadas: densidade'de-¡tmosttas superior
ã tO e 20T, reipectivamentei os nú,ìrúr'os 3 e 7 iclen-

tificam isolinhãs com 3X e 7I

(i{c'ndlandt e Êgg1er'

1980).

teores de Ca0 e MgO de ne
Fisura 6-19.
- - tlistoEramas representando clc
Catrjas. l¡r'licam-se ainl
ì"f i"ã sienitci dc Poços
da as variações no tcór <ìc'CaO (3-16) e a rlédia do
MgO ( != 5,i91) encontrí¡das no,grupo de rochas^ ricas em lir0 (ver texto; Hc'ndlandt c Egglcr' 1980)'
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e SiOZ da ordem de 7B-2Io'" e
53-56%, respectivamente. Apresentam tambén teores muito baixos
de MgO e CaO (Figuras 6-19), principalrnente se comparados com os
valores mostrados pelos vulcanitos perpotássicos citados.
res a

Sod

e

com conteúdos de 4120-

A discussão anterior sugere claramente que os ne
felina sienitos de Poços de Caldas (e, eventualmente, a maioria
dos nefelina sienitos do mundo) não são formados por cristalízação direta de magmas primários.
6.5

ASIECTOS PETRocENÉrrCOs. IV: A DERIVAÇ.Ã6 DE I{AGMAS DE NEFE
LTNA SIENITOS POR IVIECANISMOS DE CRISTALIZAÇÃO FRACIONADA'

Discute-se a seguir alguns mecanismos petrogen6ticos, enfat rzando principalmente aquele que perni-te derivar,por
cristalização fracionada, os nefetina sienitos de magmas primá
rios ultrabásicos. A característica predoninante das rochas aLca
linas, a da rLqueza em álcalis, converte-se também aqui num dos
empecilhos mais importantes de natureza petrogen6tica; o panorama aparece ainda mais perturbador, no caso de Poços de Caldas,ha
ja visto a quantidade incomum de KZO presente no distrito.

nefelina sienitos, em geral, e o
dos de Poços de Caldas, €il particular, limita severamente a sele
ção do possível mecanismo de fracionamento: qualquer que sej a o
preferido, ele deve guiar o magma ultrabásico para Limites insaO quimismo dos

turados que são
pobres em Ca)

para.LeLamente, ricos em áLcaLis e aLúmina
e

Mgo

¿

.

6.5.1. As linhagens gabróide-a1ca1ina e ultramáfica-a1-calina
Informações disponíveis na literatura mostramque
OS nefelina sienitos encontram-se numa infinidade de associações
pe trográficas (e.g.,Butakova, L974; Barker, 1974; Gerasimovski et
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â1., 7974; Philpotts, 1940, e vários outros) que, entretanto, po
dem ser facilmente agrupadas em duas séries ou linhagens principais, atendendo simplesmente à pnesença ou ausâncía de pLagt-ocLã,
sio cã.Lct co como componente importante: as Li.nhagens gabnóide-aLcaLina e uLtramã,fica-aLcaL'Lna. Esta divisão modifica levemen
te a proposta original de Sheynmann et al. (19ó1), que dividem
o grupo das rochas alcalinas em três "formações"; na "formação "
ultrabásica-a1calina, são tambén incluÍdas por esses autores a1gumas ocorrências com rochas dioríticas (portanto, com plagioclá
sio) (para exemplos brasileiros, ver Ulbrich e Gomes, 1981, e
Almeida, 1983; para urn esquema semelhante, proposto' para cárbona
titos-nefelinitos e rochas gabrõides, ver Rock, 1976).
A pz,imeira Linhagen mostra gabros alcalinos co
mo tipos geralmente predorninantes (e.g. , Brome Mountain, no Monteregio, Canadá; Philpotts, L974) com ou sem a presença de peridotitos e piroxenitos; a1én de sienitos e nefelina sienitos,acom
panham tanbém, mais esporadicamente, rochas da s6rie urtito-me1em
teigito (e. g. , Haliburton, Canadá; Barker , 7974) . Ocorrem,
alguns destes maciços, adicionalmente, rochas equeríticas (e.g.,
o jã citado maciço de Brome Mountain; para exenplos da Sib6ria e
da Península de Ko1a, ver Butakova , I97 4, e Gerasiinovski et â1 . ,
7974). As rochas ultramáficas encontradas nesses maciços são geralmente clinopiroxenj-tos e peridotitos feldspáticos, com evidên
cias claras de geração por fracionamento (e.g., texturas cunuláticas, bandado ígneo: pâssagem gradacional para gabros, etc.; cf.
Philpotts, 1974, entre outros).

A segunda Lønhagem, tamb6n muito heterogênea, er
globa os maciços que mostram, além de síenitos e nefelina sienitos, também rochas da série urtito-melteigito, junto com piroxenitos, olivinitos e peridotitos s .1.; faltam os gabros. Vários
destes maciços estão associados com quantidades sempre subordina
das de carbonatitos (e.g., Barker, 7974; Butakova,l974). As proporções de tipos 1ito.1ógicos variam muito. 0s típicos maciços u1tramáficos aLcalinos são geralmente zonados, com rochas ultramáficas (peridotitos, clinopiroxenitos e jacupirangitos) no cen
tro, e urtitos at6 melteigitos na borda; os sienitos e nefelina
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sienitos estão ausentes, ou encontram-se en quantidades subordiOS
nadas. Em outras ocorrências, desprovidas de carbonatitos,
são
nefelina sienitos (con ou sem os equivalentes vulcânicos)
pelo
as únicas rochas encontradas (e.g. , Poços de Caldas) ou
menos as que predominam, acompanhadas de urtitos-melteigitos (e.g.
Khibina e Lovo zeTo, na Penínsu1a de Ko1a, URSS; Pilanesberg,.4fri
ca do Sul) e rochas Saturadas ou até supersaturadas (e"g., I1ímaussaq, Groenlândia Leste) (ver Butakova, 7974; Gerasinovski et
a\, , L97 4; lulathias , I97 4) ,

6.5.2.

As hipõteses discutidas na literatura: derivação de mag
mas de nefelina sienitos a partir de nagmas picrÍticos,bq

sálticos e nefelinÍticos -ij o1Íticos

.

de nefelina sienitos e, em geral, magmas
peralcalinos, podem seT gerados por fracionamento de magmas priAs hipóteses mais citadas na literatura, em parte
náriosa)
complementares entre si, são as que se indicam a seguir.
Magmas

a) Diferenciação a. paz,tír d.e um magma pz'imá.rio nef aLinítieo-iioLítico. En muitas áreas continentais de "rifting" encontra
-se claramente estabelecida uma linha evolutiva de rochas vulcânicas, caracterizada pela presença de nefelinitos e melanefelini
toS, aos quais associam-se ãIca7i basaltos e, em menores proporções, tambén traquitos insaturados e fonolitos (eventualmente a
companhados de nefelina sienitos) (e.g., }Vi11iams,1972; Carmi
chael et al., I974; Le Bas 1977). Estes nefelinitos são geralmen
te ricos em olivina e apresentam quantidades subordinadas de pla
gioclásio, €ffi contraposição com os que se associam diretamente
con carbonatitos, piroxenitos e ijolitos (Wood, 1968, citado em
a)

de
primã,r,io é o formado diretamente por fusão parcial
rocha p16-existente (do manto, etc.); magma parental 6 aquele
do qual derivam magmas mais diferenciados' Nem todo magma pa-

Magma

rental é

um magma

primário.
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Le Bas, Ig77; Rock, Ig76). Os nefelinitos desta linhagem desta
cam-se por várias características químicas incomuns (peralcalini
dade, baixos teores de sí1ica, padrão anômaIo de enriquecimento
dos
em vários elementos traços; e.g., Le Bas, L977). A maioria
autoïes, face sobretudo ã dj-ficuldade de se reproduzir esse quimismo por mero fracionamento subsuperficial, considera que essas
e 1as
rochas representam magmas prírnários oir, pelo menos , QU€
pressão o resultado de fracionamento "Slti generiS", a altaS
sões, de magmas primários incomuns.
I

ì

Idêntico panorama evolutivo oferece-se , Pelo menos em princípio , paTa o caso dos nefelina sienitos. O possíve1
magma parental deveria estar, agora, representado por compo sições
OS
ð.a s6rie urtito-ijolito-melteigito
eu€, em boa medida, sao
equivalentes químicos dos nefelinitos.
Rochas petrograficamente semelhantes aos nefelina sienitos de Poços de Caldas encontram-se em vários dos mais
notáveís maciços alcalinos do mundo, eil parte associadas a ijoli
tos, urtitos e melteigitos. No naciço de Pilanesberg, Ãfrica do
Su1, encontram-se ocorrências menores de ijolitos" O naciço zona
do de Khibina, na Península de Kola, mostra zonas onde predomi
O
nam urtitos, ijolitos e melteigitos (5,6% dos afloramentos) '
distrito de LovozeTo, tamb6m na Penínsu1a de Kola' apresenta urtitos na sua parte central (3,8% dos afloramentos). Em todos os
casoS, predoninam nesSeS maciçoS oS nefelina sienitos,junto com

sienitos saturados e lujauritos (Pilanesberg), chibinitos e ris
chorritos (nefelina sienitos agpaíticos com intercrescimento nícrográfico de nefelina e feldspato; Khibina) e lujauritos (Lovo
zero) (para detalhes, ver Mathias, 1974; SÉrensen, 1970; Gerasi
movsky et â1. , L97 4)
.

variante da hipótese comentada é a defendida
por vários autores que, incorporando observações de campo e da
dos experimentais, propõen a exístôncia de magmas primários nefe
1inítico s aensu Latu, dos quais desmistura*se uma fração menor
de magmas carbonatíticos (5-10%); do magma silicático que resta,
uma
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evoluem sienitos e nefe lina sienitos , ij olitos , e urtitos , por
mecanismos que em parte são controlados p ot fracionamento
de
olivina e Ca-piroxônios. 0s derivados vulcânicos são nefelinitos

melanefelinitos e fonol itos (e.g., Le Bas, 1-977).
b)

Dif ez'enciação a partir de á,LcaLi basaltos, atá eætz,emos fono
Lítícos.
Pa'ra séries de basaltos, estabelecem-se na lite-

ratura várias possíveis linhagens de diferenciação, entre
quais podem ser citadas as seguintes:
sév't'e sódica.' nefelina basanito + hawaiíto, mugearito e
reiíto fói-dicos + fonolitos
berLe sod.Lca.:

olivina nefelinito

+

AS

benmo

fonolitos (?) (raros)

Sáz,ie moderadamente potã.s stca ; sanidi na basanito
fóidicos + fono lito

+ hawaiíto,etc.

onde os tipos 1ito1ógicos mencionados en primeiro lugar id,entifi
cam as rochas menos evoluÍdas que não representam, necessariamen
t€, os magmas parentais da série (coombs e wilkinson, 1969). Na
derivação das rochas que integran essas séries (e.g., fonolitos

e traquitos a partir de ã,rcari basaltos), f.az-se necessário fracionar oLiuina,Ca-piz'oæânio e feLdspatos (e.g. , y oder e Ti11"y,
1962; Coombs e Wilkinson, 1g6g).
Cada uma das series reconhecidas por Coombs e
Wilkinson apresenta-se com características evolutivas diferentes

no nosso contexto, interessam obviamente as séries mais ricas

em

K.0.
L

) Dez'iuação de magma.s basã.Lticos afl gez,aL, e d,e ma.gmq.s aLeaLi
"
nos insaturados , êfr particuLan, po? dif ez.eneíação de ma,gmas
picríticos,
Esta hipótese, proposta inicialmente por yoder
e
Ti11ey (L962), e elaborada principalmente por o'Hara (e.g.,1g68),
Laz derivar as rochas basálticas de magmas primários picríticos;
a obtenção de magmas alcalinos insaturados 6 apenas uma variante
do caso mais gera1. Condições especiais (conteúdo inicial extrec

;
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0

mamente alto de á1calis no manto sujeito a fusão e/ou fracionamento sob regimes específicos) pode conduzir à aparição de ãIcali basaltos muito ricos em á1ca1is eI em últirna instância, tam
bóm de nefelinitos (ver o'Hara, 1968; cf. Wyl1ie, 1971).
que
O'Hara baseia sua argumentação no fata de
os magmas basálticos são tíquidos cot6ticos; trata-se, portanto,
de material jã" fracionado (ver tanbén Yoder e Ti11ey, 7962; Yoder, 7g76). Surge assim a necessidade de se dispor de magmas p¡i
mários ainda mais magnesianos; entre os candidatos, indican - Se
especialmente os magmas picríticos (mg=0,70-0,75 ; MgO=15*20%) ou
0 ,80;
at'e komatiíticos magnesianos (mg > 0,75 , geralmente >
MgO= 20-33u0); Magmas ultrabásicos aLcaLinos formar-se-iam por
processos petrogenéticos especiais (e.g., fusão de manto enri
quecido, ver iten 6,3) , dos quais se derivariam líquidos nefeliníticos e outros magmas alcalinos, por evolução e diferenciação
polib âríca (en parte, por fracionamento eclogítico a pressões de
a
30 kb ou maiores, com posterior fracionamento therzolítico
pressões menores; ver O'Hara, 1968, Bailey, I974). Na literatura
não se explica, entretanto, quais são as relações quínicas entre
os magmas lefeliníticos e os fonolitos (ou nefelina sienitos) de

rivados.

ó.5.i.

Os possÍveis mecanismos de fracionamento em magmas

ultra

básicos alcalinos.
Basta agora esboçar alguns linites pata deterninar possíveis parâmetros compatíveis com um modelo de diferencia
ção por cristalização fracionada. são os seguintes:

a)

primeiro 1ugar, deve-se identificar como "magma primãrio"
e
um magma pouco evoluído, p1ovave[mente gerado no manto '
portanto quimicamente bastante característico (e.g., mg ele
vado, conteúdos baixos de A1rO, e SiOZ e, possivelmente, ta4
bãm relativamente pobre em á1ca1is).
em
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b) Este magmar por gerar-se provavelmente no manto, deve estar en
equilÍbrio com manto resi dual (constituído principalmente por
olivina e ortopiroxênio, a julgar pelas suposições mais difundidas entre petró1ogos e geofísicos, e.g., Yoder , IgT6, e mui
tos outros).
c) sob condições de arta pressão (i.e., Dâ ã,rea de geração) as
fases "liquidus" deste magna prinário devem ser obviamente as
mesmas que aparecen como constituintes do manto residual;
os
candidatos são, outra vez, olivina e ortopiroxênj_o, aos quais
se juntan ainda algumas poucas fases adicionais (e"g., ca-piro
xenios e granadas).
d) a evolução (po1ibárica?) deve ser tal que os magmas residuais,
para gerar nefelina sienitos por cristali zação, se desenvolvam
de modo a aumentar os conteúdos de SiO2,
e álcalis, paralelamente diminuindo os teores de CaO ^IZOS,
e MgO.
As considerações precedentes permitem agora just 1
ficar algumas conclusões gerais, pelo menos de tipo qualitativo
sobre alguns possíuet s mecanismos gez,ais d.e fnacionamento:
)

e)

dunítíco ou Ltarzburgítíco. Magmas ultrabásicos
"normais" (picríticos) fracionam-se, por separação dè olivina,
gerando 1íquidos basálticos (e.g., yoder, rg76). Em magmas basálticos aLcaLínos, o fracionamento de Mg-o1ivina, com
ou
sem Mg-ortopiroxênio, desloca as composições d.os 1íquidos deri
vados no sentido de "trends" de enriquecinento em sioz,
cao,
AIZO3 e á1ca1is, em parte reproduzindo as tendências quínicas
de melteigitos, ijolitos e urtitos, sem entretanto levar d.ire
tamente para nefelina sienitos.
Fz'acdonamento

f) Fnacionamento de ontopiroæeníto, por separação única de Mg-or
topiroxênio, de magmas ultrabásicos aLcaLinos, estabelecer-se
-ia uma tendência de enriquecimento marcado em CaO e álcalis ,
e moderado em A1 zo3, com concomitante redução nos níveis
de
SiO2' O fracionamento puro d.e ortopiroxênio provavelmente é um
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processo petrogen6tico raro, oU de pouca inportância. Não reproduz, de qualquer maneiï4, aS tendências alcalinas que levam para

nefelina sienitos.

g) Fraet,onamento de eLinopinoúen¿to. A separação isolada de Ca*pi.roxênio estabelece uma tendência de decréscimo em CaO e
lvfgO, e aumento nos teores de 41r0, e álca1is. Por outra parte
Ca*piroxênio é rico em SiOZ, com o que a sua separação torna
os magmas derivados ainda mais pobres em sí1ica.

lr) FTaeionamento ueht,Lítico Es te mecanisrno separa , de um magma
ultrabásico aitcalino, tanto Mg-olivina como Ca-piroxênio magnesiano, e limita fortemente o quinismo dos derivados : estes
enriquecem-se em álca1is, AlZOS e sí1ica, decrescendo severa
nente a quantidade de MgQ e CaO. Reproduz-se, portanto, em
princípio, uma tendência que guia os 1íquidos derivados para
a composição dos nefelina sienitos.
i) Fraeionamento ecLogitico. A altas pressões (e.g.,20 kb) cri:
ta1izam em sistemas basálticos tanto Ca-piroxênio aluminoso e
alcalino ("onfacitas") como granadas (ver discussão no íten
ó.5.10), A hipótese de fracionamento eclogítico foi levantada por vários autores, destacando-se principalnente 0'Hara(e.
g., em 1968), mas deve Ser rejeitada, peLo menos como rnecanis
mo que conduz magmas ultrabásicos (ou básicos) para derivados
com a composição de nefefina sienitos. Com efeito, a separa
ção de granada empobrece os 1íquidos residuais em AIZOS, mantendo ao mesmo tempo altos os valores de MgO.
6.5,4. O fracionamento wehrlítico e

magmas

limburgíticos

interessante discutir, no contexto de geração
de magmas alcalinos, o conjunto dos limburgitos (rochas ultrabásícas alcalinas, com fenocristais de olivina e Ca-piroxênio em
matri z tota] ou parcialmente vítrea) . Algumas anâLises destas ro
Ê,
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chas são mostradas na Tabela 6-4,0s limburgitos ocorrem ora ca
mo manifestações isoladas (e.g., diques e si11s, freqtlentemente
carregados de nódulos ultranáficos), ora como lavas associadas
a basaltos alcalinos; são citados com mais freq{iência em ilhas
oceânicas e arcos is1ândicos. Quimicanente (Tabela 6-4) destacam-se por ser tipos ultrabãsicos alurninosos, ricos en álcalis
(2-5eo) , geralnente persõdicos; MgO varia entre 10 e I7so, e são
relativamente ricos em CaO (9-13%). Ishibashi (1977)
estuda
linburgitos de uma localidade jâ, cLássica, no Japão, e apresen
ta anãlises de rocha total, matriz e fenocristais (Tabela 6-4) .
Existe pouca dúvida de que as Mg-olivinas e, principalnente, os
núcleos dos Ca-piroxênios são fases cristal ízað,as a pressões e
levadas, que se encontravam provavelmente en equilíbrio com
"t
magma mais magnesiano que o representado pela matriz vítrea do
linburgito. A presença dessas duas fases "1iquidus", por outra

parte, viabíLiza a tese do fracionanento wehrlítico, a profundi
dades consideráveis: o que cristaliza pode tanbérn ser retirado.
E sugestiva a composição do 1Íquido residual, ïepresentada pelo
vidro na matriz do limburgito (Tabela 6-4, co1. 5c). Quirnicanen
te, esta fração representa uma rocha sienitóide, que sob condições vulcânicas cristali zaría como uma associação de feldspato
ternário (anortoclásio ou sanidica sódica), com olivina,nefeli
ûâ, Ca-piroxênio e óxidos (ver norma na Tabela 6. 4) . A compara
ção química com os nefelina sienitos de Poços de Caldas (Tabela
6-1) mostra que o vidro deste limburgito é persódico, com teores mais elevados de CaO e menores de álcalis.
6.5.5" Diagramas de subtração e a derivaçãodos nefelina sienitos de Poços de Caldas.

A aplicação de algumas hipõteses ao caso dos ne
felina sienitos de Poços de Caldas pode ser testada rapidamente,
de maneira semiquantitativa,. utilizando diagramas de subtração,
apresentados por Bowen (1928) e mais detalhadamente discutidos
por Cox et al (1979). Requer-se, para tal, apenas um conheci

Composições quirnicas de

sioz
Tioz
,11205
Fezoj
FeO

(l)

(z)

(3)

(4)

4î,7

4L,47

39 ,50

43,74

l.6t

5,70

0,90

1,61

I

l0 , -;J2

15 ,68

13, s7

4,0

2,5r

5,68

4.14

6,8

9,92

9.só

I

0,17

0

11

'

,\no

)tg0
CaO
NaZO
KzO
PzOs
HzO

Tabcla 6-4
limburgitos (rocha total, vidro, natriz e fenocristais)

,98

,56

0.45

1S,5

9,50

11,46

10,85

LL,7

11,57

LZ,04

9,09

1,0

5,85

3,17

2.55
2

,08

I,r0

ô,37

r , 13

0,8ó

0

4,80

z

1

100

,20

,9s

,49

2,55

100 ,06

100,22

,47

0,50
1

,99

99 ,82

(sa)

(sb)

i:;:î
42,69
1,20
13,06
1 , 59
8.06
0,14
16,23
9, Sl
2 .56
1,3r
0,48
2,E4

Matriz

99 ,67

42,24

L,7?
1

5, 57

(

V

(s.j)

sc)

iclro

Ca

-p i rox

52,73

5t ,47

,69

1.ó9

20,31

5,7r

1

2,94

1

,34

2,23

7,51

?.,29

3,69

0.20

0,04

0,r5

13, r0

I .05

14,74

9,8ó

3,42

l8,35

3,07

6,09

1,52

I,36

4

,27

0,06

r,z3

L,77

2.47

5.19

0,23

99,57

100 , 19

99,83

(se)

(sf)

Ca-pirox
48, 29
L,32
9, ?3
2,92
3.92
0,14
15,8t
L7 ,28
1 ,27
0,07

0Iivina

100.25

38,77

0,0r
0.39
0.85

11.t0
0,14
48 , s0
0

.0

0,03
0.01

99,79

(l) Linburgito da Ilh¡ de Christm¿.s. Oceano I'idico (Truernan, 1965)
(2) Lir.rburgito do flhór¡ dâs Rolas,
Sul (Cotclo Nciva e R,Âlbuquerqu2. 1962)
^tlûntico
(3) Limburgito, Rochâ Ës¡rerança. IIha do Principe, Âtlantico Sul (BaÌros..1960, cit. em Curmichael ct al., 1974,p.387)
(1) Linburgito, arquipeJ.ago de Kerguclen {Edwards, 1938, cit. em Tr¡rncr e Verhoogen, 19ó0, p.f.c}C)
(5) Lin-ourgito, com n6dulos uLlranãficos, Ogusoyana, Prefeitura de Shinane, Japão (Ishibashi, L977)
(5c) Norna do vidro: c:3,74i or: 25,58; ab: 46,58¡ an: 5,00: ne: 2,58; fo: 1,8?l fa: 0,:î0; rnt: 1,8ó;
(5d,e) d: fenocristaX, Ca-piroxênio; e: Ca-piroxênio aluninoso, provável xenocristal do nranto
(5f) Olivin¿ mcgâcristalina, Fo 881, conposição scnelhante ã contida r¡os nõdulos ultranáficos.
o\
i

-\]

Þ
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mento do quimismo do produto final e algumas id6ias sobre a composição das possíveis fases mineraiS que podem ser separadas por
fracionamento: a soma do magma derivado e do material fracionado
deve reproduzir quinicamente a conposição do magma parental (ver,
por exemplo, o modelo de fracionamento do Apêndice C) .

A suposição inicial nais simples ê a de reprodu
zir a geração de nefelina sienitos por via do fracionamento dire
to de um possível rnagna primário, estabelecendo-se assim um mode
1o de "detivação num só estágio". Pouco irnporta, agora, Se este
modelo 6 realista, jâ que aqui se trata de explorar a uiabdLidade químiea do processo proposto (ver iten 6.5.6).
Na Figura 6-20, indica-se algumas composições de
Poços de Caldas, êil quatro diagramas óxi
nefelina sienitos de
do-óxido. Representa-se tambén na Figura 6-20 as composições dos
minerais "fracionáveis" maiS comuns (olivina, Ca-piroxênios, oT-

topiroxênios,nefelina e plagioclásios) , em função das hipõteses
petrogenéticas identificadas resumidamente nas páginas precedentes. Muitos deles são ninerais "liquidus" até pressões elevadas
(e.g., olivinas, Ca-piroxênios e ortopiroxênios; cf. Yoder,L976),
enquanto que outros (plagioclásios) apenas aparecem como possíveis minerais "liquidus" a pressões bastante menores. Desconhece-se a estabilidade da nefelina (mineral "liquidus" até pres
sões altas?).
Várias das considerações precedentes (ver espe
cialnente itens ó.5.5 e ó.5.4) justificam arnplamente que a primeira possibilidade a ser discutida seja a do fracionamentowehr
1ítico (separação de Mg-olivina e Ca-piroxênio); basta lembrar
que a separação destes dois minerais aumenta, nos magmas resi
duais, os teores de álcalis, SiOZ e A1ZOS, e tanbóm subtrai do
magma parental, muito eficientemente, tanto CaO como MgO.
O argumento discutido pode ser ilustrado nos diq
gramas de subtração da Figura 6-20; os extremos do segmento rede
presentando na Figura, identificam as composições nédias
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-Figura 6-20. Minerais fracionáveis, representados en diagranas
de subtração óxido-óxido. -Representan-se as composi
cões quÍnicas de plagiocláslos (bytownita,labradori
ia ^andesina, quadrados cheíos),olivinas rnagnesianas
( àuod.rodo
s), orLopiroxè¡ios(ttìângulo s oazio s)
" t:aàío(tríãnguLos cheios; A e B;augitas sub
e'Ca-piroxênios
cá1cièas; 1 e 5, augitas de ijoiitos; L5, augita de
nicrito) . e nefet inas (círcuLos cheios) ,As c?uz'es re
i.,resentâm aná1ises de nefelina sienitos de Poços de
'Caldas (Tabela 6*1) . Fontes: A e B,lrrilkinso,lr-.f !]!¡.
õt á"*"it dados, dê Deer et 41. (I96?' '1963a,1963b-,1978)'
Sesmento de Línha ctheia: une as composições ¡nédias
ã"'¡,tn-olivina e Ca-piroxênios - Linha traeeiaCa: une
;""-itïriiJ"fsoc de örivina e 20o¡ de ca-piroxênio)corn
a conposição dos nefelina sienitos. 0 ponto M repre
senta una possíveI composição parental(ver texto).
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olivina e Ca-piroxênio. Retirar de um possíve1 magma prinário u
ma fração wehrlítica (nas proporções aproximadas de 80eo de o1ivina e 20eo de Ca-piroxênio) levará os 1Íquidos derivados a se
movimentaïem ao longo de uma linha semelhante à tracejada (ver
Figura 6-20, onde um possíve1 "magma" primário aparece represen
tado por um traço curto, identificado pela letra M) .
gráficos da Figura 6-20 observa-se cla
ramente que 6 possÍve1 passar de um magma primário hipot6tico
("básico" ou "ultrabásico") para nefelina sienitos, apenas reti
A
rando uma combinação adequada de olivinas e Ca-piroxênios.
Figura 6-20 permite assim obter uma solução gráfica sinultânea
Nos quatro

do problema do fracionamento (para una discussão mais detalhada
das bases geométricas util izadas, por outra parte muito óbvias,
ver Bowen, 1928, e Cox et ã1.,1979).

6.5.6.

0 fracionamento wehrlítico e a derivação de ,nefelina
sienitos a partir de magmas primários picríticos ou ko
matiíticos alcalinos

do
No item anterior, justificava-se a eleição
fracionamento wehrlÍtico (separação de Mg-olivina e Ca-piroxê
nio, nas proporções aproximadas apontadas) como possíve1 meca
nismo de diferenciação.

A própria escolha j6, condiciona, bastante estre ]tamente, a eleição de um possíve1 magma prirnário: deve-se par
tir de um magma picrÍtico ou komatiÍtico de natureza alca1ina.
podem
Esses limites químicos, por outra parte,
também ser justificados, de maneira grosseira, por meio de algumas considerações petrolõgicas e geofísicas totalmente gerais:

a) a composição do magma primário deve ser mais evoluída que a
do próprio manto e a que é possível retirar, desse lÍquido'
por f.racionamento
"
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b) quanto mais ultrabásico o magma primãrio,mais "primitivo"
seu quimismo e portanto mais pobre em álcalis; à medida que
se processa a diferenciação, aumenta (geralmente) o conteúdo

de á1cal is

.

6-ZI, representa-se alguns provãveis nag
algumas
nas parentais de natureza ultrabásica, juntarnente com
composições que são tidas como representativas de manto prinitivo anidro. Cabe observar principalmente as composições de picri
tos e komatiítos , pelas razões indicadas acima.
Na Figura

ponto M (Figura 6-2I) representa uma das possíveis composições ultrabásicas das quais poder-se-ia extrair: por
fracionamento wehrlítico, 1íquidos residuais com a composição de
nefelina sienitos. A composição deste possíve1 "1íquido" ê lida
A1
diretamente na Figura 6-2l: SiO, , 42-43eo i
ZOS, 5-6eo ;
KZO ,
MgO, 5 2-33eo; CttO , 3-4eo; NarO, - Zeo I
- Zeo (o total indicado,86-88%, não inclui FeO (total); parte do óxido aparece contida no magma, como fração química que acompanha a cristali zação
dos ninerais magnesianos, enquanto que o possível déficit - Jun
re t irar
to corn TiO, - pode ser facilmente compensado, bastando
do sistema * ou adicionar, conforme for o caso - as proporçoes a
dequadas de magnetita e/ou ilmenita).
O

A composição M, embora seja ultrabásica, destaca-se pelo alto conteúdo de á1calis. Entretanto, dentro do esquema
proposto, ê aquela a que melhor se ajustam as considerações ø e
b, enitidas acirna. Con efeito, mtníníza o conteúdo de á1ca1is do
suposto magma prinário; magmas menos ultrabásicos, colocados ao
longo da linha de fracionamento (linha tracejada, Figura 6-2L),
serão ainda mais ricos em álcalis.
Por outra païte, a composição M assemelha-se ã
de alguns picritos (cumu1áticosl) e komatiítos magnesianos (Tabe
Ia ó-5); composições ainda mais ultrabásicas (que diminuiriam o
teor de á1ca1is) tornar-se-ian já rnuito parecidas com aquelas pre
postas por vários autores para o próprio manto (Tabela 6-5 e Fi-
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Figura 6-21. Picritos, ijol-itos, nefel.initos, e rochas afins,reem diagramas de subtraçã9 óxido-óxido .
presentadas-círcuLoe cheíos.'
urtito (ne 4 ) , i jolito (5) ' meltei
(13), olivina nefelinito (19)e
(6),
nefelinito
eito
õlivina melanefelinito (15) (dados de Bai1ey,l.974).
CírcuLos uazíos: picritos cu¡nu1át.icos (1,3,6: dados de Drever e Johnston, 1967a). Quadz'adot cheioa:
1Íqui.dos picriticos (não cumuláticos) -(3, 4, 5: dados de Drever e Johnston, 1967b) TriãnguLoe inver'tídoe I e 2; "pyrclites" (composição srrposta anidra
do rnanto, segundo Green e Ringwood; dados reproduzi
dos em l'/y11ie, 1981) ; 3: composição anidra suPosta
do nanto prinitivo (reproduzido em Wy11ie,1981). Pa
ra linha Lheia e tracejada e ponto M, ver Figura
ó-20 e texto.
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Conposições químicas de rochas

(r)
(5)
tz)
sioz 40,50 42,78 46,59
Tio2 0'67 0'49 1,83
41205 7 '87 7,0ó 7,69
Fcro, 2,08 0,5r 2,20
Feo 12,00 12,48 10,4ó
IirlJ
0,25 0,20 0,18
ì.rto 27.19 3L,02 27,79
GrO 5,3ó 3,84 7,41
MzO L,20 0,51 1,33
xzo
0.16 0,33 0,7.8

(4)
43,57
c,53
rÛ,29
3,77
6,50
0,r4
20,99
7,47
1,01
0,0.1

(sj
41,86
0,29
8,82
1,46
8,14
0,I4
5I,56
5,38
0,56
0,04

(ó)
46,91
0,s1
is,Az
2,65
8,39
0,17
12,83
1r,15
r,5ó
0,04

Tabela 6- 5
ultrabásicas e do ¡n¿¡rto (picritos"kom¡¡tiitos e',pyro1ites")
(7)
(sj
(sìl
(10) (ti)
(lz)
(i5)
(14)
4ó,41 47 ,47 47,25 44,35 45,48 45,3? 46,3 43,20
0,41 2.03 0,79 0,5s 0,28 0,69 0,7t 0,sB
13,75 9,4S i3,ó4 ?,59 5,74 L2,63 11,1
4,01
0,35
8,4tt 10,93' -a,77, 15,28' t0,ss" r1,65* r0,s* 7,BB
0,15 0.t.7 0,t4 0,26 A,Zt 0,i9
0.1E 0,1S
t8,23 i5,57 17,ó1 27,4? 31,15 15,64 ?0,2 39,54
t1,04 11,35 9,58 6.32 5,ó3 10.53 9,4
2,6.7
1,33 1,79 0,69 0,c6 0,45 1,18 1,07 0,6r
o,ct
0,68 0,06 0,07 0,03 0,02 0,0s o,z?

(ts)
(ró)
45,20 .lí,71
0,zt
0,1ó
3,54 1,46

42-13

s-ó

0,11ì

8,04
0,I4
17,49
3,08
ú,57
0,13

B,ts.
0.tS

J1.00
2.¡,?
0,29
o,o9

Total 100.00 100,81 r00,53 I00,02 100,rs I00,00 100,00 100,00 r00,00 100,00 100,00 100,00 100,00 t00,00 100,00 r00,00
'Fe0 (toral¡ cono

(ri)

st-55
5-4

-2
-?
B6-Bt

I.e2*o

(l) Picrj to cunulãtico, I lhas dc Shian., {ttebridas) (cit. crn Drevcr e Jôhnston, 19ó7a)
(2) Picri'-o cur¡ulático, cn dolcrito. i'fonte Calamity, K,rrroe, Ãfrica clo Srrl (cit. c)n Drcvcr c Johnsto¡, 19ó7a)
(5) Picrito cl¡rrulitico, 1¿cólito dc tlrçckahr¡na, ¡lawaii (cir. cn Drever r Johnst(,n, 1967a)
(4) Picrito, hor'<ìl resfria<l¿ de.iiq'.ie alincntr<Jor,''si.lI" de Gars-bheinn, Il.ha de Skye (Drever e Johnston, 1967b)
(5) Picrito não cunulãtico, centrLr rlo "sil1" 1, Soay, Skye (Drever e Johnston, i967b)
((t) Iédia de 5 análises, facies afírÍcos, "sj11s" de piclito dc Skye e Ubekendt ûjland(Groenlandia Oeste) (Drevcr e Johnston,l96?h)
(7) Basalto pjcritico a{írico, Peninsula de Reykjanes, Islardia (cit. errr Rhodes, 19EI).
(8) Basalto picrítico afírico, Deccan Traps, India (cit. enr Iìhodes, IgSf)
(9) Dique <Ie rocha picrítica prinãria, conpLexo ofiolítico de l'ortugas (cit. ern Rhodes, fgSI)
(10) Konatiito pcridotítico, corn textLrras spinifex, Murrro Torin:;hip, Canad¡i (Ar¡rdt et a1., 1977)
(I1) Módia de komatiitos, bloco de Yilgarn, Âustrali.a (Nesbitr e Sun, 1976)
(12) Konal.iito farrerozóico- Ilha de Gorgona, Colonbia (Gansser et a1., 1979)
(1.3).Védia de basaltos terciários do Grupo I, Iiha <ie Baffin (Clarke, 1St70)
(1,1),(15) "Pyrolite" I e III, composições inferidas do nanto superÍor férti1 anidro(Creen e Ringwood, 1967b)
(I6) Composição estimada do mar¡to superior fértil anidro (lr(aalle e Aoki, 1.977)
(17) Conposição aproximada M (ver texto).

c¡,
¡

oo
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ra 6-27). A diferença química óbvia e que a maioria dos picritos
(e todos os komatiítos) citados na literatura não são rochas ricas em á1ca1is (Tabela 6-5 e Figura 6-21),
localizado ao longo da linha trace
iada, Figura 6-2I, pode ser considerado um pos síoeL magma paren
ta1 dos nefelina sienitos de Poços de Caldas, na medida em que
dele seja possíve1 fracionar tanto olivina como Ca-piroxênio.Nes
se contexto, a composição M (Figura 6-2I) ê tida como um Limit.e
uLtrabã,sico inferioz.; "magmas" ainda mais magnesianos não são co
QuaLquez, magma

nhecidos.

ó.s"7.

Hipóteses alternativas :

primários ijolíticos-nefe
1inÍticos e basãlticos alcalinos, como originadores de
nefelina sienitos.
magmas

As hipóteses alternativas, discutidas na literatu
ra (item 6.5 2) são agora testadas por meio de diagramas de subtração .

a) Derivação de nefelina sienitos a partir de magmas nefeliníticos e da série urtito-ij olito-melteigito.
Resta pouca dúvida de que muitos nefelinitos
( e
ijolitos) representam possíveís magmas parentais de séries petro
gráficas alcalinas e se originam diretamente no manto (e.g., os
olivina nefelinitos e mela-nefelinitos de áreas oceânicas, e.g.,

Bailey,

197

4)

.

Na Figura 6-ZI, representa-se um conjunto de vârias rochas nefeliníticas, ijolíticas, etc. o consideradas possíveis magmas parentais de nefelina sienitos. O fracionamento harz
burgítieo" a partir de ijolitos e composições semelhantes, gera
um "trend" químico de insaturação, com enriquecimento simultâneo
em á1ca1is e CaO; portanto, os derivados afastam-se quimicamente dos nefelina sienitos. Parece tambõm pouco provável que o

6-82.

fraeionamento uehrlõtico permita derivar diretamente nefelina
síenitos (por ex., os 1íquidos residuais mostrariam enriqueci mento pTecoce em A1rO, e NarO, acentuando as catacterísticas
jã presentes no nagma original, ver Figura 6-21).

de oL'iut na i j oLtto , entretanto
pode reproduzir algumas das feições quírnicas de nefelina sieni
nefelina
tos. O fracionamento conjunto ott separado de olivina,
e Ca-piroxênio, diminui o conteúdo de CaO e MgO do magma paren
tal, aumentando tanb6m o teor de álcalis ; o conteúdo de A1Z0 3
por outra parte, mantém-se nos níveis jâ inicialnente muito ele
vados (ver Figura 6-2I).
Um f racionamento

,

,

b) Derivação de nefelina sienitos a partir de á1ca1i basaltos ini
cialnente ricos em KrO.
Na Figura 6-22, representa-se duas linhagens da
Província de Otago Leste, Nova Zelãndia (Coornbs e Wilkinson,1969)
em
que se caractetizam por estarem moderadamente enriquecidas
KZO. O "tïend" das linhagens (á1ca1i basaltos até fonolitos) é ,

em parte, paralelo ao da linha tracejada" Figura 6-ZZ; as dife
renças entre os derivados de basaltos, e a linhagem representada
pela linha trace jada, explican-se porque no "tïend" basáltico decïesce, durante a diferenciação, a importância do f'racionamento da
olivina e começa a ser significativa, em parte, a do plagioclásio
cá1cico. Nos basaltos alcalinos, a evolução para termos peralcali
nos (fonolitos, etc.), com o drástico decréscimo de CaO, parece
estar controlada principaLmente pelo fracionamento de Ca-piroxênio e plagioclásio cá1cico. Outra diferença importante 6 que,nas
rochas de Poços de Caldas, nota-se a tendôncia para o enriqueci
mento muito marcado ern KrO.

ó.5.8

Os

as

nefelina sienitos de Poços de Caldas e a comparação
rochas das séries lamproíticas.

com

entrar a discutir os detalhes petrogenëticos,
compara*se aqui brevemente as composições quÍmicas e mineral6gi
Sem

ó-83.
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Figura 6-22. Linhagens de basaltos alcalinos em diagramas de sub
tração óxido-óxido. Duas s6ries de á1ca1i basaltos(con hawaiitos, nugearitos, etc.); urna é representa
da por cÍrculos cheios, a outra por quadradòs coñ
pontos centrais (dados de Coombs e ltJilkinson,19ó9).
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cas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas com as séries per
potássicas lamproíticas.

Estas rochas são divididas por Sahama (1974)
em
suites ov'endítica e kamafugítdca.
A pnimeira, satutada a levemente insaturada em
CaO
re 1ação a Si02, mostra tamb6n teores moderados a altos de
(1*B%), e FeO (tota1) (3-7,0), e altos de MgO ( .S at6 L7e"). Rochas deste tipo foram descritas na bacia do rio Fitzroy, Austrâ1ia ocidental (f i.tzrclydito, cedricito, marrilito e wolgidito, cons
tituÍdas pela associação leucita I ¿iopsídio 1 flogopita I o an
fibõ1io potãssico magnoforita; Wade e Prider, 1940; Prider,19ó0),
nos lt{ontes Leuc ite , Wyorning, USA (madupito , wyomingito e orendito, con leucita j ¿iopsídio j frogopita I magnoforita I sanidina
++
* olivina j vidro; €.9", Carmichael, 1967) e no SE de Espanha(ju
1
milito, cancalito, fortunito e verito, com leucita I otivina
diopsídio I f logopita I san:i.dina i magrroforita; Fuster et â1 . ,
rs67).
A sânie kamafugítica 6 fortemente insaturada em
SiO2, possuindo teores altos por6m variãveis de CaO (10-17e") ,MgO
(2 * 17e,) e FeO(total)(10*15%)" Foi inicialnente definida nas 1o
calidades clássicas das províncias de Toro e Ankole, Uganda,Ãfri
ca oriental (ugandito, com olivina, augita e leucita; mafurito ,

olivina, augita e kalsilita; e katungito,
litia e vidro; I-lolmes, 1937, 1950)

com

com

olivina, meli-

"

Pelas escassas infornações de campo publicadas,po
de-se inferir que a maioria dos "orenditos" e kamafugitos de
rivam de magmas altamente explosivos, ricos em voláteis e em COr,
em parte associados a. magmas carbonat.ítjcos (kamafugitos)
"

As caracterÍsticas tanto qulmrcas como mineralógi
cas (Figura 6*23) mostram que as tendências evolutivas tJas rochas lamproÍticas são diferentes das apresentaclas pelos nefelina
sienitos de Poços de Caldas (ver tambëm j-tem ó-4)"
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óFígura ó-23. Linhagens lamproíticas e¡n diagramas de subtraçêo
xião-6xi¿o , Quadta,loa uazios; katungito (11- 1) r-mg
furito (2), ugandito (3), e K-ankaratrito-(4) ' ÃfrÍðã òrierìtãí. öuadradoe cheiosr madupito (1), wyomin
gito
orendito (3), Wyoming'.(].A. Círeuloe oa-zíoa:'(2),
(3) '
iúmillrto (1j,- canêa1itó (2), fortunito
Esoanhai CíreuLoa cheíos.' wolgidito (1) '.orendito
(2), Austrã1ia. Fonte: Sahama (1974).
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6.5.9.

"

ultrabásicos alcalinos e o fracionamento wehrli*
tico: prós e contras.

Magmas

se real-iza o fracionamento wehrlítico propos
to noS itens anteriores? Não existe, por enquanto ? uma resposta
geoLogtcamente aceitável para esta questão: apenas nos complexos
estratiformes õ possíve1 obseïvar diretamente as caracter'ísticas
geolõgicas, petrográficas e químicas do resíduo acumulado (cf.
discussão no Apêndice B). As sugestões aqui oferecidas são tentativas, e fundamentan-se en dados da literatura. Mg-olivina e
Ca-piroxênio (eventualmente sódico, como nos jacupirangitos) são
fases minerais ímportantes, ou at6 predominantes, na maioria dos
maciços alcalinos da linhagern ultramáfica-aIcalina. A julgar pe1os esparsos dados petrográficos-modais publicados na literatura,
wherlitos típicos são rochas pouco comuns nestes corpos; neles
predominam clinopiroxenitos, jacupirangitos e peridotitos aparen
temente ricos em olivina. Se estas rochas representam resíduos
então o fracionamento wehrlítico se processa de maneira seqüen
ciada, gerando corpos separados de clinopiroxenitos e "olivinitos", explicando-se assim a ausência (ou pouca importância) de
wehrl j. tos típicos
Como

,

.

Jã que o fracionamento wehrlÍtico deveria se pro*
CeSSaï, pelo menos em parte , sob condições de aLta pressão, qual
a inforrnação oferecida pelos nódu1os ultramáficos do manto? A
literatura menciona que a maioria deles são petrograficamente harz
burgitos e therzolitos, geralmente com texturas rnetanõrficas (e.
g., Jackson e Wright, 1970; Ringwood, I975; Wilshire e Shervais,
são
1975; Kirby e Green, 1980; Yoder, I976; e muitos outros).
mais ïaros os constituídos por websteritos e clinopiroxenitos que,
freqtlentemente, se apresentam com texturas cumuláticas (e.g"
Wass, Ig7g, 1980; Frey, 1980). As referências a nédulos wehrlÍti
cos são poucas (e.g,, Wilkinson, f974); I{ilkinson (1975) descreve nõdulos de wehrlito com textura heteradcumulâtica, encontra
dos num "si11" de analcimito (para referências a xenocristais de
olivina e Ca*piroxênig ver item 6.5"4).
,
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Picritos e konatiítos são, hoje, rochas relativa
mente raras. Se os 1íquidos correspondentes são os magnas parentais dos basaltos atuais, porque a raridade? A esta pergunta res
ponde-se geralmente com argumentos físicos (e.g.,densidade eleva
da dos magmas picríticos, inviabilizando a sua ascensão através
da crosta relativamente leve; ver tanbém a Figura 6-24, onde se
ïepresenta as variações não lineares na densidade de 1íquidos ba
sátticos; cf. Stolper e Walker, 1980). Conhecem-se várias ocorrências de nagmas muito magnesianos,colocados durante o Fanerózi

Tohili
?
p

?;l

2,5

?,4

o,2

o,c

0,6

o,8

Fel(Fe + Mg)

Figura ó-24, Densidade calculada de 1íquidos basá1ticos, a-bai xas Þressõos (Stolper e }iaIker,1980). Cono índice
de diferenciação, aäota-se a relação tolut F"/(F" *
Mg). As densidades dos 1íquidos iniciais decresce¡n
pËia influ..ncia da separaçäo de olivina, que nesse
èstãgio é o único nineral "Iíquidus"' Atingido o es
tágió de coprecipitação com plagioclásio e Ca-piroxêñio, au¡neñta a-densidade dò 1íquído coexistente,
nrincinal¡nente Dela separacão de conÞonentes leves
iutili'zados na èristalizaçäo do feidlpato) e o enri
quecimento em FeO, Forma-se assim uma "jane1a" de
densidades, que ninimiza a possibilidade de erupção

de 1íquidos ficríticos, e eiplica a abundância de
basaltos co¡n Fe(/(Fe+Mg) ' 0,4-0,5 na crosta oce
ver Stolper e lllalker,
ânica (para discussão e dados,

1980), MORB: "nid oceanic ridge basalts", basaltos
de cadeias ¡neso-oceânicas; Tahiti: suite de alcali
basaltos de Tahiti.
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co (e.g., os basaltos magnesianos terciários da Ilha de Baffin
Clarke, I970; os "komatiítos" terciários da Ilha de Gorgona, Co1ômbia, Echeverria, 1980 e Gansser et ãI.,1979; o conjunto dos
espetaculares complexos ultramáficos alaskianos ou uralianos, frvine, 1967 e Taylor, 1967; etc.). 0 volume destas manifestações,
todavia, 6 insignificante se comparado com as vastas ocorrências
de basaltos fanerozóicos.
,

sobre "picritos"

São bastante escassas, entretanto, as informações
alcalinos, e desconhece-se a existência de ko-

natiítos alcalinos. As poucas referências, colhidas na literatuTã, referem-se a picritos feldspáticos, geralmente com olivina
e
cumulâtica(com 1,5-3% NarO) (e.g., Wilkinson, L974; Drever
Johnston,1967 a).
São desconhecidas rochas com a composição M (i.e.,
rica em á1ca1is) tida aqui como Limite ultrabásico de

ultrabásica
uma série de picritos e komatiítos alcalinos. Qual a chance de
elevar atê a superfície magmas com essas composições e gue n provavelmente, sofrem complexa história reológica? 0s naciços alcaem
linos são raros, e mais raros ainda os do tipo encontrado
Poços de Caldas: deve-se portanto supor que é pequena a probabilidade de observar rochas com a composição do magrna prinário? As
questões ficam em aberto, e devem ser consideradas paralelas ã
quelas que se levantam para duvidar da existência de magnas picríticos como precursores dos basaltos atuais.
Vale a pena lembrar, todavia, na falta de outros
exemplos, o caso dos linburgitos, discutidos no iten 6.5.4, que
nostra que magmas relativamente magnesianos geram, por possíve1
fracionamento de Mg-olivina e Ca-piroxênio, 1íquidos residuais de
composição sienitóíde.

6.5.10

A cristalização do plagioclásio cálcico como diferença ft3
damental entre as linhagens gabróide-alcalina e ultramáfica-alcalina : interpretação petrogenética.

6-89.
No item 6.5.1 enfatizou-se que nefelina sienitos
estão geralmente associados, por um 1ado, a gabros alcalinos ( e

rochas ultramáficas) e, por outro, diretamente encontrados junto
a rochas ultramáficas e da série urtito-melteigito, estabelecen
do-se assim as duas s6ries já mencionadas, a gabrõide-alcalina e

a ultramáfica a1ca1ina.
Neste contexto, a cristalizaçã,o do plagioclásio
cá1cico reveste-se da rnáxima inportância. Este mineral só crista
Liza, sob eondições de pz,essão baiæa ou intermedíã.2,ía, quando o
sistema químico é relativamente rico en CaO e A1rOr.
Passa-se
rapidamente uma revista aos dados citados na literatura.

a) Cz,istaLização de pLagioeLá,sio

em quaz,tzo

toLeítos.

Nestas rochas, a mineralogia a pressões baixas

( < 1Okb) 6 plagioclásio cá1cico + clinopiroxênio + ortopiroxênio
(e/ou pigeonita) 1 quartzo (e.g. Yoder e Tilley, 1962). A pressões maiores, mudanças mineralógicas são controladas por reações
entre plagioclásios e piroxênios. Granada começa a cristaLizar a
13,5 kb (1100oC), e passa a ser estáve1 a associação plagioclá
sio cã,Icico-granada-clinopiroxênio. A 20 ,Z kb (tt0OoC) , a asso
ciação jâ,6 eclogítica, com clinopiroxênio + granada 1 qrr"ttro ,
desaparecendo o plagioclásio (Green e Ringwood, 7967c).As reações eritre anortita e piroxênios são as seguintes:
+
Ca AlrSirO, + 2 MgrS:-rOU = CaMgSirOU + I[gZSi[)
(6-1)
U. MgAlrSi OU SiO,
An
En
Di
En+Mg-Ts Qz
CaAIZSiZOB

+

CaMgSirOU

opx

Di+

Di

An

2(Mg,Fe)

= CaMgSirOU CaA1ZSi06

,SirOU

+

CaAlrSirO,
An

=

*

CæTs

(Mg,Fe), A1ZS1301Z

Pir,Alm

SiO2

(6-z)

Qz

+ Ca (Mg , Fe)

cpx

Si,OU+SiOZ

(6-5)
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(Mg,Fe)

ZSLZO'

CaAIZSiZ0B

=

Ca(Mg,Fe)

+

si02

Alm,Gr,Pir

An

opx

rAlrSiSO'Z

(6-4)

Qz

alnandina; An: anortita; Cpæ: clinopiroxênio ; Di: diopGr: grossulária ; opæ: ortopiroxênio
sídio ; En.' ens tatíta;
Piz': piropo ; 82.' quartzo. Ca-Ts e l4g-Ts são cã1cio-tschernaki
ta e Mg-tschermakita, dissolvidas respectivamente em diopsídio e
enstatita,cf. Green e Ringwood, 7967c). Albita reage para for
mar piroxênio sódico:

(¿,Lm:

;

NaAISijOI

NaAl Si

Jd

Ab

NaAlSir0* +
Ab

Ca (lt{g , Fe)

*

2Oó

Si02

SirOU = NaAlSirOU

.

Ca(Mg,Fe)Sir0U

Jd+Di

Di

(6-s)

Qz
+

sio2

(6-6)
Qz

( Ab:albita; Jd:jadeíta; cf. Green e Ringwood, 1967c). A jadeíta
se incorpora como no16cu1a sódica no piroxênio.
o aumento da pressão os piroxênios dos quartzo toleítos tornam-se mais aluminosos, pâssando finalmente para
"onfacitas". As primeiras granadas a se formar são ricas em Fe,au
mentando gradativamente o seu teor de Ca e principalmente de Mg.
Estas mudanças são as responsáveis pela ausência de plagioclásio
a pressões superiores aos 20 kb.
Com

b)

Ct,dstaLização de pLagiocLã,sio em basaLtos insaturados ( oLiui'
na. toLeíto" e aLcaLí basaLtos ) ,
Nestes basaltos, a assocíação de baixa pressão

e

olivina + plagioclásio cá1cico + clinopiroxênio (+ ortopiroxênio
e/ou pigeonita nos olivina to1éitos, cf. Yoder e Ti1ley, 1962);os
olivina tol6itos são olivina - e hiperstênio - normatívos; os ã"tcali basaltos, nefelina-normativos. 0livina e anortita começam a
reagir a 7 kb (1100oC) formando piroxênios aluminosos ¡i espiné
1io) e deixan de coexistir a rnais de 11 kb (110)0 o C) . Granada ri*
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ca em Fe cristariza a pouco mais de rz kb, e plagioclâsio desapa*
rece a 77 kb (1100oC) (cf. Green e Ringwood, 196Tc). Ito e Kenne*
dy (1971) pesquisando as mudanças num olivina toleíto, encontram
que granada cristaliza a 10 kb (1100oC) enquanto que plagioclásio
está ausente a zz kb (1100'oc). As reações pertinentes são as se
guintes:
MgrSiOO

+ CaAlzSiZOg = CaMgSirOU + MgAlrSiOU

Fo
MgrSi0O

An
+

CaAlZSizOg

Fo

2

F'o

Fo

An

tro

ZOB

=

+

(ó-B)
Oó

+ Mg2Si206

Di

+ CaAlrSirO, =

En+Mg-Ts

2 MgrSirOU + Mg 41,
En

Ca (Mg,Fe)

Z AIZ SiS

MgAlrSiOU

(6-7 + 6*8)

OO

(6*s)

Esp

OtZ

(

granada

(

Esp :espiné1io; Fo.'forsterita;
mesmo sistema, albita reage para

Ab

06

Mg-Ts

CaÞfgSirO.

An

Na A1 Si206

AlzSi

Di+Ca-Ts

+ CaAlrSi

Fe) SiOO

Ca

= CaMgSirOó. CaAlZSi

An

ãMgrSiOO

,

+

En

CaALZS|ZOB

(6"7)

Mg-Ts

= MgrSirOU

An

ZMgrSiOO +

2 (Mg

Di

6-10

cf . Green e Ringwood, 1976c) "

)

No

formar jadeíta:

+ (Mg,Fe)rSir0U + (Mg,Fe) ñZO4= Na A1 SiZOó + (Mg,Fe)rAtrSíSOtZ
opx

Esp

Jd

granada

(
(comparar esta reação com a
e Ringwood, 1967c),

6-5, no sistema supersaturado;

6*11
Green

)

6=92.

c

) Cz.istaLízação de pLagioeLã.s¿o

em z'ochas uLtnanã,ft cas

Nas rochas peridotíticas

,

; 0bata ,
1976; Ringwood, 1975; Yoder, 197ó), reconhecem-se três facies mi
nerais características, identificadas pela presença de plagioclásio cá1cico, espin6lio e granada, como minerais geralmente acessó
rios. Neste sistema, placioclásio e olivina reagem a pressões bai
(ver
xas, da ordem de 7- I0 kb (1100oC), para formar espiné1ios
reação 6-9), incrementando-se tambðm o teor de AtZOj dos piroxê
nios Ireações 6-7 e 6-8) . Em piroxenitos, o plagioclásio desa
parece a pressões baixas, da ordem de 10 kb. A16m das reações jâ
mencionadas, devem-se citar ainda as seguintes (e.g., Evans,L977)
MgrSi 0O

+

rO
(Mg,Fe)

Ca

AlrSirO,

+ MgAlrOo

An

ZSLZO|

o'p*

=

CaMgSirOU

Di

Esp

+ CaAITSiZOB

*

tutgAlZo+
Esp

Art

+

(e . g . , Evans ,L977

zMgAlZSiO6

(

Mg-Ts

6-12

)

= (Mg,Fe)rA1rSíSOLZ + Ca(Mg,Fe)SirOU
granada

c.px

( 6-13 )

Plagioclásio - peridotitos e plagioclãsio-piroxenitos são r portanto, rochas que só podem cris taLizar a baixas
pressões (10 kb ou menos) . Nos sistemas basá1ticos, o plagioclá
sio 6 mineral estáve1 at6 pressões bastante elevadas (da ordem de
17-20 kb).

do 1íquido parental da Linhagem gabnói
de-aLcaLína deve ser portanto francamente polibárica. 0 magma pri
rnário (picrítico alca1-ino? ver considerações acima, item 6.5.9 )
fraciona prineiramente Mg-olivina e Ca-piroxênio (além de outras
fases) , gerando 1íquidos de quinisno basá1tico. Estes continuam a
sua evolução , jâ sob condições crustais de pressão baixa ou inter
mediâxía, fracionando plagioclásio e outros minerais; formam-se ,
eventualmente, 1íquidos peralcalinos fortemente insaturados (cf.,
estudadas por
por exemplo, as linhagens basálticas alcalinas
evoluÇão

eoombs e "Wi1kinson,1919)

.
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Por outro lado, não se pode apelar para este fra*
cionamento para reproduzir a tendência uLtnamã.fica aLcaLina. para
esta, deve-se sustentar a hipótese do fracionamento extremo e pïe
coce de olivina e Ca-piroxênio (eonjunta ou sepaz,adamente)ainda
sob condições de al-ta pressão. Este fracionamento wehrlítico pro*
daz assim magmas al-calinos dos quais foi subtraído precocemente o
CaO e cujo quimismo, na sua evolução posterior a pressões baixas,
inibe a cristalização do plagioclásio cálcico.
Esta hipótese pode unir, tentativamente, as duas
linhagens citadas num único esquema petrogenético, cujo controle
principal reside no nÍve1 no qual se efetua o fracionamento
do
Ca-piroxênio. Ilustra-se o esquema de maneira qualitativa na Figu

ra 6-25,

O esquema proposto se

distancia pouco daquele que
é ensaiado por alguns autores païa explicar a geração de magmas
basálticos . Para estes, o prováve1 1íquido parental e de composição picrítica (e.g., Yoder,!976; lVyl1ie, lggl), ou at6 komatiÍtica" Para o presente autor, o magna parental das séries aLcalinas
ultranáficas pertence a uma vasta sðrie de "picritos" ou "komati
ítos" alcalinos, cuja composição anormal (riqueza em álcalis) deve-se, pelo menos em parte, à herança transmitida pela área fonte
(ver item 6.3 e, para uma avaliação fina1, o item 6.10).

6.6.

ASPECTOS PETROGENÉTICOS.

V: AS RELAÇÕES

ENTRE NEFELINA SIE*

NITOS AGPAITICOS E MIASQUfTICOS.

A grande maioria dos nefelina sienitos agpaíticos
ci tados na literatura caracteríza-se pelo excesso de Na sobre I(,
condi ção que permite, junto com a presença de outros elementos"ïg
ros " (Ti , Zr, Nb, etc.) a cristalização dos típicos minerais ag
paít icos sódicôs; estes são, êil geral , de fâ.ci1 identificação a
Lé na amostra de mão. Por outro lado, uft possível excesso de
K
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L INHAGEH

L INHAGEH

GABRÓIDE-ALCALINA

ULTRAHÄFIEA*ALCALINA

ÁLCAL
BASALTOS

I

NEËELINA SITNITOS

E

FON(]L ITOS

CaO > 3Z
ì-2t

M90 >

FRAC IONA¡,iãNTO

PrcRfTrc0,

HARZEURGTTICO,

ETC,

(com

FRAC I ONAHENTO

lJEHRL TT ICO

;

e

sem sepêração
ad ic iona ì de

Ca-piroxênio)

PICRITO ALCALINO S.L:

Figura 6-25. 0 fracionarncuto wehrlítico e a relação entrc as ìi nhagens gabróide-alcali¡ìa c ultranãfica-alcâl
ina (es
quenrático). Representa-se a possívcl derivaç:ro
dõ
magmas de nelclina sienitos por fracionanento (con jurrl:o ou scquencial) dc Ca-piroxênro e lilg-ol ivina dc
alcalinos
lnagnas ultrabásicos aIc¿rlir,os (picritos
etð.). O fracionanerìto rsehrl.ítiào até pressões rìa or
pr.irnário
e ini
rìen <1e l0 kb, retira Ca e I'fg do Í)agnìa
be a poste:'j or cristalizaçàò de plagioclásio cátcicõ
a baixas pressões (ver textol. Caminhos âlternativos
(não rcpreserìtados no prcscnte esquenra) poden co:tfi.gurar-sc quendo o fraciona¡nclrLo wcllrl itico pl'ccoce ie
alcal i :
va a geração dc magnras bãsicos-ultrcbásicos
nos derivados com conteúdos rnode¡ados de CaO (e.g. ,
que, a baj.xas pressões, possibilíoli.vína ijotitos)
tan a cristalização de Ca-pi.roxônio e/ou l.{g-oJ.ivina,
(ver
conl passagcn para nagmas de nefel ina sienitos
tânbém iten 6-10).
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deveria formar , j unto com os outros elementos ,,ïaros,,
os míne
rais agpaíticos potãssicos,' estes ninerais são muito ,
mais raros
que os sódicos, e na literatura citan-se
apenas o óxido prideri_
ta e os silicatos wadeÍta e magnoforita (o ú1timo,
u* anfibório;
ver Tabela 6-J; para definições e discussão, veï
Apêndices
D
e E).

de caldas, identificam-se muito claranen
te os extremos francamente agpaíticos, ïepresentados
pelos lujau
ritos e rochas af ins (nas quais NarO > KrO, e c.
a. >, I ,Z) .
Não se encontïam, entretanto, os tip:-cos ,,miasquitos,'
da litera_
tura; os facies que mais se aproximam são, entre
vários outros
os nefelina sienitos da Pedreira e os com fluorita
do Anel Norte
(ver capítu1o 5 para mais detalhes; Tabela 6-1).
Nos primeiïos,
ocorT'em como acessórios tanto titanita
como magnetita, biotita e
mineral raïo, e a soda-augita encontra-se como núcleo
de
tais fortemente zonad.os (ver M. Ulbrich, lgg j) tipicamente cris_
;
, es
sas rochas são tanbém bastante ricas em
K.¿o (gerarmente,
Kzo >' Nazo, Figura 6-2) , os nefelina sienitos com
fruorita do
Anel Norte (e outros tipos senelhantes, ver capíturo
s) apresen
tarn titanita, magnetita e biotita e têm KrO >
NarO (Tabela 6_1;
Figura 6-2) predominando nessas rochas o feldspato
potássico, ri
co em 0r -(M.U1brich, 19g3) .
Em Poços

,

A divisão em "agpaítos", "miasquitos,, e tipos
"intermediários" vislumbra-se portanto algo problemática
no caso
dos nefelina sienitos de poços de caldas (Figura
6-26) , em parte
porque o elevado teor de Kzo aparentemente
não viab íLtza a cris_
talização de minerais ugp"iticos. 0bserve-se que os
nefelina sie
nitos nais agpaíticos são, em poços de caldas, todos
tipo,
dicos (Tabela 6-1 ; Figura 6-2 ). Uma conclusão imediata o"rrn
6 que
nestas rochas o aumento de Na controla a aparição
dos típicos mi
nerais agpaÍticos (sódicos, tais como egirina e os
vários ,,si1i_
catos de metais raros"). pelo contrário, o incremento
na at ivida
de de K20, em magmas silicáticos, aumenta apenas
o campo de esta
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CA

Figura ó-2(t. Frequências de nefelir,a sienitos.agpaíticos. (i'e' no
con ntrnerais agpaíticos, cf.A¡rêndices D e Ë)
*ã.i.çõ ãièãrinã'de Poços. de cätdas. Rochas agpaíti
cas, area tracejadal iochas miasquíticas e internediãrias, en branco' Dados na Tabela 6-1' C'A': coeficientc agpaíticoi N: núnero de amostras.

bilidade do feldspato potássico (ver discussão em Carmichaë1 et
ãr., r974, p. 239), sem que cristalizem necessariamente, ao mesmo
tempo, os minerais agpaíticos potássicos.
De qualquer maneira, os dados químicos mostram tral
sf-ções nas concentrações de todos os elementos (tanto dos maiores
e menores conìo dos elementos traços, ver Figura 6-2 a 6-17) sugerindo portanto que existem reLações genáticas de parentesco entre

os vários facies.
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A

ma.gma,s

agpaitico

guintes razões:

s

explicação mais simples e a de supor
que os
deníuan dos tipos maís miasquítieosr pelas se-

a) as relações de idade indicam que os tipos agpaíticos se colo
cam

posteriormente aos menos agpaíticos.

b) os corpos nais volunosos são niasquíticos ou intermediários
( - 830'o dos af loramentos; Tabela 5-1) e, entre estes, destacam-se particularmente os nefelina sienitos da pedreira, como
possíveis representantes do nagma sienítico parental.
c) todos os tipos de nefelina sienitos são quimicamente semelhantes, e poden, €ffi princípio, seï relacionados geneticamente entre si por mecanismos muito sirnples de diferenciação.

6.6.1.

0

díagrama A1Z0J -NarO-KrO

em

nefelina sienitos.

e as tendências peralcalinas

A passagem de "miasquítos" para "agpaítos" deve
estar controlada, principalmente, pelo comportamento dos á1ca1is
frente a A7ror, Para poder acompanhar estas variações, apela -se
para o triângulo A1ro, -NarO-Kzot nesse diagrama, a linha Alro, =
= 50% (proporções moleculares) separa as rochas peraluminosas das
peralcalinas. Qualquer processo que permita cruzar esta
1 inha
controrarã., portanto, a passagem entre "agpaítos" e ,,miasquitos ,r
(ver análise de um caso semelhante, Êfl carmichael et âr.,r974, p.
24s)

.

A Figura 6-27 mostra, Do diagrama citado, a loca_
Iização das várias composições de nefelina sienitos de poços cle
Caldas; poucas rochas encontram-se local izad,as acirna da linha de
referência, já que a maioria dos nefelina sienitos apresenta um
coef iciente agpaítico t 1,00 (portanto, Arzos < s0 eo rrà Figura

6-27).

e
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ra-A-A;
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AôO

b

&'-

qr^d!¿g

D
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N

LuII&

I

L,¡é &-cn
g

c

h

d

-@

w
Figura 6-27. Nefelina sienitos de Poços de Caldas, representados
no diagrama ÁlrO.-lÍarO-KrO (proporções nroleculares).
a: nefelina siênftos'cifizas. com fluorita, e mancha
dos do AneI Norte; b : chibinitos e lujauritos,cor :
pos chibiníticos-lujauríticos
do Anel ñorte e chibinitos orientais¡ LUI e LuII: lujeuritos grosseiro e
fino;Ch: chibinito; NI e NII: neiie1ina siénitos traquitoides I e II; Or: chibinito oriental: c: chibi-

nitos de Botelhos; d: nefelj.na sienitos finos ocidentais e com eudialita ocidentaist e : nefelina sie
nitos da Pedreira e rochas associadas (ver
Fisurã
f: ncietina sieniros cinzas, poifirític.;:;;;
9:t)¡
biotita, e corn eudialita do Serrote:^g :nefelina sie
nitos cinzas centrais, cinzas do Tao.uärí, co¡n eudial
lita_do Taquarí, e con eudialita, S'do Taquarí¡ h ;
nefeÌinã sienitos do I'for¡o do l-fel e cinzas conr bioti
ta e con eudialita, FazenCa pratinha.

o\
I

oo
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interesse é a observação da Figura 6*28
Nela, ïepresenta*se as composições de nefelina sienitos da Pedreirê, junto com o quimisno dos possíveis minerais que podem ser ftq
cionados de tais magmas: feldspato potássico, nefelina e soda-augita (para dados quÍmicos, ver M.Ulbrich, 1983); para comparações,
representa*se tambõm oligoclásios, anortoclásios e biotitas.
De maior

"

rãpida aná1ise da Figura 6-2B mostra que composições parentais peraluninosas (e.g",amostras 38, 384, 327) podem-se transformar em líquidos peralcalinos ( e.g., amostras 34
e 578), apenas retirando minerais mais ricos em A12OS que
o
magma do qual se fracionam. Candidatos óbvios para tal fracionamento são os próprios minerais encontrados nestes nefelina sj.enitos" ou seja, nefelinas, feldspatos potássicos e soda*augitas. A
oz.dem de cz,istaLização estabelecida para estas rochas 6 discutida na tese de M.Ulbrich (1983). Nas rochas menos agpaíticas (e.g.,
nos nefelina sienitos da Pedreira), as fases "liquidus" são soda*
-augitas, seguidas de perto por titanita e magnetita. Nas rochas
agpaÍticas, observa-se a "ordem agpaítica" de cristalização, que
começa con nefelina e feldspato potãssico e culmina com egirina
(ver tanbejnr item ó " S.3) .
Uma

Nas Figuras 6-28 a 6-34 representa*se as composi^

ções de nefelinas e feldspatos potãssicos (dados de [{,U1brich ,1983),
junto com o quimismo global da rocha correspondente. Em todos os
casos, estes dois ninerais são mais aluminosos que a ancrstra aîa-

lisada; basta portanto retirar nefelina e feldspato potássico pa*
ra controlar a derivação de magmas peralcalinos. 0 efeito é muito
evidente em casos como os dos nefelina sienitos nanchados do Anel
Norte, e os con eudialita do Serrote (Figuras ó-30 e 6-33)"
A seguir, analisa-se com maior detalhe o caso dos
nefelina sienitos da Pedreira, pela importância dessas rochas no
contexto geral dos nefelina sienitos (Figura 6*32). Enquanto os
feldspatos potássicos da maioria dos outros facies são alcatrinos
(ou seja, A1 - Na + K), os cristais encontrados nestas âmos
tras são frequentemente peraluninosos. Essa feíção deve-se ã in

ó*100"

oti

---ï

eA@ 365ç,¡{f,r38
\ l-cr{r-J-^

+" &
r*i
-ê

-_¡: b:=. *@e-e-\

,l"Cl_ur,

,

@

Figura ó-28. Nefell.a sienitos da perlreira,
no
diasrama
4f203- r{arO-Kr0. Representam-se. tambén algumas tefe(
llnas ¿ruzeel.', feldspatos potíssicos (dire&Lo cheío naíon:cri.stál ou boida de'c¡istal
zonado i cínculo cheìo nenoy,. núcIeo de cristal. ¿onado) e soda augitas (representadas por epuzeê na linha
Âlr0r-Nar0) presentes ncssas rocha3.. Como cornparação,
uitåiTii3'åÎi;:(¡) . ouvinaå"?å!ii-!"oi:tT:;:'i;;.
rais dos nc'felina sienitos, de I,f.Ulb¡ich, l9B3; outros dados <Ìe Deer etal, (19ó2, l9óJb). Os números i
dentificam as amostras analisadas (Tabela ó-1).

Figura 6-29. Nefetina sienitos cin¿as e com fluorita do Anel Nor1e (ver Figura 6-281. Cpuzea e Teët,a c: nefelina de
nefelina sienitos cinzas e com fluorita do Anel Norte, respectivamente. Círc,¿l.oe cheíos: feldspatos pg
tassicos (F identifica a composição do feldsiato no
facies conr fluorita), A eeta' une'centro corn borda de
nefel.inas ¿onadas. ¡J(: cJ¡nposição estequiométrica de
feldspato potãssico.
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Figura ó-30. Nefelina sienitos manchados do Ancl Norte (ver Figura ó-28). As "linhas de ttnião" unem rochas e minerais coexistentes. Para dados, ver Tabela 6-1 e
M.UIbrich (I983).
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Figura ó*31. Lrrjauritos e chibinitos, corpos l,ujaurÍticos-chibi¡rÍti.cos do Anel liolte e chibinj.to! orientais (ver
Figuras 6-?7 e 6-?8), [,etra ø.l nefelinas e feidspa
tos do chibinito oriental. 46a, 46b: lujaurj.ro I I
pontoe
corpo lujaurítico-chibinÍtico ocidental.
eheíos.' feldspatcs potássicos (1inha une centro

nais

sõdico t ccrm bo¡'da m;ris potássica) . Dados
Tabela 6-1 e em I'f . Ulbrich (1ÞS5) .

na

6

+
.+-+
l{+t +
+fr

Na

/

40

Figura

ó- 32

.

KrO

ina sieni tos da Pedreira e rochas associadas
(ver Figura 6-¿8) Seta une centro com borda de
cristal de nefelina. Para dados e núrneros de amost.ras . ver Tabela ó- l e M Ulbrich (1983) .
Nefel

.

Figura 6-33. Nefelina sieni-tos com eudialita do Serrote (ver Figura 6-28). P idenrifica cristal menor de feldspato potássico. incluso e¡n outros minerais. para
dados, ver Tabela ó-l e M.Ulbrich (f983).
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corporação do Sr gu€, como todo íon divalente, requeï maior quan
tidade de Arzo3 para ser saturado (ver quimismo em M.ulbrich ,
1983). Na literatura, cit,am-se feldspatos ternários com ca, como
controladores de derivados peralcalinos (e.g.,anortoc1ásios, car
nichael et â1., L974, p.249), Nos nefelina sienitos da pedreira,
o Sr está fazendo o papel do Ca; obviamente, a separação
de
feldspatos peraluminosos "ternários" (com srl) permite que magmas peralcalinos Ie.g., amostra 578) derivem de magnas parentais
peraluminosos (e.g.,384 ou 38). À inegáve1 importância do fra
cionamento de feldspatos (e nefelina) adiciona*se ainda a
das
já
soda-augitas,
que a naioria desses minerais é também peralumi
nosa (M.U1brich, 1983; algumas composições de soda-augitas re
presentam-se na Figura 6-28).

6,6.2

Tendôncias perpotássicas ou persódicas, poï fracionamento de soda augitas, nefelinas e feldspatos potássicos.

Atentando apenas às variações nas relações NarO:
KZO, estabelecem-se em Poços de Caldas três grupos de nefelina

sienitos:
a) o grupo francanente Dersódico, agpaÍtico,
(proporções em Peso, Figura 6-Z),

onde

Naro

Kzo

b) o grupo intermediário, que incorpora tanto tipos agpaÍticos
como miasquíticos (área local izada entre as duas retas, Figura 6-2).

c) o grupo francamente perpotássico,
LeeuLayes, Figura 6-2),
Un magma parental de

KZO >

NarO (proporçõe s

mo-

composição internediäria

(grupo b, acima) o origina tanto a tendência perpotássica como
persödì.ca, fracionando soda*augitas, nefelinas e feldspatos po
tãssicos. 0s possíveis mecanismos são resumidos na Figura 6-3s

a

;
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Figura ó-34. Nefelina sienitos porfiríticos' corn biotita, e.cin
zas do Serrote (vôr Figura Ó-28). 8.' feldsPatos,
do facics com biotital pon: feldspato e nefelina do
facies porfirítico. Parâ dados, ver Tabela 6-1 e
t'¡.ururiètr (1983).

Kzo

\

Flgura 6-35. Diferenciação-em.nefelina sienitos da Pedreira.por
separação dc feldspato potãssico, nefelina e soda-augita. Ten<lõncias persódicas, controladas por
fracÍonanento urtÍtico (U), piroxenÍtico (P) ou
ijofÍtico (I) ¡ tendências peipotãssicas controladas por fracionanrento sienítico (S) ou de nefelina
sienito (NS). Cono referência. indicarn-se algu nas-conposições de nefelinas (oruaes), feldspatos
potássicos (círoutoe aheios, cf. Figura ó-28) e
ioda.-augitas (¿r^iã,nguloa aheioe na-linha Atr0,
-NatO)

.
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setas, identifica-se os caminhos químicos a serem percorïidos
por fracionamento de nefelina, feldspato potássico e soda-augita.
(nefelina e soda-augita) ou ut,titieo
Um fracionamento ijoLitico
(nefelina) leva os magmas derivados a se enriquecerem em KrO; o
fracionamento piz,oæenítíco (soda-augita) repete, em gera1, essas
tendências" Um fracionanento ,síenítdco (só feldspato potássico)
ou de nefeLína síenúto (felclspato e nefelina, nas proporções a
proximadas de 3:1 a 2:I) enriquece o magma residual moderadamen
te em NarO. Observe-se QUe, em todos os casos, o magma residual
aumenta também o seu coefiqiente agpaítico.
com

o nodelo adotado, os facies do grupo in
termediário (cf.acina) representam os magmas parentais de todos
os nefelina sienitos de Poços de Caldas (Figura 6-35). Esses magmas "parentais" derivariam, por sua vez, de magmas ultrabásicos a1
calinos, conforme discutido detalhadanente no item 6 " 5.
Segundo

exercício quantitativo apresenta-se resumido
na Tabela 6-6. Toma-se cono base a composição da amostra P-34 (ne
felina sienito da Pedreira; ver também item 5.4.4, e Tabela 6-1).
Retiram-se desse "magma" vãrias frações de cristais, conforme assinalado na Figura 6- 35. Cono indicado , os f.'racionamentos i j o1íti
co, urtítico e piroxenítico levam os magmas residuais para termos
mais potássicos, sem mudar drasticamente a composição globaI (os
resultados da coluna 5 , Tabela 6-6, mostram entretanto que fracio
namento urtítico acentuado deve ser de pouca importância geral,ha
ja visto a dirninuição acentuada de Nar0 na fração residual) "Pelo
contrário, o fracionamento sienítico ou de nefelina sienito ( com
ou sen soda augita) tende a aumentar (embora de rnaneira pouco acentuada) o teor de NarO no líquido final
Um

"

Esses resultados identificam claramente os nefeli

na sienitos como os equivalentes de "1íquidos terninais" ou "finais" (i.e., de vale termal). As composições das fases "liquidus"
a serem retiradas (combinações adequadas de nefelina , feldspato
potässico e piroxênio) são tão parecidas com as do magma parental,
que f.racionamentos da orden de 40-50% acarretam pouca ou nenhuma

Tabela 6-6
nefclina sienitos da Pedreira,Poços de Calrlas,por fracionarnento de feldspato potãssico, nefelina e soda augitir
(13)
(12)
(3)
(10)
(11)
(5)
(4)
(s)
(ó)
(7)
(z)
(l)
(e)
Px
ìie
Ne'
FX'
FK' k+ì\c+FK' Pr+Nc+FK' lic+Fh* FX
P-31
Ca-Px" CaPxqNe' Ne*
45,1
50.2
64,9
49,14 52,8
52,7
50,5
SZ,l
54'3
54'3
57,6
53'z
53'4
sioz
-1íO2
rJ'92
l'3{
L.7
L.2
1,34
1,07
1'05
1'33
1'03
0'97
0'88
2,64
51,0
t8,Z
20.0
19,45 L7,4
19,6
?0,3
r8'2
l4'7
ZO'7
19'9
Â1203 19'4
3'05
5.0
0.50
I'9I
3,9
3,7
f ,4
4.3
5,5
3,2
3,2
5,1
3.1
FerOU
11'0
1,9
0,ó
0'7
I,1
1,5
0.?Z
I,l3
L,47
0.20
FeO
1,01
0'4
0,26
0.3
ß.ZS
0.3I
0.23
0,30
0,ZS
0,25
0,21
iqnO
8,57
0
0,82
0,64
0
0,64
0,49
0b
0,49
0,44
0b
ugo
19'9
0'29
3,4
I,Z7
2,6
1.1
Z,l
2.8
Z,I
0,47
0,43
1,9
CaO
1'65
3,40 16'7
7,7
7,! . 7'3
7,3
9,3
7,1
6,4
3,5
7,86
7,4
r-ar0
s.sg
8'4
10'9
9,3
7.8
9,t
9,0
8,4
10,0
9,3
9,6
Kztt
8,6
1'3
0'17
0,43
0,46
0,54
A,7
0,4
0.15
0,56
0,52
0,53
5rO
93 ' 35
100 ' 5
9ó.68
,
'9,4t
Ii(: icldsftaio potássico (vcr análise na colr¡na ll); ìic: nefelina (análise na coiuna l?); Px: sorla:rtrgita(.,nã1i-.c ¡,u coitr,irr J5)
fracior'lJo'
a-: a¡rroxì.lrado: b: cxc.sso ilcSativo dc ll;O; 'rrrtcrial

Diferenciação

em

(l) .'iriegne" patental replesentlclc, Ilela arnostra P-34 (Tabela 6-1) - iodos os cálcuios rc:r1i:aCos tal quc t 6;<iclcs = 9Ó-(i8
(?) Fracic¡ra;ricnto piroxcnítico (conrposição do líc¡uiCo resjcu¡rl :rpõs rct!rrr' ?,5i1 de Px da anostra P-34)
[5) Fraci.orranrenro jjolítico (cornposição resirlual após retirar' 7,5 g dc Px e 7,5 g de Ne)
(1), (51 FÌacionanenro urtítico (conposj.çõés rosiduaj.s após rctirar i0 e 30 g, resiìcctivancnte. de Àie)
{6i, (i) fracionamento sicnitico (conposições residuais após rerirar 10 c 30 3, rc5?ùctiva¡lcntc, de FK)
(B) Fracjonariento {e ncfelina sicnito(conposiÇão rcsidual apõs rctirar 5 g dc lx, 5 g de Nc c l0 g de Flí)
(9) I¿cr¡ alterior (conposiçã.r resiclual apõs retirar 5 g dc Px, 10 g de irc c 15 g dc FK)
(10) Iden anterior (ccrrposição residual ap(<s ¡etirar 50 g de FK e -tS de Nc)
(ill. (lZj, (iS) Coniposições de {eldspato potássico (núc}eo, a:nostÌa 236), ncfclina (arnostrâ 236) e soda augìta (núcl.eo'
amostra 236), utilizados para cálculos cle fraciolra;ncnto (darìcrs de M.Uli:rich, i983)- lunostra P-256: nefe
Iína sienito típico .la Pedreira. coletado na Pedreil'3 da Prcfeitura-

o,
¡

H
O

3
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mudança nas composições dos 1íquidos

9 e 10, Tabela 6-6, com
luna 1, Tabela 6-6 )

residuais (comparar colunas
a conposição de "magma parental" P-34,co

.

6.6"3

Elementos traços e as relações entre nefelina

sienitos

miasquíticos e agpaÍticos.
É possíve1 estabelecer, de maneira qualitativa ,
alguns parâmetros evolutivos, com base nos teores de elementos

traços, particularmente Ba, sr, Rb, zr e Nb. A distribuição dos
elenentos traços entre magna e cristal coexistente e governada
pelo coeficiente K¿ (= c*/ct, onde c* cI são concentrações do
"
elenento no cristal e no 1íquido coexistente, Tespectivamente)
Valores de KU para vãrios minerais, que são função da temperatu
Ta e da composição do sistema, são transcritos na Tabela 6-7 (co
mo fontes de dados, utilizararn-se os trabalhos de cox et â1.,
1979; Gi11, 1978; Hanson, I978, 1980; Irving, 1978b; Long,1g78).
Utilizando os valores dos coeficienter Kd para o
parental miasquítico, surgem imediatamente as se

modelo de magma
guintes conclusões:

a) Qualquer líquido residual, derivado de um magma parental de
nefelina sienito por fracionamento de feldspato potássico,fica empobrecido em sr e Ba, já que estes elementos se concen
tram nos cristais fracionados; em conpensação, pouco muda a
distribuição do Rb.
b) 0 fracionamento de Ca-piroxênio enriquece o 1íquido residual
em Sr, Ba e Rb.
c) Altos conteúdos de sr, num nefelina sienito, são incompatí veis com a hipótese do fracionamento pr6vio de plagioclásio
e/ou feldspato potássico.
d)

Embora não sejam conhecidos dados de K¿

païa nefelina, algu

Tabela
valorer

KD

de elementos tTaços em feldspatos e ca-piroxônios

Rb

Plagioclásio

0,041-0,02 (A)
0

Feldspato potássico

,02 -0 ,2(r)
0,7

iroxênio

0,03

Sr

4,4-1 ,5

0

1,3-3,2(r)

0,05-0,2

(A)

0,01-0,04 (r)

I ,2- 5 ,0 (A)
0

,5

(A)

0,06-0,0g (I)

Nb

Ba

4,0-2,7

0,9-1,1(A)

Ca-p

6-7

,3

(A)

(I)

Zr

.0,0L

<0,001

a,0?.

0,12

6,0
6

,4- 14 (A)

0,13 (A)

0,01-0,15(I) 0,01-0,03

0,05 -0,22

A: rochas ácidas
I: rochas intermediárias
(ver texto para fontes de dados).
rO
I

@
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cristaloquímicas, aliadas a dados composicio
nais citados na literatura, permitem sugerir conclusões tentativas (para referências e discussão sobre quinismo de nefeli
nas, ver M.Ulbrich, 1983). Sr e Ba não se concentram em nefelinar por razões estruturais (Heier, 1966). Rb, pelo contrário,
deve apresentar K¿ semelhantes aos conhecidos para o feldspato potässico, jã que ingressa, nas nefelinas, no local do po
tássio. Portanto, a cristaLização de nefelinas enriquece o
magma residual tanto em Ba como em Sr; pelo contrário,
deve
mudar pouco a concentração de Rb no tíquido residual (ver conmas considerações

clusão a, acima) .

e) Por outra parte, o fracionamento conjunto ou separado de felds
pato potássico e Ca-piroxênio (e provavelmente também nefeli
na) deve enriquecer, äs vezes bastante fortemente, o 1íquido
residual em Nb e Zr (ver valores de KU na Tabela 6-7)
"

Parte-se agora para uma análise quaLitativa das
distribuições de Ba, Rb, Sr, Zr e Nb nos nefelina sienitos de Poços de Caldas (ver item 6.1.5). Observe-se que tanto "miasquitos"
como "agpaÍtos" (e tipos internediãrios) mostram teores muito semethantes de Rb (Figura 6-5). As rochas francanente agpaíticas,por
outro lado, são em geraL mais ricas en Nb e Zr (Figuras 6-3 e
6-4) que as menos agpaÍticas, com passagem gradacional entre os
extremos " 0s "agpaÍtos" mostram tamb6m uma tendência para concentrações menores de Ba e Sr que as rochas menos agpaÍticas (Figu
ras 6rS e ó*7).
Todas estas observações são compatÍveis com um
modelo de cristalização eontroLada poz, fnacíonamanto de feLdspato
po'aå.ssieo e nef,elina" nuna sequência que se inicia com magmas de
nefelina sienitos ¡niasquÍtícos para terminar com derivados agpaíticos: basta comparar algunas das conclusões citadas acima (a, b,
er etc") com a distríbuição dos elementos traços" Soda augita,que
aparece como nücleo de cristalização inicial en vários nefelina

sienitos rniasquÍticos (facies da Pedreira, finos ocidentais,man
chados do Anel Norte), 6 com certeza uma fase "liquidus" nos su-
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parentais miasquíticos (ver orden de cristali zação,
item ó. ó.1) Este mineral, portanto, deve estar SC fracionando
conj untamente con os outros, mas certamente em quantidades pequenas (5-10% do total, a julgar pelos dados nodais de nefelina sienitos, Tabela 5-3 ); anula-se assim o efeito gerado por seu fracionanento, oposto ao controlado pela separação de nefelina
feldspato potássico (ver conclusões a e b, âcima) .

postos

magmas
"

É de interesse analisar o comportamento do Pb, pa
ra o qual inexistem dados de Kd. Contrariamente ao esperado(i"e.,
preferência do Pb farasubstituir qualquer Íon grande, monovalen
te), encontram-se maiores teores de Pb nas rochas agpaÍticas, e
concentrações bastante baixas nas rochas mais miasquíticas (e.g",
nos nefelina sienitos da Pedreira, que se caÌacterizam paralela
nente pelos altos conteúdos de Sr, cf. Figura 6-6). Esses resultados sugerem que Pb substitui preferencialmente Na, por ser este
o metal alcalino predominante nos "agpaítos" (ver tanbém Figura

6-z).

alto teor de Sr, encontrado em vãrios nefelina
sienitos (e.g., facies da Pedreira e cinzas centrais), 6 incompatíve1 com qualqueï fracionamento de feldspatos (ver conclusão c
acirna) " 0s magmas correspondentes são, portanto, magmas "primitivos" no contexto dos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Reforça-se assim a id6ia de que os nefelina sienitos agpaíticos deri
vam de um magma parental mais miasquítico (ver considerações iniciais, neste item)
O

?

Un caso problemático 6 o dos nefelina sienitos al
tamente ricos ern KrO (K > 90.000 ppm, cf. Figuras 6-2 at.é 6-8) ,
entre os quais se contam muitos nefelina sienitos perifðricos (fa
cíes cinzas e com fluorita do Anel Norte, e os da Fazenda Prati nha; no interior do maciço, apenas a amostra analisada de nefeli

na sienito cinza do Serrote encontra-se com K alto) . Uma hipotese genética , jã discutida previamente (ver iten 6.6.2) , sugere que
essas rochas se derivam de magnas miasquíticos por fracionamento
urtítico ou ijolÍtico (cf. tanbérn Tabela 6-6)" A separação de nefelina e Ca-piroxênio enriqueceria o magma residual não somente
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K, mas tanb6m em Nb e Zt (ver Kd respectivos, Tabela 6*7) ; no
entanto, as rochas perpotássicas são relativamente pobres nestes
elementos, mostrando poïtanto uma discrepância com o esquema de
Essas feições, embora os dados sederivação ijolítico-urtítico.
jam ainda bastante escassos, sugerem que os nefelina sienitos per
potássicos representam uma Linhagem separada, não díretamente a
parentada com a linha geral evolutiva que faz derivar a maioría
dos outros nefelina sienitos do suposto magma parental miasquitico (tipo Pedreira).
em

6.7

ASpECTOS pETROGENÉIrCOS.

VI : A "DIFERENCIAÇ.40

LfQUIDA"

O ENRIQUECIMENTO DE MAGMAS EM Ä.LCALIS.

Nas d6cadas de 1920 a 1940, discutia-se a origem
das rochas alcalinas, frequentemente, êffi função de proceSSoS espe
cíficos, que apenas estariam modificando mecanismos petrogenéti cos normais. Se a característica peculiar das rochas alcalinas e
ra o conteúdo elevado de á1calis, poder-se-ia sugerir que bastava incorporar á1ca1is em magmas normais, para produzir tendências

evolutivas alcalinas. Assim, magnas basálticos normais converter-se-iam em magmas alcalinos quando, nos estágios últimos de cristali zação, os 1Íquidos eïam enriquecidos tanto em voláteis como
em álcalis" É esta uma hip6tese semelhante ä que se aplicava para
explicar as características mineralógicas e químicas de pegrnati tos, considerados 1íquidos residuais de magmas granitóides (e.g.,
Bowen, 1928; Turner e VerhoogêD, 1960).
citado para atingir tais objeti
VoS foi o da "transferência gasoSâ", segundo a qual OS álcalis j
F
junto con outros metais, são transportados como complexos de
e/ou Cl. Não se explica muito bem, ainda hoje, qual a naturezado
mecanismo que perrnitiria tal transporte dentro de um 1íquido magmático. Fenner (1926) favorecia a idéia ð,a transferência gasosa
por bolhas que se deslocavam verticalmente em câmaras nagmáticas,
e que concentravam tanto álca1is como voláte j-s nas pa.rtes apicais,
O processo mais

6-
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colocando-os , em parte, tanb6m na rocha encaixante; este mecanis*
flo, obviarnente, só pode ser efetivo em câmaras magmãticas relativarnente rasas e nos estágios finais de "degassificação" do magma,
por ebulição secundária (e.g., Turner e verhoog€tr, 1960; ver tamböm Burnham, 1979, para discussões sobre origem de soluções hidro
termais a partir de magmas granitóides). Dados experiinentais mais

recentes, junto com evidências geol6gicas (e.g., origem de iazí
das de U, zircão, etc.) indicam QUê, com os álcalis, movimentam
-se tarnbém muitos outros elenentos por processos de "transferên
cia gasosa" (e"g., u, Th, Terras Raras, zT, Nb, etc.: ver diSCUSsão em Kogarko , I97 4) .
Confundindo-se conceitualmente com o processo ci-

tado, está o chamado "efeito Soret", pelo qual se estabelece um
gradiente composicional em 1Íquidos honogêneos de baixa viscosida
de, por difusão intra-1íquido de certos componentes (cf.discussão
em Wah1, 1946) . Este processo ' considerado durante o século passa
do como o mais importante gerador de rochas magmáticas diferentes,
foi fortemente conbatido por Bowen e relegado ä condição de mecanisno de pouca importância (Bowen, 1928; cf. também ltahlstrom '
1gS0; Barrh, Lg62). Wahl (1946) revisa as várias evidências relativas ao efeito soret o particularmente as ligadas ä difusão con
Vectiva em processos industriais, e SugeÏe que o fenômeno pode ser
irnportante em câmaras rnagmáticas, quando ajudado por convecção" A
do
falta de dados inpede, ainda hoje' uma reavaliação do papel
efeito Soret em magnas (cf" Elthon e Casey,19B4) '
Mais modernamente, Hamilton (1965) propõe o termo
"diferenciação 1Íquida" para englobar todos os processos de diferenciação não diretamente ligados a separação de cristais; incluí.
dos estão os processos de transferência gasosa e afins (seja por
meio de bolhas, seja por difusão) e os de imiscibilidade 1íquida"
A importância do segundo mecanismo pode ser diseutida em função de
algumas evidências geol69icas e experinentais (e'8',Le Bas,L977 ;
Kogarko et â1., Ig74), Em princÍpio, vários líquidos de composi solu
ção incomum (e.g., carbonatíticos i rícos em apatita ou NaCl;
j
ções aquosas salinas) podem coexistir com 1íquidos s 1ie áticos.[hna
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possíve1 aplicação petrogenética, ensaj.ada principalmente por au
tores soviéticos, sugere que várias rochas ricas em sodalita(corn
Z-Sso de C1, €.g., tawitos e alguns sodalita sienitos) geram - se
em
por imiscibilidade 1íquida; a fração não silicâtica, rica
NaCl , se deslocar ia para regiõeS apicais da câmara magmática, eventualmente metassomat ízando a rocha encaixante (com aparição
de sodalita secundária) ou seria consumida por reação com a nefe
1ina, cristalizad.a da fração complementar silicática. A sodalita
assim formada nos sodalita sienitos Seria, portanto, produto de
reaçao
complexo pïocesso de desmisturação 1íquida e posterior
(ver detalhes em Kogarko et 41., L974; tanb$n Le Bas, 7977). O
famoso horizonte de rocha com apatita e nefelina, no maciço de
Khibina, e interpretado por alguns autores soviéticos como uma
fração complementar, rica em fosfato, desmisturada de magmas ij9
1íticos (ver discussão em Kogarko et â1., 1974). Magmas ultrabá
sicos ou básicos, ricos em CO2, desmisturam-se en níveis superio
res, originando uma fração silicática dominante e outra carbonatítica subordinada (e . g . , Le Bas , f97 7) .
Uma

avaliação crítica das idéias expostas permi-

te indicar algumas conclusões.
a) O efeito Soret (com ou sem ajuda de convecção) é certamente
pouco importante como controlador da geração de linhagens al
calinas magnáticas. Pelo contrário, pode Ser fenômeno da
maior irnportância em escala menor (e.g., aparição de adcumulatos, heteradcumulatos, etc., por cristalização de liquidos
"intercumuluS", cf. Irvine, 1980) sob condições adequadas(mag
nâs de ¡ãixa viscosidade, cristali zando em câmaras fechadas)
b) a "ttansferência gasosa" 6 processo ainda pouco explicado na
literatura. Se poT "transferência gaSoSa" Se entende a apari
ção de bolhas de gás no magma, durante uma fase final de ebu
1ição em magmas colocados a profundidades rasas, fica eviden
te que o processo se confunde com o da geração de fluidos hjdrotermais; este mecanismo, evidentemente, carece totalmente
de inportância como controlador de Linhagens magmã,ticas, A

"
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"ebulição secundária" ("second boiling point") e fenomenos ?
fins são tardios,ocorrendo apenas em magmas parcialmente cris
tali zados. Vãrias considerações mostram claramente que é difí
ci1, ou atê impossíve1, retirar magma intersticial (suposta
mente enriquecido en á1calis, etc. ) de uma "massa" magmática
com mais de ?,5-40e" de cristais ja formados (ver, no capítulo
7 , considerações sobre geração e colocação de magmas)
"

c)

maioria dos maciços alcalinos não existem provas, diretas
ou indiretas, eu€ fundamentem hipõteses de geração de magmas
por imiscibilidade 1Íquida (com a õbvia exceção dos complexos
s i1 icäticos-carbonatíticos ),
Na

d) Resta ainda uma consideração geral que consideramos fundamenta1. Apenas por nanipulação química (supostamente representada, na natureza, pelo efeito Soret, transferência gasosa,etc,)
é possÍve1 "inventar" rochas alcalinas por sirnples transforma
ção de, por exemplo, uil ¡nagma toleítico; para tal basta con
centrar adequadamente os álcalis" Não se observam, entretanto,
basanitos (ou rochas afins) diretamente assocíadas a toleítos.
Pelo contrário, as rochas alcalinas formam séries petrográficas distintas, definidas por quinisrno especial e que estão res
tritas a determinados ambientes geotectônicos (ver Apêndice
B, p. B-39). 0 carãter alcalino é portanto uma feição jã defi
nida no magma parental, e pode ser explicada mais satisfato
riamente por fenômenos de cristali zação fracionada (ou fusão
fracionada), eventualmente polibáricos .
que
Este único argumento já basta para sugerir
processos alternativos (como os citados acima) são de importância
petrogenética nenor

As teses ilustradas nas páginas anteriores suge
rern que os magmas alcalinos repetem, de certa forma, as caracte
rÍsticas da ârea fonte (ver item 6.3.); é esta a que adquire "Çå
ráter alca1ino", por processos de enriquecimento, tTansmitido por
sua

ve

z ao magma parental nela gerado.
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0 que anteriormente era considerado processo de
concentração especial de á1ca1is, e hoje transformado em característica petrogenética herdada, direta ou indiretamente, da ãrea
fonte e, em parte, ligada a fracionamentos polibáricos.

6"8

ASPECTOS PETROGENÉTTCOS.

VII:

OS NEFELINA SIENITOS

SUA LOCALIZAçÃO NO VALE TERMAL TNSATURADO.

0 diagrama de fases Si0Z-îefelina-kalsilita carac
teri za-se por apresentar dois baixos termais muito pïonunciados
um deles na parte supersatudada, o outro na parte insaturada do
diagrana (Bowen, 1937; Schairer, 1950; Hamilton e Mackenzie,7965;
Morse, 1969a; ver tamb6n discussões em Turner e Verhoogêtr,1960
Sood,
Carnichael et 41., 7974; Sood et ãL, I970; Morse, 1980;
,

;

1eB1)

"

Os usp"-ctot de maior interesse

para caractetizar

o quimismo de nefelina sienitos mostram-se, de maneira resumida ,
na Figura 6-36. A baixas pressões, encontram-se na ã,rea insatura
da (abaixo da linha de união Ab-Or) os campos de estabilidade de
nefelina, feldspato potássico e leucita (Figura 6-56). 0s campos
da nefelina e dos feldspatos alcalinos estão separados por uma 1i
nha cotética, na qual se localíza o ponto mínimo M. Por outro 1a
uma
do, leucita e feldspato alcalino se relacionam por meio de
linha complexa, na qual se registram em parte relações de reação;
a leucita e reabsorvida, reagindo com o 1Íquido e passando para
feldspato alcalino, O ponto de encontro dos três campos de estabi
lidade, a baixas pressões, marca o loca1 do "ponto da pseudoleuc!
ta" (ver textos citados; tamb6m Bowen, 1928).
campo de estabilidade da leucita encolhe-se, ao
P(H20) do magma, e torna-se inacessíve1 para 1íquidos

0

aumentar a
rnagnáticos a pressões superiores aos 4 ou 5 kb (embora a leucita
ainda seja estãvel a P(H2O)>10 kb). A pouco mais de 2,5 kb de

6

t,

--!! /
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---¡o ì ---.6_ i,

FÍg'-rra ó-36

Diagrarna_de fases Si0r-Nefelina (Ne) - Kalsilita(KsJ
tÞr'oporçoes em pcso)," A part,e insaturada encontra-

-ie äu"i*o da linha Albita'(Ab) - 0rtoc1ãsio (0r)
0s linritcs composicionais da leucita (Lc) em rochas
vulcânicas, indicam-se por neio do segnento (Carnri chael et al ", 1974). 0 canpo preto (Ne..) identifica as composições aproxinradas de nefellñas dos neteao
lina sienitos cle Poços de Caldas, localizados
longo do "canpo de convergência" Bucrger-Morozewics
([r.Úlbrich, 1-983). Registiam-se tambõm os campos de
estabilidade da leucita, da nefelina e dos feldspa tos alcalinos, separados pelas linhas cotéticas nefe
lina-feLdspatós e^ leucita:rrefelina,e pela linha dõ
reação leuðita-feldspatos, para as seguintes.condi (L at;cf. Bqwen ,I937', Schairer '
çõei: 1 atmosfera
(llariilton e l"fackenzie , 1965) e
Ísso) , 1 kb P (i{,0)
5 kb P(if"0) (já o sem o campo de estabilidade da lcu
cita;
'ilorie, t9ó8a, 196sb). 0 ponto M é o Pontõ
mínimo a 1 at; a 5 kb, se converte em ponto eutetico
ternário. 0 trapezoeCro, no interior do diagrama, as
sinala a parte expandida que se repl'esenta nas Figuras 6-37 a ó-41 '
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P(Hr0), o feldspato potássico funde congruentemente, e a P(H20)
superiores a 4 kb, o ponto mínino M converte-se em eutético ter
nário, refletindo comportanento anãlogo dos feldspatos alca1i nos (para detalhes, ver os textos citados) .
Neste diagrama, definem-se várias associações es
tãveis de minerais. A mais importante ê a constituída por nefe-

lina e um feldspato alcalino birrário (ou dois feldspatos, con
forme a composição do magma e a pressão de HZO), Que se forma
por cristali zaçã.o de qualquer 1Íquido colocado no triângulo N"r,
da linha
- Or-Ab (Figura 6-36). I-lm aagma localízado ã direita
Nerr-Or cristali zarã como uma associação de N"rr-feldspato po
tássico-leucita (ou pseudoleucita). Magmas extremamente perpotássicos, localizados ä direita da linha N"rr-Lc, cristalizatão
como uma associação Sem feldspatos, como leucita - nefelina-kal
silita(Figura 6-36)
"

O triângulo Nerr*Or-Ab incorpora, a baixas pre:

sões, parte do caînpo de estabilidade da leucita. Líquiclos localizados 1lessa ãrea iniciam a cristalização com leucita como fase "liquidus"; o míneral será posteriormente reabsorvido e convertido em feldspato alcalino, ao longo da linha de reação cor*
respondente

.

do
As normas da maioria dos nefelina sienitos
mundo mostram-se conpatÍveis com o quimismo do vale termal insaturado , jâ que os pontos respectivos aparecem representados elen
tro do triângulo N"rr-Or-Ab (Carrnichael et a1.,1974) "

Após estas considerações, passa-se

a

di s cut

ir

alguns aspectos específicos.
6.8.1"

(H^O)
e a lirofundidade de cristali
-¿
sienitos de Poços de Caldas.

P

zaçã"o

dos

nef

elina

Algurnas breves considerações geológicas sugerem

que

os

nefelina sienitos do maciço cristalizaram a profundida
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des

que dificilmente excederam os poucos km de cobertura:

nefelina sienitos são intrusivos em fonolitos e, aparente
mente, tambên en tufitos, brechas e aglomerados (nefelina sienitos porfiríticos do Vale do Quartel; CapítuIo 4) .

a) oS

reconhecidas, ainda hoje, feições geomorfol69icas e geo16gicas de "superestrutura vulcânica". Na parte periférica (ao
longo dos "anéis") encontram-se restos do arenito de cobertura
(Figura 4-4). Arenitos são tambén citados no topo da serra crig
talina do Mirante, alguns kn a N de Ãguas da Prata (ver especialnente Björnberg, 1956, 1959). Alguns km a NW do maciço, €r
ãreas de embasamento, são encontrados afloramentos de pequeno
porte de brechas várias, supostamente relacionadas com eventos
vulcanoclásticos de Poços de Caldas (01iveira et ãL.,1975).

b) São

e geomorfológícas sugerem que o maciço esteve subnetido a processos de soerguímentos diferenciais,
con a ârea central se elevando sobre as zonas periféricas. Una
comparação pertinente (embora não necessariamente adequada) é
a história que Se propõe para aS "caldeiras ressurgentes"("r9
surgent cauldrons", Smith e Bailey, l-968; ver capítulo 7) que
se caracter iza por apresentar u¡na etapa de colapsos iniciais
(com a formação de diques anelares, etc.), seguida de soerguimento tardio da zona central; em caldeiras modernas, este Soer
atê
guimento pode atingir desde algumas centenas de netros,
máxinos de 1 km (Smith e Bailey, 1968). 0s nefelina sienitos
periféricos, euê Se colocaram nos fonolitos dos "diques anelaresrr de Poços de Caldas, e oS facies centrais, localizados no
interior do maciço, são portanto corpos que resfriaram a pro

c) Considerações geológicas

fundidades bastante semelhantes.

estimativa da pressão máxima de HZO a que
cristali zaram estes nefelina sienitos 6 realizada com base nestas
evidências (supondo P(HZO) r< P(litostática)) " Uma pressão litos
tã.tica de 1 kb pode ser gerada por uma cobertura de fonolitos (den
t) du ordern äe 3 kn. Pode-se supor, poï o.rato
s idade ?, ,6'Z ,8 g/ cn
Una

ó-119

1ado, eue a superestrutura vulcânica ja erodida estivesse consti
tuída por rochas piroclásticas e alguns derrames; prováveis rema
nescentes desta estratigrafia encontram-se , ainda hoj e, nas rochas da "fai.xa piroclástica do Vale do Quartel", e nos enclaves
dos agmatitos da zona brechóide do Anel Norte (Capítulo 5). Neste caso , faz-se necessário estimar uma cobertura mais espessa ,
da ordem de 4-6 km, para atingir pressões litostáticas de 1 kb ,
jã que as densidades das rochas piroclásticas são equivalentes ãs
de rochas sedimentares (1 ,4-1 ,8 e 2 ,0-2 ,4 g/ cm3 para material se
dimentar inconsolidado e consolidado, respectivamente; DaLy et
ã7., 1966). Caldeiras mais novas mostram coberturas de rochas pí
roclãsticas e derranes que dificilmente excedem espessuïas
da
orden de 3 ou 4 km (Smith e Bailey,19óB; Mahood e Hi1dreth1983).
Para o caso de Poços de Caldas, a conclusão pare
ce clara: qualquer que seja o modelo estrutural adotado, 6 pouco
prováve1 que a espessura das rochas j6, erodidas fosse muito superior a 5 ou 6 km, equivalente portanto a uma P(litostática)má
xima de 1,5-2 kb. Assim, o campo de estabilidade da leucita
a
1 kb P(HZO) é considerado um limite razoâvel para discutir
os
caminhos da cristalizaçã.o destes nefelina sienitos.

6.8.2

0 quimisrno dos nefelina sienitos de Poços de Caldas representado no diagrama SiOZ*Ne-Ks.

No diagrama residual Si02-Ne*Ks, representam -se

tradicionalmente as rochas cujo índice de cor 6 inferior a 20"
Mesmo assim, as conclusões a serem tiradas destas representações
são apenas tentativas, já que a presença de pequenas proporções
de máficos e/ou anortita pode mudar radicalmente os cursos
da
cristalizaçã,o, como será discutido no item ó.8"3.
As Figuras 6-37 a 6-40 reproduzem a localização
dos nefelina sienitos de Poços de Caldas no diagrana residual, a
partir dos dados normativos indicados na Tabela 6-2*;uma visão
conjunta mostra-se na Figura 6-41. Os nefelina sienitos, como era

* Para cuidados na interpretação,ver item 2.4.3.

6^I2A.

,r/

,

5

I

Lvl
*il t

I

---_ÁI "
5 -**---./-

o

-*-_q

30

Ns.!

/1)s
w

_s-rro

../ÉiT

¡+o

.+KJ

o

50

60

ó-37, A composição dos nefelina sienitos dc Poços de.Cal
Fiqura
das no diaçrama residual insaturado:. anarlscs dc roihãs doi cörpos lujaurÍticos-chibiníticos' dos chibiõ
nitot ¿é È;iåih"¡"ã dos nefclina s.ienitos cinzas
com fluórit¿ do Aáel Norte. Com os húnreros I e 5 i
a I kb e 5
dentifiðåt-ie-ót ðumpos de estabi.lídade 6-36)'
kb, rcspectivamente iver também Figura
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ó-38. A composiç,io dos nefelina sienitos de Poços de.Cal
Fisura
das nô dissrama residual insaturado: f,na¡'lses ttos ne
cinzas'coñ
felina ;i;f,i;; ãã-5ciiãt" (porfÍriticos,
com eudialita
biotita e com eudÍalita) e oèidentais
(ver ta¡nb6n Figulas 6-36 o ó-37) '
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Figura 6-39. A conpc"sição dos nefelina sienitos de Poços de Ca1 dos
das nò diagrarna residual insaturado: aná1ises
nefelina sicnitos da Fedreira, manchados do Anel Ìlor
ã
te, e finos ocidentais (ver tambérn Figuras ó-3ó
6_57).
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6-40. A composição dos nefelina sienitos de Poços de CalFigura
dos
das nö diågrama residual insaturado: anáIises
nefelina sienitos cín;as centrais, com eudialita do
TaquarÍ, com eudialita (Sul do TaquarÍ), do Morro do
Met e da Fazenda Pratinh;r (ver ta¡nbém Figuras 6-36 e
6-37)
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Figura 6-41r A composição dos nefelina sienitos de Poços de Ca1
das nð diägrama residual insaturado: visão conjuntã
dos dados. As linhas ¿-b unem o campo de Ne-^
Þ5
corn a conposição do ortoclásio (ver Figùra 6-36
texto)
.
e discussão no
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de esperar, concentram-se ao longo do vale termal. As exceções
mais notãveis são as das rochas ricas em KrO (nefelina sienitos
cinzas e com fluorita do Anel Norte, nefelina sienito cinza do
Serrote e os nefelina sienitos da Fazenda Pratinha, Figuras 6-37
e 6-40) e alguns dos nefelina sienitos da Pedreira (Figura ó-39).
Para efeitos comparativos , é tanbém indicado, €fl todas as Figuras
o limj-te do campo de estabilidade da leucita a I kb de P(FIZO) (ver
iten 6.8.1) .

A seguir, tecem-se alguns comentários,
da observação das Figuras 6-37 a 6-40:

emanados

a) Deve-se destacar a localização da maioria dos ,nefelina sienitos de Poços de Caldas no vale termal insaturado. A mineralogia (tanto modal como normativa) indica que estas rochas (coilo, por outra parte, a maioria dos piroxênio nefelina sieni
tos) devem ser representadas, na realidade, no tetraedro Piro
xênio -SiOZ-N"-Ks, do qual o diagrama SiOZ-Ks-Ne constitui a
penas uma das faces. Corn efeito, os três minerais modais mais
importantes encontrados nestas rochas são feldspato potássi90eo
co , nef e l:ina e piroxênio , que f ormam geralmente mais de
da noda (Tabela 5-3). 0s quatro ou cinco minerais norma.tíuos
mais importantes (a1bita, ortoclásio, nefelina, egirina, frequentemente também leucita e metassilicato de Na; Tabela 6-2)
constituen quase sempre mais de 90-95% da norma; em quantidades subordinadas, aparecem hedenbergita e dicpsfüío normativos
(1-5%). Teores menores de anortita normatíva ocorrem apenas em
alguns dos nefelina sienitos (e.g.,amostras mais francamente
miasquÍticas dos nefelina sienitos da Prefeitura, Tabela 6*2) .
As proporções de piroxênio normativo estão geralmente em torno de S-IZe"; estes nefelina sienitos podein portanto ser repre
sentados, com alguma confiança, no triângulo Si02-Ne-Ks. Entretanto, rochas nuito mais ricas em FeO-FerO., (e.g.,os lujau
ritos) estão também representadas no vale termal, embora a
sua proporção de piroxênios normativos exceda os 30eo ( Tabela
6-z)

.
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Esta característica sugere que o vale termal insaturado prolonga-se, para dentro do tetraedro Piroxênio-SiOr-Ks-Ne, diz,etamente paï,a cima da base Si02-Ks-Ne; os 1íquidos do
vale termal (incluidos os lujauritos) serão portanto projetados
sobre a base Si02-Ks-Ne sem muita distorção, se o ponto de projeção utilízado 6 o vértice dos piroxênios.

b) Os nefelina sienitos do distrito representam 1íquidos derivados, j6, que seu quimisno é compatÍvel com apenas duas hipóteses petrogenéticas: cristal ização fracionada ou fusão fracionada. A afirrnação é nuito 6bvia e j â foi frequentemente repeti
da na literatura (e"g., como argumento equivalente na po1ênica sobre a origem de granitos). A hipótese da fusão fraciona
da (ver também item 6.2) pressupõe a existência de rochas parentais cuja mineralogia adapta-se ã do diagrama residual(com
nefelina, feldspatos alcalinos e piroxênios) e que, ao esta
rem suj eitas a condições adequadas de P (HZO) € T, fundem gerando 1íquidos alcalinos insaturados. Conhecem-se apenas duas
litologias adequadas para tal finalidade: uma e a dos nefelina gnaisses (e.g.,F1oor, 1974) e a outra 6 a dos fenitos (por
sua ve z gerados pela atividade metassonática de fluÍdos alca1inos, cf . item 6.2) . Portanto, a concentraçã,o dos nefelina
sienitos no vale termal é forte argumento em favor da origem
dos 1íquidos respectivos por cristalização fracionada.
c) Nos nefelina sienitos de Poços de Caldas, predornina a textura
foiaítica (ver Apêndice E) com nefelina geralmente subidionór
fica; atê a nefelina intersticial (i.e.,colocada entre as tâ'
buas de feldspato potássico) conserva sinais de idiomorfirmo
anterior. Em várias rochas, a nefelina apresenta-se como cris
tais idiomórficos, total ou parcialmente englobados pol' felds
pato potássico; esta textura, que simula a feição ofítica ou
subofítica dos basaltos, pode ser gerada por controles em par
te cinéticos, sem significar necessariamente que a nefelina
finaliza a sua cristalizaçáo antes da precipitação do feldspato potássico (cf.comentários de Bowen,1928, sobre a origern
da textura ofítica). Estas observações texturais (Capítulo 5
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e M.Ulbrich, 1983) indicam que a cristalização dos minerais
fáLsicos inicia-se ora com o feldspato potássico, ora com
a nefelina, para atingir rapidamente uma linha cotética de
coprecipitação.

o quirnisrno destas rochas é inteiramente compati
vel com estas conclusões, iâ que a naioria das anâIises coloca-se diretamente no vale termal insaturado , catactetizado pela
presença da linha cotética feldspato alcalino-nefelina ( Figura
6- 36)

.

d) Leucita não foi observada em Poços de Caldas; algumas refe
rências mais antigas, indicando a presença do mineral, não
foram confirmadas por outros autores (ver Apêndice A). Pseudoleucita ê, pelo contrário, feição encontrada com frequên
cia nos fonolitos, embora em quantidades geralmente poì'rco sig
nificativas (ver capítu1o 3) . Nos nefelina sienitos, pseudoleucita está ausente, oU aparece como manifestação extrema
mente 1ocal (e.g., alguns afloramentos marginais' muito espo
rádicos, nos nefelina sienitos cinzas do Serrote e com bioti
ta do Serrote, onde são observadas pseudoleucitas ovoidais ,
nuito nal conservadas e difíceis de separar texturalmente da
natriz) . Como mineral eSSencial, pseudoleucita ocorTe apenas
nos pseudoleucita nefelina sienitos do Anel Norte e em cor
pos menoïes de pseudoleucita fonólitos (Capítu1os 3 e 5)'Sen
entrar a di-scutir detalhadanente os conplexos processos de
formação de pseudoleucita, tópico ainda hoje sujeito a dis
cussão (ver, por eX., Gittins, 1979), basta lenbrar que a hi
p6tese de Bowen (1928; ver tanbérn Gittins,ll979) sugere que
de
ag1egados de pseudoleucita formam-se por transfornação
leuc ita, ainda não reabsorvida, [å zoîa do "ponto da pseudoleucita" (Figura 6-56). Os magmas dos quais crístaLíza o mineral são, segundo esta hipótese, de natureza peTpotássica,e
mostram portanto um quimismo que os coloca no campo da leuci
ta no diagrama residual Si02-Ne-Ks '
As observações petrográficas , citadas acima,bas
tam para ident ificar o caráter perpotãssico de nuitos dos fonolitos de Poços de caldas. Também são perpotássicos muitos dos

6-126.

nefelina sienitos do maciço (Figuras 6-37 e 6-40). A ausência de
pseudoleucita, neStas rochas, não Se deve, portanto, a inpedirnen
tos químicos. Antes bem, pressões mais elevadas de HZO limitan ,
por um lado, a cristali zação da leucita (e a Sua possível conver
são a pseudoleucita) , enquanto que razões cinéticas, por outro '
favorecem a reabsorção da leucita eventualmente cristalizada e a
aparição do feldspato potássico,ao longo da linha de reação correspondente (Figura 6-36).

ó.8.3

A cristalizaçáo dos piroxênios e o tetraedro de fases Pi
roxênio -SiOZ - Leucita - Kalsilita.

o diagrana residual supersaturado SiO2
-Ab-0r païa avaliar a cristalizaçáo de granitos e riolitos; deve-se ainda adicionar o componente An para visualízar todos os
possÍveis caminhos da cristali zaçáo (e.g. ,Carmichael et aL-,1974).
Da mesma maneira, e difíci1 compreender a cristalização dos nefe
lina sienitos apenas em função do diagrarna SiOZ-Ne-Ks.Outros co[
a
ponentes são importantes. Carnichael et aI (I974) discutem
cristali zação de fonolitos com a ajuda do pentaedro An-Ab-0r-NeKs, e Sood et al. (1970) constroem o tetraedro Di-SiOr-Ne-Ks pa
ra identificar a evolução de nefelina sienitos e rochas afins. 0
ú1timo diagrana representa nelhor as características modais e
normativas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas.
Não basta

A influência do diopsídio sobre a cristal ízação
de nefelina sienitos é por denais significativa, bastando em aI
guns casos apenas 2-3eo (proporções em peso) do mineral para atin
gir a linha cot6tica Di-feldspato alcalino (Figuras 6-42, e 6-43),
Paralelamente, f ica tarnbõrn reduzido o campo da leucita. Nos dois
diagramas indicados, o campo de estabilidade dos feldspatos alca
linos , â P= 1 at,apaT'ece nuito restrito; dadoS experimentais, junto con evidências petrográficas, sugerem entretanto que esse cam
po se anplia paTa pressões maiores de HZO. Na Figura 6-44,re
presenta-se uma imagem tridinensional dos campos de estabilidade

Ab

Lc

tKb

I
/
/

t'

/

I
/-----

Ab Jvv

Fss

/'
w ,'i 'w

Lc

v,

Lc

Fígura 6-42. Diasrana Diopsídio (Di) - AIbita (Ab) - Leucita(l,c),
a l"atmosferã e Ì kb (proporções crn peso) - A I at
dados de Sood et al (1970) e Sood (1981); o diagrana
a I kb ó inferi<lo, baseado e¡n dados experimcntais na
Linha de união Ab-Lc (nlamitton e Mackenzie, 1965 plããrt" ,1968a) . r.. : feldspato alcalino ' solução-. sóì!
feldspato mcstra-se slrnpllt rcado
do
da. 0 canpo
iã cue o ì'efeito plagioclásio", con¡rol aCo pela ¡rreienia de Ca no sistena (Bowcn' f94S)' deve originar a
sinpiesmcnte al
criital.ização de plagioclásio (e não(1960).
bita); cf.-também Schairer e Yoder
:

Figura 6-43. Diagrama Diopsídio (Di) -_Leucita (Lc) _.SiO" a I
atmosfera e I kb (proporcões em pesoJ. D"dosl i ni
segundo.Schairer e Bowen-(1938) l'o diagrana a "I
kb
€. lJ¡ter1do, baseado em parte nos dados-de lí¿rmilton e
Mackenzie (19ó5). .4.. pónto de rcação leucita - fclcls
pato potássi.co;
B; ponto ntínimð.

o\
I

ts
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\ì

ffi
Figura 6-44. Diagrana quaternário. inferido- Diopsídio_ (Di) -SiOZ(Qz)-Nefelina (Ne)- Kalsilita (Ks) (proporções em " pe
so) a 1 at e L kb (ver também Sood et aI., 1970, e
Sood, 1981) " Ab: aLbita; Zc: Leucita; or: feldspato
potássico, M: ponto nínino quaternário; R: " pònto
da pseudoleucita" quaternãrio (e.g.,Sood, 1981). Mos
tran-se os volumes de fase da nefelina, <ia leucita é
dos feldspatos alcalinos. Reconstrução a 1 at baseada nos diagramas de Bowen (1937), Schairer (1950)
Schairer e Bowen (1938), Schairer e Ycder (1960),Mor
se (1968a), Sood et al. (1970), e PIatt e Edgar(1977)

a 1 kb, baseada nos dados de Hanilton e l"lackenzie
(f965), c inferências (ver tanbém Figuras 6-42
e
6-43). Comparar con Figuras 6-47 e 6-48. 0 campo dos
feldspatos aparece simplificado, porque deve nostrar,
à esquerda, a apariçäo do olagioclásio, em função do
"efeito plagioclásio" (Bowen, 1945). No diagrarna Iateral esquerdo Di-Ne-Si0, assinala-se ainda o campo
de estabilidade da olivifla (em forma de cunhal , que
deve entrar no diagrama quaternário como complemento,
ver Figura 6-47.

o,
¡

F
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de leucita, feldspatos e nefelina (a
Sood

1

at

kb; cf.

tamb6m

et a1. , 1970).

ficou estabelecido que nefelina
sienitos rniasquíticos e agpaíticos cristalizam segundo "ordens de
cristalização" muito contrastadas. Na "ordem míasquítica", a fase "liquidus" 6 o piroxênio (e outros rnáficos) , enquanto que os
minerais f6lsicos começam a cristaJ.izar tardiamente. Na rr ordem
agpaítica", invertem-se as tendências, com egirinas tardias ( e.
g.,Kogarko e Gulyaeva, 1965, citado em Kogarko, L974). Caracte rísticas texturais e quírnicas indicam que os nefelina sienitos de
Poços de Caldas obedecem, pelo menos em parte, estas tendências de
cristalização. Nos nefelina sienitos "miasquíticos" da Pedreira,
os núcleos de soda augita são (junto com opacos, etc.) as fases
nos
"1iquidus", seguidos por nefelina e feldspatos potássicos;
como
lujauritos, as agulhas e prismas de egirina encontram-se
ninerais intersticiais, rodeando marginalmente feldspatos e nefe
linas (para apresentação de dados e discussão, ver M.Ulbrich,1985)
Na literatura,

Nas Figuras 6-45 e 6-46, representa-se o conteúOs
do de piroxênios normativos de alguns tipos faciológicos.
teores de Hd e Di são em geral muito baixos (Figura 6-45) ,enquan
to que o total de piroxênios normativos (incluindo Ac) atingem
proporções maiores (mais de 30eo em várias rochas agpaíticas). Co
mo referência, indicam-se os possíveis linites dos campos de estabilidade de Di, Lc e feldspatos alcalinos, a 1 kb. A mai.oria
dos nefelina sienitos da Pedreira localizam-se no campo de estabilidade do diopsídio (Figura 6-46), sugerindo (pe1o menos a níve1 qualitativo) que a rocha mostrará Ca-piroxênio como mineral
AS
"liquidus"; as representações são portanto compatíveis com
observações texturais. Por outro lado, todas as rochas francamen_
te agpaíticas situam-se tanbém no campo do piroxênio; textural
mente, entretanto, feldspatos e nefelinas são os minerais precoces. A discrepância deve-se, obviamente, ao fato que nos diagramas não se incluem opções para a representação dos piroxênios sõ
dicos.

c

Lc

90

Qz

Figura 6-45, Conteúdo de Diopsídio e Iie,ienhergita normatívos de
alguns nefciina sienitos de Poços de Caldas, renresentedo no díagrarna Dì"-Lc-Qz. Como refr:rôncia, indi
cafiì-se os carnpos inferidos de esrabilidade de fcldS
patos potássicos, Leucita, cíopsídio e quartzo ( ã
L kb; ver F'igura 6-43). ¡: nefelina sienitos d¿r Fedrei¡a; ó : nefeiina sienitos ricos en KrO lpontos :
cLnzas e ccn fiuorita do .Arìe1 Ncrte
cinzas do
Serrote i ctuze¡i : rochas cio corpo da FzLzenda Prat i nha);c :Ìujauritos e chiirinitos dcs co¡pos lujauríticcs-chibiníticos d.o Anel. Àlorte (pontas ) e chibinitos de Botelhos (cruzea ). Â e B: ver Figura 6-43.

Figura 6-46. Piroxônio nornÌatj.vo tctal (egirina + hedenbergita +
diopsídioJ <1e alguns neíciiná sienrtos de pocðs
de
Calclas- ¡eprescntados nc cliagrarna Ðiopsídio '{Di) - Leucita (Lc) _- SiO, (Qz). Conro ¡eíci-ônc-^a, iepiesentam-se os vários ' canpos de estabilidade, ã I
kb.{ver Figura 6-43 e 6-45). cnb e e: ver Figura
6-45

"
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6-47, observa-se um aspecto parcial do
diagrama Di-si0r-Ne-Ks (ver tanb6m Figura 6-44) adaptado às condições dos "miasquitos" de Poços de Caldas (i.e.,P(HrO)= 1 kb, e
Di como representante dos piroxênios). As características saliNa Figura

entes do diagrana são:

a) un reduzido volume de fase dos feldspatos alcalinos (e,em par
ticular, do feldspato potássico);
b)

relativa marcada do volurne de fase da leucita,por
efeitos tanto da P(HZO) como da influência da cristalização do
uma redução

Di;
c)

a conversão do "ponto da pseudoleuc i-ta" e do ponto nínimo ter
nário em linhas univariantes quaternárias (ver Sood et al. ,
1e70).

d)

o "va1e termal" quaternári.o, localizado ao longo da linha RM
(Figura 6-47) ê apenas uma proj eção, para cima, do vale ter
ma1 1oca1ízado no triângulo basal SiO2-Ne-Ks (Figura ó-56).

Na Figura 6-48, mostra-se un diagrama semelhante
ao anteri-or, adaptado ãs condições agpaíticas As feições mais
marcantes são:

e)

significativamente maior de fase dos feldspatos a1calinos, para pernitir a cristal ização inicial de feldespatos
(e da nefelina), conforme indicado pela "orden agpaítica" de
cristali zaçáo,

f)

uma redução maior do volume de

um volume

fase da leucita, poï influên
cia adicional da cristali zação de egirina (ver iten 6-B-4)
"

g) o "va1e termal" quaternário não coincide com a projeção
do
vale termal ínsaturado ternário, face ã curvatura diferente
das várias linhas e planos cotéticos (gerados pela possÍvel re
dução do volume de fase da leucita, ver item 6.8.4) .

Figura 6-47. Diagrama quaternário inferirio Diopsídio (Di) - SiO"
- Nefelirra (Ne) - Kalsilita (Ks), mostrando o volul
( a f
me de fase dos feldspatos e da leucita
kb
L.rr: volumes de fase
P(H20) Frr, N*r,
dos
"
feldspatos alcalinos. ncfelina e leucita (so1uções
sólidas). Ao longo das linhas de união Ne-Si.O, e
Ks-SiC, inclicam-äe ainda. conìo pontos, as comfosi ções ' cle aIbíta, leucita e feldspato potássico .
Ver també¡n Figura 6-44.

Figura 6-48. Diagrarna quaternário inferido Egirina (Aeg) - Si0? - Nefelina (Ne) - KalsiIita (Ks), mostrando os 'vo
lumes de fase dos feldspatos e da leucita (a I
kb
P(Hr0)J. Cornparar com Figuras 6-44 e 6-47. O diagrama '(esquemático) pretende reproduzir as condições de
cristalização dos nefelina sienitos agpaíticos de Po
ços de CaIdas (ver texto), cristalizados a baixa ful
gacidade de oxigênio (a1go superior a do buÍfcr T:ltlQ,
ver
If. lllbrich, I983). !_ara prcssão atmosfõrica,
Ba i l cl e Schairer [19tró) ; sob estas condìções, hcmatita é fase estáveI. Para uma discussão da influên ver
cia de fO? sobre a cristalização da egirina,

ohta et 'al. (r977).
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Entre os dois diagramas das Figuras 6-47 e ó-48,
existem obviamente transições contínuas, condicionadas pela solu
ção sóti¿a aparentemente total entre Di e egirina (ver M.Ulbrich,
1983, pâïa referência e discussão). A cristalização de alguns dos
nefelina sienitos do distrito pode agora ser discutida, a níve1
qualitativo, com base nestes diagramas.
Nos nefelina sienitos da Pedreira, os piroxênios
mostram-se extremamente zonados. 0s núc1eos , em parte reabsorvi
dos, são de soda augita pouco zonada, com uma zona intermediária
delgada e com rápidas mudanças químicas, para finalizar com bordas de egirina e egirina-augita. Estas variações sugerem que a

cristalização se inicia sob condições da Figura 6'47 ("condições
miasquíticas", con Di), para passar de maneira gradativa, porén
râpida para as tendências representadas na Figura 6-48 ("condição agpaítica" com coprecipitação de ninerais félsicos e egiri
râ, ao longo de linha cotética). 0 aumento do Na no magma incrementa tanbém a atividade do elemento no 1íquido; paralelamente ,
eleva-se a fugacidade de OZ, controlando a passagem de Fe2* para
3+
Fe"
e a cristalização de egirina.
Para a cristalização de magnas agpaíticos, basta
considerar as condições indicadas na Figura 6-48.

6.8.4. A forrnação da pseudoleucita
- Si0r-Ne-Ks.

o tetraedro

Piroxênio

A nível apenas introdutório, e sem pretender esgotar todas as possibilidades j6, discutidas na literatura, passa
-se agora a considerar as condições de fornação da pseudoleucita, com base nas idéias de Bowen (192S). Algunas observações são

pertinentes (ver tambén Capítulo 5; M.Ulbrich, 1985):
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a)

Pseudoleucitas encontram-se preferencialmente em nefelina sle
ni tos ricos em KZO , a j ulgar pelas observações registradas n-o
item 6.8.2; provavelmente, o pseudoleucita nefelina sienito e
um facies perpotássico, como fica sugerido por suas caracte
rísticas petrográficas e alguns dados de quimismo mineral (M.
Ulbrich, 1983). Estas rochas devem colocar-se, portanto, dire
tamente no volume de fase da leucita ou imediatamente acima
dele, no volume de fase dos piroxênios (Frgura 6*47. e 6-48).

b)

As pseudoleucitas encontram-se tanto em rochas de tendências
rntermediárias ou miasquíticas (pseudoleucita nefelina sieni
tos) como em outras que parecem agpaíticas. a julgar pela pre
sença de alguns silicatos de metais raros (pseudoleucita fono

litos).
c) As pseudoleucitas idiornórficas (icositetraédricas) a subidiomórficas de maior tamanho incluem cristais rdronxirf,icos enor
mes tanto de feldspato alcalino como de piroxênio prirnário
Nos pseudoleucitas nefelina sienitos, oS piroxênios, agora a1
terados, eran provavelmente soda augitas ou egirina-augitas
(cf . M.Ulbrich, 1983).
rochas comeEstas observações sugerem que as
çam a sua cristalização provavelmente no volume de fase da leuci
tã, ou muito perto dele, e atingem rapidamente uma verdadeira L¿
nha eotétíca quatenná.2'ia de coprecípítação (e não de reação); no
ponto da pseudoleucita, as leucitas transformam-se em pseudoleucitas por mecanismos desconhecidos, rnagmáticos ou pós-nagmát i
cos.

Encontra-se nesta aná1ise a justificativa para as
curvaturas indicadas no volume de fase da leucita, no diagrama E
girina-SiOZ-Ne-Ks (Figura ó-48) . Com efeito, tanto em rochas'hia:
quíticas" ãorno "agpaíticas", leucita coprecipita com feldspat.o po
tássico e piroxênio, aparentemente sem intervalos muito grandes de
cristalizaçã,o (ver item c, acima). Este efeito só pode ser conseguido quando, tro diagrana da Figura 6-48, o volume de fase da leu
cíta torna-se menor, Por influência da presença de egirina, con
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trabalançando assim o aumento no volume de fase dos feldspatos
calinos (comparar as Figuras 6-47 e ó-48).

6.9.

ASPECTOS PETROGENETTCOS.

JAURITOS

E CHIBINITOS

a1

VITI: A ORIGEM DOS CORPOS DE LU

DO ANEL NORTE.

pedetalhada discussão das características
trográficas, estruturais e texturais dos corpos lujauríticos-chibiníticos foi apresentada no item 5.4.1.5. À,s abundantes evídências mostradas naquela parte, adicionam-se algumas considerações
baseadas em dados químicos.
Uma

dos mq,eroeLementos, principalmente os
teores de á1calis, sugere que os lujauritos derivam de magmas chi
biníticos "sensu 1atu". As duas rochas dominantes nos corpos lujauríticos-chibiníticos são os chibinitos e os lujauritos grossei
ros (Lu I), nas proporções de aproximadanente 70-80eo de chibini
tos para 20-30q0 de luj auritos I (os demais facies encontram-se em
proporções baitante menores; ver mapas e perfis do corpo ociden
Os
tal_, utilizados para esta estimativa, Fíguras 5-6 e 5-7) '
chibinitos são rochas perpotássicas, por terem excesso de feldspa
to potássico, rico em Or, com nefelinas meso-potássicas (M.U1brich,
f983). 0s lujauritos grosseiros, por outra parte, são rochas fran
camente persódicas (Tabela 6-1), devido ã abundância de egirina
noda1. O quimisrno destas rochas, portanto, mostra-se compatÍve1
com o processo discutido no item 6.6.2.
O quinismo

visão geral dos teores de eLementos traços (Rb,
do
Zr, Ba e Sr) das rochas dos corpos lujaurÍtico-chibinÍticos
Anel Norte mostra-se na Figura 6-49. 0s dados, embora ainda es
cassos e inibindo a discussão de modelos quantitativos de fracionamento (e.g., do tipo apresentado por Tindle e Pearce, 1981; cf.
também Allegre e Minster, 1978), perrnitem pelo menos algumas di
gressões a níve1 qualitativo. Como base para comparaçõeS, toma-Se
Uma
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ppm

Sr
ppm
50@

Rb ppm

Sr

ppm

5000

Bo ppm

Bo ppm

Figura 6-49.

Elenentos traços (Rb, Sr, Ba e Zr) nos vãrios fãcies dos corpos luJauríticos-chibiníticos, AneI
Norte. Ver tambén" Figuras 6-3 até ó-15. ó¡r: chibinito iLüI e Lùfi':'lujauritos grosseiro e f ino ;
NS I e NS ff:
nefelina sienitos traquitoides
I e IIi o?: chibinito oriental.

6-r37,

a conposição do chibinito ("magma parental") e a dos lujauritos gros
seiros I (materiais derivados Por f.racionamento ?)'
a)

0 teor de Zt aumenta, do chibinito para o Lu I, como era de es
perar se o fracionamento é por separação de "nefelina sienito"
(Figura 6-49; ver valores de Kd,Z, Para feldspatos e nefelinas
na Tabela 6-7).

b)

c)

Não são esperadas mudanças
separação de feldsPatos ou
são no item ó. Ó.3) .

significativas nos teores de Rb,por
nefelinas (cf.Tabela 6-7 e discus

chana a atenção a dirninuição nos teores de Ba (de chibinitos '
que
- 500 ppm, para lujauritos I, 100-150 ppm, Figura 6-49) '
de
entretanto 6 bastante menor que a esperada: a Separaçao
feldspato potássico deveria esgotar rapidamente os conteúdos de
Ba do 1Íquido original chibiníticc

(ver Figura 6-50, nâ pági-

na seguinte).

d) o chibinito representado na Figura 6- 49 ten 7 40 pprn de sr; dados adicionais (inéditos) mostram que o teor médio destas rochas 'e da ordem de 1000 ppm (rnédia de S análises), relativa
chibimente ba-ixo se comparado com o de outros chibinitos' 0s
nitos orientais mostram teores do Sr da ordem de 1600-1800 ppn'
enquanto que nos chibinitos de Botelhos ocolre teor inédio de
1300 ppm (média de 4 anâtises). O teor de Sr dos lujauritos I
6 superior a 2000 ppm, enquanto que nos lujauritos finos ( Lu
II) ê de 500-600 ppfn; os nefelina sienitos traquit6ides finos
-mêdios e grosseiros (Nes I e NeS II) mostram abundâncias de
L200-1400 e 800-1000 ppm, respectivamente (Tabela 6-1, Figura
6-49, e dados inéditos) .
Estes valores não sáo comPatíveis corn um modelo
de fracionamento a partir de magmas chibiníticos - 0 coeficiente de
partição para a rocha, supondo separação apenas de nefelina
feldspato potássico é *¿,rocha = 0,01 x 0,4 (fração da nefelina) +
1,8. Portanto, o magma luj au
3 x 0,6 (fração do feldsPato)
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rítico deveria ser mais pobre em Sr que o magma chibinítico parental (Figura 6-50) . Entretanto, cabe duvidar dos valores de
0s
em 0r*
K,
^ citados na literatura para feldspatos ricosr r
cl ,5r
tãiãipatos mais ricos em Sï, no distrito, são tarnbém os com maio
res teoïes de Na; os dos chibinitos e lujauritos I (com or>80%)
A
não aplesentam conteúdcls de Sr detectáveis ã microssonda'
conclusão a extrair é q¡.le, nos feldspatos, Sr substitui pref eren
de
cialmente Na, e não K; provavelnente, os valores de Kd,S,
feldspatos ricos em Or devâm ser menores que oS citados na lite
ratura.

F

(D-t)

(D"t)

DF
4

\

L
Ce

\
\

Csi
D=0

\,r/
0,s

Ce

0,1\
-\\\

I
2

0.:

0.4

Figura 6-50.

0,ó

0,8

l-. 0

Curvas de variar;ão de elenentos traços, durante a
cristalização f¡'acionada (fracionarnento de Rayleigh)
ai Concentraçõe's de elenentos traços nos 1íquidos fracionado (Cf) e inicial (Co) ; CrlCo=
F(D-1). F' fraçiio do 1Íquido. D: coeficiente de
particição dos cristais separados. b.' concen
tração do ele¡nento traço nos cristais que sã
sepáram nesse insi:ante (Cr1) vs_concentração no
a1.,
magna inicial (Co) . Cs i/Co = DF" ' (Cox et
1979; Allegre e Minrster, 1978).

6-139
Comparação com maci ços es tratì formes gabrói des

.

A estratigrafia do complexo lujaurítico-chibinítico ocidental do Anel Norte indica que os nefelina sienitos traquitóides I e II, e os lujauritos finos (Lu II) são facies de "borda" de chibinitos e lujauritos grosseiros, respectivamente. Estruturalmente, os NeS I e II são subjacentes ao Lu II e, evidentement€, tanbém aos lujauritos grosseiros (cf. Figura 5-7). Parece por
tanto tentadora a perspectiva de considerar que este condicionamen
to estrutural obedece a uma estratigrafia seqtlenciada, retratando u
ma deposição cumul âtica, equivalente ã que acontece nos c1ássicos
naciços estratiformes gabróides: primeiramente, depositar-se-iam
e
os chibinitos, posteriormente os nefelina sienitos I e II
finalmente , lujauritos II, com oS lujauritos I grosseiros, cris
talizando tardiamente.

Várias caracterÍsticas conspiram contra a idéia
de comparar estes complexos com os do tipo estratiforme gabr6ide:

a) os complexos lujauríticos-chibiníticos do Anel Norte, particu
larmente o ocidental, são de dimensões muito reduzidas, e resulta difíci1 visual rzar a atuação de complexas cé1u1as convecti vas, ta1 como é geralmente proposto para o caso dos maciços estratiformes gabróides
;

b) os tipos dominantes são, como indicado, lujauritos I e chíbinitos, com os outros facies se colocando apenas como um fino "horizonte sandwiche" entre os dois tipos princiPais;
c) não são observadas litologias monominerá1icas (e.g., bandas cons
tituidas unicamente por nefelina, ou feldspato alcalino,etc.) ;
l) não se observam, nos lujauritos I e nos chibinitos, evidências
de estruturas similares ãquelas encontradas nos típicos com
plexos gabróides estratiformes (e. g. , gradações, canais de
erosão, etc. ) .

6-140

e)

derivação cwnulãtica rnostraria uma gradação nos teores dos
elementos tïaços, paralela ã estratigrafia estabelecida. Assim
(Figura 6-50) o teor de Sr deveria dirninuir progressivamente dos
chibinitos para lujaurÍtos I (com os NeS I, NeS II e Lu II mos
trando teores intermediários). O que se observa é exatarnente
o contrário (a exceção e o Lu fI, com conteúdos muito baixos
de Sr).
uma

A hi stóri a de col ocação dos I ui auri tos .
O panorama geral nostrado tanto pelos dados estruturais e petrográficos, como pelas considerações precedentes so
bre o quimismo, pernite sugerir três possÍveis mecanismos de gera

ção e colocação dos corpos luj aurítico s-chibiníticosdo Anel Norte
Nas hipóteses apresentadas, cuida-se de desvincular, nos 1uj auritos, o estágio de geração do de sua colocação.

a) fnoasãottfoz,çad.attde
binít'ico.

ma.gma

Luiaunítdco, seguida de magma chi-

A proposta baseia-se na hipótese de geração separada de magmas lujauríticos e chibinÍticos, os primeiros provavelmente derivados de magmas chibiníticos "sensu latu". A hip6tese 6 ilustrada na Figura 6-51, na página seguinte. Começa a histõ
tia com a invasão de um "mush" nagmático lujaurítico, QUê Se co
bre com uma fina camada de borda de lujaurito II, que cristalt"za
mais rapidarnente, à maneira de uma borda resfriada, principalmente por perda de vo1áteis; no interior da massa, concentram-se os
fluidos. As estruturas foliadas do lujaurito grosseiro desenvol vem-se por influência de movimentos de reacomodação. Num processo seqüenciado , êssencialmente eontínuo, invadem posteriormente
os magmas chibinÍticos, formando nos seus contatos os facies tTaquitóides I e II. Esta hipótese adapta-se aos resultados geotermométricos , iâ
que tanto os diagramas de Powell e Powell (feldspato potássico e nefetina)
co¡u o de Hanilton (nefelína) indicarn temperaturas relativamente altas de
cristalização (ou recristalização ) , da ordem de 750-B00oC (Hanilton) e 550 600oC (powell e powell) , para os tipos faciológicos de grão nais fino,
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Figura 6*51.

Invasão sequenciada de 1uj auritos e chibinitos.
invasão inicial de "músh,, lujarrrÍtico,
que
,a;
torma,urna delgada carapaça externa de lujaurito
fino (em pretõ) .b; a ,cðniinuação , i;;";ãå-ãåi -pri _
meiros mag¡nas chibinÍticos,
qúe ro¿ãiãm fluidaimen
t" :^T1::3-lujaurítica, coloiando_se
como envetoiã
de nefelina sienitos traquitoides iirace¡a¿o1.,
continuação do.processo, com a invâsão cóntiíua ".á,
nagmas derradeiros de chibinito. A câmara inicialde
expande-se, e o: lujauritos su ,"".oro¿um,
ciiiiã_
-ãu
lizando e recristaiizando. Ëm parte, -quuú.u_ið
rante o_processo a carapaça extèrna dos lujauri-i
.or:-T1i, frági1,-separãndo_se porçõ"i rujãúriii.u,
da massa prinðipa1 (ðf.tanbén nräp"'ãã-rigúr" a:6t:-

e temperaturas inferiores (menos de 500oC) para os facies mais gros
seiros (Lu I e chibinitos) (M.ulbrich, 19gs). com ceïteza,comprova
-se que tanto Lu I cono chibinitos mostram um quimismo mineral modificado por recïistalizações, provavelmente a temperaturas subrnag
máticas . Vale a pena lembrar que o ,'so1idus,, dos 1uj auritos é de
menos de 470oc (a 1 kb p(H2o), cf. sood, lggl). outras evidências
também são compatíveis com estas hipóteses (e.g",condicionamentoes
trutural concordante, resultado de f luxo seqüenciado de magmas; s_inais de ruptura e "annealing" em crista.is d.e f eldspatos , etc. , cf .
Figura 5-12)i aparição de albita tabular, unùcamente nos 1uj auri -
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tos II e facies traquitóides I e II, jã que estes facies, colocados como fina carapaça quebradiça e cristalizada, são submetidos ã ação metassomática
dos fluidos emanados de chibinitos e lujauritos I, ainda a cristalizar; expll
as estruturas de "auto-injeção" e o desprendimento de fragmentos
lujaurÍticos)(FiE¡uras 5-B e 6-51; ver também mapa da Figura 5-6).

catT.t-se tarnbém

b)

rnuasão de ma.gma.s chibiníticos,
z,est duais Luj auríticos ,

eom coneentz.ação

de Líquidos

Por mecanismos de percolação (cf. item 7 "3),co
letam-se 1íquidos persódicos, submetidos a movimentação lateral
e cristalização sob condições de câmara fechada. 0 contato entre
os magmas lujauríticos, e os chibinitos infrajacentes (j" par
cial ou totalmente cristalizados), dar-se-ia por uma "zona de
contato", semelhante ãque1a que se observa, como borda "r.esfriada" quente, nos complexos estratiformes c1ássicos. A zona de
contato (que formaria os Lu II, NeS I e NeS II) estaria submetida a cristalização a temperaturas ainda consideráveis (por perda
de vo1áteis) , metassomatismo (por influência de fluidos emanados
de chibinitos e lujauritos), e orientação e deforrnação (por movi
mentação dos bolsões lujauríticos superiores, mais frios e mó-

veis).
c)

t'sensLL Le.tu't, com genação
Inuasã.o de ma.gma.s chibiníticos
Lujauz,'Ltos por, ?,tm mece.nismo de dois estã.gios.

de

Invadem magmas chibinÍticos, dos quais se sepa
ram predominantemente feldspatos potássicos e nefelinas e, su
bordinadamente, egirina augitas (os ninerais iniciais encontrados

nos chibinitos, cf. M.ulbrich,1985), provocando concentração de
Na no magma residual (cf. Figura 6-35 e discussão no item 6.6.2) .
O resultado final é um 1íquido pers6dico, relativamente pobre em
Fe; cristalizado, o produto seria um nefeLina sienitp hoLoLeuce
cz.ã,tíco, corn teores baíæos de Ba e Sr, e altos de Zr.
Este
magma coleta-se em pequenos bolsões supeïiores, e as
tenperatu
ras nesse estágio são de 750-B00oC. Estas são as temperaturas ofg
recidas pelo geotermõmetro de Hamilton, baseado no excesso de SiO,
em nefelinas, eu€ representam pTovavelmente T reais de cristali-
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que reequilibrios posteriores afetamnlÍlis as
relações Na:K dos minerais félsicos, sem mudar significativamente o eI
cesso original de SiO, presente na nefelina (como sugerido pelas T algo i1
zação magmática; supõe-se

feriores indicadas pelo

geotermómetro de Powe11 e Powell)

(cf.M.Ulbrích, 1985).

coletado, colocado por sobre a massa chibinítica,re
cebe ainda dois tipos de aportes adicionais: os últimos 1íquidos
intersticiais, que se novimentam por peTcolação, e oS f1uídos "deu
téricoS", ricoS en elemento traçoS, Nâ, Fe, etc. 0S bolSões nìagmáticos, com quirnismo original de nefelina sienitos agpaíticos ho
loleucocrâticos, enriquecem-se assim progressivamente em Na, Fe e
elementos traços. 0 processo deve ocorrer simultaneamente c.om a
OS
cristalização de feldspatos potássicos e nefelinas, QUe sáo
minerais iniciais nos lujauritos. São portanto principalmente os
resíduos 1íquid.os destes bolsões os que recebern o aporte quírnico
num
acima mencionado, convertendo-se o conjunto gradativamente
"mush" de composição 1ujaurítica (cristais de feldspato potássico
e nefelina, flutuando em 1íquidos residuais progressivamente enri
quecidos em Na, Fe, etc.). Alarga-Se consideravelmente, deSta ma
neira, o intervalo de cristalização, até T inferiores a 47QoC ,
principalmente devido ao rebaixamento do "Solidus" (o "liquidus "
dos magmas lujauríticos é similar ao dos nefelina sienitos normais,
da ordem de 1000oC para P(H2O) de 1 kb; Sood, 1981). Cabe pouca
dúvida de que as egirinas, e vários dos silicatos de metais raros,
são minerais muito tardios, cristalizando inclusive em parte sob
o
condições submagmáticas; 6 nesses minerais que se concentra
aporte quÍmico acima referido.
O magma assim

Parecem bastante mais remotas as possibilidades de

formar lujauritos por fLotação de cristais de feldspato Potás.
sico (densidade, 2,55-2,57 g/cm') e nefelina (densidade, 2,62 g/on"),
aos quais adicionar-se-iam ainda magmas intersticiais e fluidos deu
téricos ricos em Na, F€, etc., repetindo o necanismo de formação em
dois estágios, exposto acima. A densidade de magmas chibinÍticos é
desconhecida, embora ela deva ser, provavelmente, superior ã dos
magmas andesÍticos (2,5 g/cn1 a 800oC), efl razão principalmente
dos teores superiores de Fe. Por outra parte, os cristais de felds
pato potássico do lujaurito deveriam estar bastante enriquecidos
de
em Sr (o eu€, aparentemente, não é fundamentado por análises
microssonda, ver M.Ulbrich, 1983) .
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Descarta-se, da mesma maneira, a possibilidade
de forrnação de dois magmas poï imisct,biLidade de um único magma
"chibinítico" parental, por razões de densidade: o magma mais
rico em Fe, o do lujaurito, é tamb6m o mais pesado e deveria ser
encontrado na parte inferior do corpo ígneo

Críti cas e comentãri os.
A complexidade do problema e de tal ordem que o
aci;mulo de dados apresentados não é suf iciente, a juízo do autor,
para resolver defínitivamente a questão sobre o mecanismo que
origina efou coloca os lujauritos (rrer tambén comentários, e refe
rências bibliográficas , no item 5.4.1.5) . 0s mecanismos discutidos mostram virtudes e defeitos:

primeiro ponto a assinalar é que o todo mecanismo de gera
ção e/ou colocação de lujauritos deve explicar a foLiação marcada
destas rochas. Pouco Se sabe, ainda hoje, sobre o comportamento
reológico de nagmas; os 1ujaurÍticos são extremamente "frios" e,
provavelmente, merloS viscosos que magmas feldspãticos mais pobres en voláteis. Daí vem a necessidade de supor invasão forçada
da
de "mush" magmático (ao estilo do que ocorre nos lujauritos
província de Transpecos, cf. iten 5 " 4 " 1.5, onde se observa folia
ção deformada por movimentações posteriores) oü, alternativamente, a de imaginar magmas hiperfluidos de menor viscosidade, nos
quais placas de feldspato se orientam planarmente, por simples de
posição gravitativa (ao estilo das 1âminas de mica, depositadas em
O

águal).

outra condição linite nuito rigorosa 'e a da coneov,dâ.ncia
estv,ut.ut aL entïe os vários f acies (Figura 5*6) , que sõ pode ser
provocada seja pelo rnecanismo de invasão seqüenciada (hipötese a,
acima), seja por separação de crista.is e/ou magmas por processos
ainda muito pouco conhecidos e certamente diferentes dos encontra
dos nos complexos estratiformes gabróides
Uma

"

ó*14s.

as temperaturas obtidas pela util ização dos geoternômetros
são muito restritivas i a carapaça de nefelina sienitos traquitóides I-II e lujauritos II, cristaLiza a T superiores às dos
chibinitos e lujauritos ,I. Ëste "horizonte sandwiche", portan
to, é o equivalente de uma borda "resfriada"i
Albt,ta tabuLar encontra-se unicamente nas rochas do "horizonte sandwiche". Portanto, deve-se supor que estas rochas estiveram submetidas a pïocessos metassomáticos localizados (e.g.,
redistribuição de material a níve1 intra-cristalino) que, entre
tanto, não mudaram significativamente as composições das nefeli
nas e dos feldspatos potássicos (caso contrário, teria nudado
a sua composição e, portanto, as estinativas geotermométricas ,
cf. acima).
De grande importância 'e a restrição imposta pelos eLementos
tra.ços, discutida acima. Não existe modelo aceitáve1 de cristalização fracionada que explique completamente a distribuiçtro
de Sr , Ba , Zr e Rb. Se a suposição é que o magma parental
e
chibinítico, então a distribuição do Sr não corresponde ao espe
rado. Se, pelo contrário, supõe-se que os magmas parentais são

diferentes (e.g., de natureza lujaurítica) encontra-se então em
pecilhos ainda maiores (e.g., como explicar a distribuição ob
servada, com chibinitos leves colocados embaixo, e lujauritos
nais densos localizados acima?).
As considerações precedentes justificam, pelo menos parcial
mente, as razões que levam a propor, como aLtez,natiuas(e, en
parte, cono compLementos) as três hipóteses expostas. Surge c1a
ranente, principalmente em função dos teores excessivos de Sr
Zr e Ba dos 1uj auritos I (e, inversamente, dos conteúdos nuito
baixos desses elementos nos Lu II), que deve ter sido importante a transferência "metassornática" de elementos traços
(por
transferência gasosa?; efeito Soret?; etc. ) . Esta conclusão,
plicada apenas ao caso LocaL aquí citado, não invalida
(atë
provas em contrário) as conclusões mais gez,ais, emitidas
no
item 6'7 , em função das quais negava-se a irnportância da "diferenciação 1íquida" como processo importante na geração de linha
r

-a
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gens de nefelina sienitos * Para fortalecer esta afirnação ' basta
lembrar que os nefelina sienitos cinzas vizinhos, encaixantes do
corpo luj aurítico-chibinÍtico ocidental, exìbem agregados tardios
intersticiais de eudialita e astrofilita, nas imediações da Pedra
Balão ; (cf. iten 5.4 .1 . 1) ; estes minerais , que não parecem compativeis com o quirnismo perpotássico dos nefelina sienitos cinzas ,
devem ser considerados de origem metassomãtica"
Duas hipóteses supõem concentração póstuma de magmas, na par

te apical da câmara, para formar os luj auritos (hip6teses b e c
acima). Ainda assim, é necessário supor que estas massas lujaurí
ticas conservam a fluidez por bastante tempo, Se movimentando horizontalmente (por expansão lateral da cârnara?) por. sobre uma "ca
mada de contato" , constituída pelos lujauritos II e nefelina sie
nitos traquitóides. Esta mobilidade tardia õ necessária, para
explicar a orientação de minerais e a aparição da estrutura folia
da dos luj auritos
,

.
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PANORAMA DAS INTËRPRETAçÕES PETRoGENÉTTcas

Nas linhas seguintes resume-se alguns dos pontos

discutidos nos tõpicos anteriores.
Eventos metassomãti cos de enri queci mento.

A geração das rochas alcalinas em geral, e a dos
nefelina sienitos em particular, torna-se tópico de debate acirra
do, requerendo hipóteses petrogenéticas que se afastam das que
são corriqueiranente discutidas para o grupo das rochas calco -aIcalinas. Parece existir consenso, hoje en dia, de que as rochas a!
calinas geram-se em ambientes geotectônicos especiais, provavel
mente por fusão de manto férti1 enriquecido por processos metassomáticos de enriquecimento. As rochas do manto converter-se-iam
em peridotitos com flogopita e anfibó1ios, dos quais é possível ex
trair 1Íquidos com teores anormalmente elevados de á1calis e ou
tros elementos inconpatíveis. A presença de manto fértil parece
portanto, condição necessária, mas não suficiente ) para a gerapor
ção de pelo menos alguns dos 1íquidos al-cal-inos; flogopita,
exemplo, s6 coneça a fundir em sistemas peridotiticos a pressões
relativamente elevadas. Adicionalmente , HZo e Coz são componentes importantes para controlar tanto o início da fusão como a na
tureza do líquido neoformado; em geral, o 1íquido será tanto mais
alcalino e mais insaturado quanto maíor for a fração molar de COZ
no fluido intergranular.
2

As I i nhagens ul tramãfi ca-al cal i na e gabrói de-al cal j na
Duas das linhagens mais caracterÍsticas e impor
tantes de rochas alcalinas são as chamadas de ultramáfica-a1ca1ina e gabróide-a1ca1ina. A primeira identifica-se por apresentar,
junto com nefelina sienitos, também rochas ultramáficas (por vezes dominantes) , tais cono peridotitos, olivinitos e clinopiroxenitos, e membros da s6rie urtito-ijolito-melteigito.

A segunda linhagem rmostra-se, em parte, petrograficamente semelhante: predominam tamb6rn aqui, frequentemente, as
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rochas ultranãficas (com e sem plagioclásio cátcico), junto ãs
quais encontra-se tanto sienitos e nefelina sienitos como gabros
alcalinos. A diferença fundamental entre as duas séries define
-se em função da presença de plagíoclásio cálcico, que inexis te na linhagem ultramáfica alcalina e é mineral importante na
linhagern gabróide alca1ina.

Magmas ul

trabási cos al cal'i nos e a deri vação de nef el'i na si en'i tos

Algurnas rnanipulações quÍmicas muito

simples,

e

que podem seï facilrnente visualizadas em diagramas de subtração
-óxido-óxid.o (apenas variantes dos conhecidos diagranas de va
riação) mostram que o caninho químico para a obtenção de nefeli
na sienitos pode ser definido principalmente pelo fracionamento
(conjunto ou seqüenciado) de Mg-olivina e Ca-píroxênio, retítados de um suposto magma ultrabásico a1ca1ino. Este fracionamento wehrlítico possibilita a extração eficiente de MgO e CaO do
magma parental, enïiquecendo o 1íquido residual tanto em SiOZ e
ã1ca1is como em A1r0r.

wehrlítico eficiente, se realizado a pressões elevadas ( > 10 kb), empobrece precocemente o
magma primário em CaO e afasta os magmas derivados do volume de
fase do plagioclásio câIcico; o resultado final são magmas de
nefelina sienitos. Por outro 1ado, uil fracionamento wehrlÍtico
incompleto, a pressões elevadas , faz derivar magmas ainda básicos-ultrabásicos (e.g., de olivina ijolitos); a sua posterior
evolução em profundidades menores gera tanto rochas ultrabási cas (e.g., peridotitos, piroxenitos) como nefelina sienitos. Es
tas duas possibilidades, apenas sugeridas nas discussões do prg
sente trabalho, devem ser pesquisadas com mais atenção e fundamentadas com maior acúnulo de dados (quirnismo de séries de ro
chas , diagramas de fase, etc. ) .
O fracionamento

.

6

Fraci onamento wehrl
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ítì co, e a ex'i stênci a de magmas ul trabãsj cos

alcalinos.

resta dúvida que tanto Mg-olivina como Ca-piroxênio (geralmente alurninoso) são fases "liquidus" em mag
nas básicos ou ultrabásicos a altas pressões. Por outra parte ,
são nuito tênues as evidências sobre a possíve1 existência de
magmas picrÍticos (ou komatiíticos) alcalinos. No presente contexto, esta hipõtese é paralela ãquela que faz derivar os mag
A
mas basátticos normais de magmas picríticos mais primitivos.
julgar por critêrios geol69icos, magmas picríticos não deveriam
ser os 1íquidos parentais dos basaltos, porque a sua presença ,
embora freqüentemente constatada, está longe de satisf.azer os
pré-requisitos volum6tricos supostos para um magma parental"uni
versa1". Entretanto, â hipótese adquire a sua força principal
mente em função de argumentos indiretos (e.g., carãter invaria
velmente deri'¿ado da maioria dos magmas basálticos, que são 1Í
quidos cotéticos). A ausência de picritos e komatiítos, hoje ,
pode-se dever nais a causas físicas do que petrogenêticas (e.g.,
densidades relativanente elevadas dos magmas correspondentes,ini_
bindo a sua ascensão através de crosta moderna mais leve).
Não

põteses al ternati vas : a geração de magmas de nefel i na
por fusão de rochas crustai s e de feni tos
Hi

s'i eni tos

.

A pressões adequadas de HZO, as tenperaturas do
vale termal insaturad.o são extremamente baixas, da orden de 700oC
ou menores, e portanto nada impede a formação de magmas de nefeli
na sienitos por fusão de rochas crustais. A hipótese, no entanto,
vê-se frustrada principalmente por falta de matéria-prirna adequa-

da; com efeito, rochas crustais insaturadas
pato) são extremamente raras
"

(corn

nefelina e felds
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hipõtese similar é a que f.az derivar magmas de
nefelína sienitos por fusão de fenitos. Estas rochas, encontradas
como halos periféricos ãs ocorrências alcalinas com carbonatitos
e/ou ijolitos, formam-se por transformações metassomáticas de ro
chas encaixantes. Por sua composição rnineralógica, os fenitos
podem ser mobilízados reomorficamente. A idéia, mais elaborada
que a anterior, ð tautológica e deve ser aplicada sõ em casos especiais devidamente documentados.
Uma

"Agpaítos"

"mi asqu'i tos

"

todas as ocorrências similares citadasna
literatura, os "agpaÍtos" de Poços de Caldas identificam-se por
serem, a1én de rochas insaturadas, tamb6rn peralcalinas ( i. e.,
NarO + K20 > 41203, proporções molares) e ricas em elementos
LIL (TR, U, Th, Zr, etc.) " Prefere-se portanto definir a condição agpaÍtica principalmente em função dr pïesença de silicatos
de metais raros (e.9., eudialita, astrofilita,
etc.), aqui chama
dos de "rninerais agpalticos". Por contraste, inexistem esses mi
nerais nos nefelina sienitos miasquÍticos (e internediários) ; ná
ficos principais são agora piroxênio (soda augita, egirina-augita ou egirina) e biotita e como acessórios típicos, aparecem apa
Como em

dos
tita, titanita, nagnetita e fluorita. Entretanto, muítos
"agpaÍtos" de Poços de Caldas mostram coeficientes agpaítj-cos in
feriores a 1,1.

dois grupos de nefelina sienitos, agpaíticos
e miasquÍticos (ou intermediários), apresentam-se em Poços de
Caldas com características quÍmicas inteiramente transicionais.
Os

iìel ações genéti cas

entre rochas agpaÍti cas e m'i asquíti

cas

distrito, predominam os nefel rna sienitos miasquíticos e intermediários, que constituem mais de 80% dos aflo
No
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OS
ramentos. São esses nefelina sienitos os que representam
magmas parentais dos nefelina sienitos agpaíticos, uma hipótese
A
que por outra parte vê-se fundamentada com dados químicos.
passagem de "miasquito" paTa "agpaÍto" pode Sef facilmente con
trolada pe1? extração de A1Z0S do magma parental, enfatizando
-se nesse caso a condição de peralcalinidade. Dados químicos(de
minerais e de rocha total) nostram que o efeito pode ser produzido por extração dos minerais principais do magma parental(felds
pato potássico, nefelina e soda augita). Definem-se dessa forma
vários fracionamentos diferentes: o urtítico (separação de nefe
lina), o piroxenÍtico (separação de piroxênio),o sienÍtico (sepa
ração de feldspato potássico) e ode nefelina sienito (separação
conjunta de nefelina e feldspato potássico). A atuação dos dois
primeiros tipos de fracionamento desloca os magmas residuais paTa termos mais ricos en KrO, enquanto que os dois últimos defi
nem uma tendência pers6dica.

Tendências persód'i cas

e perpotãssícas,

A naioria dos nefelina sienitos de Poços de Cal-

das são rochas perpotãssicas (i.e., KZO > NarO proporções en
peso). Em gera1, as rochas mais claramente agpaíticas (e.g.,Iujauritos) são também as mais ricas em NarO. As rochas mais ricas em Kr0 são vários facies perpotássicos (especialmente
OS
nefelina sienitos aflorantes no Vale do Pratinha, e os nefelina
sienitos cinzas e com fluorita do Anel Norte). 0 padrão de alguns elementos traços destes facies não pode ser reproduzido s'im
plesmente por fracionamento urtítico ou piroxenítico de magmas pa
rentais niasquÍticos ou intermediários (ver item anterior)
e
portanto deve-se supor que estas rochas representam uma linhagern
perpotássica específica, não aparentada diretamente con os nefe
lina sienitos miasquÍticos mais comuns do distrito.

6-I52.
A origem de rochas

lujauriticas.

do
0 corpo lujaurítico-chibinítico ocidental
Anel Norte nostra uma clara estratigrafia interna, sugerindo re
1ações gen6tj-cas entre os cinco facies que o compõem. Estrutura,
textura, mineralogia e quirnismo indican que o processo petrogené
tico responsáve1 deve ser muito conplexo, diferente daqueles que
formam os tÍpicos maciços estratiformes. Adrnite-se, como possíveis alternativas, as três seguintes:

a)

invasão sequenciada de vários magmas, começando por um "mush"
lujaurítico, seguido de magmas chibiníticos;

b) invasão de magmas chibiníticos e cristalização inicial
de
feldspato potãssico e nefelinas ! com a formação posterior de
magnas lujaurÍticos poï concentração apical dos 1Íquidos residuais ricos em Na, Fe, etc.
c) forrnação em dois estágios r com invasão inicial de magmas
chibinÍticos seguida de concentração apical de 1íquidos residuais, por sua vez enriquecidos por transferência gasosa,
em Na, Fe, etc.
Mostra-se difíci1, ern particular, compatibilipor
zar duas características apresentadas por estes facies;
um 1ado, a existência de um "horizonte sandwiche" de lujauritos finos e nefelina sienitos traquit6ides, colocados entre 1u

jauritos grosseiros e chibinitos, e por outro lado, a presença
de conteúdos maiores de Sr no suposto magma derivado lujauríti_
co (contrãria ã hip6tese de separação precoce de feldspatos po
tãssicos de possíveis magmas parentais chibiníticos). O dilena
pode ser superado, se são aceitos mecanisrnos não magrnáticos de
distribuição de elementos traços, âpê1ando para o transporte
por meio de soluções "deutéricas".
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CAPfTULO

CONSIDERAÇÕES GENETICAS GERAIS

Discutem-se neste capítulo vár.ios aspectos de in-

teresse petrogenético gera1.

No primeiz.o item, trata-se das linitações impos
tas, tanto pelas idades cono pelo qui-rnismo (gera1 e isotópico) ,pa
Ta identificar as possíveis fontes (crustais, litosféricas ou as
tenosfõricas) dos magmas alcalinos. En princípio, não existe empg
cilho para supor geração de magmas alcalinos tanto na I itosfera
como na astenosfera; entretanto, a movirnentação da placa litosfé
ricar por sobre a Bacia do Paraná, con deslocamentos aproximados
E-W da ordem de 100 kn a cada milhão de anos, restringe severamen
te o tempo disponÍvel para a formação de magmas na astenosfera ,
e o seu transporte para áreas litosféricas.
No segundo item, passa-se revista a algumas mani

festações ligadas ao conceito de "caldeira ressurgente", definido
por Smith e Bailey. De interesse são especialmente os aspectos
que supõen subsidência inicial, seguída de donearnentos "ressurgen
tes" centrais (por invasão de domos magnáticos, etc) , de forma a
construir uma estrutura euê, levantando a parte central, deixa de
primida a parte periférica. Alguns desses conceitos são aplica
dos, em função de dados geológicos - geomorfo169icos e petrogené
ticos, âo caso da estrutura de Poços de Caldas. Paralelamente,cha
ma-se a atenção para a existência da "estrutura de Ãguas da pra
tâ", que resulta, possivelrnente, de um colapso menor, pr6vio
ã
forrnação da estrutura principal.

No tez,eeiz,o dtem, dedicado a modelos de geração
de magmas, pâssa-se ordenadamente revista ãs várias id6ias exis
tentes na literatura sobre origem de magmas por fusão parcial, co

7
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neçando com a imagem textural de "films" intergranulaïes eu€,ap6s
coleta, movimentam-se por mecanismos diapÍricos (ou outros seme
thantes) . Algumas caracterÍsticas, ligadas principalmente ä visco
sidade de rochas sob fusão, permitem estabeleceras que aqui são
chamadas de condições

de "rigidez" e de "plasticidade": a primeiTa inibe a separação eficiente de 1íquido e cristais resi¿uais(e.
g., por "filter pressing"), enquanto queo sob controle da segunda,
coletam-se magmas provavelmente por mecanismos de percolocação.
Estima-se na literatura que muitas das rochas pre
sentes no manto estiveram previamente subnetidas a processos de
enriquecimento metassomático em elementos LIL, com o que torna-se
obsoleta a id6ia de que magmas alcalinos devem, forçosamente, ser
produto de fusão extremamente incipiente de rochas do manto; o
próprio mecanismo de peroo1ação enriquece magmas seletir¡amente em
elementos LrL e simula um modero de "zone refining""
No 'ítem quarto, examinam-se algumas condições 1imites para ident ificar supostos rnecanismos deslanchadores
do
nagmatismo alcal ino, utilizando-se para tal de observações geoló-

gicas e modelos de estrutura crustal e litosférica.

7

,7.

IDADES E QUTMISMO DE NEFEL]NA SIENITOS, E MOV]MENTAçÃO DE
PLACAS; SUBSfOTOS PARA IDENTIFICAR A PROFUNDIDADE DE GERA.
çÃO DOS MAGMAS ALCALINOS DE POÇOS DE CALDAS.

vários parâmetros , tanto geol69ico-petrogrãfico

s

quínicos e temporaÌ-s, permitem uma discussão mais detalhada,
ainda que qualitativa, sobre a pïofundidade de origem dos magmas
alcalinos do distrito.
como

7
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Idades de colocação das rochas alcalinas

As idades K/Ar de rochas do naciço (Amaral et ar.

,

7-03.

1967; Bushee, 1971) mostram diferenças de até 30 ma entre os primeiros eventos ("ankaratritos", 87 ma) e os últimos (diques p6stumos de fonolitos, 53 ma), com a maioria dos nefelina sienitos
(incluindo os lujauritos) apresentando idades da ordem de 60-65
ma. Essas idades, como se mostrou anteriormente (item 4.6), registrarn, flâ melhor das hip6teses, tão somente eventos térnicos ]_
solados, e não as idades de colocação dos magmas. Estudos em e1aboração, utilizando-se do m6todo Rb/Sr, indicam idades mais antigas para os nefelina sienitos do Anel Norte, da ordem de 86-89 rna
(Kawashita et â1. , 1984) . Embora ainda falte a confirmação final,
atrav6s do estudo de fonolitos, païece claro que a colocação do
maciço deu-se nurn intervalo de tenpo muito menor que o sugerido pe
1as datações K/Ar; provavelmente, êil Poços de Caldas o peïÍodo de
atividade magmática não ultrapassou alguns poucos ma. Como analogia, cabe lembrar que o intervalo de formação dos grandes vulcões
hawaiianos não ultrapassa 2 ma (às vezes, bastarn apenas 100.000
anos para que o ciclo se complete; ver discussão em Shaw et a1. ,
1980) ; da mesma forma, os dados disponíveis para algumas das gran
des caldeíras riolíticas-andesíticas sugerem que estas têm
um
período de atívidade vulcânica que não excede 1-1,5 ma (e.g.,Snith
e Bailey, 1968) (ver também item 7.2.).

7

"r.2.

Magmas

nitos

rasos: origen crustal de magmas de nefelina sie

?

primeira suposição coloca a zona de geração
dos magmas alcalinos na crosta continental. Este aspecto jâ foi
examinado, e as conclusões são claramente negativas , principalmen
te por inexistirem quantidades suficientes de rochas adequadas pa
ra gerar 1íquidos alcalinos insaturados pelo mecanismo de fusão
parcial (itens 6.2 e 6.8).
Uma

En alguns casos, nefelina sienitos associam-se 99
neticamente a rochas granit6ides alcalinas, forrnando conplexos
caracteristicamente zonados (e.g., Ti11ey, 1958). Cabe perguntar

7
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se nao sao estes os casos em que magmas parentais supersatuz,ados,
de origem crustal, evoluem para a geração cie derivados insatura
dos; a dessilicatizaçã.o dos magmas parentais granit6ides ocorre
ria por meio da assinilação de mármores, ou necanismos equivalen*
tes (propostos por Daly e Rittmann, ver Turner e verhoogen,1960).
Várias evidências contrariam esta proposta, como hipótese geraL
de geração de magmas alcalinos:

a) os granitos alcalinos associados a nefelina sienitos nos complexos zonados são uma classe especial de rocha granitóide ,
muito diferente das do tipo calco-a1ca1ino normal.
b)

as evidências geológicas indicam que estes complexos supersaturados-insaturados, tipicamente zonados , colocam-se como manifestações sequenciadas, evidenciando a atuação de processos
petrogenéticos ligados a fusão parcial e/ou diferenciação;

c) os casos de nefelina sienitos ligados a granitóides alcalinos
são raros.

7

.1.3.

Magrnas

de origem manté1ica?

opção, cabe a de originar os magmas
de nefelina sienitos poï diferenciação de nagmas ultrabásicos (ou
básicos), hipõtese jâ explorada e aceita, em ternos gerais ( ver
itens 6.5 e 6.10). Esta possíve1 derivação vê-se fortalecida por
evidências apresentadas pelas razões iniciais Sr87/sr86 d" isõcro
nas verdadeiras de dois conjuntos de nefelina sienitos ( razões
da ordem 0,705, cf. Kawashita et â1., 19g4).
Como segunda

Pouco se sabe,

entretanto, sobre a pïofundidade
de geração" É difÍcil estimar se tais magmas geïam*se ainda
no
manto litosfðrico, ou já nas regiões da astenosfera.
Os efeitos introduzidos pela rnovimentação da
placa litosf6rica sul-americana, da orden de 100 km a cada nilhão

7-0s.

de anos (mðdia de 10 cm/ano), colocan severas limitações para uma
geração de magmas a niveis muíto profundos. As interpretações dependem agora excl-usivamente de duas prenissas:
1

) maior ou menor intervalo de idades entre as manifestações ini
ciais e derradeiras, em Poços de Caldas (30 ma de acordo com
as idades K/Ar, vs I-2 ffiâ, a julgar pelas analogias com outTos
edificios vulcânicos mais modernos, €ff parte sustentadas pelas
datações Rb/Sr);

¿j ã,rea fonte imóvel vs área fonte n6ve1.
Algurnas das vãrias possibilidades a sugerir estão
representadas esquematicamente na Figura 7-1. A observação da Figura mostra que são apenas três as interpretações, ên parte coinci
dentes, QU€ se adaptam ãs observações geológicas:

a)

uma fonte móueL Loealizada rla. astenosfera, cuja movimentação a
companha, coÍì igual velocidade, a da placa litosférica; magnas
gerad,os nesta fonte se deslocarão invadindo sempre a mesma re-

gião crustal, independentemente de sua época de geração" Esta
alternativa sugere que a geração de magmas deve-se a eontroLes
estrut;uz'ais localizados na interface litosfera-astenosfera, o
"
que espelharia em parte, a própria topografia da Bacia do Paranâ.; com efeito, áreas como a borda da Bacia convertem-se, nesse
caso, eft zonas de inflexão estrutural, propícias para a geração
de magmas alcalinos (ver itern 7 .4) ,

b)

fonte magmatogênica situada exclusivamente na Litosfera; oÞ
viamente, magmas nela originados atingirão sempîe o mesmo local
crustal de "emplacement".
umå

c) geração instantânea dos magmas parentais alcalinos (e.g.,num il
tervalo cla ordem de 100.000-200"000 anos, com rápido deslocamen
to para a litosfera-).45 possíveis diferenças de idade (sejam 30
ma. se são adotadas as idades K/Ar, sejam intervalos menores
cf. acima) refletirão apenas hist6rias de deslocamentos, dife
renciações e resfriamentos de nagnas parentais jâ, existentes.
;
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Ãreas fontes de nagnas alealinos, e novinentação de
placas " Pontilhado¡ astenosfera¡ tr'aeejado inter ^
nonpído: placa litosfêrica; eonea.. locais crustais
de colocação de nagnas alcallnos i quad+ilâterío tra^
cejado: årea fsnte de nagmas alcalinos. A seta indica o sentido de novinentação da plata litosférica. a..
ärea fonte fixa de D¡agrnas-alcalinos, colocada na aste
nosfera, corn movinentação da pLaca da orde¡n de 3000
kn (a razão de l-0 c¡nlano) e¡n 30 na,(i"e., intervalo
geocronolõgico K/Ar para Poços de Caldas,
cf.
Bushee, 1971)" A ärea fonte, produzindo nagmas interhitentemente, coLocaria as ocorrências alcalinas na
crosta.,.- espaçadas regularnerite, simulando a passagem
de u¡n "hot spot"; representan-se apenas as ocorrências
extremas (inicial e final). Þ..fonte litosférica
de
Iragqq, se novinentandó solidaria¡nente con a placa 1itosférica. d.. caso sinilar ao retratado em à , acírna, con fonte astenosférica fixa, que gera magnas nun
intervalo de 2 na espaçados eur 200 t¡n. d.. Foñte aste
nosférica nõyil, cujo'desloca¡nento, solidãrio ao dä
placa litosférica, êourpensa o efeito assinalado em a,
acima. A fonte desloca-se para W, de forrna a estar sem
pre situacla, após o tenpo - c , abaixo da ocorrência -

alcalina inicial.
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O limite entre litosfera e astenosfera pode ser
defínido em função de variäveis puramente geofísicas;
i s ot erma
dos 1300oC e/ou superffcie de clesacopLamento entre placa litosfêrica (rígida) e astenosfera (p1åstica) e/ou limite superior
da
zona de baixa velocidade (com atenuação de ondas sísrnicas, provavelmente por início de fusão païcial, cf.item 7.2"2). Para geó1ogos e petr6logos , o estudo de rrõdulos e das seqtlências of iol íti
cäs mostra. que a litosfera e a astenosfera são tamb6m ãreas petro
graficamente distintas: manto majoritariamente residual a litosfe
rã, sLrposto manto fðrti1 a astenosfera" A comparação entre
OS
dois enfoques (geofísico e geol6gico) mostra porque muitos ge61ogos e geofísicos (e"g", Turcotte e Ahern, 1978) acreditam
que
magmäs

profundos se geram,obrigatoriamente,n.a astenosfeta
Os argumentos apresentados acima favorecern a hipó

tese da origem astenosférica da maioria dos magmas alcalinos, eûl
lrora não seja possíve1 rejeitar por completo a alternativa que 1o
caliza a fonte deles no manto litosférico.

7
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P0Ç0S DE CALDAS :

UMA

"CALDTIR.A RESSURGENTE"?

Estudos realizados duran.te décadas em várias ca1deiras do mundo inteiro, bem como consíderações de ordem geral ,
levaram Smith e Bailey a sustentar o conceito de "caldeira ressur
gente" ("Tessurgent cauldrons", smith e Bailey, 19óB). A história
dessas caldeiras, conforme a opinião desses autores , passa
por
várias etapas" Inicia*se o vulcanismo com a aparição de fendas
circulares, atravës das quais se espalham principalmente manifestações piroclásticas (ignirnbritos, dep6sitos de "base surge",etc.).
segue un colapso graviLativo, condicionado pela evacuação da su
posta cãmara subvulcânica " Gera*se nesse momento uma estrutura
subcircular, limitada externamente por um mørcado ressalto topo
gráfico, ern muitos casos superior aos 300 ou 400 m (a julgar pela
anâlise de vários casos estuclados), O nergulho interno desse res-
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salto, muito íngreme, é rebaixado por fenômenos erosivos normais ,
que fornecem material fragmentário para a construção de leques ig
tra-caLdeira de conglomerados e "mud'.fl-ows". A caldeira comporta
-se como bacia htdrográfica fechada e termina se convertendo, geralmente n erl 1ago.

entretanto, a atividade subvulcânica
com reflexos na superfície. O assoalho da caldeira ajusta-se por
meio de movirnentos verticais diferenciados. O resultado são es
truturas de domo, claramente registradas pelo comportamento estru
tural das canadas piroclásticas e sedimentares intra-caldeira: os
mergulhos são centrÍfugos, com uma culminação estrutural central
que marca o local do maior soerguimento vertical. As causas do
doneamento são, possivelmente, das nais variadas; citan-se desde
as que apelan a reajustes de tipo isostático atê as que se rela
cionam com invasões subvulcânicas de magma. Esse estágio de "doneamento ressurgente", acompanhado ou não de vulcanisrno periférico e/ou central, é provavelmente a causa mais inportante que eleva gradativamente o espelho do lago central. Quando se atingen as
cotas do ressalto topográfico periférico, possibilita-se o escoamento do lago e a instalação de saídas de â.gua para o exterior !
que com o tempo se convertem na rede fluvial centrífuga que termi
na por comunicar a caldeira, hidrograficarnente, com a rede externa de rios. Na maioria das caldeiras do mundo , jâ esvaziadas, rota-se que o ressalto topográfico exteïno e cortado por uma
ou
duas entalhaduras profundas: o escoanento inicial do lago central,
portanto, aparentemente é controlado pela atividade de apenas um
ou dois rios.
Não cessa,

,

Termina a hist6ria com a aparição pósturna de nagmas que se localízam como manifestações periféricas, no mesmo 1o
ca1 das fraturas periféricas iniciais.

0 perfil transversal final das "caldeiras ressurgentes " mostra, û€r parte externa, a elevação das fraturas iniciais
externas ' agora reforçadas pela aparição dos diques anelares periféricos. Na parte central, eleva*se o "domo ressurgente",
com
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cotas

topográficos que são semelhantes ?ou pouco inferiores, ã.s
que se encontram nos An6is peïiféricos. Entre estas duas saliên
cias, a perif6rica e a central, desenha-se assim uma entalhadura
ou "depressão maz,ginaLtt, mais ou menos marcada, que se manif esta
como uma zona deprimida circular, interna aos ressaltos periféricos

.

0s exernplos mais claros deste tipo de caldeira es
tão restritos a manifestações andesítico-dacitíco-riolíticas (rsmith
e Bailey, 1968), tendo-se documentado até hoje tão somente um úni
co caso de caldeira ressurgente assocíada a vulcanisno alcalino
(os pantelleritos da caldeira de Pantelleria, Mahood e Hildreth ,
1983). Estes exemplos, detalhadamente descritos na literatura,col
servam ainda bastante intato o edifício supracrustal piroclástico
e as varias etapas da evolução da caldeira podem, portanto,
ser
identificadas com base em dados 1ito1ógicos e estruturais.

7,2.I. O conceito de "dorneanento ressurgente" central aplicado
caso do maciço alcalino de Poços de Caldas

Parece difíci1

aplicar diretamente, a pz.ioni, o
conceito de "caldeira ressurgente" ao caso do maciço alcalino de
Poços de Caldas. Do conceito inteiro, resgatam-se principalmente
duas feições , enfat izadas a seguir:
1) irnplícita na idéia de caldeira está a noção do colapso ini
cial. A rocha encaixante (cogenética ou não) afunda como bloco rígido (lVi11iams, 1941; smith e Bailey, t96g; Macdonald i
1970) , e os magmas que constróem o edifício
vulcânico deslo
cam-se' nesse esquema, principalmente através
de fendas,fra_
turas e condutos isolados , sepurtando apös a sua erupção,qual
quer vestÍgio da rocha encaixante afundada. Embora
pairem d{
vidas sobre este nodelo (e.g., caldeiras com as manifestações
superficiais iã' erodidas deveriam nostrar-se constituíd.as
rprê

ao
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dominantenente, por rochas encaixantes, testemunhas do bloco
rlgido afundado I ) , ele merece atenção principal-mente porque
mostra que o edificio vulcânico se constr6i com movimentos re
lativos, e coloca rochas do embasamento pré-existente em níveis topográficos mais profundos que os dos ressaltos topo

gráficos periféricos.
2) A "ressurgência"
de mobi Tizar seletivamente a
"rr.u''it"ga-se
massa central do maciço, elevando-a significativamente e peï
nitindo, portanto, que na região central se forme um relevo
positivo, intensificando em consequêncía a denudação. A ressurgôncia, por ser de natureza dônica (com culminação estru
tural central) eleva a parte central para cotas mais eleva
das (eventualmente , atê equivalentes ãs encontradas nos ressaltos topográficos periféricos); o efeito de doneamento diminui do centro para a periferia e não afeta as zonas vizi
nhas aos ressaltos topográficos marginais.
Veja-se agora como estes conceitos podem ser de
utilidade para entender algumas feições petrográfico-geológicas,
do maciço alcalino cie Poços de caldas , jã descritos nos capítu
los 3, 4 e 5.

a) A feição geral do rnaciço ê , a prineira vista, a de uma "caldeira", ro sentido clássico de l{illiams (1941), como jã, deta
thadanente salientado por E11ert [19s9) e Björnberg (19s9)
possíveis incongruências do modelo podem se dever, €il parte,
ao fato que o nível de erosão atingiuo €il poços de caldas,ní
veis mais profundos que os dos exemplos estudados por
;

Wi1liams.

b) 0 ressalto topográfico periférico, possíve1 expressão
de
"diques anelares" de egirina fonolitos, encontra-se clara
mente marcado nos an6is topogrãficos setentrional e meridional e no anel de menor elevação ao longo da borda ocidental.
Inexiste manifestação topográfica na borda oriental;
nesta
últirna região, os egirina fonolitos de Poços de Caldas estão
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en contato direto con o maciço sienítico de Pedra Branca,
o
que sugere uma relação gen6tica (de origen mecânica ou eros i
va?) de natureza desconhecida.
c)

marginal (ver acima), eue acompanha por dentro
os ressaltos topográficos externos (anéis periféricos) encon
tra-se definida ao longo de boa parte do contorno interno do
maciço. As diferenças de nÍve1 entre a depressão marginal, e
as cotas mais elevadas dos Rn6is vizinhos, são da ordem
de
400-450 m nos Anéis Norte e su1, e de 50-100 m, ao longo do
anel ocidental. A depressão marginal desaparece, ou se encon
tra muito reduzida, principalmente ao longo da borda oriental,
na qual inexiste ressalto topográfico externo.
uma depressão

Esta depressão marginal parece seï, em poços de
Caldas, consequência quase direta de fenômenos erosivos. A depres
são marginal ocidental, muito marcada, deve-se claramente ã maior
facilidade com que são removidos pela erosão os depósitos
da
"faixa piroclástica do vale do Quarte1". Na parte meriilional, a
depressão marginal aparece como feição topográfica extremamente ra
sa, apenas insinuada pela presença de suaves domos topográficos
que se extendem para o interior do maciço; nessa ã,rea, predominam
rochas fonolíticas e piroclásticas, de colocação aparentemente strÞ
horizontar, invadidas por egirina fonolitos (ver iten 3.s.1).Cabe
perguntar, entretanto, se a colocação da faixa piroclástica
do
Vale do Quartel, e o predornÍnio de rochas subhorizontais no terço
meridional do maciço não são devidas, en ú1tima análise, a claros
condicionamentos periféricos de natureza estruturar.
Por outra parte, a depressão marginal setentrio
na1 e claramente visíve1, estando linitada païa o interior d,o mac1ço por moÏTos ãs vezes íngremes de erigina fonolitos. Aqui, ïêsulta difÍci1 at ribuir a sua existência a mero fenôneno erosivo
as rochas desta feição topográfica são principalmente egirina fo:

nolitos.
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As evidências indicadas não são, obviamente, con-

clusivas; entretanto, as semelhanças topográficas com um modelo
de "caldeira ressurgente" erodida são, em parte, bastante notáveis¡
d) Os tufisitos intratelúricos observados no extremo N do Vale
do Quartel (com quartzo e microclínio c1ásticos, arredondados,
ver item 3.2.2) são de origem intrusíva; obviamente, a fonte
dos clastos são rochas subjacentes do embasamento cristalino.
É esta (por enquanto) a única prova tangÍvel de euÊ, em pro
fundidade, encontram-se testemunhas do embasamento regional ,
que deve ter-se afundado, por mecanismos de colapso (provavelmente, como blocos isolados menores)
"

e)

Arenitos de cobertura , do Grupo 'Iubarão ( ?) , encontram-se nao
só nas ãreas periféricas (anéis topogrãficos) que rodeiam o
maciço; arenitos semelhantes (?) ocorrem tamb6m, como restos
de pouca expressão, no topo da Serra cristalina do Mirante (g
ma elevação topográfica marcante que se estende, com direção
NW, imediatamente a N de .Â.guas da Prata; ver referências
e
localizaçã.o dos afloramentos de arenito, em Björnberg, lgSg).
Na região vizinha a Ãguas da Prata, são pouco expïessivas (da
ordem de 100-300 m) as diferenças entre as cotas topográficas
máximas da serra do Mirante, e aquelas nas quais aparecem os
egirina fonolitos marginais dq maciço alca1ino, capeados por
arenitos. Portanto, são provavelmente pouco expressivos
OS
possiveis movimentos relativos de rochas do embasamento vs as
do maciço (subrnetidas a processos de afundamento marginal,por
subsidência?; A.Motoki, com"oral) .

f)

Os arenitos de cobertura, no interior do maciço, encontTam-se
situados em apenas algumas áreas. Os maiores afloramentos apa
recem na região sw do maciço, nas vizinhanças da cidade
de
Ã.guas da Prata (ver tanbén item 7.2.2"). Arenitos ocoïrem tau
bém, em afloramentos geralmente isolad.os e menores, na encosta interna dos An6is perif6ricos (e borda oriental) " Nunca,en
tTetanto, acham-se arenitos no centrb do maciço " Esta ausên

cia, junto

com

a sua pïesença nä.s partes perifðricasu

6
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difíci1 explicação, a menos que sejam supostos mecanisnos de
soerguimento central: como consequência, as rochas de cobertuTa que por ventura aparecessem na parte central seriam removidas por erosão.
g) As maiores elevações do interior do maciço encontram-se locali_
zadas em função de possíveis controles estruturais " Por um lado, acompanham a borda oriental da "faixa piroclástica
do
vale do Quart€l", na forma das Íngremes serras do Quartel
e
do Paiol (ver Figura 4-4) . Por outro lado, localizam-se no interior das várias estruturas circulares , jâ discutidas detalha
damente no iten
4.s (ver também Figura 4-4). Na perspectiva desta discussão, muitas das " estruturas circulares" adquilem uma clara conotação gen6tica: são provavelmente os locais
onde se colocam "domos ressurgentes" magmáticos, €fl parte como
vulcões de complicada estrutura interna (hoje païcialmente exposta ã observação) (ver discussão sobre a área do Morro
do
Serrote, item 5.4.3.4.).
h)

0s poucos vestÍgios de cobertura piroclástica e/ou sedinentar
no interior do rnaciço não permitem estudos mais aprimorados de
ambientes sedimentares. Entretanto, algumas manifestações isoladas mostram características estruturais que sugerem deposi ção subaquosa de naterial sedimentar, especialmente tufítico
(e.9., no extremo meridional da "faixa piroclástica do vale do
Quartel", R.E11ert, com.oral) .

i)

os anéis periféricos encontram-se hoje cortados por
vales
mais marcados apenas em alguns poucos lugares" Entre estes,sa
lientam-se especialmente os seguintes: o corte no extremo nor-ocidental, percorrido pelo vale do rio das Antas , na sua saída do maciço; o vale do rio da prata, Que escoa a drenagem do
vale do Prata (e áreas vizinhas), na altura da localidade de
Ãguas da Prata; o corte, topograficanente pouco marcado,
do
rio Taquari na borda oriental; e, principalmente, o profundo
corte produzido pelo hoje modesto Ribeirão do pirapetinga, nâ
saída do Anel meridional para a localidade de Andradas (ver 1o
calização na Figura 4-4).

7

-74

Concl usões

Ainda ð muito cedo para estabelecer um modelo estrutural de colocação das rochas do maciço alcalino. As considera
ções anteïiores, entretanto, sugerem que a área sob discussão ficou submetida, pelo menos parcialmente, a processos muito marcantes de delimitação estrutural, controlando portanto a forma sub
circular do naciço (colapsos?). Em parte, as rochas do maciço
estiveram submetidas a subsidência, que no entanto não deve ter
excedido (apenas nas áreas marginais) algumas poucas centenas de
metros (observação e , acima) . Em profundidade, devem se encon
trar blocos (isolados?) de embasamento (ver observação 4, acima).
Cabe pouca dúvida de que a massa central elevou-se (tardiamente)
em função de mecanismos semelhantes ãqueles propostos para
uma
"caldeira ressurgente" (observações e, f e å, acirna); no caso
de Poços de Caldas, esta "ressurgência " efetuou-se pela locaLiza
ção de domos magmáticos de fonolitos e rochas associadas (em parte como vulcões, ver observação g, acima) . Finalmente, não se deve descartar a hipótese de que o maciço esteve convertido em lago
(ou lagos) (ver observações h e i, e comparar com as descrições
de várias caldeiras da literatura; Wi11ians, 1941;Smíth e Bailey,
1968).

7

.2.2. A "estrutura de Ä.guas da Prata"

A Serra da Fartura (Figura 4-4) constituída predo
minantemente por egirina fonolitos, marca topograficamente o limi
te do naciço alcalino de Poços de Caldas con o embasamento, nâ
região de Ãguas da Prata. Esta Serra faz contato, a N, com a Ser
ra de Poços de Caldas; a sua continuação imaginária pa'ra SE (passando pela cidade de Ãguas da Prata e pelo Vale do Prata) encon
trar-se-ä com a Serra do Gavião (Figura 4-4).

exercício imaginário, pode-se traçar um novo
contato geométrico do maciço, esquecendo a existência da saliên
Num
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cia representada pela Serra da Fartura; para tal , basta uniT a
Serra do Gavião, a S, com a de Poços de Caldas, â W, utilizando
o rado de eurüatuz,a pz.edomínante no pertmetno do maeiço. Aparece assim o maciço com un novo contato inaginário, que passa pela
região meridional da "faixa piroclástica do Vale do Quartêl", a
E da cidade de Ãguas da Prata. Com isto, ficaria exc 1uída
do
mac iço uma â.rea de aproximadamente 20 k*2 ( Figura 4-4 ) .
Esta região excluída,aqui chamada de "estrutura
de Ãguas da Prata", caracteríza-se por duas feições específicas
(Figura 4-4):
a)

predomínio de arenitos, com s iltitos laminados intercalados
(ver item 3.1), invadidos por egirina fonolitos; na parte N
desta estrutura, encontra-se uma das duas "1ínguas" terminais
da "faixa piroclástica do Val e do Quarte1".

b)

o contato com o embasamento definido topograficamente pela
saliência da Serra da Fartura , mostra uma eurlsatura menoz'rdi
ferente daquela que predomina no maciço.
o

Esta ocorrência deve ser separada, do ponto
de
vista estrutural, do resto do maciço. A "estrutura de Ãguas
da
Prata" representa uma feição adicional (de colapso?),subsidiár ia
à estrutura principal, que a corta (portanto, a "estrutura
de
Ãguas da Prata" 6 anterior ã estrutura principal).
Se totalmente desenvolvida, a "estrutura de Ãguas

da Prata" apresentar-se-ia com forma subcircular, com diâmetro
proximado de 10 km.

7,3.

MODELOS PARA

A

GERAÇ,ÃO

E

a

ASCENSÃ,O DE MAGMAS.

A maioria das hipõteses petrogenéticas admite co
mo premissa mais plausível a da "neoformação de magmas, essencial
mente por processos de fusão parcial da crosta ou do manto.

7
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0 problema a enfrentar é essencialmente duplo, per
um lado, deve-se discutir os mecanismos que possibilitarn a gera
ção de magmas eue, no início da fusâ"o pärcial, certamente aparece
rão como 1íquidos de dimensoes submicrosc6picas, intersticiais aos
grãos residuais. Por outro lado, 6 necessärio compreender os meca
nismos que permitem a coleta desse material, para o seu posterior
transporte e movimentação para níveis mais superficiais.

7.3,L. 0 início da fusão parcial: aspectos texturais
A fusão parcial sob condições de equitíbrj.o ê
o
exato oposto do processo de cristalizaçã.o em equilíbrio; complica
ções surgem quando a fusão reali za^se de rnaneira clescontÍnua (cf
Morse, 1980) .

"

começa-se a discussão sobre a fusão parcial utilizando como exenplo o conhecido diagrama residual ð.a petrogênese
An-Ab-Or-SiO' -IIZO (Figura 7 -2) . A fusão parcial inicia-se naquele
sistema quando se atingem pressões e temperaturas ad,equad,as (e. g.
Tuttle e Bowen, 1958; Morse, 1gg0; etc.): coexisten, então, con
¿

os três minerais quartzo, feldspato potãssico e plagioclásio,ta4
bém vapor e 1íquido neoformado. O ponto de fusão mínima (ponto A,
Figura 7-2), só é abandonado quando, poï mudanças adequadas na T
e P e aumento no grau de fusão parcial, dissolve*se inteiramente
no líquido uma das fases sólidas. os três peïcursos possíveis es
tão indicados esquematicamente na Figura T*z: assim, o caminho de
fusão A * B 6 o de uma rocha cuja composição inicial representa-se pelo ponto B', portanto com excesso de quartzo e plagioclásio
sobre feldspato potâssico. Caminhos d,iferentes são os ind.icados
pelas composições A e c, e A e D, que correspondem ao processo d,e
fusão parcial de rochas com excesso cle feldspato potássi.co
e
quartzo, e feldspato potássico e plagiocläsio, respectivamente.À
medida que se desloca a composição do lfquido (e.g., de A para B)
muda tanbêm a sua pïoporção e a composi.ção dos feldspatos coexistentes (para detalhes, ver Tuttle e Bowen, 19Sg-,¡ .

7-I7.
Interessa agoïa encontrar a tmagem tentuy,aL que
corresponde a essa evolução quÍmica, Toda rocha quartzo-feldspá
tica, dentro do contexto do diagrarna residual, é candidata para
possÍve1 fusão parcial, atingidos os patamares correspondentes
de P e T. Importa assinalar que é a presençd. y,eal ( e não a
potencíaL ) dos minerais indicados no diagrarna a que viab tliza
a fusão; uma rocha com a composição química do granito, porérn com
diferente mineralogia (e.g., uma combinação de jadeíta, quartzo
e anortita, con alguns minerais máficos adicionais) não
funde
sob as condições de P e T do diagrama residual. para fins ilus
trativos, toma-se o exemplo de um biotita-sillimanita
gnais s e
quartzo-feldspático, de grau metam6rfico méd.io-a1to (Figura 7-3 a ).
A partir da discussão anterior, chega-se ã 6bvia conclusão
de
que o inicio da fusão parcial só é possível nos contatos inter
granulares A, onde se tocam
as três fases minerais
e
que portanto correspondem , faciológicanente, ao ponto pseudo-eu'cético A do diagrarna residual (Figura 7-z) o aspecto textur:al
"
mais provável, ao se iniciar a fusão, será o de um filme líquido
intergranular formando-se ao longo dos contatos A (Figura 7 -s b) ,
que en três dj-nensões provavelmente adota a forma de 1âmina irre
gular. Nesse estágio de fusão incipente (<f% de 1Íquido),
nao
se forma lÍquido nos contatos B, c ou D (Figura 7-3 a). A quantí
dade de 1íquido pseudo-eutético formada vai depender ð,a conposição inicial da rocha; no caso extreno, o do gnaisse com composição mineralógica correspondendo ã do ponto eutético A, a rocha
funde-se completamente, gerando-se um fundido de composição pseu
do-eut6tica; no exemplo da Figura 7-3, as frações "restíticas"es
tariam apenas constituídas pelos minerais biotita e sillimanita,
aqui consideradas "inertes". com o aumento da proporção de 1Íqui
do pseudo-eutéctico, espalham-se as 1âminas de líquido pelos con
tatos intergranulares vizinhos (Figura 7-s c). o percurso A -)B
de fusão parcial (indicado no diagrama residual da Figura 7 -2) de
senvolve-se texturalmente por meio de variações como as que ES
tão retratadas na Figura 7*s (b,c,d); a solubirização total
do
feldspato potãssico (Figura 7-s d) permite que o líquido se colo
que agora, âo longo da linha cot6tica, poï incremento na pïopoïção de fundido e mudanças na sua composição (Figura T*z),
onde

i
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Figura 7-3.
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quartzo-feldspática, no tetraedro re
sidual Á,n-Ab-0r-Si0?-H?0. -0 triângu1o Qz-P-FK reprã
senta uma projeção ésqúemática de-pontos compositio
nais sltuados no interior do tetraedro Ab-Or:An-Qz;
sobre o triângulo base, através do vêrtice An ( ier
tetraedro na parte superior da figura) . Ab, An: aÌ
bita e anortita; F,( e o!,: fetdspato potá!sico;Qzi
quartzo (ou polinorfos) ;p;
A: ponto
., B, c e D..coirposi
pseudo-eutético de fusão _pfagioèrãsið.
'!íiimã
ções de líquidos, ern estágio jã avançado de fisão
paÌcia1;4',
composição aproximada de rocha quartzo-teldspatica, com excesso de quartzo e plagioclásio sobre feldspato potássico (ver texto). Diagrana
triangular aproxirnado, segundo Winkler (I974).
Fusão de rocha

parcial em biotita-sillinanita
gnaisse quartzo-feldspátíco (_Bi.'biotita; Ii(r felãspato potãssi
P..p1agioclãsio;
go;
Q: quartzo; Si;iitlimanitaf.
A, B, C, D: contatos duplos ou tríplices entre vá
¡ios ninerais (ver texto). a) Aspectò textural
dã
camada leucossonática antes da fusão (a rocha apresenta excesso de quartzo e plagioclásio sobre felds
pato potàssico). b)Fusão pseudo-eutética ínicial ,concentrada nos contatos A, entre quartzo, feldspa
to potássico e plagioclãsio; Iíquido aparece cono
Ianlnas_trregulares,_pouco se espalhando por conta_
tos vizinhosi c) Fusão mais avanfada, ainãa pseudo-eutética, corn rel.itos de feldipato potássico; di
Fusão parcial avançada, já ao lonio da^ finira coiéii
ca quartzo-plagioc1ãsio, do diagrãma residual (Figü
ra 7-2); feldsparo potássico tõtalmente dissojviãõ
no liquido. Biotita e sillimanita não são afetados
pela fusão. A fusão acontece sob condições total mente estãticas, con pouca redistribuiçåo de 1íquido durante as etapas iniciais de fusão, qu" po.tun_
to se concentra ao redor dos contatos rnineraiógicos
A, ou perto deles. Na parte d,con a fusão pa.ðial
quanti
ii,avanÇada,
-a fração
-rjCuiaa praticaÌnente
"tt.ont.ã-rè-entodos
dades
aprecÍaveis,
"nolhando',
contatos intergranula¡es.O esquena mostrado 6 si.moõ_
un.esquema mais reâtista supõe fusãó far
lllfi::9";
cral_sob condtçoes de,pressão diferenciada e distrf
buição homogênea do líqui.do, já desde o início ì àã
processo (Mehnert et al. , )-g73; Bilsch er a7., I974;
Arzi,
Fusão

1978b)

.

I
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coexistem quartzo, plagioclásio e liquido ¡ 1 vapoï).A maioriadas
rochas gnáissicas apresenta-se com conposições da fração fé1sica
que se projetam dentro do vale termal do diagrama residual,
ou
pelo lnenos perto dele. Portanto a solubilização total de uma das
fases só1idas (quartzo, ou um dos dois feldspatos) provavelmente
só se completa quando ja foram atingidos níveis consideráveis de
fusão parcial (e. g. , Figura 7 -S d) .
complicações muito diversas ocorrem durante a fusão parcial, particularmente atravós de mudanças na p(Hro); assin, avanços na fusão e até possíveis cïistalizações de líquido
neoformado acontecem em função da quantidade de 'a,gua presente no
sistema e da sua velocidade de difusão através do lÍquido
(e.g.
Atzi, 797 8 b) . Para uma discussão de exemplos experimentais, ver
Mehnert et â1., r97s; Btiseh et â1., rg74; Johannes, lgg0).

7.3.2. Características fÍsicas de uma rocha sujeita a fusão parcial
das características mais importantes de toda
rocha sujeita a fusão parcial e que este fenôneno vê-se acompanha
do de modificações ãs vezes muito drásticas no comportamento físi_
co, que condicionam criticamente todo o processo de coleta de mag
ma e sua posterior colocação a níveis mais superficiais.
uma

Fusão

parcial e velocidade das ondas

P

sob fusão parcial, a rocha reage com mudanças drãå
ticas em alguns dos seus parâmetros físicos (rigidez, etc.), que
afetam inediatamente a velocidade das ondas sÍsmicas. Na etapa
I
nicial de fusão, o lfquido neofornado apresenta*se intersticial
mente aos grãos residuais, adotando formas e tamanhos provavelrne!
te muito variados. un parânetro muito simples, a ,,neLação fonmaL,,
r. f " ( "aspeet ratío" ) , Tepresenta bqstante satisfatoriamente es -
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sas variaçoes extremas ? sobTetudo as relativas à forma do 1Íquido
intersticial; assim, "gotas" i-ntersticiais
esféricas
terão
r.f. = 1,0, enquanto que o modelo ceïtamente mais realista de 1âminas 1Íquidas intergranulares apïesentar-se-á com r. f. =0 ,01 ou
ainda menores. Na literatura, apresentaram-se dois modelos.
o
prineiro deles é o de Birch (1969) , que supõe gotas esf6ricas, e
cujos cá1cu1os mostram que variações significativas nas velocidades P e S sõ acontecem quando na rocha sob fusão parcial jâ exis
ten proporções apreciáveis de 1íquido intersticial (5n" ou mais).0
segundo modelo e o de Anderson e Spetzler (1970), que considera
tamb6m as possíveis variações na forma do 1íquido intersticial,
a
trav6s de muclanças na r.f.; 1âminas intersticiais, aleatoriamente
distribuÍdas, nostram-se muito eficientes para diminuir as veloci
dades P e s já no início da fusão parcial [0,]%, ou atê menos,de

1íquido intersticial)

.

0s resultados foram aplicados por geofísicos para
explicar as características sísmicas da "zorra de baixa velocidade"
(ZBV). É esta uma faixa colocada no manto superior (na "astenosfera") a profundidades que variam entre 70 e 100 kms, con espessura m6dia de uns 120-150 kns; adquire particular importãncia geoló
gica por tratar-se provavelmente da zona onde se geïa a maioria
dos magmas basálticos e afins, e cujo comportamento portanto afeta direta ou indiretamente a maiorj-a dos p1'ocessos petrogen6ticos
na crosta. Os cá1cu1os citados acima sugerem qlle quantid.ades ex
tremamente pequenas de 1íquido (da ordem de 0 , 1- r ,0e0, colocad.o co
mo 1âminas intersticiais com r.f. < 0,01) bastan para reduzir os
parâmetros e1ásticos das rochas ultranáficas e portanto as veloci
dades das ondas; ainda que o lÍquido se apïesente como gotas in
tersticiais esféricas (r.f. = 1), não 6 necessário mais do
que
5-6eo de 1íquido para explicar as pïopriedades ð,a zBv (Figura 7 -4) ,
Contraste de densidades entre 1 iquido neoformado e resîduo cri

talino

s

gera1, a pressões reduzidas , as diferenças de
densidade entre 1Íquidos e as rochas correspond.entes são bastanEm

7

Figura

7-4

Variação da velocidade das ondas sísmicas P e S, em
função do proporção de fração 1Íquida (%L) e a re0
1ação formal r. f. (Anderson e Spetzler, 1970) .
lfquido encontra-se como "gotas" intersticiais,
com
forna definida pela ,:e1ação formal r.f. , que define a razão entre largura e comprimento, nun perfil
da "gota". As curvas representam a velocidade para
várias r,f. (indica-se o logaritmo decimal da r.f,) l
não se repïesenta a curva -1, extremamente similar
ã do "zero". O intervalo marcado pelas duas flechas
opostas marca as velocidades encontradas na ZBV.
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te marcadas, da orden de 0,3-0,7 g/ cm3 (aproximadamente 5*15% , e.
9., Clark, 19ó6). Em rochas submetidas a fusão parcial, o 1Íquido neoformado e o reslduo cristalino, enbora equilibrados,
são
de composições geralmente bastante diferentes (sobretudo nas eta
pas iniciais de fusão). Assim, ufl lherzolito f6rti1 ( p :
S,55
?
g/cm") pode-se equilibrar com um 1Íquido basáttico quando subrneti
do a fusão parcial inicial, con densidade de aproximadamente 2,6
g/cm3.
A naioria dos 1íquidos com mg > 0,6 são provavel
mente "primários" e produtos portanto de fusão parci.al direta de
rochas do manto (tanto maior a proporção de fusão païcial, quanto
maior o coeficiente mg) ; embora pouco marcado, nota-se claro aumento na densidade dos líquidos magmáticos com o incremento
do
coeficente mg (ver Figura 6-24).

Densidades de liquidos e sõl idos a pressões elevadas

As equações que estimam a densidade de 1íquidos e
sólidos a pressões elevadas, são função tanto da densidad,e ini
cial Po (a P - 1 atm e T de referência), como do mõduLo de compressibiLidade (o inverso do coeficiente de compïessibilidade) e
de sua deríoada en função da pressão; os dois últimos parâmetros
são inversamente proporcionais ã densidade da rocha, a pressões e
levadas. 0 nódulo de compressibilidade, a 1 atm , é da ordem de
0,05-0,30 mbar païa a maioria dos 1íquidos silicãticos industriais,
e da ordem de 0,1-0,2 mbar para a maioria dos magmas bãsicos
e
intermediários; entretanto, 6 dez uezes maion que o dos silicatos
geologicamente inportantes, particularmente os que se encontram no
manto (o1ivina, enstatita, diopsídio) (segue-se aqui o enfoque de

Stolper et â1. ,

1981)

.

o aumento da pressão, os 1íquidos magmáticos
se comprimem mais rapidanente que os minerais citados ) consequen
temente aumentando a sua densidade e dininuindo o contraste com
a dos cristais (e rochas). O efeito t6rmico sobre o nôdulo
de
Com
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compressibilidade parece ser nulo ou muito pequeno (maiores pressões na Terra geralmente estão aconpanhadas de temperaturas mais
elevadas) e portanto não compensam a tendência do aumento ð.a den.sidade dos 1íquidos com a pressão.

0 resultado e euo, na Terra, se gera uma conl)er¿
gância de densj-dades entre rochas e 1íquidos nagmáticos, que no
extremo pode at6 se converter em inversão de densidade (1íquidos
nais densos que os sótidos) . Cá1culos efetuados tentativamente com
alguns valores conhecidos (ou estinados) perrnitem obter cuïvas de
variação de densidades que ilustram claramente essa tendência (Fl
fura 7-5). A identidade nas densidades de líquido neoformado e
resÍduo cristalino estabelece, portanto, uma possíve1 condição 1i
mite para a extração de magmas ; abaixo do limite, magmas neoforma
dos são gravitacionalmente estáveis e voltam a se cris talízar sem
se deslocar (para discussão, ver stolper et &r., 19g1).
Fusão parcial e viscosidade

considerações teóricas e experimentos em sistemas
naturais mostram que a viscosidade de uma rocha submetida a fusão
parcial modifica-se de maneira extremamente descontínua. para urna
mistuz'a de esferas rígidas, imersas num 1íquido newtoniano visco
so, a viscosidade relativa I, expressa-se pela
equaçao
d;
Einstein-Roscoe, tal- que :

fr= \^/ nl = (1,35 C - 0,357'2'5

onde t* e n1

as viscosidades da mistura e do líquido, respectivamente, e C 6 a fração fundida (em proporções volumétricas)
(e.g.,Arzi, 1978 a). o termo entre parêntesis torna-se zeïo para
uma fração crÍtica C de aproximadamente 0,259, e a viscosidad.e re
Lativa passa a ser infinita para frações menores. Atinge-se assim
o patamar da chamada pz,opoz,ção neoLígiea cnítzca (pRC) ( Arzi ,
1978 a) a partir da qual não existem diferenças, €il termos de vis
cosidade, entre a mistura sótido-1Íquido e um s6tido totalmente rÍ
são
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Variacâo nas densidades de alsuns ninerais do

90

roo
C

¡nanto

e de iÍquidos basátticos e ptërltricos vários(Stolper
et a1.,198f). Densldade em g/crn', vs pressão em
kb . Variações de densidade calculadas segundo uma
equação de estado de Birch-Murnagham de terceiro grau.
Para llquidos, a derivada do n6dulo de compressibilidade ê K'*= 6-7" epquanto que o m6du1o de compres
sibilidade'
K; varia entre 0,I15 e 0,2 mbai.
Dí,EcL,Ga e 0L: ' densidades calculadas de dio¿
sÍdio, eclogito, granacia e olivina, ïespectivanìentã,
a vãrias profundidades, I e 8:densidadès calculadas
de 1íquidos basâlticqs picríticos a pressões eleyadas ( P^ = Z,7S Elcn"1, com Kl = 0,115 nbar, e Kf =
= 0,2 mUar, respectivanente:'C..densídades calculadas dos 1Íquidos que se equilibram com lherzolito a
várias pressões. D e E:valores aproximados de P para topo (profundidades de ó0 até I20 ms) e
base
(220 km) da ZBV, respectivamente.

Figura 7-6,

V:iscosidade relativa de mistura de 1íquÍdos e só1i-

dos (Arzi, 1978a) . A linha representa os valores de
viscosidade relativa ( n_ ) calculados segundo a
fõr¡nu1a de Einstein-Roscoå (que vale para ésferas
rígidas con 1Íquido viscoso intersticiàf, d.e cornpor
tamento newtoniano). A linha tracejada une valoies
experimentais (indicados como elipsõides) que indi_
cam o conportarnento do início de fusão ern granito

(ver t.exto).
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gido" A mistura encontra-se então como nassa reologicamente imõ
vel, que só pode se movimentar poï' aumentos nas proporções do fun
dido (Figura 7 --6) .
ser parcialmente aplicado para rochas. Experimentos vários indican comportamentos análo
gos tanto para basaltos como para rochas granÍticas. A pRC païa
1íquidos granÍticos ê de aproximadamente 20eo , enquanto que paï.a
basaltos 6 provavelmente da ordem de s0% (Figura 7-6; cf.
dados
citados em Arzi, 1978 a). Ainda 6 muito cedo para avaliar o com
portamento reológico de rochas parcialmente fundidas. Entretanto,
conclusão importante do exposto é que sótidos parcialmente fundidos, sob condições de rigidez, apresentam-se com viscosidades ïe
lativas muito elevadas, e só podem se movimentar como "1íquidos "
quando a proporção de fundido ultrapassa a pRC.
O modelo apresentado pode

7.3"3" A geração de magmas e a "condição de rigidez"
das características salientadas nas
seções anteriores impõem severas condições limites para modelos petrogen6ticos. Uma delas obtém-se a partir da aqui chamada "cond.ição de rigidez", para a qual são supostas as seguintes 1ímitações
Algumas

l)

Rigidez da nocha sob fusão (e, portanto, validade da equação
de Einstein-Roscoe, con o qual diminui ou torna-se inexistente o contraste de viscosidade entre a massa parcialmente fundida e a rocha encaixante; Figura 7 -6) .

2) Contz,aste de densidade entre sõtido e 1íquido intersticial
não superior a 0,5-0,7 g/cm3 portanto semelhante ao que se
observa, à pressão atmosf6rica , entre rochas e 1Íquidos delas
derivadas por fusão parcial.
,

Nessas condições,

contraste de densidade entre g
rna mas sa parcialmente fundida (at6 20e") e a rocha encaixante
6
7
de, no máxino, 0,05-0,07 atê 0,10-0 ,I4 E/ cm' . Entretanto , a vis o

7-?,6

cosidade da massa em questão permanece sumamente elevada, inviabi
lizando processos de extração de 1-iquido oun pelo menos, retardan
do-os exageradanente. Mecanismos de "filter pressing", poï exem
p1o, não atuam sob essas condições de rigidez.
A ênfase na ausência de contoastes de viscosidade

entre rochas parcialmente fundida e rocha encaixante, f.az
com
que a "condição de rigidez" limite severamente as hip6teses so
bre a geração de magmas: magnas podem-se gerar unicamente quando
a proporção de 1íquido neoformado ultrapassa a PRC (ver item ante
rior) , jã' que só neste caso pode-se imaginar que a massa submetida a fusão parcial se movimenta solidariamente (e.g., como diápiro) ou diferenciadamente (e.g., separando 1íquido
por " filter
pressing", etc).

7.3.4.

A geração de diápiros ascendentes por contrastes de densidade

Existe hoje consenso de que as rochas do manto
comportam-se como materiais eminentemente p1ásticos; evidências
nesse sentido acumulan-se e constituem a bagagern de toda teoria
petrogenética e tectõnica. Linita-se desse modo a "cond,ição
de
rigrdez" para alguns casos mai.s específicos, ja que dificirmente
parece ser condição aceitável para a geração de magrnas no manto
Torna-se assim necessário estabelecer uma "condição de plasticida
de".

tipo

mobilizar-se por mecanis
mos "Tamberguianos" cujo "detonante" são os contrastes de densida
de (e.g. Ramb€rg, f972).0 modelo parte de uma instabilidade grat¡itativa (e.g., na forma de uma "banda de baixa densidade" imeïsa
no manto) na qual se geram espontaneamente ondas de instabilidade
com o eüe, por coleta de material por fluxo p1ástico, desprendem-se massas diapÍricas que se movimenta verticalmente. A sequência
de eventos nesse tipo de fenômeno o por outra parte inteiramente se
melhante ao que mobiTiza os diápiros salinos, 6 muito caracterísMassas desse

podem

tica; 6 detalhadanente discutida en várias publicações ( e,g.
Se1ig, 1965; Trusheim, 1960; Murray, 1968; Whitehead e Luther
1975; Marsh, I979a, 1979b). Uma vez em ascensão, o diápiro ïesfria-se, idealnente, segundo dois regimes extremos. um deles ê a
condição linite de resfriamento imposta pelo gradiente adiabático, que para silicatos é tipicamente da orden de 0,3-0,5oc/km.
A outra 6 a que pode ser imposta pelo gradiente geotérnico, que
a baixas profundidades 6 da ordem de 20-sOoc/km, e a profundidades médias (100-200 km) atinge apenas alguns graus por km.
,

Interessa agoïa destacar que no regime c1e resfriamento adiabático, os diápiros constituem-se em anomalias tér
micas, podendo portanto facilmente atingir termicamente a curva
do seu próprio "solidus" durante a ascensão. O mecanismo é itustrado na Figura 7 -7 , mostrando cono diápiros profundos submeti dos a este regime térmico acabam inevitavelmente se fundin.lo(par
cial ou at6 totalmente) após intersecção com o "so1idus".
Este mecanismo ê essencialmente um processo de
"fusão por relaxamento de pressão" ("pressure release melting") ,
proposto por vários autores para explicar o inÍcio de fusão (por
eX., em cadeias meso-oceânicas) nas rochas ascendentes do manto
que participam de c61u1as convectivas (e.g., Green e Ringwood ,
1975; Oxburgh e Turcotte, 1968; Turcotte e Ahern, 1978).

7.3.5. o início da fusão, a "condição de plasticidade" e a geração
de magmas por "percolação"
São inúmeras as hip6teses propostas para expli car o inÍcio de fusão, tanto no manto superior cono na
cros t a
inferior; para um resumo criterj-oso, ver Yoder (1976) . Basta in-

dicar que a maioria das hipóteses é fisieanente viáve1, o que
por outra parte apenas disfarça uma ignorância filos6fica gera1,
travestida de especulação científica. pouco vale propor hip6te
ses gerais que, en última aná1ise, não são verificáveis por fa1ta de provas concretas.
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Ascensão e fusão de diàpj.ro sólicìo através do manto
(Ranberg, I972), As curvas representam o gradiente geotermico esquematizado (curva U), a do "so1i -

dus" (curva A) e a do resfrianento do diápiro sesun
do um gradiente adiabãtico (curva B). O aiãpiro ãeS
prende-se do níve1 1 por instabilidade grãvitati:
va; no nÍve1 2 inicia-sè a fusão, por intãrsecção do
gradiente de resfriamento com a curva do "so1idus"
(observe-se que este regime de resfriamento converte o diãpiTg gn anonalia térmica positiva, ao longo
de sua subida) . No nível 3, estabè1ecem-se as conãi
çoes para uma eventual fusão compìcta do diãpiro, õ
processo aqui_ representado é completamente gera1, e
aplica-se também para diápiros pãrcial ou tõtalménte I lquldos .

_2
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Para nosso caso, estamos apenas supondo que
a
fusão parcial jâ se iniciou (e,g., na zoîa de ZBV, ver
item
7.2,2), Neste caso, a "condição de plasticidade" coloca, contra
riamente ao caso anterior da "condição de rigidez", limitações de

outro estilo:
1)

?ì

0 contraste de densidade entre 1íquido neoformado intersti
cial e o resíduo cristalino converte-se em causa principal
comportamentos reológicos diferenciados.

de

a "condição de plasticidade" permite separação seletiva de
cristal e 1íquido intersticial, o primeiro se deformando plas
ticamente e o segundo se coletando por peïcolação (e.g. S1eep,
1974; Stolper et a1., 1981).

0 mecanismo de percolação ö ilustrado esquematicanrente na Figura 7 -8. 0bserve-se que as limitações irnplícitas
no nodelo anterior (a "condição de rigidez") ínvalidariam o es
quema da Figura 7-8; entretanto, Dâ condição p1ástica os
cristaj-s e o líquido se movimentam de forma não soLidã.y,ia (ver detathes na Figura 7-8). No caso limite de coleta extremamente "eficiente" (e.9.,70-90eo de 1íquido), forma-se uma bolha rnajoritaria
nente nagmática, que ao se tornar gravitativamente instãve1 movi
menta-se posteriormente por necanismos ramberguianos (diápiro mag
mátíco). Por outro 1ado, basta que se atinjam concentrações significativas de 1íquido (e.g., 20 ou 30e") para criar uma instabilidade gravitativa que possibilita eventualmente a ascensão de
diápiros parcialmente só1idos; esse corpo estarã então submetido
a fusão parcial crescente à nedida que avanç a para a superffcie,
ã semelhança do acontecido com o diápiro ilustrado na Figura 7 -7 .
A quantidade de 1Íquido a se coletaï dependerá em
ú1tina aná1ise de uma s6rie de fatores intimamente inter-relacio
nados (principalmente, o gradiente de temperatura regional , u"*
como a velocidade de resfriamento do liquido e da percolação, e
o ternpo necessário para gerar e deslanchar uma instabilid.ade gra
vitativa; para uma discussão destes fatores o ver stolper et â1. ,
1981; mecanismo semelhante é o proposto poï Turcotte e Ähern,1g7B).

7-30.

Figura 7-8

geométrico de coleta de magrna, poï percolar
durante
a fusão parcial, Supõe..se condição plás
ção,
tica de rochas do manto (ou da cr.osta) e portanto
possj-bilidade de separar o 1íquido dos cristais resi
duais que se caracterizam por apresentarem densida *
des diferentes. Escala arbitrária. As linhas A e A'
representam horizontes de referência, a) Esquema de
fraturas verticais, condicionando a permeabilidade do
s istema
Fração do 1ïquido aproximaãamente ZTeo ,concentrada ao longo das fraturas verticais (as linhas
verticais podem tanb6m ser consideradas contatos entre grãos minerais iso-orientados verticalmente, mudando adequadamente a escala). b) Fim da fusão parcial (20e" aproximadamente de 1íquido total) e inÍcio
da percolação. A metade do 1íquido concentrado nas
fraturas ascende por percolação. Supõe-se velocidade
constante de percolação até o horizonte A' , acima do
qual a velocidade de percolação é nula. A camada inferior perdeu aproximadamente l}eo de 1Íquido,enquan
to que a supeïior (abaixo do horizonte A') encontral
-se com 30eo de líquido. c e d) Variações no volume
de 1íquido na camada_superior, durante o avanço_ .do
processo de percolação. 0bserve-se que ê necessario
supor velocidades diferentes de percolação, para con
centrar o 1Íquido; as causas podèm ser -nuitõ varial
du: (cf .discussão ern Stolper et â1., 1981). Conse
quência extrema deste proðesso (ver Figura 7-Bd) pode ser uma camada inteiramente liquida. A alternativa mais provável, contudo, é o inicio de movimenta
ção diapírica por contrastes de densidade (a que é
maior acima do horizonte A'); duas alternativas pa
ra este caso apresentam-se nas Figuras 7 -9 e 7-10. 0
esquema representado
pode ser apli.cado tanto para um
mecanismo estã.ti.co (cõmo explicãdo acima, com os horizontes A e A' fixos) ou dinãmico com ligeiras modificações (e.g., horizontes A e A' rnigranão para ní
veis superiores, com percolação e fusão parcial ã
tuando sinultaneamente) .
Esquema
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possiveis vari antes desse segundo caso
são ilustradas nas Figuras 7 -g e 7-10 (diápiro parcialmente sótl
do se movimentando por canal vertical preferencial, Figura 7 ^9 ;
concentração de 1íquido en bandas hori zontais o gravitativamente
instáveis, com formação de diápiros, Figura 7-10).
Algumas

7,3,6. Velocidades de coleta e de ascensão de diápiros
Na literatura, denomina-se de "Tise .time" o tempo necessário para que uma 1âmina gravitativamente instáve1 passe a apresentar os primeiros sinais de deformação sinusoidal. O
"rise time", estimado em perto de 200.000 anos (para um material
com viscosid.ade da ordem de 702T poises), é diretamente proporcional ã viscosidade do material e inversamente proporcional tan
to ã extensão 'Ja ãrea fonte como ao contraste de densidades ( Selig,
1965; Marsh , 197 9b) . 0 tempo de coleta , atê a condição de ascen
são, pode ser tentativamente estimado em outros 200.000 anos,che
gando-se assim ä conclusão de que bastam perto de 400.000 anos
para gerar e movimentar urn diápiro.

A velocidade de ascensão pode ser facilmente estimada, à Luz da velocidade de subdução de placas (que e ð.a or
dem de 10 cmf ano, ern in6dia) . com efeito, o diápiro que escapa de
uma "zorra de Benioff" (ver Marsh, L979a, L97gb) deve movimentar-sê, no minúmo, com velocidades de 10 cm/ano; caso contrário, o
diápiro seria arrastado pela placa atê nÍveis nais profundos. Es
sa velocidade supõe que o diápiro peïcorre 100 kn no tempo mã.æimo de 106 anos. Na realidade, as velocidades de ascensão de
diã,piros devem ser superiores, €il parte pela "buoyancy" a
que
estão submetidos, e em parte porque o pïocesso é auto-acelerad.or;
ã nedida que a nassa se movimenta, aumenta a fração líquida e
portanto também o contraste de densidades (ver Figura 7 -7) : provavelmente, 100 km são percorridos pelo diápiro em menos
de
200.000 anos (ver estimativas em Marsh, 1979b).
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Figura 7-10.

.

Percolação como rnecanismo de geração de diápiro parc:ialmente fundido. a) tìsquema semelhante ao da Figura 7-8 d, assi.nalando concentraçâo seletiva de 1í cluido ao longo de canal (e.g., zona pressíonada) ;indica-se com linha grossa os limites do diápiro, a se
desl.ocar como massa parcialmente fundida. b) idem an
terior, identificando en escala maior os contornos
do diãpíro a s_e deslocar, e o canal de concentração
da alomalia térmica, responsável pela fusão parcial,
0 diápiro, uma vez deslañchado, s-e movinenta'segundo
um esquema ramberguiano, podendo portanto fundir -se
durante sua ascensão (Fieura 7-7).

gravitativamente _instável , fo¡nada por percolação de 1íquido magmãtico,
Representa-se c,squematicanente unìâ carnadã de lnenor àensiclacle (c,o,,tornos marcados pot' traço grosseiro) com liquido in _
tersticial (ver Figura 7-Sd), 0bserve-se as ondas
de instabilidade, ðomo prirnãiro passo pariì
a foÌrnâ
çao de draptros (d: comprimento de onda) . O volurnã
da camada é considerado'constante, con conpensa
ções produzidas por fluxo p1ástiio lcomo referôn _
c1a, colocan-se os horizontes A e A',
ver Figura
-pr.
7-Bd) . O pontilha!9-r9t.gt"nta
o matéria1 quE,
fluxo p1ástico, soma-se as partes dornrcas, narca _
das.por-tracejaclo ob1Íquo. À formaçdo de urna.årurepresenta umâ alternaiiva para o caso
9u,JnttaveI
lndlcado na I-'igurâ 7-9.
Carnada
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Chega-se assim a estimativas globais, entre o i"í_
cio e a colocação final clo diápiro originado no manto, da ordem
de 500.000-600.000 anos, relativamente modestas se comparadas com
as incertezas normais das datações geolõgicas e geocronol6gicas.

(Para hipóteses de colocação não diapÍrica, veï Turcotte
e
Ahern, I97 8;Weertman , 1971; Anderson e Grew, 1977; Shaw, 1980).
7.3,7.

Magmas

alcalinos, produtos de fusão inicial?

As hipóteses prévias de geração de magmas'alca1inos sugeriam fusão apenas inicial (1-5%) de rochas do manto ( ver
referências em Wy11ie, 7971; Carmichael et a1., Ig74; Yoder,LgT6;
etc.) t pãTã fugir ao obstáculo colocado pelos teores extremamente
baixos de alcalis e outros elementos LIL que eram supostos típi
cos das rochas mant6licas. Sõ esse artifício permÍtia concentrar
esses elementos nas proporções requeridas pelos 1íquidos a1calj- -

nos (cf.

tamb6m

Harris, 1974).

Essa inagem pode agora ser mudada para outra, pïo
vavelmente mais realista, lembrando algumas das condições discuti
das acima:

1) A presença de "metassornatitos" no manto minimiza o problema da
concentração de elementos incompatÍveis no 1íquido neoforrnado.
com K¿ típicos da ordem de L0'2 a 10-3 para a maioria dos ele.
mentos inconpatíveis em olivinas e piroxênios (e.g., cox et
â1., 1979), metassomatitos com r-Zqo de á1ca1is geram 1Íquidos
altamente enriquecidos en ã1ca1is, mesmo supondo fusão totaL
(ver modas de possíveis metassomatitos, e composições químicas
dos minerais metassonáticos, nas referências citadas no item
6.3)

.

z) 0 mecanismo de percolação, mostrado na Figura 7-8, deve apre
sentar efeitos concentradores idênticos aos do "zorle refining"
(Harris, 1957, 7974; Harris e Middlemost, 196g). A concentra
ção rnáxima, neste caso, equivale a l/Kd (i.e., païa K¿ de L|-z
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a 10-3, a concentração do elemento incompatíve1 no 1íquido toï
na-se 100 ou 1000 vezes superior äque1a encontrada na
rocha
originali e.g., Cox et al., IgTg; Harris, Ig74).
3) 0 necanismo de percolação mostra tanbém uma imagem geológica
que é inteiramente compatíveI com as estrutuïas encontradas nos
nódu1os compostos, ja que estes se caract erizam poT
mostrar
veios e "diques" de piroxenitos, supostamente depositados por
liquidos magmãticos pelo mecanismo de "crystal p1ating,, ( ver
item 6.3) . Movimentação de 1íquidos magmáticos ',mantélicos *
através de canais e veios não é, portanto, uma proposta
que
carece de fundamento geológico.

A

proposta torna desnecessária a idéia da
concentTação extrema de ã1calis (e outros elementos "LIL")
nos
1íquidos alcalinos por fusão parcial inicial. O manto previamente
enriquecido em elementos "LrL" começa a fundir, coletando-se os
1Íquidos por mecanismos de percolação (Figura 7-s) ; eventualmente,
desloca-se toda a massa, parcial ou totalnente fundidar poï mecanismos ramberguianos. A própria ascensão do naterial propicia um
aumento ainda maior da fração fundida (Figura 7.7).

7.4.

imagem

ESTRUTURA CRUSTAL

EA

GERAÇÃO DE MAGMAS ALCALINOS

NA BACIA

DO PARAN,4.

A geração de magmas alcalinos, t6pico nuito dis_
cutido, supõe-se ligada principalmente a domeamentos regionais e
"rifting" em áreas continentais (e.g., Bailey, 1g64 , rg74) " Testam-se aqui hipõteses semelhantes para o caso das manifestações
arcalinas da Bacia do Paran6,. Previamente, resume-se algumas ca
racterÍsticas geológicas gerais:

alcalino da Bacia do paranã aparece situaclo apenas nas suas bordas. Este padrão nanifesta-se muito claramen
te do lado brasileiro , âo longo das orlas oriental e nor

a) O nagmatismo
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oriental da Bacia (e.g., Ulbrich e Gomes, 1981). Padrão seme
thante repete-se também do lado paraguaio e boliviano, j6, que
inforrnações mais recentes conunicam a existência de numerosas mg
nifestações alcalinas localizadas numa faixa que se extende pe1o flanco oriental do Arco de Assunção e inclui, para Norte,as
ãreas de candelaria e velasco (Alrneida, 198s; Haggerty e Mariaûo, 1983).
q)

ia se conJreçam idades K/Ar para a maioria das ocorrências
alcalinas brasileiras, o padrão é ainda muito pouco claro ; aparentemente,as idades se concentram em duas épocas, entre 80 e
100 ma e entre 120 e 140 ma (ver compilação de idades
em
Ulbrich e Gomes, 1981). 0 magrnatismo basáltico, por outro 1a
do, manifesta-se como corpos vulcânicos e subvulcânicos que se
concentram en torno dos 120-130 ma (e.g., Cordani e vandoros
1967; Fodor et aL.,1983). As poucas idades K/Ar conhecidas pa
Ta as ocorrências paraguaias sugerem que estas rochas são mais
antigas que as do lado oriental (e.g., 135 e 143 na para cerro
corá; r29 e r49 ma para cerro chararã; entre 110 e 180 ma para
o 1acõ1ito de Sapucaí). Almeida (1983) relaciona a colocação das
rochas alcalinas da orla oriental da Bacia do Paraná com dois
eventos magmático-tectônicos principais, relacionados com a rea
tivação wealdaniana (A1meida, 1967, 1969). o primeiro desses e
ventos seria contemporâneo ao vulcanisrno b as-altico da Bacia ( f
dades Jurãssica superior e cretáceo inferior pré-Aptiano).
o
segundo evento ocorreria no Cretácio superior, com derradeiras
Embora

,

manifestações no Eoceno.
c) Considerações geológicas

e geocronológicas e, em parte, meramen
te geográficas, indicam que a zona da Bacia do Paraná esteve sub
metida, êil épocas pré-nptianas e Aptianas, â pelo menos
duas
anomalias térmicas acentuadas, de 1oca.1ização e nagnitudes dife
rentes. uma de1as, a mais importante e ainda atuante, é a que
se liga ã criação constante de crosta oceânica, râ cadeia mesooceânica at1ântica. A outra, separada da anterior, 6 menos im
portante e de duração temporal obviamente linitada; é a responsável pelo pïocesso de fusão de manto infra-continental, na ä,rea
da Bacia do Paranä (ver, entre outros, Fülfaro et â1., 19g2, e
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bibliografia a1i indicada). vários dados geocronolõgicos sugerem que as nanifestações basálticas da Bacia do paranã não
são inteiranente conteniporäneas, observando*se uma tendência
para idades nais antigas nas regiões meridionais (santa catarina) e mais novas na parte setentrional (são paulo) (cordani
e Vandoros, 1967; Fodor et â1. , 19BS)
Esta característica
(por outra parte, passíve1 de correção, efl função de datações
mais novas e abrangentes) sugere que uma anomalia térmica infracrustal se destocava de s para N, à maneira de um ,' hot
spot " ou manifestação semelhante. A julgar pelos dados oïa
disponíveis, inexiste migração similar de ocorrências a1ca1i
nas, na orla E da Bacia. (para idades das rochas alcalinas
do LitoraL são Paulo - Rio de Janeiro, e interpretações genéticas ? ver Herz , Ig77)
.

.

Qualquer pretensão de explicar a gênese dos
magmas alcalinos deve, forçosanente, se ligar aos seguintes condicionamentos geol6gico'temporai-s, d.iretamente emanados
dos

itens è, h e c, citados acima:

1) As rochas alcalinas ligadas a história da Bacia do paraná o
corren, aparentementeo sobretudo como manifestações marginais
à própria Bacia. poz,tanto, os pyocessos que conl;z.oLam a subsi
dãneøa ( e soez,guimento compensad.or na.s boz.d.as ) são tambám os
que determinam o ma.gma.tismo alcalino como manifestação pyed.ominantemente marg inal,
2) As manifestações arcarinas só ocorrem? aparentemente, tanto
contemporânea como posteïiormente ao magmatismo basáltico; a
subsidência da Bacíao cabe lembrar, começou antes do evento
vulcânico. Pontanto" o magmatismo aLcaLino nã.o e um magmatis
mo de subsídância, semeLhante àquele que aeompanha t,z,dftsn in
tz.acz,atõnieos (e.g., graben do Reno).
3) A julgar pelas idades K/Ar, as manifestações alcalinas ocor
rem concentradas em duas 6pocas (ver item b, acina) :
una,
grosseiramente contemporânea aos basaltos, e a outra, poste
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rior . Portanl;o, o ef eito tez,mico assoezado ã coLocação dos
basaLtos á duplo: no znterior da Bac'La (e em paz,te na perifez.ía, como diques ) coLocam-se basaltos, enquanl;o que rla perif e
ria d.parecem (quase?) stmuLtaneamente as rochas alcaLinas int)

4) As ocorrências alcalinas derradeiras se colocam, a julgar pe1as idades K/Ar, uns 20-40 na (?) posteriormente ã extinção do
magmatismo basáltico na prõpria Bacia. Portanto, o mesmo fg
nõmeno (anomaiia tá.rmr,ca?; V,Hamza, com.oraL) que gerou o mag_
matismo basã.Ltico e o estopím parla oz,dginar, com atraso, l;ambém o ma,gmatismo alcaLino taz.dto.
Esses fatores geofõgico-tenporais são muito
severos e linitan consideravelmente qualquer opção gen6tica. Pre
tende-s€, nos parágrafos seguintes, estabelecer algumas bases pa
ra a identificação das possíveis causas do magmatismo a1ca1ino.

7.4,L. A crosta na Bacia do Parana
Na Figura 7 -IL estabelece-se um possíve1 esquema de distribuição de densidades na Bacia do Paranâ." Na Figu-

Ta 7-II A, identifica-se demaneira esquemática, a estrutura da
crosta, na etapa inicial de subsidência da Bacia. Embora o mode1o seja tentativo, e sujeito a críticas, tem por finalidade apenas estabelecer subsídios para uma discussão. Ignoram-se as causas da subsidência inicial; uma vez iniciado, o processo é de
certa naneira auto-sustentante (possíveis agentes causadores,dis
cutidos na literatura mais recente, incluem mecanismos os mais
variados: anomalias t6rmicas locais, seguidas de domeamento re

gional e posterior subsidência, êil parte acentuada por vãrioscom
plicadores geolõgicos, cf . Hstl, 1965; BaiLey, 1964, Lg74;S1e€p,
1971; Falvey, I974; Haxby et â1., I976;, "rifting" ativo,Boillot,
1981, p,34; De Charpal et ã7., 1978; Bott, 1980; adelgaçamento
91oba1 da crosta por "creep" da crosta inferior e intermediária ,
Bott, 1979, 1980; esticarnento da crosta, com efeitos térnicos colaterais , McKenzie, 1978 ; etc. ) .
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Figura

7-ì.1

A crosta na Bacia do Paranã (esquemático), Supõe-

se

isostático simples (e.g., Boi11ot, 1981, p.
28), As densidades médias supostas são: croata, 2,8
g/ cm3 ; manto t.¿tos f éz,ico, 3 ,3 g/ cni i
rochas eedinen
tares ,2,3 g/cm3 i basaLtos
2,95 g/cn3
A, Soerguimento marginal na Bacia do Paranã, conpen
sado por afundanento da descontinuidade M em 5,ó km'
B. Subsidência e:n épocas pré-basá1ticas, após de posição de una espessura máxinra de 3,5 km de rochas
sedimentares; o afundamento da superfície M é agora de
8,4 km,
C, A subsidência após_a colocação dos basaltos (es pessura mãxi¡na suposta <ie 1,5 km).
Com aetae ínð,íca-se o fluxo compensador j-nfracrustal
(centrípeto nas épocas de adelgafamento da crosta, em
A e B; centrífugo, para compensar a maior densidade dos
basaltos, na época pós-basá1tica C).

rnodel.o
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Na Figura 7-II B, retrata-se uma possÍvel dis
tribuição de densidades ap6s a deposição de 3,5 km de rochas sedi
mentares, Tepresentando esquematicamente as condições imperantes
nas épocas pré-b asâl-ticas (e. g. , Soares, 1981; Northfleet e.t ât. ,

gravimétrica, a crosta in
frajacente deve-se adelgaçar ainda nais (cornparar Figuras 7-11 A
e 7-11 B).
1969;

Gama

et a1., 1982);

como resposta

Na Figura 7- IL C, representam-se as condições
após o térrnino do evento basãltico. O efeito gravimétrico e geoló
gico do magmatismo basá1tico é duplo: coloca rochas densas sobre
outras lnais leves pré-existenteS, e opera um aquecimento geral da

crosta e da litosfera infrajacente.
A descontinuidade M vê-se submetida, ao 1ongo desta história, a duas etapas contrastadas. Prineiramente,ele
va-se a descontinuidade M (Figuras 7-IL A e 7-Lj' B), e o cor
respondente deficit de densidade deve portanto ser compensado por
fluxo infracrustal (ver seta, Figuras 7-11 A e 7-L1- B). Poste
riormente, a sobrecarga basâLtica afunda a descontinuidade M, e a
compensação gravirnétrica deve ser sustentata por inversão do fluxo infracrustal: antes centrípeto (no sentido E-W) , e1e tornou-se
então centrífugo (sentido W-E; Figura 7-11).

7.4.2. A litosfera na Bacia do Paraná
A Figura 7-I2 mostra esquematicamente um po$
síve1 rnodelo de crosta e litosfera na Bacia do Paranã, baseados em
nodelos geofísicos j6, anplamente discutidos na literatura ( e.g. ,
McKenzie, 1978; Turcotte, 1983; e muitos outros). Observe-se que
o adelgaçamento da crosta irnplica em espessamento da litosfera, ao
estilo dos modelos "ativoS" e "passivos" adOtadoS pAra expliçar
"rifting" intracontinental (e.g.,Sengor e Burke, 1978; Turcotte ,
1983). Não se descarta a possibilidade (geofisicamente viãve1?)de
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Figura 7-1?.

A

lltosfera nê Bacfa do Paraná. E e H assina

o

leste e oeste, respectivac
Tnente.BP,t Bacla do Paranâ¡ C,' crostal ¡,! litos
feral A,'astenosfera.
a): adelgaçanento da crosta e formação da subsi dência inicial (por fenôrnenos ativos ou passivos,
cf. Turcotte, 1983¡ McKenzie, 1978). A área
da
Bacia converteFser pelo menos temporariamente, em
anomalla t€rmica.
seta,B indicam a dissipa os possfveis-cação térmica er consequentemente,
^s
rninhos de soluçôes metassonatizantesi o pontíLhado
prefereniial
indica as áreai de concentração
de
elenentos incompatÍveis, nas intèrfaces astenosfe
ra-litosfera e lltosfera-crosta.
0s "eventos de
enriquecinento" ern elenentos LIL são deslanchados
pela presença da anonalía térmica inicial.
b) as setas mostran o fluxo compensador na litos
fera (ver Figura 7-11); na astenosfera, indica-sã
fluxo de astenosfera quente (causa,ou efei.to , do
adelgaçanento da crosta). A el.evação da interface astenosfera-litosfera, que reflete a atuação
de anornalia tér¡nica, não deve perdurar, no caso
da Bacia do Paranã (contrariamente ao caso
rrriftsrr como o do vale do Reno, com vulcanis¡no de
as
lara as åreas narglnais

sociado)
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por domeamento positivo das isotermas (co
mo sugerido na Figura 7-LZ a). Na Figura 7-IZ b mostra-se esquematicanente o sentido do fluxo compensador na litosfera (ver Figu
Ta 7-II e comentários no texto) e na astenosfera (conparar com
Turcotte, 1983, p,707), Como resultado, a Bacia sujeita a subsi atenuação da litosfera,

dência converte-se (pe1o menos temporariamente) em anomalia térmi
ca positiva.
das conseqüências desta imagen é especial
mente interessante. A dissipação da anomalia térmica, indicada es
quematicanente pelas setas da Figura 7-12 a, perrnite identificar
um padrão radial centrífugo para a nigração de gases metassomatizantes (ver item 6-3).
Uma

utilizarmos as analogias que são observa
das em ambientes geológicos cïustais (e.g., deposição de minério
por soluções hidrotermais, âo longo de superfícies estratigráfi
co-estruturais de discontinuidade; etc.) podemos até detectar pos
síveis ãreas de concentração e "deposição" de gases (HZO e/ouCO2)
e elementos incornpatíveis: locais õbvios são as interfaces cros
ta-litosfera e litosfera-astenosfera (Figura 7-LZ a).
Se

7.4,3. Perfil crustal e a abertura do Oceano Atlântico

Su1

fartas as evidências que apontam para uma
relação causal entre a abertura do Oceano At1ântico Su1 e vários
fenônenos geolõgicos correlatos (e.9., Ponte e Asmus, I976; Asmus
e Guaze11i, 1981).
São

mostra um possível modelo
simplificado, ilustrando domeamento regional, seguido de "rifting"
e deriva continental, com geração de crosta oceânica (Figura 7-13 b).
No nosso contexto, importa analisar o efeito do deslocamento da
placa litosférica. A movimentação é da ordem de 100 km por cada
10" anos (com nðdia de 10 crn/ano). Na Figura 7-I3 b (cornparar com

A Figura 7-I3 a

É,
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Figura 7-lZ b) ilustra-se a ascensão e prováve1 distribuição la
teral de naterial quente do manto, €il parte já rnagmático, Segurdo um modelo de "rifting" passivo (Turcotte, 1983) . O domeamento
passivo (Turcotte, 1983) gera fundidos mant6licos por relaxamento de pressão; os 1Íquidos basálticos , transportados para ãreas
mais superficiais, são então os causantes "passivos" de fortes
anonalias térmicas relacionadas com a geração do novo assoalho o
ceânico (e.g., Turcotte, 1983; ver Figura 7-I3 b).
Observe-se que a astenosfera subjacente ã Ba
cia do Paranâ, e a própria Bacia, coneçam a se desacoplar pela
movirnentação da placa 1ítosférica, a Bacia se deslocando para W

e a astenosfera infra-Bacia (relativanente) para E.
7.4.4. Possíveis causas do magmatismo alcalino
No estágio atual do conhecimento geológico,
não 6 possíve1 fornecer mais do que subsídios para uma discussão
dos fenômenos causadores do magmatisrno alcalino na Bacia do Para
nã; faltam dados sobre a estrutura crustal e infracrustal
na
região e, paralelamente, inexistem modelos testados e universalmente aceitáveis de geração de bacias intracratônicas.

Entretanto, merecem destaque tnãs aspeetos ,
que são levantados a seguir e que, cristali zados da discussão das
"condições linites" expostas acirna, afiguram-se temas promisso
res de pesquisas e especulações mais detalhadas, ainda por vir:
1) Pz'eparação par.a o magmatismo aLcaLíno: os eüentos de enníqueeímento. Mostra-se nas Figuras 7-I2 a e Z-L3"a as possíveis áreas preferenciais de localização de metassomatitos do
manto, cuj a presença pode-se converter em causa principal do
posterior rnagmatismo alcalino (e basã1tico acopladol). A gera
ção de metassomatitos deve ter corneçado já no início da subsi
dência da Bacia, em decorrência da dissipação térmica inicial,
e se alastrou provavelmente poï vãrias centenas de milhões de
anos, at-e o início da abertura do Atlântico Su1 .

)1
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Figura

7

-13

.

d?
A abertura do Atlântico Sul e a movimentação
iitoteérica suI-americana' Ar"¡ift" central;
"f""r
ã^l*-uãtãá-iésie aa Bacia do Paranãi EP'- Bacia do

Paranâ.

(ativo ou passivo) após^domeamento;a
"l-;iirti"e"
qrr" acòmpanha o fenômeno dissi ä"o*"ii.-iËt*i."
indicado Pè1as setas ' 0 pontilhado
preferen"ãlrã-èonfot¡ne
i"aiãt-poitlveis âreas con concentração
LIL, por "eventos de enriqueci;T;i-ã"';i;;entos
nento" (ver Figura 7-12).
apos a lnlb: deslocamento da placa Litosferlca'
li.acão da deriva poi criação de crosta-oceânica' da
a irregularidade
É"iåiitã-t"principalnentè
i
;;;;;¡;;"- il'tosferä-astelosfera' ðYj-o. resultado
de pÌes.nediato é a aparição de ãreas de allvro (ver
ärea-'
iáãl-"ãt-ro.a^is dð inflexão estruturar
iiáå"i"¿", na borda da Bacía)
de uma
..--ãåtiiåcao da Figura anterior; criaçãodesrocasimples
ãå"r-'äå-;ãiivio de fressão" porlitosfera'
en
Ããnio ierativo de aitenosfera e
ver
litosfera'
äräã-a!-itii"ião "ttt,rtural' t"
texto.
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Zonas intracontinentais de dorneanento. 0bserve-se
a aparição de zonas de a1Ívio de pressão, por deslocamentos relativos de astenosfera e litosfera,
supondo uma superfície irregular de desacoplamento.
ø.. inflexão estrutural W com zona de compressão
(pontilhado), seguida de zona de decornpressão supe
rior (hachuradol os vetores indicados são os cornl
ponentes tangenciaJ. e perpendicular ã superfície
de desacoplamento). b.' zona de decompressão na in
flexão estrutural E. 0bserve-se a assirnetria na co
locação das zonas de deconpressão, inplícita ao rnõ
delo proposto.

{
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2) AnomaLias tánmicas. O manto enriquecido em elementos "LIL" inicia a sua fusão parcial sob condições nais amenas que as do
inverter:
manto anidro, O problema, neste caso, pode-se at6
6 a falta de manto quimicamente adequado que inibe o inÍcio da
fusão, não a ausência de condições térnicas.
As possíveis causas do magmatismo basáltico in
cf.
tra-Bacia ("hot spot"?, manto anômalo ascendente?, etc.;
Yoder,1976; Artyushkov et â1., 1980; e outros), não serão discutidas aqui; em parte, a própria história pré-Devoniana da Bacia
(e.g., com aulacõgenos precoces?) poder por razões estruturaiS ,
ser a causa condicionante do vulcanismo posterior (ver Fú1faro et
â1., 1982).
De qualquer maneira, a longa histõria vulcânico-sedimentar da Bacia do Paran'a está ligada, muito claramente,

ã aparição (ativa ou passiva, cf. Turcotte, 1983) de pelo menos
d.ois et)entos ténmieos marcantes. O primeiro deles 6 aquele relacionado com a prõpria formação pré-Devoniana da Bacia; adelgaça
mento da crosta determina fluxos infra-crustais do manto e aqueci
mento localizado (pouco irnporta se o aquecimento é causa, ou consequência, da aparição de crosta fina). A Bacia não registra vulcanismo pré-basá1tico; deve-se portanto supor que a anomalía térmica dissipa-se lentamente, sem fundir rochas (mas, eventualmente, controla o fluxo centrífugo de soluções metassomatizantes,cf.
parãgrafo anterior).
O segundo eÐento térmico aparece ligado ã
produção do vulcanisno basáltico intra-Bacia, e com ele se esgota.
correlacionar estes dois eventos térmi
cos com a geração e colocação de rochas alcalinas? O primeiro de
1es, por acompanhar tão somente a subsidência inicial pré-Devonia
na da Bacia, correlaciona-se eventualmente com o postulado "evento inicial de enriquecimento", do qual seria causa deslanchadora.
O segundo evento, pelo contrário, cria condições para a forrnação
preeoce e taz.dia de magmas alcalinos, identificando-se assim te[
poralmente com os dois períodos de colocação (inicial e derradeiCono
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ra) clas ocorrências alcalinas (ver dados geocronol$gicos, citados
no início do iten 7.4). Com efeito, as manifestações iníeiais
são resposta ã aparição de anonalÍa térnica causadora do magma
tisno basá1tico intra-Bacia, enquanto que as manifestações a1ca1i
nas d.ez,y.ad.eiyas resultam eventualmente da dissipação ( muito
demorada; V.Hamza, com.oral) da anomalia t6rmica inicial (precedi
das de um segundo evento de enriquecimento?).

3) Cond.icionamento mecã.rtico. A fusão por decompressão é o meca
nismo magmatogênico preferido por muitos geó1ogos e geofísicos,
passivo por
em parte condicionado por fenõmenos como "rifting"
pressões intra-p1-aca (e.g., Turcotte, 1983).
Na Figura 7'73 propõe-se um modelo de gera
ção de zonas de decompressão ou "alívio de pressão", combinando a
moviment ação de placas litosféricas com a noção da presença de
irregularidades na interface astenosfera-litosfera. Carece de sen
tido a idéia de que esta interface é uma superfície horizontal ,
j'a que as prõprias anomalias térmicas encarregar-se-iam de gerar
descontinuidades e inflexões estruturais. O modelo da Figura 7 -I3,
apenas ilustrativo, mostra de maneira "didãtica" os efeitos a se
rem esperados quando uma placa movimenta-se no sentido indicado:a
ârea de inflexão estrutural, como ilustrado na Figura 7 -L3 b (zona hachurada) deve se tornar uma ârea de alívio de pressão, como
Na margem oposta da
sugerido esquematicamente na Figura 7-L3 c.
Bacia, â W, localiza-se uma inflexão estrutural que é a imagem es
pecular da inflexão E; ne1a, a movimentação da placa gera uma zo'
na de decornpressão que aparece geonetricarnente pïecedi-da por uma
zona de compressão (ver tanbém Figura 7-14).

0 modelo mostrado na Figura 7-13 baseia-se na
imagem de uma litosfera infra-bacia mais espessa; panorama simiIar serã obtido no caso contrário (litosfera infra-bacia mais del
gada) bastando inverter a "polaridade" (zona de compressão, ime
diatamente seguida de uma zona de decompressão, na borda E da bacia; na borda W, a aparição de uma zona de decompressão, similar
ãquela nostrada na Figura 7'I3 c) .
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Modelo idêntico

pode ser indicado para âreas

submetidas a "crustal swe11ing" (e.g., as regiões com domeamentos
crustais na .A,frica central , cf . mapa em Turcotte, 1983) . Uma vez
introduzida a anonalia térmica (por mecanisnos ativos ou passivos)
o próprio deslocamento da placa litosférica, por sobre a anomalia
térmica e estrutural assim gerada, modifica localmente as condi
ções de pressão. Destacam-se, outra vez1 aS áreas marginais, com
"inflexão estruturâ1", que devem ser consideradas zonas estrutu
de
ralmente débeis e nas quais se manifesta, localmente, alÍvio
pressão (Figura 7'74).
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7.5.

CONCLUSÕES GERAIS

A seguir, esboça-se resumidamente algumas conclu
sões de carâter gera1.

0

mapeamento faci

o1

ógì co

função de características petrográficas reconhecíveis na amostra de mão, mapearam-se vários típos faciológicos de nefelina sienitos. Estes facies aparecem geralmente como
corpos deô reduzidas dinensões, cujo tamanho raramente excede os
/.
poucos km" de afloramentos. Como uma primeira aproximaçao, Sepa
ram-se os facies de nefelina sienitos agpaíticos dos niasquíti cos ou intermediários. Em conjunto, os afloramentos de nefelina sienitos cebrem algo mais de 140 k*2; predominam os facies
miasquíticos e intermediários, com nais de B0% do total afloranEm

te.
As litologìas presentes no distrito
Adicionalmente ãs descrições pormenorizadas dos
nefelina sienitos, apresentam-se dados resurnidos sobre as outras
litologias encontradas no distrito. Os arenitos aflorantes são
atribuídos, em função de suas características petrográficas o ão
Grupo Tubarão. Enbora não sejam objeto específico do presente tra
ba1ho, dedica-se particular atenção ã descrição e classificação
dos depõsitos piroclásticos, alvo de uma revisão especial (Apênem
dice B) . As rochas vulcânicas- subvulcânicas são divididas
egirina fonolitos (os "tinguaítos" da literatura) e fonolitospor

firÍticos.
As estruturas no rnacìço alcalino

As estruturas lineares observadas no campo e em
fotografias aéreas não podem, eñ gera1, ser identificadas ine
quivocamente como falhas; a maioria delas são, provavelmente,me
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Tos fotolineamentos. As "estruturas circulares" citadas na literatura são lançadas no mapa em escala 1:50.000, e examinadas em
função de evidências estruturais e 1itológicas, A mais importan-

te delas ê a chamada "estïutuïa circular do centro-1este",c1aramente definida por padrões radiais e periféricos de drenagem. No
seu interior, encontram-se várias estruturas secundárias (prováveis domos subvulcânicos). As rochas desta estrutura circular es
tão quase totalrnente alteradas por hidrotermalismo. A â-rea, com
plexa do ponto de vista petrográfico, contém a maioria das manifestações de interesse econônico do maciço alcalino (Carnpos de
Cercado e Agostinho, Morro do Taquarí, Ivlorro do Ferro, etc. ) .
A col una estrati grãfi ca do di stri to
Ê praticamente inpossivel real izar coïrelações
entre as diversas áreas. Optou-se por dividir o maciço em várias
áreas, para cada uma das quais é estabelecida una coluna estrati
grãfica. Em gera1, supõe-se que as brechas e os tufitos do Vale
do Quartel são manifestações iniciais (uma afirmação por outra
parte passíve1 de contestação). Seguern egirina fonolitos e prova
velmente também fonolitos porfirÍticos. Os nefelina sienitos são,
em geral,posteriores ãs rochas vulcânicas. Existem, entretanto,
abundantes evidências de complicações maiores, com repetição ou
at'e inversão de fenômenos (e.g.,fono1itos porfiríticos com xenolitos de nefelina sienitos). Atividade põstuma, provavelmentemui
to complexa e marcada pela aparição de brechas de conduto e tufi
tos, ê a da alteração hidrotermal, ã qual se associam tanbén os
fenômenos de mineralização presentes no distrito (u, Th, Mon TR,

Zr, etc.).
As idades

relativas de "agpaitos,,e ',miasquitos,'

algumas ãteas do Anel Norte e do Morro
do
serrote, observa-se que os nefelina sienitos agpaíticos (e.g.,lu
jauritos e chibinitos) são intrusivos em nefelina sienitos não
Em
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agpaíticos. A conclusão, extendida tentativamente para todos os
facies de nefelina sienitos d.o distrito, encontra tanb6n algun
fundanento em evidências petrogenéticas ("agpaítos" deTivados ,
por diferenciação, de facies mais miasquíticos) .
As estruturas dos corpos de nefel'i na sien j tos

nefelina sienitos
perrnitem lançar algumas inferências sobre a forma dos corpos íga
neos. Em casos muito especÍficos, observa*se claramente que
estrutura é ¿o tipo "1opofítico'r- afunilada, com oS facies se co
os
locando de maneira estratigraficamente sequenciada (e.9.,
corpos de lujauritos e chibinitos, particularmente o corpo lujau
rítico-chibinÍtico ocidental do Anel Norte). Contatos subhori zontais, ou de mergulhos moderados, são também identificados em
outros corpos. Em parte, esta estTutura Se forma a partir de uma
câmara magnática, alimentada por um conduto central, que ao se
expandir colOca oS magmas "transgressivamente" por Sobre a rO
cha encaixante; aSSim, a forma final do corpo rnagmático apresenta-se afunilada, com contatos centrÍpetos de inclinação moderada
ou até subhorizontal.
Os mapeamentos detalhados de

Por outTa parte, vários outros corpos colocam-se
unidades verticais a subverticais; nesta categoria, cabem
muitos dos nefelina sienitos periféricos, que invadem os "Anéis"
topográficos adotando formas de diques ou corpos alongados.
como

0 quimismo dos nefelina sjenitos
A monotonia dos tipos 1itolõgicos impede a forrng
1ação detalhadas de hip6teses de derivação magrnãtica. 0s nefeli
na sienitos são quinicamente rochas pouco variadas, exceção feita aos conteüdos de alguns elementos traços, caractetizados por
mudanças notáveis, de um tipo para outro, mudanças estas por outro lado inteiramente previsíveis em função da dualidade "miasquito" - "agpaito"" As passagens quÍmicas entre possÍveis extre

7-Sr
mos são sempre gradacionais,

e cabe pouca düvida de que o conjun
to dos nefelina sienitos (con ligeiras subdivisões) constitui una
verdadeira "unidade genética" ou "magmã.tica" " En geral, destaca-se o teor elevado de Kzo de vários facies; os tipos pers6dicos,
com Nar0>K20, são tambén os únicos que se mostram claramente ag-

paíticos, principalmente pela aparição adicional dos "minerais
agpaíticos" (Apêndice D). Como conclusão interessante observa-se que o caráter agpaítico (i"e., presença de elementos incompa
tíveis e minerais agpaíticos) restringe-se ãs rochas persódicas;
nas rochas perpotássicas do distrito (cuj os coeficientes agpaíti
cos são, em gera1, pouco superiores a 1,0) são raros, ou inexistem, os silicatos de netais raros"

H

ì

põteses petrogenéti

cas

A detalhada revisão das formas de se geraï nagmas de nefelina sienitos, adiciona-se ainda, no capÍtulo 6,
um
resumo das principais possibilidades levantadas (ver item ó.10).
cabe lembrar que se levanta a hipõtese da existência de magmas
ultrabásicos alcaLinos, dos quais derivariam os nefelina sieni
tos principalmente por fracionamento wehrlítico (extração de Capiroxênio e Mg-olivina). Desta forma, geïar-se-iam nagmas de nefelina sienitos de caracterÍsticas gerais miasquíticas. Destes,é
possíve1 derivar magmas de nefelina sienitos agpaíticos, por fra
cionarnento de feldspato potássico e/ou nefelina e/ou soda augi-

ta.

I

dades

e

qui mi smo, como cond'i ci onadones de h'i põteses magmatogôni

cas

As idades K/Ar de rochas do distrito mostram um
intervalo de idades da ordem de 30 flâ, entre as manifestações ini
ciais e as derradeiras. Este intervalo parece exag,er.ad.o Ele
aparece reduzido em ?.0 ma por novas datações Rb/sr (duas is6cronas de nefelina sienitos perif6ricos e rochas do complexo lujau-
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rítico-chibinítico do Anel Norte), que mostram idades da ordem de
que
g6-89 ma. As razões iniciais, da ordem de 0,705, sugerem
os nefelina sienitos derivam-se, direta ou indiretamenteo de rochas do manto.
Considerações geodinâmicas indicarn que os nefeli
na sienitos podem Ser gerados na astenosfera, supondo apenas a
geração instantânea dos magmas parentais e/ou controle estrutural
infracrustal (e.g., por inflexões estruturais na interface aste

nosfera-litosfera).
Possívei s condi ções I i mi tes para 'i denti f i car as causas do
tismo alca'l ino

magma

da literatura mostra algumas feições
definidas, que devem ser utilizadas como parânetros em todas as
hipóteses genóticas:
Uma revi^são

a)

localização das ocorrências alcalinas na margen da Bacia
Paranâ (e não no seu interior)

b)

do
coincidência temporal entre a localização dos basaltos
Eo-Cretáceo no interior da Bacia, com a colocação das ocor
rências alcalinas iniciais, ã qual sucedem (uns Z0'40 ma de
pois) as manifestações alcalinas derradeiras.
Um exame

do

das hip6teses levantadas na literatura

mostra que bacias intracratônicas estão, direta ou indiretamente,
relacionadas com adelgaçamento da crosta, no interior da bacia ,
compensado pelo espessamento da litosfera infracrustal, com re
flexos na histõria térnica da ârea. Explora-se, adicionalmente,
a possibilidade de que irregularidades na superfÍcie da astenosfera sejarn as causadoras diretas de inflexões estruturais; estas,
combinadas com a movimentação da placa litosf6rica, podem se converter em áreas de debilidade crustal e zonas de alívio de pressão.
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Figura 6-1. Sïmbolos i cl c:r t j. f i c a d o l e s dos vá¡ios facies Ce nefcl i
na sienitos dc Poços dc Cå1d¿s, NeS: nefelina sicDi:
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Figura l-4. Toponinia do distÌito alcalino de Poços de Caldas,
MG-SP, 0s no¡nes indicados são os encontrados nas
folhas topogtãficâs , em escala 1; 50.000 , do IBCE
exceto as denominações de "Selra do Qua¡te1"
e
"Mo¡ro do Me1", ¡eferidas no mâpa geolõgico do
Ellert et a1, (1959) (ver E1le¡t, 1959). 1i Pedrei
ra BoÏtolani 2: Pedreila da P¡efeitu¡a; 3: Labora
t6¡ios da Nuclebrás (kn, 13 da estrada Poços de
Caldas - Andradas) i 4: Canpo do Agostinho.
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