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RESUMO

O maciço alcalino de Poços de Caldas, MG-SP, apre -
senta-se cono ocorrência de forma subcircular e tamanho supe
rior a 800 km . H constituido principalmente por fonolitos e
nefelina sienitos, e subordinadamente por rochas piroclásticas.
Da antiga cobertura sedimentar, restam ainda afloramentos ge -
raímente esparsos de arenitos e siltitos interestratificados ,
atribuidos ao Grupo Tubarão (Neo-Paleozoico).

Constituidos predominantemente por feldspato potás-
sico, nefelina e piroxênio, os nefelina sienitos do distrito
(143 km2) são rochas monótonas do ponto de vista mineralógico,
e devem sua diversidade a variações na textura e nos teores de
minerais acessórios. 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 distintos. A manifes-
tação mais importante é o conjunto faciológico dos chamados
"nefelina sienitos da Pedreira", aflorando como faixa central
contínua por mais de 80 Km .

Uma primeira classificação permite dividir os nefe-
lina sienitos em agpaíticos e não agpaíticos (miasquíticos e
intermediarios). Os tipos miasquíticos e intermediarios são os
predominantes, e caracterizam-se pela ausencia 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 in-
termediarios. Em geral, os tipos agpaíticos são posteriores aos
não agpaíticos.

A maioria dos corpos é descrita petrográficamente ,
com certo detalhe. Quando possível, identifica-se também a for
ma do corpo. Chama 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 princi-
palmente os dois corpos lujauríticos-chibiníticos do Anel Norte



e o do Morro do Taquari, claramente zonados e com grosseira es
trutura interna "lopolítica".

Observações geológicas gerais, bem como dados petro
graáficos, são utilizados como base para estabelecer colunas e£
tratigráficas tentativas tanto para as rochas do distrito como
para os nefelina sienitos.

As várias possibilidades petrogenéticas são discuti,
das em detalhe, apresentando-se como complemento 52 analises
químicas dos principais tipos faciolõgicos (elementos maiores e
menores convencionais, além de teores de Cl, F, S, Ba, Zr, Sr,
Rb, Nb, Pb e Y); estes nefelina sienitos são, em geral, tão ri
cos em K2O que o maciço converte-se em verdadeira "província
perpotissica". Rejeita-se, como impossíveis ou menos prováveis,
as hipóteses de geração de magmas de nefelina sienitos por fu-
são de rochas crustais, por "diferenciação líquida", e por reo
morfismo de fenitos. A hipótese da derivação de magmas de nefe
lina sienitos por cristalização fracionada ê a única aceitável,
à luz das características químicas dos nefelina sienitos do diŝ
trito. Admite-se como possível a existência de magmas parentais
ultrabásicos enriquecidos em álcalis, dos quais derivariam majj
mas de nefelina sienitos por fracionamento wehrlítico (i.e. ,
separação de Mg-olivina e Ca-piroxênio). Com efeito, este fra-
cionamento possibilita a extração eficiente de CaO e MgO do
magma parental, enriquecendo paralelamente o líquido residual
em Al^O,, SiO~ e álcalis. O teor elevado em álcalis dos magmas
de nefelina sienitos dever-se-ia â acentuação de característi-
cas já presentes no magma parental, suposto produto de fusão
parcial (ou total?) de rochas mantélicas previamente enriqueci,
das em álcalis, por eventos metassomáticos de enriquecimento.

Considera-se que os magmas agpaíticos derivam dos
miasquíticos, por simples extração de minerais formadores de
rochas: a separação de feldspato potãssico, ou de feldspato po
tássico e nefelina, possibilita a derivação de um "trend" mag-
mático sódico, enquanto que o fracionamento de nefelina e/ou so
da augita determina a aparição de uma tendência potássica.

Algumas considerações adicionais, utilizando-se de
dados químicos e isotópicos-geocronologicos, permitem locali -
zar na astenosfera a fonte mais provável dos magmas parentais
dos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Com fundamentos derjL
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vados em parte de datações Rb/Sr (isócronas verdadeiras) consi.
dera-se exagerado o intervalo de atividade magmatica sugerido
pelas datações K/Ar (mais de 30 ma). Estas características
junto com modelos estruturais simples propostos para a crosta
subjacente ã Bacia do Paraná, sugerem que irregularidades na
interface litosfera-astenosfera são, em parte, as responsáveis
pela criação de condições favoráveis (alívios de pressão) para
a fusão localizada de astenosfera (a litosfera?), sob condições
termais anômalas.
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ABSTRACT

The subcircular Mid-Cretaceous Poços de Caldas alkaline
massif. States of Minas Gerais and São Paulo, southern Brazil,
covers over 800 km , and has as its main rock types phonolites
and nepheline syenites, with subordinate amounts of pyroclastic
rocks. The former sedimentary cover is partly preserved as
scattered remnants of sandstones and interstratified siltstones,
supposedly of the Late Paleozoic Tubarão Group.

Nepheline syenites (covering over 140 Km2) are
mineralogically monotonous rocks, consisting mainly of K-feldspar,
nepheline and pyroxene; diversity is attained by variations both
in texture and content of "rare-metal silicates" (mainly eudialyte)
These variations allow the distinction and mapping of more than
50 facies, outcropping as at least 43 igneous bodies. The most
important occurrence is that of the so-called "Pedreira nepheline
syenite", which outcrops as a broad central band, covering over
80 km2.

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
silicates, are predominant by far; agpaitic types are easily
recognized by the presence of eudialyte and other rare-metal
silicates. Usually, 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 far as possible,structural
descriptions as well are given for most of the mapped nepheline
syenite bodies; many bodies show subhorizontal or moderately-
dipping contacts with their country rocks. The best examples of
this structure are the two lujauritic-chibinitic bodies of the
northern rim area and the equivalent body found near Morro
Taquari; these occurrences are clearly zoned, showing a crude
"lopolitic" structure.

A tentative general stratigraphic column is provided
for the several areas within the district.
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Fifty-two chemical analyses (major and minor elements,
plus Cl, F, S, Ba, Zr, Sr, Rb, Nb, Pb and Y) of the main facies
types are used to discuss the petrogenesis of the nepheline
syenites; chemically, these show, on the whole, high alkali contents
(12-151) and commonly very high K20 abundances, so that most
nepheline syenites are actually perpotassic rocks (l^ONa^O ,
weight I). After examining some possible petrogenetic schemes
(e.g., "liquid differentiation", rheomorphism of fenites, fusion
of crustal rocín), it is concluded that the nepheline syenites
are very probably derived from more basic patenta! 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 initial liquid in CaO and MgO, and concentrating
SiO2, Al2Oj and alkalies in the residual magma. The high alkali
content of the nepheline syenites is only partly due to fraction-
ation enrichment, however, since this trend probably only enhances
a pre-existing alkali abundance in the primitive magma, supposedly
derived by partial (or total?) fusion of LIL-rich mantle rocks.
Agpaitic magmas, on the other hand, are derived from more
mi ask it ic 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/or
soda augite fractionation will give rise to a potassic trend.

Chemical. as well as additional isotopic and
geochronological (Rb/Sr"» data suggest that the asthenosphere is
the source of parental magmas of the Poços de Caldas nepheline
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 structural models of the crust and
lithosphere in the area of the Paraná Basin, coupled with the
westward plate movement, suggest that irregularities at the
asthenosphere-lithosphere decoupling surface (enhanced at the
rim region of the Basin), are probable sites for melting of
asthenospheric (and lithospheric?) rocks induced by pressure
relief.
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CAPÍTULO 1

CONSIDERAÇÕES GERAIS E GEOLOGIA RESUMIDA DO DISTRITO DE
POÇOS DE CALDAS E DAS AREAS VIZINHAS

1.1. A FINALIDADE DO PRESENTE TRABALHO

O maciço alcalino de Poços de Caldas localiza- se
na divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, e une a seu
inegável interesse geológico ainda a virtude logística do fácil
acesso (Figura 1-1).

Figura 1-1. Localização da área estudada. 0 maciço alcalino de
Poço» de Caldas extende-se como ocorrência subcircu
lar, cobrindo mais de 800 km- desde a localidade de
Pojos de Caldas a N, até a de Andradas, a S; uma re
giao menor do maciço, a W e SW, encontra-se no Esti
do de São Paulo, enquanto que os 4/5 restantes loca
lizam-se no Estado de Minas Gerais. A estrada Poços
de Calda» - Andradas percorre o maciço segundo o
seu diâmetro maior, N-S.
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O distrito destaca-se também pelo seu valor econôj
mico, por ser importante produtor de bauxita, argilas refratá-
rias e zircônio, e por localizar-se nele a única jazida de Ura
nio atualmente em exploração no Brasil.

Embora a bibliografia sobre a região seja uma das
mais nutridas da literatura geológica brasileira (ver compilação
no Apêndice A), sabe-se por enquanto ainda muito pouco sobre a
evolução geoquímica, ou até estrutural, do maciço. Como todo ma*
ciço alcalino característico, Poços de Caldas está colocado em á
rea cratônica de complexa historia, na borda de uma vasta área
de sedimentação, a Bacia do Paraná, receptáculo adicional de der
rames basálticos. A subsidência constante da Bacia do Paraná, o
surgimento nesta área dos enormes derrames basálticos do Eocretá
cico, e a própria colocação de grande quantidade de rochas alca-
linas ( das quais Poços de Caldas é apenas a expressão de maior
importância) são fenômenos que os geólogos consideram ligados a
uma manifestação de maior realce, a abertura do Oceano Atlântico
meridional.

Nega-se hoje com firmeza - sobretudo ã luz da tec:
tônica global - que a contemporaneidade geral destas manifesta*
çÕes seja mera coincidência. Entretanto, ã invejável segurança
das afirmações dos geólogos, opõe-se ainda impunemente um panora
ma de total escuridão: pouco ou nada se sabe, primeiramente, so*
bre a origem de qualquer um dos fenômenos indicados (e.g., a de
magmas alcalinos) e, além disso, sobre a relação causai que in-
terliga disciplinadamente tais acontecimentos.

0 nosso enfoque será então duplo: tentaremos nos
deter no quimismo e petrografía dos nefelina sienitos, para exa-
minar, adicionalmente, as possíveis causas da origem, ascenção
e colocação dos magmas alcalinos.

Cabe aqui um toque de prudência. Objetivo final
de todo estudo petrográfico-químico é compreender a evolução geo
química-petrologica do maciço ígneo pesquisado. Para tal, nada
melhor que caracterizar, junto como os parâmetros que identifi-
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cam a evolução química (quiraismo mineral e da rocha) também os
que assinalam os caminhos da evolução geológica (ambiente geotec
tônico, estrutura) (ver Apêndice C).

0 mapeamento dos nefelina sienitos de Poços de
Caldas considera-se finalizado. Em parte, foi realizado pelo au-
tor com alguns requintes, que permitem identificar possíveis es_
truturas; remorsos tardios, entretanto, levam a acreditar que al̂
gumas áreas foram mapeadas com rigor inferior ao exigido pela
complexidade geológica. Esta etapa permite, ao menos, separar os
fácies observados no distrito. Adicionalmente, apresentam-se da-
dos químicos para a maioria dos tipos identificados.

Entretanto, a complexidade faciológica e química
destas rochas é tão grande, que a apresentação de 52 análises
químicas parece apenas trabalho preparatorio. Da avaliação dos
varios dados geológicos e químicos surge a forte impressão que
a maioria destas rochas são marcadamente "individuais": este as-
pecto, já salientado no trabalho de M.Ulbrich (1983), faz lem-
brar o Leitmotiv de "Uniqueness vs conformity to pattern in pe-
trogenesia" levantado pelo Prof. F.J.Turner numa apresentação pe
rante a Sociedade Mineralógica Americana (Turner, 1970).

As análises químicas definem algumas notáveis ca-
racterísticas destes nefelina sienitos: eles são, por exemple,
tão potãssicos que a "província" merece o nome de "perpotássica",
em comparação com outras do mesmo tipo. A avaliação química rea-
lizada neste trabalho, soma-se ainda o imenso esforço inteipreta
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 inter-
pretação "petrológica": conhecem-se, pelo menos em parte, as es-
truturas dos corpos; obtiveram-se, agora ou antes (M.Ulbrich ,
1983), dados mineralógicos e petrográficos abrangentes; adicio-
nam-se ainda análises químicas globais. \
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Entretanto, as conclusões petrog.eneti.cas que se
oferecem são colocadas com certa cautela. Por xm lado, as rochas
que afloram predominantemente nr* distrito são química e mineralo
gicamente monótonas, : portan to pouco pode ser dito sobre os ca-
minhos da diferenciação mayiiávica. Por outro lado, basta lem-
brar que inexiste, no campo Jas rochas ígneas, sistema químico
que seja mais complexo que r dos nefelina sienitos agpaíticos.do
qual, diga-se de passagem, dssconhece-se ainda alguns aspectos
fundamentais (por exemplo, diagramas mais detalhados de fase).

Esta introdução justifica o título da presente o-
bra, que o autor considera, fundamentalmente, uma discussão so-
bre a petrografía, a estrutura e o quimismo dos nefelina sieni
tos de Poços de Caldas.

1.2. PLANO DO PRESENTE TRABALHO

Neste primeiro capitulo, resumem-se as caracterís_
ticas geológicas gerais, tanto do maciço alcalino de Poços de
Caldas, como das areas vizinhas do embasamento. Com maior deta-
lhe, discute-se no Apêndice A a bibliografia existente sobre o
maciço alcalino.

No segundo capitulo, discutem-se algumas conside-
rações metodológicas. Destaca-se que a nomenclatura utilizada
foi objeto de considerações mais detalhadas, remetendc-se o lei-
tor aos Apêndices B (sobre nomenclatura de brechas de origem íg-
nea), C (sobre nomenclatura de rochas ígneas), D (sobre alguns
termos coletivos usados na literatura de rochas alcalinas) e E
(glossário de termos petrográficos). Prefere-se também definir o
conceito de "terreno", como unidade de mapeamento em áreas do em
basamento; isola-se desta maneira uma determinada área do embasa
mento, sem preocupações adicionais com as histórias de áreas vi-
zinhas. Discutem-se os fundamentos do mapeamento faciológico em
rochas ígneas, identificando o facies petrográfico, a unidade ma
peável, o corpo ígneo (definido de tal maneira que se torna sino
nimo de unidade Teológica ou de movimentação) e a unidade magma-



1-05.

tica. Finalmente, colocam-se algumas breves referencias sobre ma
peamento, descrições petrográficas, e determinações químicas.

No terceiro capítulo, descrevem-se, de maneira ge
ral, os tipos litológicos encontrados no maciço alcalino. Os are
ni tos (com siltitos basais) são atribuídos ao Grupo Tubarão. Os
varios tipos de rochas piroclásticas do distrito classificam- se
em brechas e aglomerados piroclásticos aerotransportados (com tu
fitos e lapilitos associados), brechas intratelúricas de condu-
to, e agmatitos (e rochas associadas); reconhece-se também 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
em egirina fonolitos, preto-esverdeados ("tinguaítos" e "fonoli-
tos"), e fonolitos porfiríticos, cinza-arroxeados; os primeiros,
geralmente sem fenocristais, apresentam-se ora microfaneríticos,
ora afaníticos, e devem sua cor ã presença de piroxênio verde,
enquanto que os segundos mostram fenocristais de "analcima" e/ou
feldspato. Os nefelina sienitos são caracterizados brevemente,pa
ra serem descritos com maior detalhe no Capítulo 5.

0 quarto capítulo apresenta dados geológicos so-
bre o distrito. Discute-se em primeiro lugar, as "zonas de conta
to" que, como reduzido envelope algo descontínuo, encontram- se
no contato do maciço com o embasamento cristalino. Passa-se em
seguida a discutir a distribuição dos tipos litológicos, ilus-
trando-a com mapeamentos de detalhe, com ênfase nos nefelina sie
nitos. Rejeita-se a hipótese do domeamento regional do embasamen
to, com base em algumas evidências topográficas e estruturais.Em
imagens de sensoreamento remoto, observa-se no interior do maci-
ço um conjunto de feições estruturais lineares e circulares, já
várias vezes citadas na literatura; discute-se estas caracterís-
ticas, à luz de evidências geológicas. Finalmente, estabelece -
-se uma coluna estratigráfica tentativa para as rochas do distr¿
to.

No quinto capítulo, 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
mineralógicas, separan-se os nefelina sienitos em miasquiticòs e
agpaíticos, independentemente de sua composição química. Descre-
vem-se a seguir os varios corpos agrupados por regiões geográfi-
cas. Diferenciam-se assim os corpos do Anel Norte, os do Anel o-
cidental, os da zona do Morro do Serrote, os do interior do maci
ço, os da zona do Morro do Taquarí, e os das bordas oriental e
meridional. Em todos os casos, identificam-se as características
petrográficas, principalmente as macroscópicas, dos varios fa-
cies ; definem-se ainda algumas características observadas ao
microscopio. A definição litológica, seguem comentarios sobre a
estrutura do corpo, ilustrados, quando possível, com perfis e
blocos diagramas. Um item final discute as relações de idade das
várias ocorrências.

No sexto capitulo, discutem-se o quimismo 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 reomõrfica de fenitos e de "diferenciação líquida". A
derivação por cristalização fracionada parece o mecanismo me
dequado para formar nefelina sienitos. Parte-se de um magma ul-
trabãsico (alcalino?) , do qual se saparam principalmente Mg- oli_
vina e Ca-piroxênio. Discute-se a continuação a localização dos
nefelina sienitos de Poços de Caldas no vale termal insaturado,
completada com uma discussão qualitativa do diagrama de fases
Piroxênio-Nefelina-Kalsilita-Si02. As relações entre nefelina s¿
enitos miasquiticòs e agpaíticos explicam-se pela separação de mi-
nerais mais ricos em A12O, que o magma original. £ também discu-
tida a possível origem dos lujauritos, em função de parâmetros
geológicos, estruturais e químicos. Um panorama geral sobre o ex
posto resume as idéias petrogenéticas apresentadas.

No sétimo capitulo, sobre Considerações genéti
cas gerais, discute-se a possível profundidade de geração dos
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magmas parentais, em função do intervalo de geração e colocação
dos magmas no maciço. Após considerações sobre o conceito de
"caldeira ressurgente", e sua possível aplicação ao caso de Po-
ços de Caldas, passa-se revista às hipóteses apresentadas na
literatura sobre início de fusão, coleta de líquidos, e movimen
tação ascendente de massas magmáticas. Estabelece-se a "condi-
ção de rigidez" com viscosidade infinita, que impede a separa
ção de magma neoformado uu resíduo cristalino, comparando-a com
a "condição de plasticidade", na qual magma se coleta por meca
nismos de percolação. Identificam-se, a nível de discussão qua-
litativa, alguns dos condicionantes geodinámicos, particularmen
te os de natureza estrutural, que devem controlar a formação de
magmas alcalinos nas bordas da Bacia do Paraná. Um item final
resume rapidamente as principais conclusões apresentadas neste
trabalho.

A numeração de páginas, Figuras e Tabelas

As páginas dos capítulos têm numeração dupla; o
primeiro número identifica também o capítulo. O mesmo procedimen
to se adota para a numeração das figuras e tabelas. Cada capítu
Io finaliza com a correspondente lista de referências bibliográ-
ficas. Utilizou-se idêntico sistema também para os Apêndices,que
acompanham por separado o presente texto.

Preferiu-se adotar esta técnica por vários moti-
vos. Em primeiro lugar, ela permite fechar separadamente cada ca
pítulo, simplificando grandemente sobretudo as revisões. Em se-
gundo lugar, facilita-se a leitura, porque a simples referência
ã numeração das páginas já coloca o leitor no capítulo procurado;
a consulta da bibliografia, em particular, torna-se mais acessí-
vel. Nada mais foi feito, por outra parte, que utilizar métodos
já corriqueiros em várias publicações técnicas (e.g., livros téc
nicos de revisão).
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Índice dos tópicos 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 primeiras páginas

deste trabalho. Já com maior detalhe, repete-se posteriormente a

listagem dos itens, no início de cada capítulo.

1.3. TRABALHOS PREVIOS E INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS GERAIS, SOBRE O
MACIÇO DE POÇOS DE CALDAS E AREAS VIZINHAS

0 embasamento cristalino da região

0 maciço alcalino de Poços de Caldas coloca- se,

como única manifestação alcalina mesozoica, em vasta área de em-
basamento, a do Bloco de Pinhal (Figura 1-2). A geologia do em-
basamento circundante era, até pouco tempo, mal conhecida, e so
recentemente foi pesquisada com algum detalhe.

0 Bloco de Pinhal tem forma grosseiramente trian-
gular, com vértice para E, situado além da localidade de Vargi-
nha. A base se adentra na Bacia do Paraná, onde as rochas meta-
mórficas acabam cobertas por sedimentitas e basaltos» 0 lado Nor
te do triângulo, limitado por um conjunto complexo de falhas,ain
da muito pouco conhecidas, passa pouco a N da cidade de Alfenas,
enquanto que o lado S está constituído por uma faixa com fratu-
ras de grandes dimensões, cujos limites meridional e setentrio-
nal estão dados, respectivamente, pelas falhas dos Inconfidentes
e de Jacutinga (Figura 1-2).

0 Bloco de Pinhal era considerado, até há pouco
tempo (e.g., Fiori et ai, 1980; Wernick, 1978) constituído predo
minantemente pelo conjunto litolõgico do Grupo Pinhal, no qual
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se distinguiam principalmente rochas gnáissicas e granitõides de
idade brasiliana. O conjunto interpreta-se hoje como o resulta-
do de profunda recristalização, migmatização e transposição de
rochas transamazônicas e pré-transamazônicas, em parte também
submetidas a anatexia local e regional. Mapeamentos mais recen-
tes revelam ¿Teas preservadas de rochas antigas, pouco transfor-
madas durante o ciclo Brasiliano, pertencentes aos Complexos de
Machado, Silvianópolis e de Varginha-Guaxupé.

O Complexo de Machado encontra-se constituído pre
dominantemente por granulitos vários e sillimanita-granada gnais_
ses, com foliação cataclástica redobrada. O Complexo Varginha -
Guaxupé*, litologicamente 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". 0 Complexo Silvianópo-
lis, finalmente, apresenta gnaisses quartzo-feldspáticos como
litologia principal, com estruturas embrechíticas, hoje interpre
tadas como o resultado de anatexia e transposição de gnaisses ar
queanos do Grupo Barbacena. Referências mais detalhadas sobre a
geoJogia e petrografía desta área encontram-se em Oliveira (1973).
Choudhuri et ai (1978), Fiori et ai (1980, 1981), Penteado e
Choudhuri, (1981), Wernick e Penalva (1980), Wernick et ai. (1981);
Wernick e Artur (1983), especialmente, devem ser consultados pa-
ra uma síntese e extensas referências bibliográficas.

Na borda sul-oriental, o maciço de Poços de Ca_l
das invade uma interessante ocorrência de rochas sieníticas su-
balcalinas a levemente alcalinas, o chamado maciço sienítico de
Pedra Branca. Os afloramentos, hoje reduzidos a uma forma de
meia-lua, de uns 10 x 20 km, incluem, na parte mais externa, tam
bem algumas manifestações granitõides. 0 conjunto de rochas gra
nitôides e sieníticas apresenta-se com notável estrutura concén-
trica, com os granitõides (porfiríticos e equigranulares) rodean
do de forma algo irregular,e em parte incompleta, o maciço siení
tico, de maior volume, Os sienitos apresentam feldspato potássi-
co tabular centimetrico, com biotita e/ou piroxênío subordinados.
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A distribuição das rochas sieníticas é claramente zonada, com
uma zona externa saturada a levemente insaturada (caracterizada
por apresentar egirina-augita, em parte transformada em horablen
da, e rara nefelina) e urna zona interna saturada a supersaturada
com augita e quartzo como acessório importante. A forte orienta
ção planar dos feldspatos potássicos determina urna clara folia-
ção estrutural concéntrica, provavelmente de natureza fluidal.
As datações geocronolõgicas são pouco claras. Os granitos porfi-
ríticos mostram idade Rb/Sr de 840 (_+ 163) ma (idade convencio-
nal). Os granitos equigranulares, que cortam os porfiríticos, a-
presentam idade Rb/Sr de 570 {*_ 6) ma (isócrona de referência) .
Idades K/Ar para os sienitos são muito variáveis: 890 (+̂  77) ma
(em hornblenda) ,584 (+; 32) ma (em feldspato potãssico) 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 geólogos jã em fins do
século passado. Hoje, conta-se com aproximadamente 180 trabalhos
dedicados direta ou indiretamente ao tema; a maioria se encontra
como publicações de circulação bastante restrita, em parte já an-
tigas, enquanto que outras são dissertações de mestrado ou de dou
toramento. Um ensaio de avaliação desta bibliografia, com comenta
rios informativos e um resumo crítico, encontra-se no Apêndice A,
onde se discutem aproximadamente 140 trabalhos.

Basta aqui assinalar apenas aqueles trabalhos
de interesse maior para o nosso projeto.

Citam-se, rapidamente, em primeiro lugar, as
obras de Derby e Machado, que já em 1887 e 1888 realizaram traba-
lhos de excelente nível, descrevendo os principais tipos petrográ
fieos; Derby, por sinal, já identifica o caráter vulcânico^subvul
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cânico do maciço inteiro (ver Apêndice A). Bastante posteriormen-
te, apresenta-se o primeiro mapa geológico do distrito, por El-
le:, Coutinho e Bjbrnberg (ver Ellert, 1959; também Bjürnberg,
1?^) (Figura 1-3) (para toponimia ver Figura 1-4*). Os autores di_
fe reneiam fonolitos (mapeados como "tinguaítos", fonolitos subvul
câiicos e derrames de fonolitos) como litologia principal. Em im
p rtância geológica seguem vários corpos de nefelina sienitos, e
volumes menos significativos de brechas, aglomerados e tufitos;ci
tim-se também alguns derrames de "ankaratritos". No interior do
maciço, particularmente na ãrea de Ãguas da Prata, encontram- se
ainda significativos restos do antigo teto do maciço, constituí -
dos por remanescentes de arenitos ricos em quartzo, hoje atribuí
dos ao Grupo Tubarão (para maiores detalhes, ver Apêndice A e Ca-
pítulo 3).

Amaral et ai. (1967) no primeiro trabalho geo

cronológico (pelo método K/Ar), dedicado as rochas alcalinas do
Sul brasileiro, apresentam também algumas idades sobre Poços de
Caldas, posteriormente completadas por Bushee (1971).Neste último
tribalho, determinam-se as idades de 21 rochas, representativas
dos tipos litológicos mais importantes. 0 conjunto de informa-
ções geológicas e geocronológicas fundamenta a seguinte seqüên-
cia de eventos (Ellert, 1959; Amaral et ai., 1967; Bushee, 1971) :

- admite-se uma etapa inicial de domeamento, com posterior cola£
so e formação de estruturas de caldeira. Aparecem fendas ra-
diais e concéntricas, posteriormente invadidas por magmas "tin
guaíticos". Os "ankaratritos" (para os quais se obtém idade
de 87 ma) e as rochas vulcanoclásticas se colocam provavelmen-
te nesta etapa, ou pouco antes.

- posteriormente, invadem "tinguaítos", preferencialmente na par
te periférica, gerando assim os diques anelares. Os "tinguaí -
tos" mais antigos, da borda setentrional (e provavelmente os
de todos os Anéis) mostram idades de 80-81 ma. Idade K-Ar seme
lhante é a do dique de neíelina sienito, que bordeja o Anel
nor-ocidental (Figura 1-3).

- a maioria dos "tinguaítos" se coloca ocupando vastas áreas no

* A Figura 1-4 encontra-se no encarte, no final do presente volu-
me.
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Ellert, 1959). 0 mapa mostra, de maneira simplifica
da, a distribuição dos tipos lítológicos principais.
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interior do maciço, como invasões subvulcânicas. As idades K/
Ar para estas rochas são de 72-76 ma. Idades equivalentes exji
bem os fonolitos da parte meridional do distrito.

- a maioria dos nefelina sienitos se colocam entre 60 e 65 ma, a
julgar pelas idades K/Ar; as rochas lujauríticas (Pedra Balão)
mostram idades K/Ar de 60 ma.

- algumas manifestações, consideradas póstumas, ocorreram há 53 ma
(diques de fonolito em nefelina sienitos).

Entre os estudos geológicos e mineralógicos mais
recentes de destaque, merece menção o mapeamento dos geólogos da
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da Nuclebrás.Estes
geólogos, preocupados em obter informações üteis para pesquisar
jazidas de Urânio, mapeiam, adicionalmente as unidades já salien
tadas no mapa anterior de Ellert et ai., também as rochas hidro-
termalmente alteradas, a chamada "rocha potássica" do distrito
(ver Apêndice A e Capítulo 4). 0 mapa destes geólogos, reproduz^
do em várias publicações (e.g., Gorsky e Gorsky, 1974; Oliveira,
1974) encontra-se lançado na Figura 4-3. Entre os trabalhos mi-
neralógicos mais recentes, devem ser citados o de Moniz (1969 )
sobre os argilo-minerais do Planalto, tanto os de origem intempé
rica como hidrotermal, e o de Fujimori (1974) sobre os minerais
radioativos do Campo mineralizado de Agostinho, que se apresenta
com a rara paragênese Mo-Zr-U e minerais como zircão, pechblen -
da, ilsemannita e outros.

Com grande detalhe, estudam-se aspectos petrology
cos e mineralógicos na tese de M.Ulbrich (1983), que investiga
os minerais essenciais da maioria dos nefelina sienitos presen-
tes no distrito; aporta interessantes conclusões tanto mineraló-
gicas como petrológicas (ver resumo no Apêndice A). Dados e re-
sultados expostos na tese de M.Ulbrich serão utilizados, re-
petidas vezes, no transcurso do presente trabalho.

De interesse adicional muito grande são as obser
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vações de Paradella e Almeida Filho (1976; ver também Almeida
Filho e Paradella, 1976) que, através de interpretações de foto
grafias do Landsat, observam várias estruturas circulares no in
terior do distrito, possíveis vestígios de colapsos mais recen-
tes, superpostos ao colapso principal (ver também Olive ir a, 1974).

Para nosso trabalho, são ainda referências impor
tantes os ensaios de síntese geotectónica apresentados por Al-
meida (1971) e Almeida et ai (1980), que tecem considerações de
interesse geológico geral. Na compilação de Ulbrich e Gomes
(1981), agrupam-se as rochas alcalinas do Brasil meridional em
vários grupos ou províncias petrográficas e geológicas.
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CAPÍTULO 2

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Nos parágrafos seguintes, indicam-se os cuidados
que foram tomados para construir o esquema conceituai e de nomen
datura adotado neste trabalho.

2.1. A NOMENCLATURA PETROGRÁFICA 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 acumulo de termos que se sedi-
mentaram ao longo da historia da Petrografía. A isto, soma- se
ainda uma tendencia ã "regionalização" dos nomes; muitos termos
mudam de significado, de país para país. A colocação mais apro-
priada sobre a nomenclatura de rochas ígneas é a formulada pelo
Comitê de nomenclatura petrográfica, da União Internacional das
Ciências Geológicas (IUGS). Este grupo de trabalho, ainda ativo,
já apresentou vários relatórios, em geral muito bem aceitos pe-
la comunidade geológica (e.g., Streckeisen, 1967; 1976). Entre-
tanto, a nomenclatura proposta deixa a desejar, sob alguns aspee
tos. Ela é, por um lado, insuficiente, já que agrupa sob o mes-
mo nome rochas evolutivamente diferentes (assim, os "álcali ba-
saltos" e os "toleítos" são todos "basaltos"). Por outro lado,
não se manifesta sobre a validade da enorme quantidade de nomes
específicos existentes na literatura.

Tenta-se discutir estes problemas, com vistas so-
bretudo â determinação de criterios norteadores da nomenclatura
petrográfica, no Apêndice C ("Evolução química, series petrográ-
ficas, e a classificação das rochas ígneas"), onde também se re-
comendam algumas regras práticas para avaliar os nomes de varie-
dades .
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No apêndice D ("0 conceito de rocha alcalina")dis*
cutem-se as definições mais adequadas de "rocha alcalina", " sé-
rie de rochas alcalinas", "agpaicidade", e outros conceitos cor-
relatos.

Os termos petrográficos aqui utilizados se defi-
nem no Apêndice E, sob a forma de um "Glossário de termos petro-
gráficos", 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 ra-
sas; não faltam em Poços de Caldas. Estas rochas são importantes
sobretudo porque ressaltam a atuação de manifestações quase sem-
pre catastróficas, diferentes dos outros processos geológicos"tí
picos", mais demorados. Apenas nos últimos anos está surgindo
uma literatura mais específica sobre brechas, mostrando princi-
palmente, contra a opinião geral, que não são rochas "caóticas "
do ponto de vista genético, estrutural ou petrográfico. Apresen-
ta-se, no Apêndice B, uma revisão deste importante grupo litoló-
gico, e uma proposta de classificação ("As brechas subaéreas e
intrateluricas de origem ígnea: revisão e proposta para uma clas-
sificação geológica"), com especial ênfase na discussão das bre -
chas intrateluricas.

2.2. 0 CONCEITO DE "TERRENO" EM AREAS METAMÕRFICAS

No estágio atual das idéias geológicas, o panora-
ma vê-se dominado por completo pelas sugestões da tectónica glo-
bal. £ por demais conhecido o profundo impacto desta teoria a-
brangente, ferramenta necessária para qualquer interpretação geo
lógica mais moderna.

Entretanto, algumas dúvidas vem surgindo sobre
aspectos parciais, forçando a praticar redefinições e a abando-
nar supostos "fatos". Entre as novas idéias propostas, parece-
nos da maior importância a que define o "terreno".
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2.2.1. O conceito de "terreno"

As placas "clássicas" da tectónica global eram,i-
nicialmente, so umas poucas, descritas como "megaunidades". 0
seu número, já bastante aumentado, cresceu na mesma medida em
que os pesquisadores abandonavam a perspectiva "global" para di*
rigir a sua atenção para as complexidades da geologia local ( e.
g., Alvarez, 1972; Laubscher, 1975). Implícita na idéia de pla-
ca está a de movimentação rígida: áreas vizinhas da mesma pia*
ca não só não mudam de posição, como também compartilham da mes-
ma historia geológica. Neste cenário, toleravam-se apenas algu-
mas deformações e fragmentações nas bordas das placas.

Esta idéia "fixista", contra a qual se insurge
o conceito de "terreno", não parece resistir a análises mais e-
laboradas. Mapeamentos detalhados em áreas de colisão (em par-
te, reinterpretações de trabalhos anteriores) mostram várias in
congruencias. A primeira delas refere-se às evidências mostra-
das pela geologia local; observa-se que, freqüentemente duas á-
reas vizinhas se apresentam com características lito-estratigrá
ficas e estruturais incompatíveis entre si. A segunda é que es-
tas áreas aparecem, as mais das vezes, integralmente circunda-
das por descontinuidades estruturais, mapeadas ora como "discor
dâncias" mais ou 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 trasla-
do não solidário entre áreas vizinhas, pelo menos em áreas de
ooliaão (margens ativas). Nesse caso, duas áreas vizinhas, cu-
jas litologias e estruturas não são correlacionáveis, nada mais
seriam do que pequenos fragmentos com histórias geológicas dife
rentes, que apenas entraram em contato como conseqüência de mo-
vimentação do passado.

Enunciado desta maneira, o conceito de "terreno"
definido a partir de determinada litologia local, supõe somen-
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te a capacidade de transporte horizontal, e desliga duas (ou
mais) áreas vizinhas da obrigatoriedade de pertencer a mesma uni_
dade rígida.

Um exemplo muito discutido na literatura é o do
chamado "terreno de Salínia", constituído por uma faixa alonga-
da, de uns 500 kms, que se localiza no interior da Califórnia, e
se extende desde o Sul de São Francisco até aproximadamente a Io
calidade de Bakers field. O embasamento de Salinia é de rochas
granitõides: nas suas bordas, encontram-se restos de "melange" .
Medições paleomagnéticas sugerem que este terreno movimentou- se
pelo menos 2500 kms em 70 ma, partindo de um ponto a SW de sua
colocação atual. "Soldados" ao terreno de Salinia encontram- se
vários outros, entre os quais merece destaque, a N, o terreno
de Point Arena. Interpretações paleomagnéticas sugerem que este
último bloco encontrava-se colocado, 100 ma atrás, uns 5000 km a
SW da presente localização, tendo se deslocado primeiramente até
a proximidade S do terreno de Salinia, para depois passar a sua
frente e se ancorar, atualmente, algo ao N da extremidade seten-
trional de Salinia (e.g., Kanter, 1984; Mattison, 1984). Este e-
xemplo mostra que os terrenos se deslocam,em áreas de colisão,
com velocidades diferentes, e estão sujeitos a todo tipo de rota
ção, "solda" (a outros terrenos) deformação, e até fragmentação
ainda maior (cf. resumos em Kerr, 1980, 1983; para uma discussão
sobre "Wrangellia" , ver Sarewitz., 1983).

2.2.2. 0 "terreno" como unidade geológica descritiva em áreas
do embasamento

0 mapeamento em áreas do embasamento cristalino

reveste-se geralmente de grandes dificuldades. Em especial, mui-
«

tas das interpretações "paleogeograficas" e as tentativas de
correlação não passam de meros ensaios, tamanha é a dificulda-
de para identificar corretamente as seqüências lito-estratigráfi
cas em áreas de embasamento. A prudência aconselha, nestes ca-
sos, estudar a geologia local para, posteriormente, partir pa-
ra tentativas de integração. Faz-se portanto necessário definir
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uma unidade geológica descritiva, ao estilo dos "domínios" (Tur-

ner e Weiss, 1963) da Geologia Estrutural em áreas de tectonismo

plástico complexo. Função principal desta unidade será a tíe desta-

car, como característica identificadora, apenas aspectos objeti-

vos passíveis de mapeamento (especialmente litologia).

Como referida no item anterior, a idéia de "terre

no" é muito dinâmica, já que supõe transporte horizontal por

vezes de milhares de km, combinados com rotações e outras mudan

ças na sua geometria, posição e tamanho. Entretanto, cada um dos

terrenos já identificados (e.g., na Costa Oeste de América do

Norte) baseia sua identidade na definição da geologia local. Es-

te aspecto é meramente descritivo e parece-nos de fundamental

importância. O "terreno" será então, para este autor, a unidade

geográfica local de mapeamento em áreas de embasamento, que se

definirá principalmente a partir de um conjunto lito- estratigrá^

fico ( ou simplesmente litológico , se as condições locais não

permitem estabelecer uma estratigrafia). Os limites do terreno

coincidem com os que são definidos pelos afloramentos destas li-

tologias; podem, ou não, coincidir com falhas. Litologias seme-

lhantes, se encontradas em terrenos diferentes, devem ser identi_

ficadas com nomes diferentes de formações. Toda correlação entre

terrenos vizinhos deve ser considerada, inicialmente, mera espe-

culação mais ou menos arrojada, a menos que se fundamente em

considerações tanto geológicas como, geralmente, também geofísi^

cas bastante completas.

A idéia exposta ilustra-se melhor através de um

exemplo (veja-se Figura 2-1). Supõe-se um arco islándico, com

seqüência vulcânico-sedimentar característica (andesitos, basal^

tos, tufitos associados, sedimentitos eniclãsticos imaturos,

etc.)« Este conjunto, submetido a movimentação, desloca-se mais

ou menos solidariamente, até entrar em colisão com uma margem

ativa; as diversas etapas da movimentação indicam-se esquemática

mente na Figura 2-1. Embora a movimentação seja suposta rígida

(pela facilidade de mostrar esquemáticamente o processo), iden-

tificam-se na Figura 2-1 os limites de fragmentos menores (possí

veis "terrenos"). Já na área de colisão, supõe-se rotações, de-
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Figura 2-1. Zona de colisão, em margem ativa. Diagramas esquemá-
ticos, ilustrando uma área continental (com litólo -
gia continental, indicada pelas cruzes; ver texto)
e área oceânica, com arco islándico (em preto). A
placa oceânica, submetida a subducção,representa- se
fragmentada (indicando os limites de possíveis unida
des de^movimentação independente). Escala arbitrária,
compatível com o fenômeno ilustrado.

a) Início da movimentação. Arco islándico intra-oceâ
nico.
b) Movimentação no sentido da margem ativa. Na bor-
da continental, instala-se o equivalente de uma ca-
deia andina (não representada no desenho).
c) Por razões geométricas, no decorrer da movimenta-
ção, gera-se uma nova zona de ajuste, por subducção
localizada, com escassa atividade magmática correla-
ta (e.g., Windley, 1974) e cujo resultado é a apari-
ção de um "plateau" oceânico com crosta oceânica lo-
calmente mais espessa.
d), e), f) e g) Continuação do processo, até colisão
do arco islándico com a margem ativa. Linhas hachura
das indicam a localização da segunda zona de subdue
ção, que em parte está sendo consumida. Na última fl
gura, os fragmentos (na forma de microplacas) movi-
mentam-se de maneira não solidária, adaptando a sua
geometria à da borda continental (ver também Figura
2-2).
No desenho, por razões de simplicidade, não se repre
sentam algumas feições adicionais (magmatismo na zo-
na continental, zonas de melange, pacote sedimentar
na borda continental, e t c ) .
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formações e transportes individuais de "terrenos". Um possível ma
pa de afloramento, após demorada etapa de erosão e soerguimento i-
sostático, mostra-se de maneira esquemática na Figura 2-2a já
com as unidades litológicas convertidas em rochas metamõrficas(pa
ra esclarecimentos adicionais, ver legenda da Figura 2-2).

Do ponto de vista litológico, diferenciam-se três
unidades no exemplo da Figura 2-2a, rapidamente identificadas co-
mo o "complexo" continental (constituído principalmente de ro-
chas metamórficas quartzo-feldspáticas e máficas), o "complexo"do
arco islándico (rochas metamórficas feldspáticas, quartzo-feldspá
ticas e máficas) e o "complexo" oceânico (com seqüências ofiolíti^
cas mais ou menos preservadas); supõe-se que as rochas atingiram
grau metamõrfico médio (ver esclarecimentos na legenda, Fig. 2-2).
No. conjunto identificam-se vários terrenos, com base em lito-
logias e situação geográfica (de 1 até 4, com litologias ofiolít_i
cas, e de 5 até 8, com litologias de arco islándico). Nada impe-
de, no esquema apresentado na Figura 2-2,de recorrer-se a inter-
pretação dentro dos moldes clássicos da tectónica de placas (e.g.
Windley, 1974); observe-se, entretanto, que os terrenos 5 até 8
representam um arco islándico "alõctone", que não se gerou no lo-
cal (ver Figura 2-1). Por outro lado, uma vez admitida a possibi-
lidade do transporte individual de terrenos, nada autoriza a cor-
relacionar automaticamente as áreas vizinhas, supondo histórias
geológicas comuns. Assim, uma possível correlação entre terrenos
geograficamente extremos (5 e 8, Figura 2-2a) sõ deverá ser tenta-
da após estudos bastante prolongados, e não como "óbvia" hipótese
inicial.

Nada indica, por outro lado, que as histórias de
margens ativas fiquem restritas tão somente a um ciclo de coli-
são. 0 panorama se complica muito com a repetição de fenômenos,
aos quais liga-se ainda a possibilidade de extensos deslocamentos
ao longo de zonas transcorrentes de sutura. A Figura 2-2b mos-
tra, de maneira esquemática, as complicações introduzidas por
mais um ciclo de colisão.

Vale a pena analisar, com maior cuidado, alguns



2-10.

dos aspectos da Figura 2-2. Os limites dos terrenos 5 até 8 (coro

litologias de arcos islándicos, Figura 2-2) são geneticamente to

dos "tectónicos", já que são originalmente as bordas de terre-

nos. Dificilmente, contudo, estes limites serão mapeados como fa

lhas; após as colisões finais, eles serão encontrados como conta

tos litológicos deformados e, eventualmente, recristalizados e

interdigitados com as litologias de terrenos vizinhos. Basta lem

brar, como exemplo, que mapeamentos mais antigos não diferencia-

vam todas as unidades da seqüência ofiolítica (cf. Conference

Participants, 1972) já que se agrupavam indevidamente várias

unidades como conjuntos únicos, sequer se mapeando a unidade dos

"sheeted dikes" (e.g., Coombs et al., 1976, e muitos outros).

0 caráter "continental" do conjunto litológico 9

dependerá apenas da história geológica da área (e.g., intensida

de do magmatismo básico, intermediário e ácido, alimentado por

meio da zona de subducção) e da profundidade atingida pela ero-

são. Em partes, as litologias da zona 9 são bastante semelhantes

às do arco islándico (zonas 5 até 8, Figura 2-2) e pode-se por

tanto até antever a possibilidade de ambas serem , por erro, a-

grupadas e mapeadas como uma unidade. As zonas 7 e 9 poderão a-

presentar cobertura de material autóctone sedimentar posterior

(e.g., leques aluvionais, bacia molássica, etc), ocultando a

zona intermediária de sutura. Alternativamente, dependendo da

profundidade de erosão, ambas zonas podem aparecer separadas ape

nas por restos de um pacote metassedimentar de bacia profunda

(preenchimento de fossa) ou de uma zona de subducção (reconhecí-

vel por feições estruturais ou metamorfismo de "xistos azuis") ;

recristalizaçoes posteriores (e.g., os "xistos azuis" passan-

do para "xistos verdes") e erosão até níveis mais profundos po-

dem apagar muitos destes sinais.

2.2.3. O "terreno de Poços de Caldas"

As referências geológicas gerais colhidas da li-

teratura (ver item 1.3, sobre "Considerações geológicas gerais"),

indicam que o maciço alcalino de Poços de Caldas se situa aproxi_
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madamente no centro geográfico de vasta área de embasamento, o
Bloco de Pinhal. Esta região está dominada litologicamente por
dois tipos petrográficos, gnaisses e granulitos, com invasões
por vezes muito extensas de maciços granitóides. A relação en-
tre os vários tipos litológicos, atualmente agrupados como "Com-
plexos", é ainda muito duvidosa.

Resumidamente, admite-se hoje que as rochas mais
antigas (supracrustais e intratelúricas)y são arqueanas, intensa
mente deformadas e recristalizadas (com ou sem "migmatizações" )
por influência de vários eventos ou ciclos; o último destes ê o
Brasiliano. Além de invasões granitódes, desconhece-se a nature
za de possíveis aportes pôs-arqueanos (sedimentares ou de outro
tipo). 0 retrabalhamento durante o Brasiliano não foi completo
ou uniforme, restando ainda hoje remanescentes de rochas e estru
turas pré-brasilianas. Se inexiste, no momento, a possibilidade
de relacionar entre si as diversas litologias constituintes do
Bloco de Pinhal, maior e ainda o isolamento interpretativo a que
se vê compelido o Bloco inteiro, totalmente separado das áreas
vizinhas por falhas (Figura 1-2).

A área onde se coloca o maciço de Poços de Cal-
das constitui portanto um "terreno", o de "Poços de Caldas", na
acepção aqui indicada. Os limites deste terreno são, por enquan-
to, definidos de forma a coincidir com os próprios limites do
bloco de Pinhal (Figura 1-2); eventualmente, estes poderão ser
modificados, na mesma medida que estudos geológicos, ainda por
vir, identifiquem melhor as várias unidades litoestratigraficas.

A definição deste terreno, como unidade descriri
va ( e eventualmente também geotectónica) independente das áreas
vizinhas, veveste-se de importância no momento de partir para in
terpretações genéticas. Com efeito, a estrutura crustal e sobre-
tudo subcrustal do terreno torna-se feição interessante quando
se trata de identificar as possíveis causas que controlam a gera
ção, ascensão e colocação do magma alcalino de Poços de Caldas.
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2.3. O MAPEAMENTO FACIOLÕGICO: ESBOÇO PARA UMA "TEORIA" ESTRATI-
GRAFICA DAS ROCHAS ÍGNEAS

Objetivo importante no mapeamento, em geral, ê o
de separar as observações das inferencias. A "saúde" intelectual
de um mapa está firmemente ligada ao cuidado que o geólogo obser
va na definição das várias unidades mapeadas.

Os critérios para definir "unidades" de rochas
sedimentares foram objeto de estudos muito elaborados, hoje cri£
talizados em Códigos Estratigráficos nacionais e internacionais.
Os mesmos critérios podem ser aplicados, em princípio, também pa
ra rochas metassedimentares (com um certo cuidado, para fugir
de simplificações generalizadoras).

Todo geólogo que já enfrentou rochas ígneas sa-
be das dificuldades para identificar "unidades" mapeáveis. As
rochas intrusivas (exceção feita dos complexos estratiformes)não
estão submetidas aos ditados dos princípios estratigráficos clás_
sicos (e.g., continuidade lateral, superposição), com o que o
comportamento estrutural de determinada unidade não é, a priori,
previsível.

Pouco ou nada de semelhante aos códigos estrati-
gráficos comuns se encontra na literatura de rochas ígneas, ape
sar de excelentes mapeamentos virem sendo feitos já há muito
tempo. Vem rapidamente ã memória os detalhados trabalhos facio-
lógicos 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 necessidade de definir as
várias litologias ígneas, previamente a qualquer interpretação.
Desta forma, o mapa de detalhe torna-se, ele mesmo, ferramenta
principal para interpretações petrológicas. Como exemplo moder-
no proeminente, destacam-se os mapeamentos realizados no BatóH
to costeiro dos Andes peruanos (e.g., Cobbing e Pitcher, 1972;
Cobbing et al., 1977; Pitcher, 1978; Cobbing e Mallick, 1983).
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As rochas supracrustais (derrames e piroclásticas)
podem ser mapeadas exatamente como as unidades sedimentares: va-
lem para aquelas, então, os mesmos princípios expostos nos Códi-
gos Estratigráficos (e.g., Petri et ai., 1982); os maiores pro-
blemas relacionam-se com o mapeamento de rochas intrusivas.

A seguir, discutem-se principalmente os conceitos
estratigráficos que se utilizam para definir as rochas intrusi-
vas: o fades petrográfico, a unidade mapeável, o corpo de rocha
intrusiva, e a unidade magmãtica (ou genética).

2.3.1. 0 facies petrográfico intrusivo

Define-se aqui, de maneira muito geral, o facies
petrográfico como uma unidade genética, que pode ser reconhecida
e descrita, no afloramento, pelas suas características petrográ_
ficas e estruturais.

Esta definição passará a ser discutida, mais deta-
lhadamente , com exemplos.

Supõe-se, em primeiro lugar, duas ocorrências de
rochas ígneas, com as feições ilustradas na Figura 2-3a e b, em
cada uma das quais se observam dois tipos petrográficos diferen-
tes. Mapear estas diferenças depende apenas da escala de traba
lho. Entretanto, o problema da escala deve ser preocupação me-
nor, já que nas duas ocorrências identificam-se claramente tanto
um "facies" de borda, como outro de centro, caracterizados pela
granulação, estrutura, e colocação geológica. A passagem entre os
dois tipos pode ser rápida ou gradativa.

Um segundo exemplo mostra as unidades rítmicas do
bandado centimétrico ("inch-scale layering", Hess, 1960) encontra
do na maioria dos complexos mãfico-ultramáficos estratiformes (e.
g., Wager e Brown, 1967). As bandas ilustradas na Figura 2-3c
são diferentes mineralógicamente; as texturas são cumuláticas. As
duas bandas, e o conjunto inteiro ciclicamente repetido, se for-
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Figura 2-3. Facies petrográficos em rochas plutônicas e subvulcâ
nicas (esquemático).
a) Corpo zonado, com facies de borda, foliado, e fa-
cies central, maciço (em parte, semelhante à zonali-
dade mostrada pelo corpo de Ardara, cf. Pitcher e
Berger, 1972).
b) Pequeno corpo tabular irregular de fonolito ( di-
que), com facies de borda, com estrutura fluidal mar
cada e pequenos xenolitos da rocha encaixante (em
preto no desenho); não apresenta fenocristais. 0 fa-
cies central exibe textura porfirítica (baseado no
modelo do dique de fonolito, intrusivo no nefelina
sienito da Pedreira da Prefeitura, Poços de Caldas).
c) Bandado centimétrico ("inch-scale layering").Ban-
das com piroxênio alternando com outras plagioclásio
(Hess, 1960; Wager e Brown, 1967).
d) Facies de borda, com enclaves ("facies xenolíti-
co" ou "autolítico"). Representa-se, esquemáticamen-
te, o facies de borda de nefelina sienito da Pedrei-
ra da Prefeitura, Poços de Caldas.
e) Veios de pegmatoides, com granulação grosseira e
mineralogía comumente semelhante à da rocha encaixan
te; os contatos são por vezes irregulares e difusos.
Líquidos residuais da rocha encaixante, ainda parei,
almente líquida, se coletam ao longo de fraturas e
zonas de debilidade.
f) "Diques em diques" ("sheeted dikes"). 0 desenho
mostra quase 1001 de diques de basalto, invadindo ro
cha gabróide (tracejada no desenho). A maioria dos
diques apresenta facies de borda resfriado, afaníti-
co ou de granulação muito fina (pontilhado) (em par-
te, segundo Sturt et ai., 1979).
g) Diques de apiitos e pegmatitos de várias gerações,
cortando rocha granitóide mais antiga.
h) Rocha granitoide com distribuição irregular de
biotita e megaçristais de feldspato potássico;em par
tes, pequenas áreas quartzo-feldspáticas, com granu-
lação grosseira (pegmatóides; pontilhado no desenho).
Semelhante a estrutura "nebulítica" (e.g., Mehnert,
1968).
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mam conjuntamente, a partir de processos "cumuláticos" controla*

da por difusão (e.g. Wager e Brown, 1967; Irvine, 1980; etc). 0

"fàcies", neste caso, é o conjunto das duas bandas, ciclicamente

repetido. De maneira semelhante, pode-se também definir um "fa-

cies" de kakortokito, na seqüência basal do maciço alcalino de

Ilimaussaq (e.g., Stfrensen, 1969, 1970; Ferguson, 1970; ver tam

bem Apêndice E).

Ura terceiro exemplo é o de alguns "facies" de bor

da, carregados de inclusões (xenolíticas ou autolíticas). 0 pro-

cesso de incorporação dos enclaves não se pode desvincular da

cristalização e colocação da rocha ígnea. Portanto, o facies es-

tá constituído pelo conjunto de matriz ígnea e enclaves ( Figura

2-3d).

0 exemplo seguinte (Figura 2-3e) ilustra veios

pegmatíticos irregulares que são interpretados como segregações

locais de líquidos residuais, colocados provavelmente quando a

rocha encaixante ainda se encontrava em estado pré-sólido. 0 fa-

cies será o conjunto de ambas litologias, veios e encaixante.

0 proximo exemplo, a primeira vista semelhante ao

anterior, é por vezes de grande importância geológica. Encontra-

-se quando uma rocha ígnea vê-se sistematicamente invadida por

rochas ígneas claramente posteriores (cogenéticas ou não). Os ca

scs que se ilustram mostram, o primeiro, o dos "sheeted dikes"

(uma das unidades da seqüência ofiolítica, Conference Partici_

pants, 1972), e o outro, o de veios pegmatíticos (e aplíticos)

que se encontram como contínuo "enxame" em algumas áreas grani

ticas (Figura 2-3f, g) Em ambos os casos, a rocha encaixante

diferencia-se claramente das manifestações posteriores. Contrari

amenté ao caso anterior, devem-se identificar aqui dois facies

diferentes, o da encaixante e o dos diques (mapeáveis ou não).

Finalmente, cabe ainda discutir um último caso

(Figura 2-3h), freqüentemente observado em bordas de maciços

maiores, em granitóides considerados anatéticos, etc. A rocha

muda bastante rapidamente de textura e, freqüentemente, também
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de mineralogía (por variações na distribuição e quantidade de ini
nerais essenciais e acessórios); contudo, não é possível detec-
tar, no afloramento ou na amostra de mão, indícios claros de con
trole estrutural ou de qualquer outro tipo. As explicações geral^
mente oferecidas sugerem que a rocha e invadida por líquidos re-
siduais que cristalizam intersticialmente, ou como "bolsões" e
veios, por vezes mudando profundamente, e de maneira irregular,o
aspecto da rocha original (exemplos se encontram nos facies de
borda de maciços maiores de sienitos, nefelina sienitos e grani-
tóides); em outros casos, supõe-se que a rocha se forma em á-
reas submetidas a anatexia, ou reflete estágios mais avançados
de recristalizaçao e assimilação de xenólitos de rocha encaixan-
te. De qualquer maneira, a própria variabilidade da rocha, den-
tro dos limites observadas, converte-se em feição característica
do facies a definir.

Em alguns poucos casos (por ex., o da Figura
2-3e),a definição do "facies" depende de critérios não totalmen-
te objetivos. Entretanto, importa assinalar que qualquer defini-
ção proposta pode ser facilmente transmitida a outros geólogos,
por descrições, desenhos, ou fotografias. 0 importante é* que o
mapeamento faciológico permite escapar do procedimento que, cor-
riqueiramente, reduz as rochas ígneas a meros conjuntos litológi_
cos, que supostamente não merecem o grau de atenção dispensado
ao mapeamento das rochas sedimentares ou metassedimentares.

2.3.2. A unidade mapeãvel intrusiva

Recomenda-se utilizar, de início, uma escala-li-
mite de 1:25.000 para os mapeamentos faciológicos, a mesma que
é proposta para a identificação da formação sedimentar (Petri
et ai., 1982): a unidade mapeável de rochas intrusivas será aque
Ia que pode ser representada nesta escala. Entretanto, esta es-
cala não deve ser impedimento para mapear com maior detalhe; in-
dica-se, mais a frente, o exemplo do complexo lujaurítico-chibi-
nítico da Pedra Balão, onde as variações faciológicas aparecem
claramente expostas apenas em escala 1:5.000.
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Freqüentemente, os facies podem ser representados
na escala do mapeamento: neste caso, a unidade mapeável confunde-
-se com o fácies. Os casos mais normais, no entanto, são aqueles
em que vários facies devem ser agrupados para formar uma unidade
mapeável. Este é um processo de integração, que só deve ser tenta
do após bons conhecimentos geológicos sobre o maciço em estudo.

0 mapeamento de rochas ígneas em escalas regio-
nais (tipicamente, 1:200.000, ou menores) apenas consegue mostrar
a distribuição de litologias ("granitos equigranulares", "gabros",
e t c ) . Mapeamentos deste tipo são geralmente inúteis para identi-
ficar unidades geológicas ou estratigráficas, já que se conten-
tam em assinalar "unidades para-estratigrãficas" (cf. Petri et
ai. , 1982, p. 52). É bom lembrar que nenhum estratígrafo de ro-
chas sedimentares mapeia "grupos" ou "sistemas" em mapas regio
nais, sem antes ter informação detalhada das várias unidades cons_
titutivas, fundamento previo de qualquer integração.

2.3.3. A definição de corpo ígneo intrusivo

0 mapeamento faciológico é tarefa que se reveste
de bastante objetividade, na medida em que identifica os fácies
e os representa no mapa. Agrupar facies já se torna definição al-
go mais arriscada. Graus maiores de complexidade se apresentam
quando se pretende agrupar as unidades mapeáveis para constituir
unidades genéticas maiores que permitam, por exemplo, identifi-
car histórias de resfriamento ou de colocação.

Neste momento, deve-se partir para uma discussão
do conceito de "corpo ígneo".

A primeira acepção do termo é a mais óbvia, ape-
nas identificando como "corpo ígneo" um determinado volume ou "o
correncia" de rocha ígnea. Pouco ou nada ajuda esta definição, já
que o corpo ígneo assim identificado pode estar constituído por
várias unidades genéticas, totalmente independentes entre si. O
antigo conceito de "batólito" (um dos "corpos ígneos" clássicos )
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que relacionava vastos afloramentos de rochas ígneas com a idéiá
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 "maciço".

A segunda definição, muito mais útil, emana direta
mente de simples considerações genéticas. Para limitar a discus-
são a exemplos menos polêmicos, focaliza-se o caso dos corpos plu
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, uma vez
colocada, apresenta-se com limites e geometrías definidos. Esta
unidade no presente trabalho, denomina-se de "corpo -ígneo". A
idéia de "corpo ígneo" torna-se assim sinônimo de "unidade de mo-
vimentação" ou "unidade reológica". Pouco importa, agora, se o
"corpo ígneo" se localiza como massa total ou parcialmente magmá-
tica, ou se se desloca ã maneira dos "domos gnáissicos" (Eskola
1949 ; Dixon 197S; Pitcher 1970).

Uma tipificação dos corpos ígneos de "epi" e "mesozona"

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

O primeiro caso é o dos maciços aqui chamados de
mono-veológicoB . São aqueles que se colocam como uma única unida-
de reologica (magmática ou não). 0 caso mais simples é o de um ú-
nico volume magmático, que cristaliza de maneira homogênea no seu
local de colocação: o "corpo ígneo" resultante estará constituído
apenas por um único facies petrográfico. Corpos deste tipo geral-
mente formam parte de maciços maiores; mais raramente, aparecem
como corpos isolados ("stocks" pequenos, e t c ) . Em Poços de Cal-
das, o facies do chamado "nefelina sienito porfirítico", com
afloramentos na Serra do Quartel, aparece como corpos ígneos sim-
ples. Mais freqüente é o caso de corpos mono-reologicos compostos,
freqüentemente zonados (e.g., com zonalidade do tipo borda- cen-



Tabela 2-1

Tipologia dos corpus ígneos atais rasos, con ênfase nas características de Mobilização e colocação

Tipo Facies Tamanho

MACIÇOS MONOREOláGICOS

(unidades señores; un
maciço=um corpo ígneo)

Características
geológicas

Cristalização
período do
formaçi:

Tipc
Condutos de
alimentação

Compartimento
geotertôni "<•>

Simples Um só facies Poucos km
(e menores)

Compostos

INTERMEDIARIOS

Poucos (2 ou
mais facies>

Poucos(geral-
mente mais de 2'

Poucos km

Poucos km

MACIÇOS POUREOLOGICOS

(unidades maiores; vá-
rios corpos ígneos)

Circunscritos
irregulares

Circunscritos
regulares

Jac circunscrx
t.of (linearesT

Poucos corpos,
geralmente sim
pies

Constituido por
vários corpos
(atê dezenas
de corpos)-Cir
culares a ellg
soldáis. Efei-
tos sobre en-
ea i xante limi-
tados (maciços
alcalinos) a
profundos.

Dezenas a cen-
tenas de cor-
pos mais ou me
nos lrregula-"
res, Profundos
efeitos (estru
turáis e têrml
cos)sobre ro~
cha encaixante

Poucos km
(ou menores)

Poucos km
atê várias
centenas de

km2

Geralmente,cons
tituinte de ma-
ciços maiores;
mais raramente,
1solados.Formas
variadas. Efei-
tos nulos ou li.
mitados nas en-
caixantes.

Zonado(tipo bor
da-centro).Iso-
lados, ou consti
tuintes de macT
ços maiores £fe¿
tos limitados
de contato (au-
réola) .

Zonados (borda-
centro) .Efeitos
de contato lirai
tados

Isolados,geral-
mente não zona-
dos, contornos
irregulares( e.
g., "porphyry
coppers")

Isolados,zonados
(e.g., Khibina)
até não zonados
(e.g.. Poços de
Caldas). Comple-
xos estratifor-
mes maiores (Still
water,BushveId)

Cristalização
homogênea¡rápi-
da (poucos milha
res de anos)

Cristalização
não homogênea
relativamente
rápida

Cristalização
não homogénea,
circulação con-
tinua,ou leve-
mente desconti-
nua, de magma.

Cristalização
rápida de cada
corpo e do con-
junto

Cristalização
rápida para os
menores; para
maiores, perio
do de formação
de milhões de
anos(?)

Milhares a de
zenas de mi-
lhares de km2

Areas lineares a
irregulares; as
vezes, grosseira «nação de
zonalidade regio "
nal

Tipicamente, pe
rlodos de for-

mi-
Ihões a deze-
nas de milhões
de anos

Isolados:pós-
• >u atectónicos

Um so
conduto

Variado, < p
de do corpo"

Isolados:pós-
ou atectónicos

Isoladus:pós-
o» atectónicos

Um conduto

Um conduto

Var i ado,depen
de do corpo"

Variado,depen
de do corpo"

Pós- ou atectõ
nicos ~ Um conduto

Pós- ou atectô
nicos

Um conduto
(ou área res
tritaldeall
mentação ~

Margens ati*
vas¡atividade
ígnea tardía

Areas cratõni^
cas; acompa-
nhando as ve-
zes formação
de margens
ativas; zona»
de "rifting"

Sin-,tardi-, e
pos t-tec tôni-
cos

Areas ou
faixas li-
neares de
alimentação

Margens ati-
vas, áreas de
subduçâo

Iv)

Is»
O
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tro). 0 corpo de Ardara, em Donegal, Irlanda, entre os varios

deste tipo citados na literatura, apresenta-se com uma borda

protoclástica foliada e núcleo com texturas maciças (Pitcher e

Berger, 1972). 0 complexo estratiforme de Skaergaard, outro e-

xemplo, forma-se principalmente por uma rápida invasão de magma

basáltico e posterior diferenciação por processos de convecção

e cristalização fracionada.

Os maciços poli-reológicos estão constituídos

por vários corpos ígneos. 0 termo "maciço" refere-se aqui en-

tão ao conjunto agrupado de corpos ígneos. Exemplos óbvios des-

t-a -«tegoria são todos os "batólitos" e em geral todos os macî

ços i iores do mundo; entre estes, também conta-se o de Poços

de Caldas. As evidências geológicas e geocronológicas indicam

que a formação destes maciços maiores demora, tipicamente, de

um milhão a várias dezenas de milhões de anos. Nos maciços polî

Teológicos, é interessante destacar a categoria dos maciços

circunscritos, caracterizados por aflorar em espaços reduzi-

dos (poucos km a poucas dezenas de km; mais raramente, várias

centenas de km ). As formas são desde regulares (circulares- e-

lipsoidais) até" irregulares. A colocação de vários "corpos íg-

neos" nessas áreas reduzidas indica que os magmas se deslocam,

por vezes durante alguns milhões de anos, pelo mesmo " conduto"

ou "canal" de alimentação. A partir desta caracterização, ema-

nam algumas considerações interessantes do ponto de vista geoló

gico e petrogenetico (Tabela 2-1; ver também discussão no cap.í

tulo sobre "Considerações genéticas gerais").

A maioria dos batólitos, por outro lado, perten-

ce ã categoria dos maciços poli-reológicos não circunscritos(Ta

blea 2-1).

Um caso algo especial é o de alguns corpos com

postos, com feições transicionais entre as dos maciços mono-reo

lógicos e os poli-reológicos. Estes corpos são de dimensões ge-

ralmente pequenas ou reduzidas, com facies que se dispõem zona-

damente; os mais novos, geralmente, são os que formam o núcleo

da estrutura. Geralmente, os contatos entre os facies são abru£
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tos; em alguns casos, parecem gradacionais. As interpretações pe
trolõgicas apelam, nestes casos, para a imagem de condutos úni-
cos, alimentados por correntes pouco descontínuas de magmas; es_
tes mudam as suas características (composição, etc.) ã medida
que se processa o fenômeno. 0 granito de Tuolomne, na Serra Neva
da da Califórnia, mostra uma zonalidade marcada, com granodiori
to no núcleo (onde se colocam também, pórfiros granitóides miaro
líticos como manifestações subvulcânicas póstumas) e quartzo dio
ritos e tonalitos, na periferia; os contatos entre os facies são
abruptos (Bateman e Chappell, 1979). 0 corpo lujaurítico-chibiní
tico da Pedra Balão apresenta-se com uma estratigrafía inter-
na definida, e uma interpretação é que os diversos fácies se colo-
cam sucessivamente, num processo essencialmente contínuo (ver ca
pítulo 6 ). As evidências geológicas sugerem que a invasão e solil
dificação dos magmas novos se processa quando os anteriores ain-
da estão se resfriando (e.g., Bateman e Chappell, 1979; cf. tam
bem discussão sobre o corpo lujaurítico oriental, capítulo 6) ,re
tratando-se assim o caso de fornecimento aparentemente constan-
te e quase contínuo de magma, através do mesmo conduto.

Este conjunto de corpos denominam-se de "interme-
diários" , por apresentar semelhanças tanto com os mono- reológi-
cos (conduto único, formas circunscritas) como com os poli-reo-
lógicos (alimentação discontinua de magmas) (ver Tabela 2-1).

A identificação do corpo ígneo intrusivo a partir de mapeamen -
tos faciolõgicos

Após o mapeamento faciológico, cabe agora agrupar
os facies, definindo possíveis corpos ígneos. Esta tarefa pode
por vezes ser extremamente difícil, e não está isenta de avalia-
ções subjetivas.

Alguns casos serão discutidos, com base nos mapea
mentos efetuados em Poços de Caldas (ver também M. Ulbrich,1983).

0 facies de "nefelina sienito porfirítico" que
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aflora na Serra do Quartel, encontra-se como vários corpos irre-
gulares bastante pequenos (dimensões de poucas centenas de m) ,
todos provavelmente contemporâneos, encaixados em egirina fonoli^
tos. Aqui é fácil separar a rocha encaixante (invadida) da inva-
sora, e cabe pouca dúvida de que a maioria dos afloramentos des-
te nefelina sienito constituem (no nível presente de erosão) ou-
tros tantos "corpos ígneos" (veja também a discussão sobre Ida-
des relativas, no item 4 do Capítulo 4).

No Anel Norte, invadindo egirina fonolitos, e por
vezes também em contato com outros nefelina sienitos, encontra -
-se o "nefelina sienito cinza do Anel Norte". Este facies exten-
de-se por vários km; inicia seus afloramentos, a W (perto da
Pedra Balão) como "dique",para posteriormente se alargar, a E.
0 facies é* bastante homogêneo, apenas se destacando uma varieda
de caracterizada por nefelina centimétrica. Os afloramentos, de
extremo a extremo, parecem contínuos; entretanto, não é possível
identificar se se trata de um só" corpo contínuo, ou de vários,
com contatos mútuos.

0 "nefelina sienito da Prefeitura", caracteriza
do por seu aspecto manchado (feldspatos cinzentos e esbranquiça-
dos) aflora como o mais importante facies fanerítico do Planal^
to; aparece carregado de enclaves de "tinguaíto", perto dos con-
tatos. 0 facies (com algumas variações na granulação) extende-se
desde a Pedreira da Prefeitura até aproximadamente o Morro do
Serrote, passando pelo Aeroporto. Não se sabe, contudo, se aflo-
ra como vários corpos, ou apenas se trata de um corpo único de
grandes dimensões.

Nos dois exemplos anteriores, o "facies" apare-
ce exposto por áreas consideráveis, que podem corresponder, ou
não, aos afloramentos combinados de vários corpos; nada mais po-
de ser feito, já que inexistem afloramentos de melhor qualidade
para resolver a questão.

0 caso dos lujauritos e chibinitos do Anel Norte
(na Pedra Balão) é diferente. No corpo da Pedra Balão, parte- se
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de um lujaurito grosseiro, no centro, para um facies lujaurítico
de grão mais fino, por fora do qual se encontram dois nefeli-
na sienitos traquitóides muito semelhantes (apenas se diferenci-
ando entre si, pela granuiação e conteúdo de alguns minerais a-
cessôrios). A zona mais externa está constituída por chibinito
geralmente maciço. A passagem de um facies para o vizinho é rápi^
da. As estruturas são concordantes: passa-se, da estrutura cara£
terizada pela foliação subhorizontal do lujaurito grosseiro, no
centro do maciço, para outras de mergulho acentuado (no lujauri-
to fino e nos nefelina sienitos traquitóides), na periferia. 0
conjunto, verdadeira unidade estrutural e litológica, é portanto
um "corpo ígneo", constituído por 5 facies identificáveis (e ma-
peáveis, já que os afloramentos são satisfatórios).

No chibinito de Botelhos (denominação de " corpo
ígneo") definem-se pelo menos 4 facies diferentes, não mapeáveis
pela falta de afloramentos adequados; entretanto, o conjunto ê
um "corpo ígneo", de dimensões moderadas, claramente identificá-
vel como unidade que invade principalmente egirina fonolitos.

Nestes exemplos, nota-se muito claramente que o
trabalho de campo é crucial para definir um corpo ígneo; corpos
que não podem ser identificados por meio do mapeamento faciológi.
co, dificilmente poderão ser definidos a partir de dados adi-
cionais (e.g., de laboratório).

2.3.4. A unidade magmãtica intrusiva

Os processos magmáticos normais podem gerar toda
uma série bastante contrastante de magmas que, ao se colocarem,
cristalizarão como corpos ígneos diferentes, em parte até separa
dos por intervalos geográficos e temporais. A unidade magmátioa
ê definida como o conjunto dos corpos que derivam da cristaliza-
ção de magmas relacionados genética e temporalmente entre si. 0
conceito ê útil, porque permite, em áreas com "polimagmatismo" ,
separar as várias seqüências de eventos ígneos.
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Os casos a diferenciar são evidentemente varios.
0 mais complicado é o dos grandes batolitos 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 historia do batólito, e as rochas constituintes
poderão ser reconhecidas pelas suas feições químicas, petrográ-
ficas, isotópicas e geológico-estratigráficas. 0 exemplo melhor
estudado até o momento é o da Cordillera dos Andes peruanos ( e.
g., Cobbing et al., 1977), nos quais se diferenciam várias "uni_
dades genéticas" ("superunidades", na terminologia dos autores
citados).

A idéia de "unidade magmática" pode ser diretamen
te aplicada às rochas alcalinas de maciço de Poços de Caldas e,
por extensão, ao cinturão de rochas alcalinas mais ou menos con-
temporâneas que circunda, a N e NE, a Bacia do Paraná.

Em Poços de Caldas, as rochas faneríticas aflo-
ram como dezenas de corpos, de dimensões comumente moderadas até
reduzidas (e.g., o corpo lujaurítico-chibinítico da Pedra Balão
aflora em pouco mais de 1,5 km ). Estes corpos encontram-se via
de regra isolados entre si, e espalhados pelo distrito inteiro.É
impossível portanto estabelecer as relações de idade entre estes
corpos apenas na base das relações de campo.

Neste contexto, reveste-se de importância o con-
ceito de "unidade magmática". Os nefelina sienitos do distrito
podem ser catalogados, puramente na base de considerações petro-
gráficas (cf. M.Ulbrich, 1983), em tipos agpaíticos e miasquíti-
cos (ou menos agpaíticos). Os primeiros apresentam minerais ag-
paíticos, que faltam nos segundos (cf. Apêndice D). Somente em
alguns casos (e.g., na zona da Pedra Balão) constatou-se que as
rochas agpaíticas são posteriores às miasquíticas. Assim, a de-
monstração de que todos os nefelina sienitos agpaíticos do dis-
trito pertencem a mesma "unidade magmática" (ou "subunidade", se
assim se prefere) encontraria imediata aplicação estratigráfica;
observações isoladas, mostrando que "agpaítos" são posteriores
aos "miasquitos", poderiam então ser generalizadas com algum fun
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damento.

2.3.5. As normas para a nomenclatura estratigrafica do Código

Brasileiro de Nomenclatura Estratigrafica

Uma comparação entre â terminologia aqui proposta ,

e a indicada no Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigrafica

(Petri et ai.,1982) mostra algumas discrepancias, discutidas a

seguir.

A suite de rochas intrusivas: a suite é definida

como 'uma unidade formal constituída pela associação de diver-

sos tipos de uma única classe de rochas, intrusivas ou metamórfi_

cas, discriminados por características texturais ou mineralógi-

cas, ou composição química" (Petri et ai., 1982) conceito que se

gundo os autores citados equivale ao de "formação" de rochas se-

dimentares 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-ate pós- tectóni-

cos) poderão ser identificados como uma única "suite". A defi-

nição ê muito abrangente, por referir-se apenas a característi-

cas petrográficas: equivale a definir como "suite sedimentar" a

todos os arenitos semelhantes de uma determinada região, indepen

dentemente de considerações estratigraficas: 0 termo "suite" de-

ve ser definido de forma que englobe também considerações estra_

tigrãficas. Desta maneira, a "suite" se definiria como uma "uni-

dade estratigráfica, formada pela associação de rochas intrusi_

vas relacionadas genética e temporalmente entre si". Assim, o

conjunto de fonolitos de Poços de Caldas constitui a "suite de

fonolitos" de Poços de Caldas, o grupo de nefelina sienitos for-

ma a "suite de nefelina sienitos", e o conjunto total de rochas

alcalinas se identifica como a "suite alcalina de Poços de Cal̂

das".

0 Corpo de rocha ígnea: No Código, o corpo é de-

finido como "uma unidade estratigráfica formal para denominar
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massas de rochas intrusivas constituídas por um único tipo de
rocha" (Petri et ai., 1982, p.ll), apelando-se portanto inteira
mente para a acepção geométrica do termo (ver discussão sobre
"Corpo ígneo", item 2.3.3).Neste trabalho recomenda-se substi-
tuir a palavra "corpo" por "maciço", termo já assentado na lite
ratura nacional e internacional (no sentido em que o termo é ü-
tilizado, por exemplo, na Tabela 2-1, onde identifica um deter-
minado volume de rocha ígnea, com claros limites geológicos).

Complexo: 0 Código indica que o Complexo "é uma
unidade litoestratigráfica composta pela associação de rochas
de diversos tipos, de duas ou mais classes (sedimentares, íg-
neas, ou metamórficas), com ou sem estrutura altamente complica
da; ou por misturas estruturalmente complexas de diversos tipos
de uma única classe". Formalmente, a palavra "complexo" pode,
portanto, ser utilizada no lugar de "maciço", para aqueles ca-
sos em que as rochas ígneas assim identificadas mostrem rela-
ções genéticas e estruturais complexas (e.g. , o "batolito" 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, até a definição das unidades magmáticas,
incorporando também uma definição geológicamente aceitável da
"unidade mapeável". Termos como os de "suite" e "complexo", co
mo definidos pelo autor, são complementos úteis, a nível de
caracterização inicial de rochas ígneas.

A aplicação dos conceitos estratigráficos a rochas vulcânicas e
piroclásticas

Aplica-se para as rochas vulcânicas e piroclás-
ticas, que são rochas supracrustais, a mesma nomenclatura es-
tratigráfica das rochas sedimentares; (e.g., Petri el al.,1982).
A unidade mapeável destas rochas é, assim,a formação.

Como adição, cabe indicar que também para estas
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rochas podem ser aplicados os termos de "facies" e "Corpo ígneo".
0 "facies" identifica neste caso tipos petrográficos e estrutu-
rais, que se observam geralmente em escalas não mapeáveis (e.g.
"facies amigdaloidal" de um determinado derrame) e que freqüente
mente se repetem (e.g., o "facies amigdaloidal" repetido em vá-
rios derrames superpostos). 0 "corpo ígneo", outra vez a unidade
reológica, estará representado pelo derrame inteiro; vários der-
rames superpostos constituem outros tantos "corpos ígneos". Ob-
serve-se que o volume destes corpos ígneos é", muitas vezes, bas-
tante menor que o dos típicos corpos intrusivos; explica-se esta
característica pela própria dinâmica do processo (por ex., cama
ras magmáticas que expelem, por vez, apenas uma fração de seu
volume total).

0 mapeamento de rochas subvulcânicas afaníticas ou faneríticas
finas.

0 mapeamento de grandes conjuntos subvulcânicos é
tarefa das mais ingratas, já que as rochas constituintes mos-
tram geralmente texturas afaníticas ou de granulação muito fina.
A textura impossibilita assim o mapeamento faciológico, apenas
podendo-se ressaltar a litologia; resulta, por exemplo, impossí-
vel definir "unidade mapeáveis" (consideradas como conjuntos de
facies), pela inexistência de contatos visíveis. Parece-nos este
um caso em que pode ser utilizado, com propriedade, o termo "sui
te", como sinônimo de unidade litológica mapeável (cf. item
2.3.5). Em Poços de Caldas, dominam as rochas "tinguaíticas" (e-
girina fonolitos) de aspecto macroscópico extremamente uniforme
(cor cinza esverdeado a preto esverdeado, fenocristais escassos
ou inexistentes, afaníticas ou de granulação fina) qut- foram ma-
peadas, coletivamente, como a "suite" de egirina fonolitos. Vale
a pena lembrar que a "formação"refere-se a um conjunto de rochas
supracrustais caracterizadas por uma certa seqüência, cuja geome
tria define uma relação genética entre as várias camadas inte-
grantes (e.g., camadas inferiores anteriores às superiores, etc);
nada de idêntico pode-se afirmar para a "suite" de egirina fono
litos de Poços de Caldas, que aparece constituída por um conjun
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to de corpos subvulcânicos de formas, limites, e relações geoló-
gicas mútuas totalmente desconhecidos.

2.3.6. Um resumo dos procedimentos recomendados para o mapeamen

to faciolôgico de rochas intrusivas

Na Tabela 2-2, resumem-se as etapas detalhadas nas
páginas precedentes.

No mapeamento faciolôgico, se destacam quatro eta
pas, das quais a primeira e, eventualmente, a segunda (identifi-
cação do fácies e das unidades mapeáveis) são de cunho bastan-
te objetivo (ou, pelo menos, minimizam as interpretações). Cres-
ce a complexidade do enfoque na terceira e quarta etapas (identi^
ficação dos corpos ígneos e das unidades genéticas) , especialmen
te pela importância que adquirem as interpretações nesse está-
gio.

Ãs vezes, as unidades magmáticas já podem ser de-
£? idas por meio do mapeamento, através da identificação das re-
lações de contato (cf. as "superunidades" descritas nos Andes pe
ruanos, e.g., Cobbing et al., 1977; Cobbing e Mallick, 1983).

0 esquema proposto na Tabela 2-2 aplica-se ao
caso de rochas magmáticas da "epi" e "mesozona". Entretanto, o
método é totalmente geral, e pode ser também utilizado para ma
pear rochas ígneas "catazonais"; nestas áreas, formam-se muitos
corpos granitóides (e.g. por anatexia), que guardam com as ro-
chas encaixantes relações gradacionais de contato que dificul-
tam a identificação da "unidade reolõgica" (movimentação que,
por outra parte, é tida apenas como "virtual", no início de
possíveis processos de anatexia). Nada impede, neste contexto,
que o método proposto seja utilizado até para o mapeamento de
domos salinos e estruturas semelhantes (e.g., domos gnáissicos).
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Tabelo 2-j

O mapeamento fasiológico de tochas ígneas intrusivas

Identificação Cuidados na identificação Problemas interpretativos.

Primeira
etapa

Segunda
etapa

Facies
petrográfico

'Jniiiade
mapeãvel

Terceira
etapa Corpo ígneo

Identificação, geralmente macros-
cópica, principalmente pela mine-
ralogia, textura«estrutura e cor,
visíveis na amostra de mão ou no
afloramento

Depende da escala a utilizar.Como
referência apenas indicativa,uti-
lizar escala 1:25.000 para defi-
nir a "unidade mapeãvel".Por ve-
zes, já o "facies" ê mapeãvel(en-
tão, fãcies - unidade mapeãvel).
Em outros casos, agrupar facies
semelhantes,encontrados na mesma
área

Unidade reolõgica de movimentação;
várias possibilidades(ver Tabela
2-1)

Cuidados normais com a identifica
ção de minerals e texturas

No caso muito freqüente de agru-
par facies,cuidar de relacionar
tipos semelhantes e da mesma
ãrea.sõ após conhecimento geral
adequado do maciço

Um "corpo ígneo" é construido a
partir do conjunto de unidades
mapeãveis que são geológica, es-
trutural, litologica .e química-
mente compatíveis entre si (e.g.,
por processos de diferenciação).
Muitas vezes, uma unidade mapeã-
vel já é um corpo ígneo

Definir o facies é -ttlvldadt ape
nas de observação ~

Nenhum problema, quando o facies
ê mapeável. Agrupar erradamente
facies pode levar a interpreta-
ções subjetivas. O risco de in-
corporar facies,não relacionadas
entre si,na "unidade mapeãvel",
embora possa ser Minimilado,nun-
ca pode ser totalmente eliminado

Definir o corpo ígneo é tarefa
Interpretativa, na qual se Iden-
tifica» dois possíveis extremos.
Um é o caso dos corpos monoreoló
gicos não zonados ou COM tonali-
dade muito simples(e.g., centro-
borda) ; o problema Interpretativo
é aqui reduxido ao mínimo. O ou-
tro extremo é o doa maciços onde
as relações entre as unidades ma
peáveis são muito complexas. Ã
identificação do "corpo ígneo" é
portanto freqüentemente apenas
tentativa.

Quarta
etapa

Unidade
magmatica

(ou genética)

Conjunto de unidades mapeãveis(ou
corpos ígneos),geralmente espalha
dos por áreas consideráveis, quê
estão genética e temporalmente re
lacionadas entre si (e.g., várias
seqüências de grani toldes)e que
se distinguem por suas caracteris
ticas geolõgico-estratigráficas,
estruturais e químicas (incluindo
as isotópicas)

A identificação de unidades mag-
máticas só deve ser tentada apôs
conhecimento adequado de vários
maciços correlacionávels. Criti-
co para a identificação da unida
de magmatica é o conhecimento de
talhado das relações estratigrSr

ficas.

Definir as unidades magmãticas é
tarefa Interpretativa de sínte-
se, portanto culminação de pes_
quisas demoradas (em alguns casos~»
entretanto,definem-se já através
de mapeamentos detalhados,cf.tex
to)

I
(Si

O
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2.4. MAPEAMENTOS, DESCRIÇÕES PETROGRÁFICAS, ANALISES QUÍMICAS

Indicam-se a seguir os procedimentos adotados no
presente trabalho, relativos co mapeamento, determinações petro-
gráficas e análises químicas de elementos maiores, menores e
traços.

2.4.1. Mapeamento

0 maciço alcalino de Poços de Caldas posiciona -
-se predominantemente nas folhas topográficas Poços de Caldas e
Caldas, escala 1:50.000, do IBGE; ocupa a N, uma pequena área
no extremo inferior da folha Caconde, e outras duas nos extre-
mo N das folhas Pinhal e Santa Rita de Caldas,. Estas folhas fo-
ram utilizadas para o mapeamento, juntamente com fotografias aé-
reas, algumas em escala 1:60.000 (da U.S. Air Force, de 1965),ou
tras em escala 1:25.000 (realizadas pela Cruzeiro S.A., por en-
cargo do Instituto Brasileiro do Café, em 1972). O resultado fi-
nal do mapeamento lançou-se em folhas topográficas 1:50.000.

Alguns levantamento; adicionais foram realiza-
dos em áreas selecionadas. Um mapa em escala 1:5.000 foi levan-
tado, com alidade, na área da Pedra Balão, ao Norte da cidade de
Poços de Caldas. Com bússola e trena, definiram-se alguns aspec-
tos locais, elaborando mapas de reduzidas dimensões, em esca-
las 1:100 e 1:200 (área de veios de caldasito, no Morro do Ser-
rote; alguns contatos de nefelina sienito híbrido com "tinguaí -
tos"; detalhe do contato do maciço com rochas do embasamento, ãl
go a N da Pedra Balito; e alguns outros). Duas pedreiras, a de
Bortolán (em "tinguaítos") e a da Prefeitura (em nefelina si en .i
to da Pedreira) foram levantadas com alidade, em escala original
1:75,para fornecer detalhes de algumas variações litológicas 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, para permitir ao autor a familiarizaçao com algu
mas feições de interesse geológico ou estrutural (e.g., mapeamen
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to de bancadas na Mina 0. Utsumi).

As primeiras visitas ao maciço, em caráter de re-

conhecimento, iniciaram-se em 1976, sob o guia do Prof. Moacyr

V.Coutinho, e repetiram-se várias vezes durante os anos 1977 e

1978 (guiadas pelos Profs. Coutinho e Ellert, e pelo geólogo

da Nuclebrás 0. Utsumi). 0 trabalho de mapeamento detalhado da

zona da Pedra Balão foi iniciado em 1977 e finalizado em julho

de 1978, com a colaboração de M. Ulbrich e E. Bagnoli, consumin-

do um total aproximado de 20 dias (reconhecimento e mapeamento,

em várias excursões ao local). Um mapa de detalhe do Morro do

Serrote e vizinhanças foi completado também em 1978. Trabalhos

petrográficos e mineralógicos de reconhecimento, com base em ma-

terial coletado sobretudo na metade N do distrito, foram reali-

zados durante 1977, 1978 e 1979, com o auxílio dos bolsistas de

iniciação científica da FAPESP Eduardo Bagnoli, Henrique Kahn ,

Flavia G. Pucci e Silvio R.F. Vlach. A partir destes trabalhos

tomou-se a decisão de iniciar o mapeamento faciológico dos nefe

lina sienitos do maciço inteiro. Estes mapeamentos, realizados

pelo autor, começaram em 1979 e foram completados em 1982.

Em total, consumiram-se aproximadamente 120 dias

de trabalho de campo, incluindo as excursões de reconhecimento e

as dedicadas ao mapeamento detalhado. Durante este trabalho, co-

letram-se mais de 1000 amostras, a maioria de nefelina sienitos

e rochas fonolíticas.

2.4.2. Descrições petrográficas macro e microscópicas

As definições petrográficas, em trabalhos faciólo

gicos, devem ser feitas no campo. As características que defi-

nem os diversos fácies são assinaladas nos capítulos 4 e 5 ( ver

também M. Ulbrich, 1983).

No laboratório, estudaram-se perto de 400 lâmi-

nas petrográficas de rochas ígneas, a maioria de nefelina sieni

tos. Observaram-se também ao miscroscópico algumas rochas piro-
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clásticas, e umas poucas rochas sedimentares epiclásticas.

No trabalho petrográfico enfatizaram-se principa^

mente as características mineralógicas e texturais dos princi-

pais minerais formadores de rochas, especificamente feldspatos po

tássicos, nefelinas e os minerais máficos mais importantes. As

análises modais foram realizadas, como é de praxe, contando en-

tre 1000 e 2000 pontos para cada análise; vários dados modais fo-

ram extraídos de outros trabalhos (relatórios inéditos, e a tese

de M. Ulbrich, 1983).

As texturas dos nefelina sienitos são, em parte,

extremamente interessantes, sugerindo complexas histórias tanto

de cristalização como de recristalização. Enumeram-se algumas das

características que merecem estudos mais detalhados: a importan

cia da recristalização de feldspatos potássicos e o surgimento de

albitas tabulares (cf. M. Ulbrich, 1983); a gênese de minerais

poiquilíticos, com contornos extremamente irregulares; a identi-

ficação das várias fases de cristalização de egirinas (desde mag-

máticas até hidrotermais); a origem do bandamento em rochas orien

tadas, com estruturas planares (nefelina sienitos traquitoides,lu

jaurito, facies bandado do chibinito de Botelhos); a seqüência de

cristalização dos minerais acessórios, perante os essenciais; as

relações texturais entre nefelina e feldspato potássico, e entre

estes dois minerais e os máficos principais; a origem de outros

feldspatóides (analcima primária vs. secundária; sodalita, etc);

e vários outros. Estes problemas não são aqui discutidos em deta

lhe, já que o tema será tratado separadamente, em outros traba-

lhos.

Nenhum esforço especial é feito no presente traba

lho para identificar óptica e químicamente os vários silicatos e

óxidos de metais raros; apenas são citados os minerais mais co-

muns, ou os mais conhecidos (e.g., eudialita, astrofilita, lampro

filita, rinquita-rincolita, e alguns outros) sem tentar defin¿

ções mais rigorosas. Este tópico ê o tema específico de um traba

lho em andamento (M.Ulbrich e M.V.Coutinho, em preparação ) e pretende

identificar química e cristalográficamente vários destes minerais, por
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outra parte muito mal definidos na literatura (veja-se Vlasov et

ai., 1966; Troeger, 1967).

2.4.3. Análises químicas

As analises químicas forma realizadas pela Geo-
sol Ltda., de Belo Horizonte, MG, sob a direção do Prof. C. V.
Dutra. Analisaram-se elementos maiores e menores (Si, Al, Ti,
Fe +, Fe , Mn, Ca, Mg, K, Na, P) e alguns elementos traços con-
siderados importantes em nefelina sienitos (Zr, Y, Nb, Ba, Pb,
Sr e Rb) além de Cl, F e S. A metodologia utilizada foi a seguin
te (C.Dutra, com. pessoal): fluorescencia de raios X, com fu-
são de pó da amostra com tetraborato de Li (Si, Al, Ti, Ca, Fe
total); fluorescencia de raios X, com po prensado (P, S, Ba, Rb,
Sr, Cl); absorção atômica (Mn, Na, K, Pb, Mg); espectroscopia Õ£
tica (arco de corrente contínua, volatização total; Nb, Y); ele-
trodo de ion específico (prévia fusão alcalina) (F); titulação
com permanganato de K (Fe + ) . Os erros relativos estimados são
os seguintes: fluorescencia de raios X, fusão, 21; fluorescen-
cia, pô prensado, 5$, absorção atômica, 2%\ espectroscopia ópti-
ca, 10%. Como referência, utilizaram-se varios padrões interna-
cionais de rochas (USA e Canadá) e padrões sintéticos adicionais,
preparados com reagentes puros. Detalhes técnicos sobre os pro-
cessos analíticos são discutidos em Hutchison (1974), Trescases
(1980), Dutra (1980), e Dutra e Gomes (1980). As rochas foram
previamente trituradas e moidas em moinho de disco excêntrico.Co
mo decontaminante, apôs cada moagem de uma amostra de nefelina
sienito , foi intercalada uma amostra de metaquartzito.

Para as análises químicas selecionaram-se, quan-
do possível, rochas frescas ou pouco alteradas (ver Tabela 6-1).
Entretanto, vários facies são sempre encontrados com graus varia
veis de alteração, por vezes muito notáveis (embora macroscópica
mente o aspecto é de uma rocha fresca). A alteração mais difun-
dida encontrada em rochas "frescas", é a "deutérica", que se ca-
racteriza por mostrar cancrinita, natrolita e analcima secundá-
ria substituindo principalmente nefelina e, em parte, também
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feldspato potãssico; de fato, inexiste rocha no distrito que
não mostre pelo menos sinais menores deste tipo de alteração. Va_
rios fácies encontram-se afetados por alteração hidrotermal, apa
rentemente de menor temperatura, que é reconhecível no distrito
por converter nefelina em sericita (e, em parte, também em calci_
ta); o feldspato potássico, embora de aspecto fresco, deve ter
reagido adaptando-se química e estruturalmente às soluções hidro
termais. Das duas alterações, a mais efetiva para gerar mudan-
ças químicas significativas é a hidrotermal, por lixiviar Na da
rocha original (além de Mg e Fe), com aumento paralelo (possive_l
mente "passivo") dos teores de K. Neste contexto, merecem repa-
ro os resultados mostrados para as amostras 38 e 384 (nefelina
sienitos da Pedreira), com teores baixos de Na e relativamente al̂
tos de K, refletindo em parte lixiviação por soluções hidroter-
mais (que se confirmam por meio da observação microscõpia, cf.mo
das na Tabela 5-3). Algumas rochas perpotássicas são, além de
muito ricas em K, também mais pobres em Na (< 5,2% de Na20). Tal
é o caso dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte, amostras
49d e 413, e dos nefelina sienitos com biotita da Fazenda Prati-
nha, amostras 768 e 772 (ver Tabela 6-1). A amostra 49d, vizi-
nha dos lujauritos da Pedra Balão, embora não se mostre alterada,
deve ter recristalizado sob condições de alta temperatura (450-
500°C); mostra silicatos de metais raros, de provável origem me
tassomática (ver item 6.9). A amostra 768 tem sericita substi-
tuindo nefelina, enquanto que a amostra 777 não está alterada.
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CAPÍTULO 3

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PETROGRAFÍA DO MACIÇO
ALCALINO DE POÇOS DE CALDAS

Com breves descrições, caracteriza-se rapidamente
os diversos tipos litolõgicos que são encontrados no distrito al-
calino de Poços de Caldas, com base tanto em informações da lite-
ratura como em observações próprias. Passa-se assim revista às
principais feições mostradas por rochas sedimentares epiclásticas,
piroclásticas de vários tipos (supracrustais e intrateluricas,ver
Apêndice B) e vulcânicas-subvulcânicas (fonolitos, na nomenclatu-
ra petrográfica adotada na presente obra, cf. Apêndice C e E). Os
nefelina sienitos, apenas mencionados no presente capítulo, são
descritos com maior detalhe no Capítulo 5.

3.1. ROCHAS SEDIMENTARES EPICLÃSTICAS

As rochas sedimentares epiclásticas se encontram
distribuídas muito irregularmente pelo Planalto. Em áreas vizi
nhas do embasamento,elas foram encontradas tão somente nas par-
tes mais elevadas da Serra do Mirante, uma marcada elevação topo-
gráfica que, a N de Águas da Prata, se separa do anel ocidental de
fonolitos (Figura 1-4).

No Planalto,os afloramentos das rochas epiclãsti-
cas são observados comumente como ocorrências descontínuas, prin
cipalmente 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 Águas da Prata. Os afloramentos
mais importantes, entretanto, aparecem como mancha bastante contí
nua na parte SW do maciço, na zona de Aguas da Prata.

Estruturalmente, as rochas epiclásticas são inva-
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didas pelas rochas alcalinas, as quais elas capeiam como cobertu-
ra incompleta. 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 Aguas da Prata) encontra-se peque -
nas zonas irregulares de verdadeiras brechas (geradas por expío -
soes localizadas?) onde os clastos predominantes, angulosos e cen
timétricos, são de arenito.

Litologicamente predominam, para o observador de
campo, os quartzo arenitos ou, pelo menos, arenitos muito ricos
em quartzo. Medições granulométricas no campo sugerem que os ti-
pos mais comuns são os arenitos médios a grossos (0,25 - 1 mm) ,
com menor participação de arenitos mais finos. Com bastante fre -
quência (sobretudo na parte N do distrito) encontra-se localmente
arenitos muito grosseiros (1-2 mm), em parte já conglomeraticos ,
pela presença esporádica de seixos de quartzo (2-4 mm). Os cias -
tos, à observação com lupa, são predominantemente angulosos a sub
angulosos; a seleção parece regular a boa, mais raramente pobre.
Como mineral, predomina o quartzo; uma estimativa visual sugere ,
geralmente, teores mínimos de quartzo de 80%. Encontra-se também
grãos esbranquiçados alterados (caulinizados?) de ffldspatos. Fre
quentemente, observa-se agregados intersticiais irregulares des -
contínuos de argilo-minerais (caulim?), aqui interpretados como
cimento neo-precipitado Ta partir da alteração de feldspatos? ) .
Nestes arenitos, em geral, não se observam quantidades significa-
tivas de matriz síltica ou argilosa. A maioria dessas rochas é
extremamente friável; o cimento silicoso parece bastante raro (cf.
entretanto, Bjbrnberg, 1959).

A estratificação desses arenitos é predominante -
mente maciça, mais raramente plano-paralela; as camadas têm espes_
suras decimétricas ou métricas. Não foram observadas estruturas
internas (cf., entretanto, BjtJrnberg, 1959, p.88, que observou em
alguns casos estratificação cruzada de baixo ângulo).

As rochas sedimentares encontram-se, a maioria das
vezes, como estratos inclinados, com niergulhos variáveis, quase
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nunca superiores a 20 ou 30°; não existe continuidade na sua ati
tude estrutural, bastando poucos metros para constatar mudanças
no mergulho e na direção. A estrutura, aos olhos de uma observa-
ção não sistemática, é a de "blocos" de rochas epiclásticas des-
locados caóticamente (embora na literatura se afirme que predonú
nam mergulhos para o interior do maciço, cf. Bjtfrnberg, 1959, p.
87).

Nas partes topográficamente (e estratigraficamen
te) inferiores (descida para Andradas, e sobretudo na estrada vi
cinal Aguas da Prata-Fazenda Pratinha) observa-se que os aren¿
tos estão interestratificados com proporções por vezes equivalen
tes de siltitos. Enquanto as camadas de arenitos continuam maci-
ças, os siltitos apresentam estratificação plano-paralela muito
marcada; cada unidade mostra espessuras desde milimétricas até
centimétricas (máximo de 2-3 cm). Os siltitos destacam-se pela
cor avermelhada-arroxeada, enquanto os arenitos são, em todo o
Planalto, característicamente esbranquiçados ou amarelados, rara
mente avermelhados.

Alguns afloramentos (ao N de Águas da Prata) mos_
tram deposição de quartzo neoformado, em fendas do arenito, como
prismas idiomõrficos centimétricos.

No interior do Planalto, inexistem os afloramen-
tos de arenitos.

0 conjunto de arenitos, com siltitos na sua
base, supõe-se depositado em ambientes mistos, fluvial e/ou Ia -
custre (?). Foram atribuídos ã Formação Botucatu, do Eocretãceo
(Bjürnberg, 1959). As suas características, entretanto, mostram
semelhanças maiores com as feições que identificam os arenitos
do Grupo Tubarão, Neopaleozoico (angulosidade, grau de seleção ,
estratos maciços de arenitos; H.übert, citado em Winters, 1981 ;
S.Petri e K.Suguio, com.pessoal, 1984).
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3.2. BRECHAS PIROCLÂSTICAS E ROCHAS ASSOCIADAS

Descreve-se a seguir os vários tipos de brechas pi
roclásticas e rochas associadas, divididas em rochas piroclásti -
cas supracrustais (brechas, aglomerados, tufitos, depósitos de
"base surge") e intratelúricas (de conduto, tufisitos, etc.) as
quais se associam, em algumas áreas, rochas epiclásticas direta -
mente geradas em conseqüência do fenômeno vulcânico. No Anel Nor-
te, encontram-se agmatitos e rochas xenolíticas.

3.2.1. Rochas piroclásticas supracrustais

As rochas deste tipo encontram-se distribuídas pe
Io Planalto inteiro, como afloramentos isolados e restritos, sem
maior continuidade. A exceção é uma notável faixa de rochas piro
elásticas (aqui chamada de "faixa piroclástica do Vale do Quar -
tel") , que com forma de arco acompanha os afloramentos do Anel
ocidental, desde as proximidades da Represa Bortolán, a N, até o
final do Vale da Fonte Platina, a S (pouco a NE de Ãguas da Prata)
A faixa apresenta-se com uma extensão de uns 20 km e largura que
varia de 1-2 até 4 km , Quase inteiramente constituída por ro-
chas piroclásticas, a faixa se relaciona, a 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 porf¿
ríticos, considerados intrusivos nas rochas piroclásticas. Margi-
nalmente, essas rochas são invadidas por fonolitos, que
as limitam.

Os afloramentos, nessa extensa faixa, são em geral
muito insatisfatórios; do ponto de vista geomorfologico, essas ro-
chas sustentam relevos arredondados e pouco marcados. A camada su-
perficial altera-se em solo muito fértil, de cores acentuadas, ti-
picamente avermelhados-arroxeados. Não se observa a alteração para
laterito.

Na faixa do Vale do Quartel, as rochas piroclásti-
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cas estão aparentemente distribuídas segundo uma zonalidade gros-
seira, tanto lateral como longitudinalmente. As rochas mais gros-
seiras (brechas e aglomerados) concentram-se sobretudo ao longo
dos afloramentos centrais do Vale do Quartel, desde aproximadamen
te o Ponto de Cascata a N, até as proximidades dos afloramentos de
arenitos, a S. Para N do Ponto de Cascata, a faixa alarga-se, al-
cançando a sua maior extensão lateral (uns 4 km ); os afloramen -
tos, embora raros e de péssima qualidade, parecem indicar predoiní
nio de rochas mais finas (tufitos de lapilli, tufitos) . A zonaH
dade também 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 lapilli, com estratificação fina e laminação.

A espessura da faixa do Vale do Quartel, embora
desconhecida, pode ser facilmente estimada. As rochas piroclásti-
cas afloram, inicialmente, a S, a uma cota de 900 metros (pouco a
S da Fonte Paiol); no extremo N, na altura da RepTesa Bortolán, a
cota topográfica é de aproximadamente 1350 m. Deve-se considerar
a diferença, de 450 m, uma espessura integrada mínima (não neces-
sariamente sequenciada ou contínua) de depósitos piroclásticos
nesta faixa; os testemunhos afixados numa parede da Fonte Paiol
(perfuração realizada pelo DNPM) sugerem que os depósitos ainda
continuam, em profundidade, por pelo menos 100 m.

A interpretação aqui adotada supõe que a maioria
desses depósitos são supracrustais; cabem, entretanto, para al̂
guns desses afloramentos, interpretações alternativas, em função
de características petrográficas e estruturais (e.g., brechas in-
trusivas, como sugerido, por exemplo, por A.Motoki, com.oral).

As rochas piroclásticas encontradas na faixa do
Vale do Quartel são de três tipos: brechas e aglomerados, tufitos
de lapilli, e tufitos.
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Brechas e aglomerados.

Estas rochas são tipicamente polimíticas,
com clastos maiores decimétricos, por vezes até métricos. As
formas são geralmente equidimensionais, mais raramente tabulares.
A textura é do tipo "clast-matrix supported" a "clast-supported".
(Apêndice B). Os clastos maiores sao subangulosos até subarredon
dados-arredondados; em muitos casos, dominam localmente os cias -
tos arredondados (aglomerados). A estrutura é tipicamente maciça,
sem nenhuma seleção. Localmente, sobretudo ao longo de alguns cor
tes de estrada no Vale do Quartel, observa-se estratificação mé -
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 ("bombas", no significado corrente da pa
lavra).

Os fragmentos de rochas vulcânicas observados no
Vale do Quartel, por outra parte so encontrados nesta área, são
de quatro tipos:

a) rochas vulcânicas afaníticas, maciças, de cores pretas a cin-
zentas.

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

c) rochas vulcânicas porfiríticas ("ankaratritos", ver Eilert ,
1959), com fenocristais milimétricos até centimétricos, idio -
mórficos, de feldspatos alcalinos esbranquiçados e piroxênios
pretos, por vezes também acompanhados de megacristais milimé -
tricôs arredondados de analcima (?) avermelhada. A matriz, nes
tas rochas, é afanítica ou de granulaçâo muito fina. Em função
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dos fenocristais, diferenciam-se os seguintes "fenotipos": os
que se apresentam unicamente com fenocristais de feldspato al̂
calino, os que mostram predominantemente fenocristais de piro-
xénio, e os que exibem os dois conjuntamente, em proporções S£
melhantes.

d) poucos e raros fragmentos angulosos, decimétricos a centimétri-
cos, de nefelina sienito porfirítico.

A matriz das brechas e aglomerados apresenta - se
com pouca ou nenhuma seleção, geralmente muito alterada; em al-
guns casos, observa-se passagem gradativa entre os clastos maio -
res, e os menores da matriz. Como cimento, encontra-se freqüente-
mente calcita, distribuída homogéneamente pela matriz e concentra
da em áreas intersticiais irregulares. Por vezes, a calcita or-
dena-se com padrão de veios reticulados, emprestando-se assim â
brecha um aspecto de material adicionalmente quebrado, por proces^
sos pós-consolidação.

Tufitos de lapilli (principalmente da faixa do Vale do Quartel)

Os tufitos de lapilli, que geralmente se encon-
tram associados ãs brechas no Vale do Quartel, são principalmente
do tipo brechõide, caracterizados pelo tamanho menor dos fragmen-
tos dominantes (menores que 32 mm). Em muitos dos afloramentos de
cortes de estrada do Vale do Quartel, transicionam caóticamente pa
ra brechas e aglomerados. Em algumas exposições, tufitos de lapil^
li aparecem como lentes definidas, porém irregulares, interestra-
tificadas com brechas mais grosseiras, enfatizando assim uma estra
tificação local muito pouco marcada. Nestes tufitos de lapilli,pre
dominam as texturas "clast-supported", ou "clast-matrix supported".

Em outros locais, já mais afastados da parte cen -
trai do Vale do Quartel, encontra-se tufitos de lapilli com textu-
ras "matrix supported", onde os fragmentos maiores são ainda predo
minantemente subangulosos a subarredondados. Não se observou lapH
li concrecionáis ou tipicamente arredondados.



3-08.

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 possível "efeito de bomba" (ver Apêndice B, Figura B-3) ;
os blocos são de fragmentos subangulosos decimêtricos a centime -
trieos de nefelina sienitos porfitíticos e alguns vulcanitos.

Tufitos

Os tufitos observados em todo o distrito são de
granulação tipicamente fina a muito fina, encontrando-se com marcai
das estruturas plano-paralelas; geralmente aparecem laminados,com
estratos de espessuras milimétricas, por vezes centimétricas. Ge-
ralmente, encontram-se fortemente intemperizados, com cores aver-
melhadas-arroxeadas predominantes, fcm alguns poucos casos, os tu-
fitos intemperizados mostram cores esbranquiçadas, possivelmente
por alteração para caulim ou hidróxidos de Al. Tufitos frescos ou
pouco alterados, de cor esbranquiçada a bege, foram observados so
mente em um morro localizado imediatamente a N do Córrego das An-
tas (a E da ponte rodoviária, na rodovia Andradas-Poços).

Depósitos de "base surge"

As observações sugerem que, na maioria dos casos,
os tufitos são de origem aerotransportada, por predominarem as
estruturas plano-paralelas.

Entretanto, em varios casos se encontraram claros
indícios da atuação de "base surges". Na Fazenda do Cipó, a N
da Serra do Chapadão, encontra-se tufitos com estratificação cru-
zada de baixo ângulo (5-7 ), associados aos quais aparecem conglo
merados e arenitos brechóides. Em outros locais, observa-se es -
truturas plano-paralelas onduladas, com comprimentos de onda de-
cimêtricos, que lembram, em escala menor, as estruturas antidunas
dos depósitos de "base-surge" (ver Apêndice B, Figura B-5). A
falta de afloramentos adequados impede a delimitação dos diatre -
mas aos quais estariam ligados esses depósitos.
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3.2.2. Brechas e tufisitos brechõides intratelüricos com predomí

nio de fragmentos aloctones.

Na parte N da "faixa piroclástica do Vale do Quar

tel", mapeou-se uma mancha de rochas brechôides, aqui interpreta-

das como tufisitos e brechas tufisísticas intratelúricas.

As rochas afloram em ambos os lados do rio das

Antas, pouco mais a N do extremo setentrional da Represa Bortolán.

Encontram-se como afloramentos de rochas elásticas, que se dife -

renciam dos arenitos pelo aspecto conglomerático e marcada cor

verde. São rochas maciças e duras, com quantidades subordinadas de

clastos maiores milimétricos a centimétricos, arredondados até

angulosos, tabulares a equidimensionais; os contornos desses clas_

tos são difusos. Notável nessas rochas é a presença, repetidamen

te identificada, de placas subidiomorficas milimétricas de bioti-

ta, que aparecem na forma de "livrinhos", com espessuras por ve -

zes milimétricas. A matriz dessas brechas é elástica, com aspecto

de arenito fino-médio, cor típica esverdeada, com seleção regular.

Com a lupa, observa-se predominantemente quartzo e feldspato e,

como mineral secundário muito visível, também fluorita em peque -

nas quantidades.

Os afloramentos dessas rochas estão circundados

por arenitos finos até grosseiros, do Grupo Tubarão; para W, fa-

zem contato com egirina fonolitos.

As feições indicadas separam estas rochas brechõji

des dos arenitos, dos quais se diferenciam por várias caracterís-

ticas: estruturas maciças; presença, como clastos maiores, de vã

rios tipos litolõgicos não encontrados nos arenitos; conteúdos si£

nificativos de feldspato na matriz; presença dos "livrinhos" de

biotita.

A observação miaroeaôyioa mostra uma interessan

te textura. Os fragmentos maiores são ora clastos de rocha meta-

mõrfica quartzo-feldspãtica ou feldspãtica (quartzo e microclínio,
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Com texturas metamorficas).ora manchas geralmente arredondadas de
carbonato microgranular, cujos contornos transicionam difusa e ir
regularmente para a matriz. A matriz, por sua vez, apresenta -se
com denso empacotamento de grãos, com clastos bastante freqüente-
mente arredondados, mais raramente angulosos. Predominam os frag-
mentos de quartzo, geralmente com marcada extinção ondulosa, e
feldspato potássico (predominantemente microclínio, com gemina
ções polissinteticas paralelas e em grade, pertítico) . Em menor a
bundância, observa-se plagioclásio (albita?) e fragmentos menores
de rochas. Intersticialmente aos grãos citados, observa-se fina
massa com aparente predomínio de carbonato e agulhas e prismas de
^i^oxênio verde (egirina?); em partes, encontra-se também fluori-
t roxa. Tanto o carbonato como o piroxênio substituem parcialmen
te os grãos da matriz; muitos destes grãos se apresentam com con
tornos finamente serrados , formados pelo piroxênio intercrescido
(por substituição) com o grão maior.

As características geológicas e texturais-minera-
logicas indicam que essas rochas são brechas e "tufitos" formados
por fragmentos retrabalhados do embasamento cristalino, colocados
por fenômenos de fluidização que seriam também, em parte, os res-
onsáveis pela cristaLização (sincrónica ou posterior) de piroxê-

nio, carbonato e fluorita (para uma revisão dos fenômenos de
dização, 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 Minr. O.Utsumi, onde ocupam o centro de urna área total
de aproximadamente 1 km . Aparecem nesse local brechas oligo-a poli-
míticas, com clastos desde métricos (mais raros) até centimétri-
cos, arredondados até angulosos ("aglomerado" de conduto) com pou
ca matriz (textura tipo "clast-supported" ou "clast-matrix supported")
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e geralmente mineralizada (pirita, Mo, Zr e U). Os clastos maio-
res dominantes são de fonolito porfirítico, acompanhados por
quantidades menores de nefelina slenito e pseudoleucita fonolito.
A origem das brechas intrusivas é discutida no Apêndice B. Algo
mais afastadas da parte central, encontra-se algumas brechas in -
trusivas com clastos centimétricos arredondados e abundante ma -
triz (textura tipo "matrix-suported"). Este tipo provavelmente se
originou por invasões de massa fluidizadas, com predomínio de
fragmentos de pequeno tamanho, posteriormente consolidados como
matriz.

Nas partes periféricas da cava, encontram-se exem
píos de brechas não intrusivas, especialmente as do tipo "craque-
lée", e de fragmentação ("shatter breccia"), ambas com fragmentos
angulosos, com pouca (ou nenhuma)matri?, com textura tipo "clast-
-supported", e transicionais entre si (ver Apêndice B); tipicamen
te, apresentam-se com bastante pirita. Essas rochas aparecem como
corpos tubulares, 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) .

A ocorrência mineralizada de Urânio do Campo do
Agostinho encontra-se localizada como uma "faixa" de brechas, apa
rentemente de fragmentação (observações parciais em testemunhas de
sondagens, pelo que se agradece a gentileza dos geólogos da Nucle_
brás) , que cortam nefelina sienitos, fonolitos e tufitos aerotrans_
portados finos a muito finos, finamente estratificados a lamina -
dos, aparentemente com estruturas subhorizontais (Figura 4-4).

Essas descrições referem-se, brevemente, aos casos
de material observado ora em testemunhos de sondagem, ora em esca
vações de 'open pit"; como afloramentos, não se encontram as bre-
chas intrusivas, muito vulneráveis a ação da erosão e o intempe -
ri smo.
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Observa-se, entretanto, freqüentemente afloramen-

tos de brechas de fragmentação, geralmente localizadas em áreas

com intenso fraturamento (zonas "o aquelées"); aparecem como di-

ques por vezes extensos (mais c1 .00 m) , faixas, ou corpos meno -

res irregulares. São reconli c,idas facilmente pelo aspecto "esp¿

nhoso" do afloramento, qu<i geralmente se destaca como leve ressal^

vo positivo no relevo. ' clastos são angulosos e centimétricos,e

os espaços entre elec '.'.-mumente vazios, parcialmente preenchidos

por mineralizaçoes -^oteriores (e.g., provável pirita, convertida

pelo intemperismo em manchas limoníticas localizadas). Na maioria

das vezes a rocha fragmentada ê um fonolito, já alterado hidroter

malmente. Essas brechas provavelmente se colocam ora como faixas

individuais e isoladas, eventualmente associadas a brechas intru-

sivas mais profundas, ora como a manifestação marginal de uma es-

trutura maior (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 brechõides de maior tamanho.

3.2.4. Agmatitos e põrfiros xenolíticos da "faixa brechõide do

Anel Norte".

Na estrada vicinal que leva da cidade de Poços de

Caldas para o Cristo, no topo do Anel Norte, encontra-se uma mar-

cante zona de agmatitos e rochas xenolíticas, aqui chamadas de

"faixa brechõide 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 -

gião totalmente dominada por mata. No mapa do distrito, essas ro-

chas 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 fai-

xa continua-se como feição linear N-S, caracterizada por marcado

alinhamento topográfico negativo, cortando egirina fonolitos, até

atingir o contato N do corpo de nefelina sienitos da Pedreira (Fî

gura 4-4).
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A faixa brechõide, portanto, é provavelmente uma
feição intrusiva posterior aos egirinas fonolitos do Anel Norte.

As rochas da faixa brechóide são identificadas fa
cilmente, por contraste com os egirina fonolitos circundantes, pe_
Ia presença constante de fenocristais milimétricos e pela quanti-
dade, por vezes notável, de diversos tipos de xenólitos, geralmen
te de granulação fina ou média, e dos mais variados tamanhos, des_
de apenas milimétricos até decimétricos; formas e arredondamento
também variam, desde arredondados até angulosos, e equidimensio-
nais a tabulares.

A observação microscópica mostra que a matriz des_
tas rochas equivale petrográficamente a um nefelina sienito pôrfi
ro, onde prevalecem geralmente os fenocristais; na massa intersti_
cial, 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 primeiro tipo, predominam os idiomórficos, geralmente mili-
métricos, extremamente frescos, de sanidina e nefelina, que se
exibem em quantidades aproximadamente equivalentes; em proporção
muito menor, encontra-se egirina idiomórfica não zonada (ou leve-
mente zonada) como prismas milimétricos retangulares curtos. Al -
guns desses fenocristais mostram-se fraturados, com as partes le-
vemente deslocadas; uns poucos apresentam-se com bordas de reab -
sorção. 0 outro tipo é constituído por xenocristais, angulosos-ir
regulares, de feldspato alcalino leve a homogéneamente alterados
(caulinizados?), que aparecem em quantidades menores.

Os xenólitos são de tipos muito variados, nenhum
dos quais se encontra, hoje, como afloramento no distrito. A ob -
servação microscópica mostra como mais freqüentes os seguintes:

a) nefelina sienítos leucocráticos finos, com textura traquitôide
e piroxênio egirínico intersticial irregular.

b) nefelina sienitos leucocráticos finos, com textura xenomõrfica
algo inequigranular; o feldspato alcalino é irregular e algo
poiquilítico.
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c) rochas sieníticas hololeucocraticas, com feldspato potássico
inequigranular, levemente alterado, com os contornos interdigi^
tados com os grãos vizinhos; inexiste nefelina.

d) nefelina sienitos médios-grosseiros (raros), com nefelina miii^
métrica idiomõrfica; os máfico^ são egirina e biotita.

e) muito raramente, xenolitos escuros de egirina-biotita sienito
e egirina-biotita nefelina sienito, meso a leucocráticos, de
granulação fina-media, com textura em mosaicos xenomôrficos. O
feldspato alcalino está levemente alterado, e egirina e sobre-
tudo biotita (associada às quais encontra-se abundante titani-
ta xenomórfica) estão irregularmente distribuídas; a presença
de biotita em veios sugere uma possível origem metassomática pa
ra este mineral.

f) lavas com marcada estrutura fluidal, com fenocristais de sani-
dina (em parte também orientada) em matriz holocristalina mui-
to fina.

g) lavas fluidais, com fenocristais frescos e idiomorficos de ne-

felina predominante e sanidina subordinada.

3.2.5. Rochas sedimentares diretamente associadas a fenômenos
vulcânicos

Em vários afloramentos, no interior do distrito ,
constata-se a presença de rochas sedimentares com características
texturais e estruturais algo anômalas, depositadas a partir de
fenômenos direta ou indiretamente associados ao vulcanismo álcali^
no (e.g.,na Fazenda Chapadão, 8 km a SE da localidade de Cascata)
e em parte também no topo das elevações que se levantam imediata-
mente a N da Fonte Platina .

As ocorrências mais notáveis são um conjunto de
brechas epiclãsttcas e arenitos conglomératicos, encontrados co-
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•o afloramentos isolados. As brechas epiclãsticas são constituí-
das por fragmentos tabulares centimétricos de tufitos , ora mac i -
ços, ora levenente estratificados. Os fragmentos são subangulosos
a subarredondados, e estão fortemente orientados, paralelamente aos
planos de estratificação. A matriz é de fragmentos menores, grada
cionais para os de maior tamanho. As brechas se apresentam como
estratos paralelos, de espessura variável (5 até 50 cm ), interés
tratifiçados com arenitos conglomeraiicos brechóides, muito mal
selecionados. Estas rochas representam depósitos de "mudflows" ex
tremamente localizados, que arrastam fragmentos de tufitos pouco
consolidados, apenas por distâncias muito reduzidas, provavelmen-
te colocando o material em lagos (?) temporários (a poucas cente
nas de metros de distância, observa-se afloramentos de tufitos,em
parte com estruturas plano-paralelas algo onduladas).

3.3. ROCHAS ÍGNEAS

Do ponto de vista textural e estrutural, as rochas
magmáticas dominantes no distrito são fonolitos e nefelina sieni -
tos, pertencentes portanto ao campo da classificação mineralogy
ca do IÜGS (Streckeisen, 1976; ver também Apêndice E, "Glossário").
Estas rochas já foram, em parte, extensamente citadas e descritas
na literatura (destaca-se, nesse sentido, sobretudo o trabalho de
Ellert, 1959; descrições parciais encontram-se em Gorsky e Gorsky,
1974; para uma avaliação da literatura anterior, ver Apêndice A) .
Resumem-se, em seguida, as características gerais dos vários tipos.

3.3.1. Rochas vulcânicas

Petrográficamente, predominam no distrito as rochas
vulcânicas com feldspato e nefelina como minerais principais. Ro
chas de outros tipos são muito raras, e só se observam localmente
(e.g., "ankaratritos" e outras rochas vulcânicas, encontradas geral^
mente como blocos na faixa piroclástica do Vale do Quartel,cf. item
3.2.).
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O termo "fonolito" é prioritário sobre outros
posteriores (e.g., o de "tinguaíto") e deve, a criterio do autor,
aplicar-se con exclusividade para todas as rochas vulcânicas do
campo 11 da classificação mineralógica do IUGS (para justificati-
vas, ver Apêndice C).

Os fonolitos de Poços de Caldas são rochas com
feldspato alcalino e nefelina como minerais mais importantes; ti-
picamente, são rochas leucocráticas, com porcentagens de minerais
máficos que raramente ultrapassam os 201.

A nefelina ê o feldspatõide mais importante, ou úni-
co. Mais raramente, ocorre também analcima (primaria?) e sodalita.
Algumas rochas apresentam pseudoleucita, que por vezes se consti^
tui no feldspatóide predominante (pseudoleucita fonolitos). As
pseudoleucitas, principalmente as idiomórficas, encontram-se em
proporções que podem chegar a ultrapassar 501; nesses casos, bas-
tante raros, a rocha converte-se em verdadeiro "foidito", pela
somatória da pseudoleucita fenocristalina e a nefelina da matriz.

A textura dos fonolitos varia de afanítica até fa
nerítica fina ou, mais raramente, fina-média ("micro-nefelina sie
nito"). A maioria dos fonolitos se apresenta sem fenocristais, eu
ja presença, por outra parte, permite dividir os fonolitos do dis_
trito em dois grur>os(ver abaixo).

As ir,icrotexturas, a observação microscópica, são
também variadas, predominando entretanto a microgranular (com pi-
roxénios irregulares intersticiais em mosaicos de feldspatos e
nefelina), a intergranular (semelhante ã textura homônima dos
basaltos, com piroxênios prismáticos como pequenos cristais in-
tersticiais aos feldspatos e nefelina das matriz) e, menos fre-
qüentemente, a tinguaitica, com agulhas de piroxênio colocadas in
tersticialmente, sem orientação, no mosaico dos minerais félsicos
(ver Apêndice E). Os feldspatos são observados ora como pequenas
ripas, ora como grãos mais equidimensionais; a nefelina é sempre
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equidimensional, subidiomorfica a xenomorfica. Várias dessas tex-
turas, com os feldespatos mais ripiformes, apresentam-se orienta-
das (texturas traquíticas).

Os minerais máficos que se encontrou são de vá -
rios tipos. Os mais abundantes são os piroxênios, desde incolores
ou levemente coloridos (augita) até* os de cor verde intenso epleo
cróicos (egirínico); os anfibólios (arfvedsonita) são mais raros,
com tendências a aparecer como pequenos fenocristais poiquilíti -
cos e de contornos irregulares. Adicionalmente, encontram-se vá-
rios silicatos de metais raros. Sem pretensão de apresentar uma
lista completa, identificam-se sobretudo alguns dos mais comuns:u
ma variedade de rinquita-rincolita, como finos prismas incolores
alongados; lamprofilita, como placas com aspecto micáceo e pleo-
croísmc amarelo suave característico; rara astrofilita; grãos in-
terst4< <is, raros,de eudialita.

Alguns fonolitos ocupam áreas de pouco relevo, com
predOr*íiio de superfícies horizontais ("campos" e "chapadas") ,
tal c jtrio acontece na zona da Fazenda Chapadão, no interior do ma-
ciço (alguns km a SE de Cascata); ali,essas rochas vulcânicas co-
loct am-se, provavelmente, como derrames ou corpos tabulares in -
trut;vos subhorizontais (geralmente associados a camadas de ro -
cha& epiclásticas e piroclásticas, ver item 3.2 ).

Na maioria dos afloramentos, entretanto, os fonoli
tos são intrusivos e sustentam relevos desde íngremes (os Anéis
topográficos periféricos e algumas Serras do interior do maciço )
até suavemente modelados, em parte pela influência do intemperismo
superficial e conseqüente 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 geomorfologicas (ver "Estruturas
circulares", 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 mineralogía dos fonolitos permite uma
em três categorias, em geral facilmente identificáveis no

campo: egirina fonolitos preto-esverdeados (caracterizados pela
presença de egirina na matriz), pseudoleucita fonolitos (identify
cados pela presença abundante de pseudoleucita fenocristalina, co
numente idiomorfica) e fonolitos porfiriticos (de cor geralmente
cinzenta ou cinzenta-arroxeada, com manchas irregulares milimé -
tricas a centimétricas de "analcima" avermelhada e/ou fenocristais
tabulares milimétricos de feldspato alcalino).

E~irina fonolitos.

São rochas desde afaníticas até faneríticas finas
(mais raramente, faneríticas finas-médias), geralmente afíricas.Os
fenocristais, quando presentes, são de tamanho pequeno, raramente
ultrapassando poucos mm; entre os mais freqüentes, encontram - se
manchas ovoidais pretas, de brilho fosco, de provável sodalita,
cristais irregulares a alongados de anfibõlio preto, e ripas es -
branquiçadas de feldspato alcalino. Alguns egirina fonolitos mos-
tram também, com alguma freqüência (embora nunca em abundância),a
variedade anedral de pseudoleucitas, observadas como manchas es-
branquiçadas, ovoidais a irregulares, de até 10-15 mm (cf.Apêndi-
ce E) . A distribuição dessas pseudoleucitas é sempre muito irregu
lar, e a sua quantidade em geral pequena, da ordem de poucas pseu
doleucitas por decímetro quadrado.

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

A rápida descrição precedente mostra que os egiri-
na fonolitos são subdivisíveis em vários tipos, tais como anfibó-
lio-egirina fonolitos» pseudoleucita-egirina fonolitos, sodalita-
-egirina fonolitos, etc.
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Na literatura brasileira (e em parte também na in
ternacional, cf. Apêndice E) o termo "tinguaíto" descreve um egi-
rina fonolito fanerítico, de granulação fina ou fina-média; fono-
lito, nessa acepção, é o termo que identifica a rocha vulcânica £
fanítica. Observe-se, entretanto, que não existe no distrito de
Poços de Caldas (e em outros do mundo inteiro) nenhuma diferença
mineralógica entre muitos dos chamados "fonolitos", e os "tingua£
tos" típicos, tidos como rochas "hipoabissais" pela sua granula -
ção fanerítica fina. Os dois tipos são aqui englobados na denomi-
nação de egirina fonolitos, caracterizando-se apenas pela sua i
dentificaçao mineralógica (rocha do campo 11) e a presença de pi-
roxênio verde.

Pseudoleucita fonolitos.

Denomina-se com este nome, segundo uma tradição já
encontrada na literatura mais antiga (e.g..Johannsen, 1938; ver
também Ellert, 1959,e Apêndice A) uma rocha com matriz afanítica
ou fanerítica fina (até fina-média), na qual se destacam feno -
cristais idiomórficos (Ícositetraedros) de pseudoleucita. Estes
fenocristais aparecem ora isolados na matriz, ora como agregados
de dois ou mais cristais. Piroxênio (egirínico) encontra-se comu-
mente como inclusão idiomórfica nas pseudoleucitas, is vezes com
tamanhos centimétricos. Freqüentemente, observa-se também a pre -
sença de sanidina tabular, isolada na matriz ou intercrescida com
pseudoleucita, por vezes se manifestando como cristais enormes
( 2 x 7 cm) .

As proporções de pseudoleucita mudam rapidamente,
em geral, já no mesmo afloramento; em alguns locais, a concentra-
ção de fenocristais ultrapassa os 501, merecendo então a rocha o
o nome de "pseudoleucitito" (ver "foidito", Apêndice E). A pseudoleu
cita idiomórfica encontra-se com tamanhos desde milimétricos até
decimétricos. Observações não sistemáticas de campo sugerem que o
tamanho das pseudoleucitas, embora variável, mantém-se dentro de
limites mais ou menos restritos para cada ocorrência. As pseudo -



3-20.

leucitas de maior tamanho atingem até 15-20 cm, principalmente as
que se localizam na ocorrência do Morro do Serrote.

Os pseudoleucita fonolitos são observados como di-
ques contínuos e corpos irregulares pequenos. Observações de cam-
po e mapeamentos detalhados indicam que os diques são constituí -
dos por conjuntos de subunidades, descontínuas e alinhadas. Em
alguns locais, essas subunidades exibem contornos desde irregula-
res até arredondados, simulando formas de "almofadas" alongadas.

No Morro do Serrote, perto da localidade de Casca-
ta ( Figuras 1-4 e 4-4 ) mapeia-se um sistema conjugado de fratu
ras, nas quais se colocam "diques" e "manchas" alinhadas de pseu-
doleucita fonolitos. Um 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, que se estendem por vários km. O segundo jogo do
sistema.com a mesma direção geral e mergulho moderado para NW, é
ocupado por manchas grosseiramente alinhadas de pseudoleucita fo
nolitos.

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

Estas observações geológicas sugerem que as rochas
em questão invadiram como manifestações tardias e, pelo menos em
parte, como magmas bastante móveis, se colocando ora em fraturas
mais ou menos marcadas, ora ao longo de descontinuidades geoló -
gicas.

Fonolitos porfirTticos

São rochas com abundância de fenocristais, leuco -
cráticas a hololeucocraticas, caracterizadas por uma matriz afa-
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nítica ou de granulação muito fina, mostrando típicas cores arro-
xeadas, mais raramente cinzentas escuras; faltam as tonalidades
esverdeadas que identificam os egirina fonolitos. Destacam-se,na
observação macroscópica, os fenocristais de "analcima" avermelha-
da a esbranquiçada, encontrada como manchas geralmente irregula -
res, milimétricas a centimétricas, e os de feldspato alcalino ta-
bulares, idiomõrficos e milimétricos (mais raramente centimétri -
cos), em parte com contornos arredondados; os dois tipos de feno-
cristais, aos quais unem-se às vezes pequenos Íntercrescimentos de
pseudoleucita (ora anedral, ora idiomõrfica), encontram-se em pro
porções variáveis. Em alguns tipos, predomina a "analcima" averme
lhada; em outros, os feldspatos são os fenocristais predominantes
ou únicos (e.g., em fonolitos da Mina O.Utsumi).

A matriz destas rochas, sempre afanítica ou de gra
nulação fina, está geralmente algo alterada, enfatizando-se assim
a cor roxa. Vesículas e amígdalas, parcialmente preenchidas com
carbonatos, são encontradas principalmente na região S do maciço,
e são testemunha adicional da erupção dessas rochas como derrames
ou corpos de colocação extremamente rasa.

A observação microscópica permite identificar pe-
quenos fenocristais de nefelina, piroxênio, titanita e alguns de
opacos (magnetita?), além dos já citados. 0 feldspato alcalino
mostra freqüentemente as características ópticas da sanidina.Pseu
doleucita, com analcima intersticial, ocorre como Íntercrescimen-
tos irregulares ou constituindo cristais idiomõrficos, freqüente-
mente zonados (cf.Apêndice E); os Íntercrescimentos são geralmen-
te do tipo "mosaico"; mais raramente, encontram-se os de tipo sim
plectítico. As "manchas" de analcima são provavelmente primárias
(englobam< às vezes, total ou parcialmente, fenocristais prismá-
ticos 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 pleocrôica ,
de cor verde intenso, em parte substituída por anfibôlio verde;a 1̂
guns agregados alongados pseudo-prismáticos de biotita verde são,
provavelmente, pseudomorfos segundo piroxênios primários. A nefe
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lina fenocristalina aparece feralmente isolada, mais raramente C£

mo glomérulos.

A matriz é ora hipidiomorfica, ora traquítica. Ne-
la predomina feldspato alcalino (tabular ou ripiforme) e nefelina
como cristais geralmente subidiomórficos a idiomórficos. Os mine-
rais máficos são pouco abundantes na matriz; predominam os piroxe
nios prismáticos (soda augita, às vezes egirina augita), freqüen-
temente alterados em opacos, titanita, etc. Adicionalmente, en -
contra-se grãos pequenos de opacos, titanita, e vários minerais
não identificados. Alguns agregados de biotita verde e anfibólio
verde, que aparecem as vezes coroo pequenos fenocristais, são em
parte pseudomorfos segundo piroxênio.

3.3.2. Nefelina sienitos.

Os nefelina sienitos (e não "foiaítos", ver ApéndjL
ce E) do distrito são encontrados em quantidades subordinadas, co
brindo aproximadamente 145 km (Tabela 5-1) . São rochas consti -
tuídas principalmente por feldspato potsssico, nefelina e piroxê-
nio . Em alguns tipos, os de natureza agpaítica, encontra-se tam-
bém quantidades variáveis, porém geralmente acessórias, de silica
tos de metais raros ("minerais agpaíticos", cf. Apêndice D),tais
como eudialita e outros. Nos nefelina sienitos não agpaíticos (in
termediários ou miasquíticos) faltam estes silicatos raros, encon
trando-se piroxênio e por vezes também biotita (como silicato má-
fico subordinado ou até único); acessórios comuns são magnetita ,
titanita e apatita. As estruturas dessas rochas são geralmente ma
ciças; mais raramente, ocorrem casos de estruturas orientadas, ge
raímente marcadas pela presença de bandamento mineral e/ou orien
tação planar de minerais félsicos e/ou máficos (principalmente,p¿
roxênios). 0 caso mais notável de estrutura orientada é a dos
lujauritos, que ocorrem como rochas fortemente foliadas pela ori-
entação planar de feldspatos tabulares e egirinas prismático -
-aciculares.
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A textura de muitos dos nefelina sienitos e a
foiaitica (Apêndice E), em partes forte ou fracamente orientada
(lujauritos, nefelina sienitos traquitóides, etc.); são bastante
abundantes, por outra parte, as rochas com texturas não foiaíti -
cas, inequigranulares-hipidiomórficas.

Os nefelina sienitos foram mapeados utilizando cri
térios faciolôgicos, conforme explicado com detalhe no Capítulo
2. Os criterios identificadores para tal tarefa encontram-se re-
sumidos na Tabela 3-1. Detalhes petrográficos e estruturais, e
os resultados do mapeamento, são discutidos no Capítulo 5.



Tabela 3-1

Características macroscopic»» utilizadas para identificar os facies de nefelina sienitos de Poços de Caldas

Cor
Cores dominantes: cinza, esbranquiçado, cinza-bege, cinza-esverdeado. ou coabinações

(e.g.."manchado": feldspttos potássicos cinzentos-esbranquiçados brilhantes, associa

dos a nefelina cinzenta fosca).

Granulação Grosseira (fríos acima de S M I ) . Media (1-S M I ) , fina (asnos de 1 aa), ou

(oes (grosseira-média, etc.).
combina-

Ftldtpoto»: hábito

Feldspatos potassicos tabulares-plncSides, idloaórficos, subidioaórficos, dominando

a textura(textura foiaítiea), as «ezes orientados (ttxtura traquitoldt). Feldspatos

potassicos aais equidiaensionais, subidioaórficos a xenoaórficos (textura hipidiomór

fica não foialtica). Mcgacristais de feldspato potássico ea aatriz aais fina (t«xtu-

ta porfiritiea).

PiroxSnio: hábito

Vários hábitos: a) Prismático, cristais Isolados; b) grãos irregulares. agrupados

(junto coa outros ainerais aãficos), intersticiais (textura ea *ynn«u«i*); c) cris-

tais aaiorcs (ate centiaêtricos), isolados, de bordas irregulares intersticiais íre-

quenteacnte poiquilíticos íhábito ehibinxtieo); d)cristais tardios,ftbroso-radiados,

ea agregados intersticiais.

CUrutura

Maciça (a estrutura doainante), orientada (rochas coa textura traquitóide dos felds-

patos potassicos, enfatizada pela orientação de piroxênios), por vezes gnaissõide(lu

jauritos: egirir-a acicular formando folhas que rodeiaa fluidalaente feldspatos potas

sicos orientados).

Minorai» aootmórioo
Para identificação de nefelina sienitos, sãu iaportantes a fluorita, a biotita, • •

eudialita.

tofolinas hábito

Ceralaente, cristais ailiaétricos, intersticiais, subidioaórficos a xenoaórficos; ea

parte, incluida nos feldspatos (e egirinas aaiores). Alguns nefelina sienitos aos-

traa nefelina centiaétrica subidioaórfica.

Potuiolouottar
Ua único facies de nefelina sienitos identifica-se pela presença quase constant*

pseudoleucitas subidioaõrficas-arredondadas (de até 1S-20 cas).

I
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CAPÍTULO 4

A GEOLOGIA DO MACIÇO ALCALINO DE POÇOS DE CALDAS

Examinam-se, a seguir, alguns aspectos geológicos
do maciço alcalino de Poços de Caldas. Detecta-se, em muitos ca-
sos, a presença de uma "zona de contato", caracterizada pela mi£
tura de rechas de embasamento com fonolitos. A distribuição dos
varios tipos litológicos, descritos resumidamente no Capítulo 3,
ilustra-se por meio de alguns levantamentos geológicos de maior
detalhe, que complementam os trabalhos previos de Ellert, Couti-
nho e Bjürnberg (ver Ellert, 1959) e os posteriores dos geólo-
gos da Comissão Nacional da Energia Nuclear, CNEN (e.g., Utsu-
mi et al., 1971). Examina-se também a possibilidade de colocação
dos magmas alcalinos por "domeamento" regional, e localizam-se
varios fotolineamentos, que se comparam com os já citados na li-
teratura; chega-se à conclusão de que muitos deles são feições
fotogeológicas, controladas provavelmente pelo alineamento de
juntas ou fraturas.

Chama-se a atenção na literatura para a presen-
ça de "estruturas circulares" no interior do maciço (e.g., Oli-
veira, 1974; Almeida Filho e Paradella, 1976; Paradella e Almei-
da Filho, 1976). Trata-se, em todos os casos, de padrões salien-
tados pela rede de drenagem; estas "estruturas", muito visíveis
em imagens de sensoreamento remoto de escala adequada (1:100.000
e menores), são localizadas nos mapas topográficos e fotografias
aéreas, em escalas maiores, e discutidas à luz das evidências
geológicas (alteração hidrotermal, presença de jazidas, poss¿
veis falhas e, principalmente, distribuição de litologias). No
ultimo item, estabelecem-se os critérios, diretos e indiretos,
para avaliar as idades relativas dos vários tipos litológicos; a
companha um esboço estratigráfico, onde as rochas são agrupadas
por regiões.

Para a localização de áreas geográficas no distrí
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to , remete-se ao le i tor à Figura 1-4 (encarte, no final do presente
volume).

4.1. AS "ZONAS DE CONTATO"

O contato das rochas alcalinas de Poços de Caldas
com o embasamento não é, em geral, direto. Identifica-se, em mui_
tos casos, uma "zona de contato", na qual as rochas do embasamen
to se encontram "permeadas" por pequenos corpos de rochas alca-
linas; em alguns casos, encontram-se nas zonas de contato, ou
por fora delas, alguns corpos mapeáveis de fonolitcs.

0 maciço parece estar rodeado (descontinuamente?)
pela zona de contato, cuja espessura è* muito variável, desde al-
guns poucos metros até, mais freqüentemente, dezenas ou cente-
nas de metros. Uma avaliação sistemática torna-se difícil, já
que estas zonas manifestam-se geralmente como conjuntos de blo-
cos rolados, onde se misturam rochas do embasamento com fonoli^
tos e, muito mais raramente, também com nefelina sienitos.

Um afloramento bastante contínuo, de dimensões
reduzidas, observou-se algo a NE da Pedra Balão, no contato do
embasamento com o corpo de nefelina sienito cinza do Anel Nor-
te, ao longo de um caminho vicinal abandonado. 0 mapeamento de
detalhe da área, em escala 1:200, mostra algumas feições extrema
mente interessantes (Figura 4-1), discutidas a seguir.

Em primeiro lugar, observa-se claramente a hetero
geneidade estrutural e petrográfica da zona de contato. Esta ã-
rea caracteriza-se aqui pela invasão de rocha intrusiva fonolíti
ca (veios, diques, massas regulares) em rochas quartzo-feldspãti_
cas do embasamento.

As relações de idade da zona de contato com o ma-
ciço são pouco claras. No mapa da Figura 4-1, observa-se que na
zona de contato predominam os fonolitos, enquanto que o corpo a¿
calino mais próximo, vizinho ã zona de contato, é o nefelina sie
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nito cinza do Anel Norte (posterior aos fonolitos da zona de con
tato?). Frovave luiente, as zonas de contato formar am-se no momen-
to da colocação dos Anéis mais externos (?), que limitam estrutu
raímente o maciço.

Uma segunda observação interessante refere-se a
forma dos pequenos corpos de fonolitos, e a seus contatos com
os gnaisses do embasamento. Predominam os corpos de formas tabu-
lares a ovoidais-alongadas, cuja colocação está claramente con-
trolada pela estrutura dos gnaisses (foliação, juntas; ver Figu-
ra 4-1); em alguns poucos casos, os contatos são, localmente, al-
go discordantes, sugerindo deformação plástica local dos gnais-
ses. Por vezes, os fonolitos tornam-se predominantes, encontran-
do-se então no seu interior aparentes xenólitos de gnaisses (Fi-
gura 4-1).

0 mecanismo de colocação destes pequenos corpos
de fonolitos, na zona de contato mapeada, relaciona-se claramen-
te com deslocamentos de pequenos blocos do embasamento.

Para discutir o fenômeno, sugere-se um modelo bi-
dimensional simplificado, no qual os blocos do embasamento movi-
mentam-se apenas vertical e/ou horizontalmente (Figura 4-2 a). A
"permeação" por magma desloca estes blocos, de forma a definir á
reas magmáticas interconectadas entre si por canais, ora aber-
tos, ora fechados. 0 modelo, embora extremamente simples, já pe_r
mite definir geometrías bastante complexas (que serão reconheci-
das, ou não, dependendo da qualidade dos afloramentos, ver Figu-
ra 4*2 b). 0 padrão de colocação dos fonolitos pode portanto ser
reproduzido, pelo menos a priori, por complexo deslocamento de
blocos de gnaisses, apenas ao longo de juntas e foliações.

0 modelo apresentado só pode ser aplicado estrita
mente ao caso das zonas de contato. Entretanto, passar para exem
pios de maior volume geológico significa, principalmente, uma mu
dança de escala . No caso de Poços de Caldas, as condições ge-
rais de rigidez são, em pequena ou grande escala, muito semelhan
tes. Em princípio, não existe razão para supor que magmas não
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20m

Figura 4.1. Napa de detalhe da sona da contato, a NI da Podra la
lio, ao lonco do caainho vicinal abandonado. V: fono
lito ai mítico; X: granitóide do eabaaaaento; trac?
jado: gnaitM granitjido (linha» aio parálala* i fõ
liacio da rocha); erutos: nefelina sienito cima dõ
Anal Norte. Pequeno barranco, aue liaita a E o caini
nho, indicado coa pontilkado. Sácala original: 1:2007
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possam ser acomodados por uma somatória de movimentos como os
que se esboçam na Figura 4-2.

4.2. A DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS LITOLÕGICOS NO MACIÇO ALCALINO

O maciço foi mapeado pela primeira vez em 1959
por R. Ellert, M.V. Coutinho e A. BjtJrnberg (Ellert, 1959; BjOrn
berg, 1959). 0 mapa resultante, notável por seus detalhes e pela
qualidade das observações, apresenta-se numa versão simplifica-
da na figura 1-3.

0 segundo mapa do distrito foi realizado pelos
geólogos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). A ver-
são final aparece reproduzida na Figura 4-3. Quando comparado
ao mapeamento anterior, este segundo mapa identifica adicional-
mente as áreas com alteração hidrotermal (rocha potãssica) e se-
para os fonolitos afaníticos dos microgranulares; os primeiros
são mapeados como fonolitos, os segundos como "tinguaítos". As
ocorrências de nefelina sienitos, por outra parte, mostram pou-
cas diferenças com as mapeadas por Ellert et ai.; identificam -
-se, no novo mapa, alguns chibinitos adicionais, nos Morros do
Serrote e Taquari (ver itens 5.4.3.4 e 5.4.5.3).

0 objetivo principal do presente trabalho é o de
definir faciologicamente os vários nefelina sienitos do distri-
to. Estas rochas, que cobrem uma superfície aproximada de 143

2
km , foram mapeadas em detalhe pelo autor, na 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 da ordem de 550 km . As demais 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 bidiMntional, para similar a colocação de
magmas por mecanismos d« deslocamento de blocos (per
fil). a; os fumaros identificam os blocos do embasameñ
to que pertence* a mesma coluna vertical. Os bljcosT
mostrando foliáceo inclinada, estão limitados por
deis sistemas da juntas (vertical e horizontal). 0
magma, em branco, coloca-sa entra os blocos, que se
movimentam fundamentalmente per deslocamentos hori
tontais e verticais; as estruturas geradas )í sãõ
bastante complexas, repetindo algumas das feições
observadas na Figura 4-1 (e.g., a nível da linha
AV, observam-»e alguns blocos do embasamento total
mente rodeados por magma, aparecendo como xenolitos)
b: Visão da um possível afloramento (corte de estra
da); a observação apañas parcial das feições ocultl
o mecanismo de colocação. Pontilhado: vulcanito a
fanítico; eu branco: areas cobertas. O desenho dõ
afloramento baseia-se na Figura 4-2a.
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Figura 4-3, Mapa geológico do maciço alcalino de Poços de Caldas
(Comissão Nacional de Energia Nuclear)(ver Oliveira,
1974-, GoTsky e Cor»ky, 1974; Utiuni et al., 1971;
Almeida Filho e Paradella, 1976). 1: fonolito (afaní
tico); 2: rocha potássica (alterada hidrotermalmeñ
te t); 3: nefelina sienito; 4: fonolitos microgranü
lar» ("tingoaitos " ) ; 5: luiauritos e chibinitos"
6; rochas piroclísticas; 7: area não mapeada. Os
triângulos (e númeTOS correspondentes) identificam
ocorrência* de celdasito e algumas anomalias radióme
tricas (ver lista em Almeida Filho e Paradella, 19761.
-Coa as falhas registram-se com linhas grosseiras; as
de padrio circular identificam o topo do dique ene
lar.
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Figura 4-4, onde se cuida de destacar principalmente os corpos
de nefelina sienitos. Adicionalmente, porém com pouco detalhe,
in-:'.a-se a distribuição das litologias restantes, resumidamente
de:critas no Capítulo 3.

No mapa da Figura 4-4 , localizam-se como "falhas
abenas as que deslocam contatos litolõgicos (ver comentários no
í^em 4.4, sobre Fotolineamentos); assinalam-se também, como line_
amentos, algumas das mais proeminentes feições lineares, clara-
mente observadas tanto no campo como nos mapas topográficos.

As estruturas circulares observadas por Almeida
Filho e Paradella (1976; ver também Paradella e Almeida Filho,
1976; Oliveira, 1974) são transpostas para o mapa da Figura 4-4,
4 partir de interpretações de fotografias aéreas, escala 1:60.000 ,
e mapas topográficos, escala 1:50.000. A identificação destas
estruturas é mais difícil em escalas maiores e portanto não é t£
tal a concordância entre as feições apresentadas no mapa da Figu
ra 4-4, e as que são mostradas nos trabalhos dos autores cita-
dos.

Seguem alguns comentários sobre as litologias i-
dentificadas na Figura 4-4.

Os arenito8 (com siltitos na parte basal) são a-
tribuídos ao Grupo Tubarão; as razões se indicam no Capítulo 3.
Encontram-se principalmente na região SW do maciço (Águas da Pra
ta), a NW (a W da cidade de Poços de Caldas) e na parte centro-
-meridional (saída ¿ara Andradas); no resto do maciço, ocorrem a
penas na forma de manchas isoladas, colocadas nas encostas in-
ternas dos Anéis periféricos.

As roohae •çivovláetica.B concentram-se principal
mente numa faixa ocidental, a "faixa piroclástica do Vale do
Quartel", que se extende como um arco de círculo de S a N do
maciço (ver discussão no Capítulo 3 e no item 4.6, sobre Idades ,
íelativas). Duas manchas vizinhas, perto da Represa Bortolan, \
são mapeadas como "brechas tufisíticas de conduto" (cf, ítem \

* A Figura 4-4 encontra-se como encarte, no final do presente volune.
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3.2.2). A "faixa brechõide de Poços de Caldas" (ítem 3.2.4) conŝ
tituída por rochas xenolíticas e agmatitos (não representada no
mapa) encontra-se na estrada vicinal que leva ao Cristo, a N de
Poços de Caldas, na continuação da linha de fratura que, para S,
chega até o Aeroporto (Figura 4-4).

No interior do maciço, observam-se virios aflo-
ramentos de rochas piroclásticas (e sedimentares associadas), in
dicadas na figura 4-4 como pequenas manchas; contrariamente as
rochas piroclásticas da "faixa do Vale do Quartel" (e de outros
pequenos afloramentos em áreas periféricas, cf. Figura 4-4), tr£
ta-se de tufitos associados às estruturas circulares e provavel-
mente de idade diferente (tardios) (cf. itens 4.5 e 4.6, sobre
Estruturas circulares e Idades relativas).

Os egirina fonolitoe são mapeados como uma unida
de (a suite de egirina fonolitos), independentemente de sua gr¿
nulação (cf. Apêndice E e Capítulo 3). Freqüentemente, observam-
-se miárolos e cavidades irregulares-angulosas, preenchidas com
minerais de cristalização tardia; não ocorrem típicas vesículas
ou amígdalas. As estruturas de fluxo, quando presentes, não são
horizontais. Todas as evidências, portanto, indicam que estas ro
chas se colocam como corpos subvulcãnicos rasos, provavelmente
como verdadeiros domos intrusivos (ou até efusivos, ã maneira
dos domos andesíticos ou dacíticos superficiais, ver discussão
no Capítulo 7).

Os fonolitoB porfiríticos , acinzentados-arroxea-
dos, apresentam-se ora como derrames (com típicas vesículas e
estruturas de fluxo), ora como corpos aparentemente subvulcini
cos. Os primeiros, junto com rochas piroclásticas e sedimentares
associadas, predominam na região da Fazenda Chapadão e nos cam-
pos que se encontram a N do Anel meridional; os segundos são
mais restritos, encontrando-se como afloramentos principalmente
na zona do Morro do Serrote. A distribuição dos fonolitos porfi-
ríticos intrusivos é provavelmente mais extensa; estes encontram
-se, por exemplo, como tipo predominante na cava da Mina 0. Utsu
mi (ver Apêndice A, para detalhes; cf. também item 4.6, sobre



4-13.

idades relativas).

Diferenciam-se, entre os tipos faneriticos, ape-
nas as variedades petrográficas "nefelina sienito ", "lujaurito"
e "chibinito" (ver Apêndice E, Glossário). Na Figura 4-4, indi-
cam-se os vários corpos mapeados, agrupados como a "suite de
nefelina sienitos" (ver discussão sobre mapeamento faciolõgico,
Capítulo 2; no Capítulo 5, indicam-se detalhes sobre a nomencla-
tura) .

Uma observação rápida mostra que os nefelina sie-
nitos se agrupam preferencialmente na metade N do distrito. 0
maior "corpo" (corpos?) é o do chamado nefelina sienito da Pe-
dreira, que ocupa mais de 80 km . Em comparação, todos os ou-
tros corpos são de pequenas dimensões, raramente ultrapassando

2 2

os 5 km ; os menores não chegam a ter 1 km (Figura 4-4). Outra
característica é que os corpos se apresentam como maciços fre
qüentemente isolados, já que são poucas as áreas em que se en-
contram em contato mútuo (Anel Norte, Morro do Serrote), Morro do
Taquari) e mesmo nestes casos, geralmente apenas por extensões
limitadas (Figura 4-4 ).

Controle estrutural na localização dos tipos litolõgicos

Uma análise algo mais detalhada das ocorrências,
no interior do distrito, desmente a primeira impressão de falta
de controle estrutural na colocação e distribuição das várias li
tologias.

Duas observações são significativas. Por um lado,
muitos corpos de nefelina sienitos colocam-se na periferia; por
outro lado, as litologias ocorrem em parte como manifestações Io
calizadas em áreas específicas, ou ao longo de direções preferen
ciais.

O corpo (corpos?) do nefelina sienito da Pedreira
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coloca-se como larga faixa de direção NE-SW, desde a Pedreira da
Prefeitura até o Morro do Serrote. Esta direção coincide grosse¿
ramente com alguns lineamentos observados tanto no interior do
maciço como nas rochas encaixantes; algumas manifestações meno-
res 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-
-se, ora invadindo os egirina fonolitos do próprio Anel, ora por
fora dele, em parte em contato direto com o embasamento cristali
no (ver item 4.1 sobre "zonas de contato"). Os pequenos corpos
da borda oriental, e do Anel ocidental, estão colocados a poucas
centenas de m do contato com o embasamento. Os corpos da zona
meridional encontram-se situados ora em contato praticamente di-
reto com o embasamento, ora numa ãrea interna, vizinha ao Anel
meridional.

Na área do Morro do Serrote, localizam-se três
corpos de nefelina sienitos; adicionalmente, 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).

Os outros nefelina sienitos colocados no interior
do maciço (fora os nefelina sienitos da Pedreira e os agrupados
no Morro do Serrote) encontram-se localizados na aqui chamada
"estrutura circular centro-leste" (Morro do Taquari, Fazenda Ce£
cado, Morro do Ferro, etc; cf.Figuras 4-4 e 4-8); cf. também
item 4.5), caracterizada pela complexidade geológica, a altera
ção hidrotermal por vezes totalmente predominante, e a presença
de grande numero de jazidas de Zr e indícios radiométricos.

Os arenitos encontram-se localizados exclusivamen
te na periferia do distrito; faltam afloramentos no interior do
maciço. Encontram-se geralmente como manchas descontínuas, nas
eicostas internas dos vários Anéis (e, esporadicamente, também
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no topo de Anéis de pouca expressão topográfica, e.g., em Aguas*
da Prata). Afloramentos contínuos de arenitos observam-se unica-
mente na zona de Aguas da Prata, onde cobrem perto de 17 km ;
mais raramente, aparecem como 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).

Os fonolitos extrusivos, aos quais se associam
rochas epiclásticas e piroclásticas várias, aparecem como mani-
festações importantes nos "campos" a S do Morro do Serrote, e na
parte centro-meridional (Figura 4-4).

As brechas mais grosseiras, junto com depósitos
piroclãsticos mais finos, concentram-se principalmente na "fai-
xa piroclástica do Vale do Quartel" (Figura 4r4) ; a própria for-
ma dos afloramentos, de contornos arqueados, sugere marcado con-
trole estrutural, seja na sua colocação, seja na sua preserva-
ção (ver item 4.6).

A distribuição das litologias sugere que os pro-
cessos subvulcãnicos são mais intensos na parte N do maciço, com
fenômenos vulcânicos se manifestando mais característicamente na
parte S. Alternativamente, a preservação da cobertura sedimentar
na parte SW (Aguas da Prata) indicaria erosão menos marcada na-
quela área, em parte controlada por um possível basculamento da
estrutura (e dos blocos circundantes) para S e SW.

4.3. A COLOCAÇÃO DE MAGMAS POR MECANISMOS DE "DONEAMENTO'

Observações já antigas mostram que muitas das
erupções de vulcões ativos são precedidas por "domeamentos" (lo-
cais ou regionais). Mais recentemente, foram observados domea-
mentos locais, de dimensões consideráveis, afetando volumes equí
valentes a várias dezenas de milhões de m de material. 0 vul-
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cão Usu, localizado na parte meridional da Ilha de Hokkaido, rei-
niciou sua atividade em 1943. Em pouco mais de um ano, uma área
de 1 x 1,5 km foi submetida a soerguimento superior a 150 m, a
razão de 30 cm/dia (Macdonald, 1972; Lipman et ai., 1981). Previ,
amenté a catastrófica erupção do Monte Santa Helena, no Estado de
Washington, USA, em 1980, observou-se no seu flanco setentrional
o "inchaço" de uma área de 1,5 x 2 km; o soerguimento chegou a
atingir 2,5 m/dia (Moore e Albee, 1981; Lipman et al., 1981).

Na literatura, discute-se ainda hoje o "problema
do espaço", que se liga à necessidade de deslocar volumes conside_
ráveis de rocha encaixante, "ativa" ou "passivamente", para acornó
dar as quantidades equivalentes do magma intrusivo. Para Poços de
Caldas, pode-se estimar um volume máximo provável de uns 8,000-
10.000 km3 de magma, já que o maciço pode ser representado volume
tricamente por um cilindro de 800 km de base e, provavelmente,
10-12 km de altura (na qual se inclui, também, uma aproximação pa
ra material já erodido, em boa parte piroclástico) . Portanto, de_
vem ser deslocados volumes equivalentes de rocha encaixante.

0 "problema de espaço", entretanto, minimiza-se
quando são consideradas duas alternativas, tidas como casos extre
mos. A primeira delas adota o "modelo de caldeira", semelhante ao
dos vulcões hawaiianos, que se consideram alimentados por câmaras
magmáticas de dimensões consideráveis, colocadas a pouca profundé
dade (4-10 km), das quais são extraídos periodicamente magmas pa-
ra o vulcanismo (e.g., Thurber, 1984). A segunda alternativa pres^
cinde de câmaras magmãticas de grande volume e supõe periodicida-
de do fenômeno magmático; cada período forneceria apenas uma fra
ção do volume total integrado.

A primeira alternativa apela ao domeamento de á-
reas consideráveis para acomodar a câmara magmática (ou câmaras
magmáticas). A segunda alternativa fragmenta o problema de espa
ço, já que cada invasão de magma, de dimensões reduzidas, desloca
volumes pequenos de rocha encaixante. Estes são aspectos importan
tes, diretamente ligados ao modele estrutural a adotar para o ma-
ciço alcalino de Poços de Caídas.
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Exploram-se aqui as possíveis evidências topográ-
ficas para fundamentar a hipótese do domeamento regional.

0 ressalto topográfico dos Anéis faz o maciço
se destacar, por vezes fortemente, das áreas vizinhas de topogra-
fias mais baixas (as exceções são a Serra do Mirante, a W, e a
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 m) para menos de 900 m, na
localidade de Andradas. 0 acesso rodoviário pelo S cria a impres-
são visual de uma progressão topográfica gradacional, do embasa-
mento para o maciço.

Imediatamente por fora dos Anéis, encontra-se, co
mo "entalhadura" bastante marcada, uma zona deprimida (as exce
ções são, outra vez, as Serras do Mirante e da Pedra Branca). As-
sim, observa-se que bastam poucas centenas de metros ou apenas al̂
guns km, em quase toda a circunferência, para passar da zona de
contato para áreas do embasamento topográficamente bastante mais
baixas; as diferenças nas cotas topográficas vão desde uns 50-
100 m, em Águas da Prata, até um máximo de 600 m, na zona de An-
dradas .

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 km do maciço, apresentam
-se freqüentemente com cotas topográficas semelhantes, ou pouco
inferiores, ãs que se observam nas zonas de contato. A Figura 4-5
mostra, de maneira muito esquemática, as variações de cotas topo-
gráficas na área do maciço, e nas vizinhanças.

Estudos mais detalhados das folhas topográficas
só mostram um declive constante para W, mantido sobretudo até os
limites do embasamento com a Bacia do Paraná.

Esta breve análise, embora não totalmente satisfa
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Figura 4-5. Esquema altimétrico, Poços de Caldas e áreas ¿
nhas. Indicam-se apenas algumas cotas topográficas ,
para salientar as tendências da topografia. As cotas
colocadas nos limites do maciço identificam a altitu
de da zona de contato. Dificuldades técnicas, liga"
das ã redução das folhas topográficas até dimensões
menores, impediram a utilização da técnica do hachu-
rado para a definição de áreas com altitudes seme-
lhantes.
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tória, afasta em princípio 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 cla-
reza, a constante progressão topográfica que leva, da Bacia do
Paraná, a W, para as áreas mais elevadas que se situam, a £, no
embasamento cristalino (feição que, por outra parte, é uma ccns-
tante em todo o perímetro da Bacia).

As diferençam de cotas entre os Anéis do maciço
e as áreas circundantes do embasamento podem ser assim mais fa-
cilmente explicadas pela influência da erosão diferencial ou,
quando muito, pela hipótese que restringe o soerguimento do emba
samento, apenas o localizando nas vizinhanças do contato com o
maciço alcalino.

Deve ser também explorada a possibilidade de en-
contrar falhas de grande porte no embasamento, direta ou indire-
tamente ligadas à instalação do maciço alcalino. Provavelmente,
estas falhas se apresentariam como sistemas concênctricos ou ra-
diais, na medida em que se aceita o "modelo de caldeira" (cf.aci
ma). Entretanto, apenas são observadas algumas feições que, na
parte meridional, apresentam-se como arcos de círculo, concêntri
cos ao perímetro do maciço alcalino. A maioria dos fotolineamen-
tos continuam apresentando padrão predominante NE e WNW (folhas
SF-23-V-C, SF-23-Y-A e SF-23-V-D, escala 1:250.000, projeto Ra-
dambrasil) (ver Figura 4-6).

4.4. FOTOLINEAMENTOS E FALHAS

A observação das fotografias aéreas revela no
interior do maciço, alguns fotolineamentos marcados, em geral de
poucos km de extensão; os mais importantes são reproduzidos na
Figura 4-4.

Nas imagens de radar (Projeto Radambrasil, fo-
lhas 1:250.000) o autor observou lineamentos bastante extensos,
cujas direções predominantes, tanto no interior do maciço como
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no embasamento, sao NE e WNW; uns poucos orientam-se quase N-S. O
sistema no interior do maciço, ê, entretanto, diferente daquele
observado no embasamento, já que as linhas se interrompem nos
Anéis (Figura 4-6).

Na tese de Almeida Filho e Paradella (1976) estuda
-se em detalhe a estrutura interna do maciço alcalino de Poços de
Caldas, por meio de imagens coloridas Landsat, em parte manipula-
das e interpretadas por computador. Trabalho interpretativo seme
lhante localiza, no embasamento, alguns sistemas de falhas que,
ao se cruzarem, gerariam uma zona de debilidade responsável pela
colocação do maciço naquela área do bloco Pinhal (Figura 4-7); vá
rias das estruturas indicadas no embasamento passam continuamente
para o interior do maciço. As falhas principais do embasamento
são consideradas já antigas, em parte reativadas durante o Meso-
zoico. Para o interior do distrito, os autores sugerem um padrão
estrutural com falhas predominantes ENE, NE e NW, que às vezes
também cortam os Anéis periféricos (Figuras 4-7 e 4-8).

0 mapa estrutural da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (Figura 4-3 ; e.g., Gorsky e Gorsky, 1974; Utsumi et ai.,
1971; Oliveira, 1974) mostra no interior do maciço falhas predonti
nantes de direção NE e NW, em parte também WNW; estas falhas tam
bem 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, 4-8) mostra in-
terpretações bastante divergentes, todas igualmente baseadas em
imagens de sensoreamento remoto (Landsat, radar, fotografias aé-
reas) .

No mapa apresentado neste trabalho (Figura 4-4)
assinala-se o traçado das falhas com base em observações geoló
gicas (e.g., deslocamentos de contatos), com respaldo de evidên-
c as topográficas ou geomorfologicas. Urna das características
mais salientes, representada no mapa da Figura 4-4,é que o conta-
to de fonolitos (e nefelina sienitos) com o embasamento é predonü
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Figura 4-6. Esboço estrutural da área do maciço alcalino de Po
ços de Caldas, baseado em imagens de radar (fotolT
neamentos). Para comentarios, ver texto. 0 contorno
do maciço representa-se pelas linhas mais grosseiras,
que definem o topo dos Anéis periféricos; as linhas
grosseiras, no interior do maciço alcalino (perto da
Sorda SW) identificam as Serras do Quartel e do
Paiol. A SE, indicam-se também as feições topográfi
cas da Serra da Pedra Branca (e feições vizinhas)?
Nas imagens de radar, observam-se apenas parcialmen
te algumas das estruturas circulares presentes nõ
interior do maciço (ver Figura 4-4).
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FigUTa 4-7. Esboço estrutural da área do maciço alcalino de Po
ços de Caldas, baseado em imagens Landsat ( conforme
Almeida Filho e Paradella, 1976). Os cruzamentos
dos sistemas de falhas do embasamento, nas direções
ENE eJíW, definiriam uma "zona de debilidade", local
favorável para a colocação do maciço alcalino. Algu
mas das falhas do embasamento, nesta interpretação,
se continuam pelo interior do maciço (comparar com a
Figura 4-6).
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nantemente intrusivo; são raras as ocasiões em que é possível de-»
tectar evidências de falhamentos transversais ao contato. E até*
possível que algumas dessas falhas transversais possam ser rein-
terpret adas como meras irregularidades dos contatos intrusivos
(entrâncias e saliências da rocha intrusiva, controladas por sis-
temas de juntas e fraturas pré-existentes no embasamento). Na bor
da meridional, os contatos dos egirina fonolitos com o embasamen-
to são inferidos, devido ã dificuldade de mapear essa área, em
parte pela falta de bons afloramentos.

Na convicção do autor, a maioria dos lineamentos
observados nas imagens fotográficas são expressão de sistemas de
fraturas; a transformação dessas feições em falhas requer dados
geológicos adicionais, que em geral não são observadas no Planai,
to (e.g., deslocamentos de contatos entre litologias liferentes).

Não existem, por outra parte, fundamentos geoló-
gicos para considerar que as falhas do interior do maciço (com
poucas exceções, ver Figura 4-4) "cortam" os Anéis, continuándo-
se no embasamento; os contatos dos egirina fonolitos (ou dos nef£
lina sienitos, conforme for o caso) com as rochas do embasamen-
to são predominantemente contínuos, por todo o perímetro do maci^
ço.

4.5. ESTRUTURAS CIRCULARES

Resultado adicional do trabalho de Almeida Filho
e Paradella (1976), comentado no item anterior, é a identifica-
ção de varias estruturas circulares, muito visíveis nas fotogra-
fias coloridas, especialmente em escalas pequenas (1:250.000 ou
menores). Os autores localizam sete estruturas circulares princi-
pais, algumas já assinaladas na literatura anterior (e.g., Olivei_
ra, 1974); nessas regiões situa-se a maioria das jazidas de Zr,
U e Mo do distrito, além de extensas áreas com alteração hidrote£
mal (Figura 4<-8). Cabe pouca dúvida de que algumas destas estru-
turas exercem forte controle sobre a mineralização e alteração lú
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Figura 4-8. As estruturas no interior do maciço alcalino de Po
eos de Caldas (segundo Almeida Filho e ParadellaT
1976). 0 conjunto d* falhas do interior do maciço
corta em parte os Anéis periféricos (comparar com a
Figura 4-6 e também com a interpretação proposta
pelos geólogos da CNEN, Figura 4*3). Indicam-se tam
bem, em total, nove estruturas circulares. As duas
maiores, • E, são aproximadamente concéntricas; a in
terna mostra duas estruturas consideradas secunda
rias. Os pontos identificam as ocorrências minerali
ladas (ver também Figura 4-3). 0 contorno do maciço
encontra-se parcialmente identificado pelos traços
grosseiros, em forma de arcos (topos dos Anéis peri
féricos). A cidade de Poços de Caldas está localiza
da a E da Represa Bortolan.
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drotermal no distrito.

Tomando como base o trabalho dos autores citados,
transferiu-se para o mapa da Figura 4-4 as estruturas circulares
comentadas, utilizando para tal as folhas topográficas (escala
1:50.000) e as fotografias aéreas, escala 1:60.000; como ajuda a-
dicional, observaram-se as folhas correspondentes do Projeto Ra-
dambrasil, escala 1:250.000. A transposição das estruturas circu-
lares torna-se neste caso bastante mais difícil, porque a escala
de maior detalhe, e a falta de cores, freqüentemente "apagam" as
indicações topográficas que permitem a identificação das estrutu-
ras.

As estruturas circulares, em Poços de Caldas, en-
contram-se quase inteiramente caracterizadas pela rede de drena-
gem: padrões radiais centrífugos por vezes bastante complexos,com
pletam-se externamente par uma rede periférica de "anéis" de cór-
regos 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 carac-
terísticas destas estruturas discutem-se a seguir (ver também re-
sumo na Tabela 4-1).

A estrutura circular do centro-leste, a maior do
distrito, aparece definida principalmente pela disposição perifé-
rica de vários córregos (Córregos das Antas e Soberbo, como anel
incompleto meridional; córregos sem designação, circundando par-
cialmente a estrutura a N) (Figura 4-4). A estrutura, no detalhe
das folhas 1:50.000, aparece com contornos algo irregulares, e
forma grosseiramente circular. Os diâmetros N-S e E-W são de uns
11 e 12 km, respectivamente, com área total superior aos 100 km .
No seu interior, ou ao longo de sua periferia, localizam-se algu-
mas das ocorrências minerais mais importantes do distrito (Morro
do Ferro, Morro do Taquari, Campo do Cercado, Campo Agostinho, o-
corrências de zircão e caldasito); a maior parte da área está al-
terada hidrotermalmente. No interior da estrutura, desenvolve- se
complexo sistema de drenagem radial, com córregos que para E são
canalizados principalmente pelo rio Taquari: alguns córregos peri



4-26.

Tabula 4-1

Estrutura
circular
centro-lesta

Liaites
aproximados

A S * M.Rlb.
da« Antast a
S taabém Côrr.
do Soberbo»
a H, corre
gos vários ~

/..« "estruturas circularos" no maciço alcalino de Poços de Caldas

Litolugiaa Brechas
Superfície
aproximada

(k»2)

Mineralixaçôcs e
alteração hidrotermal

EF.FP.rteS (Morro
120 TaquarI, Morros

a SW do Taq-iarl:

Tufitos finos
lamí nado»ibre-
cha s Us frag-
mentação; bre-
chas de ccnduto

pos Agostinho"
e Cercadoi

Intcrsa AHT, afetando
en senor ou maior grau
todoi os tipos lltolô-
gicos. Jazidas de Ko-
Zr-U (/Vjostinho,Cercado),
Zr-Mo-U(Taquarí)ir e
caldasitolToquarí e ou
tras áreas).biques de
magnetita(M.do Ferro»

Interpretação geológica

Estrutura condicionada
por fenômenos vulcãnl-
cos-subvulcãnlcos(colaç
sos tardios?)¡várias es
truturas circulares se-
cundar l«i(e.g.,N.T»qua-
ri; Morros a S do Taqua
rli Morros da Fazenda
Cercado, e t c ) . Idade da
estrutura (e das Einera-
llzações) provavelmente
tardia.

Lstrutura
maior,con
céntrica"
a anterior

Estrutura
circular
do Morro do
Serrote

Bib.do Cipó
e das Vargens
estendendo-
se cono arco,
concavo para
C, ampliando
a área da es_
trutura ante
rior ~

A S,c6rr. do
Chapadãosa E,
Rib.do Cipó,
a W,Córrego
dos Metais

>180 Idem anterior

26

FP,EF,NeS vá-
rios, alguns di
q-JOS dl PsL-F ~

Idem anterior

Só se observam
brechas agnatl
ticas, associa
das aos diques
da PsL-Fttufi-
tos laminados,
em locais iso
lados

Idea anterior

Jazidas de caIda»ito
(velos subverticiis)a»
(ociadas a íaixas liai
tadas de AHT

Semelhante a anterior
("arco" do Cipó marcan-
do colapso externo ac
indicado acima?)

Duas interpretações ies-
trutura de erosão, ov
feição vulcânica erodi-
dalver item 5.4.3.4).
AHT tardia, por afetar
todas a» lltologlas

Estrutura
circular
do Morro
do Serro-
tinho

Morro de mar
cante topo-
grafia,a NW
do M. do Ser
rote ~

1,5-2
FP,IF. j
diques de PiiL-
r

Brechas ausen-
te*

Jazidas ausentes;
mínima ou ausente

AHT Provável dono subvulcâ-
nico

Estrutura
circular a
N do Morro
do Serroti
nho ~

Estruturas
circulares
a S do Mor
ro do Ser-
rota

Estrutura
circular •
SM de Poços
de Caldas

Padrão radial
• em parte
anelar de dre
naçem ~

Duas estrutu-
ras vizinhas,
separadas pe-
lo Mb.do Ci-
po

Padrão radlaX
e om parta
anelar de dre
nagea ~

Padrão radial
de drenagem

Estrutura padrão radial
a E de Po- e em parta
ços de Cal anelar de dre
das nagen

2-2,5

12(a B)
8 (a KJ

>6

Tufitos altera-
dos e fono litos
(EF, principal-
m«r,te), laturi-
zados

Uma (a w) com
KoS c EF; a se-
cunda (a f) COÍS
ET

EF frescos

EF c virios
NeS

Brechas não ob
servadas (área
de afiorsRien-
tos quase au-
sentes)

Nao se observam

Não observados

Não observadas

Jazidas ausentes,
en tufitos

AHT

Na segúndala E) AKT
jazida* de caldasito

Não se observam jazi-
das e AHT

Não se observan jazi-
das c AHT

Provavelmente,estrutu-
ra de rede de drenagem
sem controle c trutu*
ral.Estrutura invadida
pelo Morro do Serroti
nho ~*

A estrutura E provave¿
mente ligada a fenô-
menos subvulcânlcos.A
outra, a w, provavel-
mente sõ estrutura de
drenagem

Provável domo subvulcá-
nico fonolítico erodide

Padrão de afloramentos
de NeS não se correspon
den com os limites dá~
estrutura; provavelmcn
te fenômeno subvulcánT
co muito localizado oü*
apenas estrutura de ta
de de drenagem ~

AHT - alteração hidrotermali

PsL-F > pseudoleuclta fonolltos.

ET • eglrina fonolltos; FP • fonolltos porflrlticos; NeS • nefelina slejiltos;



4-27.

féricos, sobretudo na parte S, são afluentes do Ribeirão das An-
tas. A rede radial define várias possíveis "estruturas circula-
res secundarias" no interior da estrutura maior; entre elas, re-
conhece -se facilmente a dos morros que sustentam o Campo do Cer
cadu (antiga Fazenda do Cercado), outra imediatamente a W da an-
terior (limitada a S pelo córrego das Antas), e a do pvoprio Mor
ro do Taquari; a mais destacada topográficamente (e na fotogra-
fia aérea), ê a que se situa imediatamente a W do Morro do Taqua
ri. 0 Morro a S do Taquari exibe-se como uma estrutura secunda
ria, acompanhada por intensa alteração hidrotermal e densidade
incomum de ocorrências de Zr (ver bibliografia, no Apêndice A );
testemunhos de sondagens revelam a presença de brecha de condu-
to (?) (L.Barroso Magno, comunicação pessoal).

0 padrão radial de drenagem, nos morros da Fazen
da do Cercado, assinalam a existência de uma estrutura vulcânica
-subvulcânica; localiza-se nessa área a Mina 0. Utsumi, com seu
complexo sistema de brechas de conduto (para informações adicio-
nais, ver Apêndice A).

Para W da estrutura centro-leste, define-se a zo-
na deprimida ocupada pelo sistema do Ribeirão do Cipó, desenhan-
do um arco de círculo cóncavo para E; este arco ê observado ni_
tidamente nas fotografias coloridas Landsat (Almeida Filho e Pa-
radella, 1976) e nas folhas topográficas. Os últimos autores, u-
tilizando este arco como limite ocidental, localizam uma estru-
tura circular ainda maior, aproximadamente concéntrica com a do
centro-leste (Figura 4-4; comparar com Figura 4-8; Tabela 4-1).

A S e SE do Morro do Serrote, encontram-se ou-
tras duas "estruturas" caracterizadas por um padrão radial de
drenagem (Figura 4-4). Uma delas, imediatamente a S do Morro do
Serrote, está limitada a N pelo Córrego do Chapadão, que a sepa-
ra do Morro do Serrote; tem formas subcirculares, e na área afio
ram egirina fonolitos e um corpo de nefelina sienito híbrido. A
alteração hidrotermal é pouco importante. A outra estrutura é
de contornos elipsoidas, alongada na direção NW, e aparece separa
da da anterior pelo Ribeirão do Cipó. As rochas dominantes são
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egirina fonolitos, em parte bastante alterados por hidrotermalis^
mo; encontram-se na área várias jazidas de Zr. Estas duas áreas
podem ser integradas numa área maior, de contornos grosseiramen-
te circulares (ver Almeida Filho e Paradella, 1976; Figura 4-8).

0 Morro do Serrote localiza-se no interior de uma
"estrutura de drenagem", a "do Morro do Serrote", limitada a E
pelo sistema do Ribeirão do Cipo, e a W pelo Córrego dos Metais.
A superfície da estrutura, também grosseiramente subcircular, é
de uns 27 km , com diâmetro aproximado de 5 km. Predominam na á-
rea as rochas frescas: egirina fonolitos, fonolitos, e vários
nefelina sienitos. Entre os últimos destaca-se o nefelina sieni-
to com eudialita do Serrote, cujos afloramentos localizam-se qua
se inteiramente dentro da "estrutura circular". As mineraliza-
çoes encontradas são de veios subverticais de caldasito (e depó-
sitos semelhantes de alúvio e colúvio), associados aos quais se
observam zonas localizadas de alteração hidrotermal.

A NW do Morro do Serrote, encontra-se uma feição
topográfica menor, porém muito marcante, o Morro do Sereotinho,
constituído por fonolitos porfiríticos e provavelmente colocado
como domo subvulcânico.

Imediatamente a N do Morro do Serrotinho aparece
uma feição topográfica com padrão radial e em parte anelar de
drenagem, situada em área de topografia suave (afloramentos de
material piroclástico e fonolitos alterados intempericamente).
Neste caso, não existem evidências claras que sugiram um contro-
le estrutural especial.

Imediatamente a SW da cidade de Poços de Caldas,
ocorre uma área de egirina fonolitos frescos, que se elevam topo
gráficamente em relação ãs áreas circundantes; para E, contata
com a borda ocidental do nefelina sienito híbrido. A rede de dre_
nagem estabelece uma ciara "estrutura radial", que provavelmente
reflete a invasão localizada de egirina fonolitos (domos subvul-
cânicos?); inexistem jazidas de Zr na área.
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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 pr£
vavelmente nada mais é do que uma "estrutura de drenagem", sem
significação estrutural especial. Na área, afloram egirina fon£
litos bauxitizados, a parte oriental do corpo de pseudoleucita
nefelina sienito, e um dos corpos de nefelina sienitos manchei
dos.

Condicionamento estrutural e idades

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

A estrutura maior do centro-leste representa uma
verdadeira estrutura subvulcânica. Dentro dela, algumas formas
circulares secundárias estão também 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
Agostinho e Cercado, Morro a S do Taquari) e muitos afloramen
tos de brechas de fragmentação (ver Capítulo 3). A alteração
hidrotermal ê intensa, e grande parte dos fonolitos alterados ejs
tão fortemente diaclasados, com aspecto de brechas "craquelées",
e transições locais rápidas para brechas de fragmentação. Várias
anomalias radiométricas encontram-se no interior da estrutura
centro-leste, e sobretudo na sua periferia (e.g., Oliveira, 1974).
Estas e outras evidências sugerem que a estrutura circular cen
tro-leste é constituída por um conjunto de estruturas indivi
duais coalescentes, e eventualmente superpostas, colocadas numa
região estruturalmente débil do maciço, provavelmente limitada
por falhas circulares (zonas de colapso tardio?). A área foi
afetada (repetidas vezes?) por hidrotermalismo e conseqüente mi
neralização (U, Mo, Zr; também a magnetita do Morro do Ferro). 0
processo de alteração hidrotermal é tardio, já que todas as lito
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logias aparecem alteradas, em maior ou menor grau.

Algo diferente parece ser a "estrutura do Morro do
Serrote". A presença de jazidas de caldasito, bem como a altera
ção hidrotermal localizada, sugerem a influência de fenômenos hi
drotermais subvulcânicos. Por outra parte, o Morro do Serrote é
quase inteiramente sustentado pelo nefelina sienito com eudial_i
ta (e egirina fonolitos encaixantes). Estas características topo
gráficas-geológicas sugerem que o Morro do Serrote deve sua forma
atual ao controle erosivo, com o corpo de nefelina sienito com
eudialita (e rochas encaixantes próximas) formando um núcleo mais
resistente. A imagem de um aparelho vulcânico erodido, com o nefe
lina sienito citado ocupando a parte central, parece entretanto
tentadora e só pode ser introduzida como possível opção válida
após uma discussão da estrutura deste nefelina sienito ( ver item
5.4.3.4).

Considerações semelhantes, aplicadas ao caso das
duas estruturas circulares situadas a S do Morro do Serrote, en
contram-se resumidas na Tabela 4-1.

Tentativamente, sugere-se que o Morro do Serroti
nho, e a estrutura localizada a SW da cidade de Poços de Caldas,
representam domos vulcânicos-subvulcânicos de fonolitos (ver tam
bem Tabela 4-1).

A idade da estrutura circular centro-leste ê pro
vavelmente a da própria alteração hidrotermal e da mineralização,
dois fenômenos interligados e aparentemente condicionados pela
estrutura citada. Em outros casos, a idade das estruturas circu
lares não pode ser identificada com certeza. Por exemplo, não
existem dados concretos - apenas inferencias - para determinar
se o domo (?) de fonolitos do Morro do Serrotinho ê anterior ou
posterior ao nefelina sienito com eudialita do Serrote.
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4.6. IDADES RELATIVAS DOS DIVERSOS TIPOS LITOL0GICOS

As datações K/Ar de várias rochas do maciço (Anui
ral et ai., 1967; Bushee, 1971) sugerem que os "ankaratritos" são
as rochas mais antigas (87 ma) seguidas por "tinguaítos" e alguns
nefelina sienitos da borda setentrional (81-80 ma), após os quais
se colocariam a maioria dos egirina fonolitos (76-72 ma) , princi
pálmente os do interior do maciço, e a maioria dos nefelina sieni
tos (65-60 ma) ; culmina o processo com a invasão de diques locaH
zados de fonolitos (53 ma).

As idades K/Ar são apenas idades mínimas, porque
registram, como se sabe, so os últimos acontecimentos térmicos.
Vários argumentos indicam que seria muito perigoso construir mod£
los geológicos com base nestas datações. Se as idades citadas foj>
sem reais, Poços de Caldas registraria um período de atividade
da ordem de 20 ou 30 ma, muitas vezes superior ao que se conhece
para outros vulcões em atividade e extintos. Por exemplo, para
os vulcões sub-recentes do Hawaii,estabelecem-se períodos de ativ¿
dade de menos de 1 ma (McDougall, 1964; Verhoogen et ai., 1970) .
Estes dados já indicam uma discrepância, não necessariamente si¿
nificativa, com as determinações obtidas para as rochas de Poços
de Caldas.

Por outro lado, as evidências geológicas mostram
que Poços de Caldas foi durante muito tempo uma anomalia térmica,
e o continua sendo. 0 fluxo térmico é duas ou três vezes superior
ao das rochas circundantes do embasamento (Araújo, 1977, 1980).
No distrito, explora-se ainda hoje fontes de águas termais. A
alteração hidrotermal, como culminação dos processos vulcânicos,
afeta volumes enormes de rochas, aflorando por áreas cuja superfí
cie ultrapassa folgadamente os 100 Km ; existem indícios sugerin
do que ela se alastrou diferencialmente pelo distrito inteiro, em
bora se concentre com muito maior intensidade no centro do Planal_
to.

Estas considerações sugerem que as idades K/Ar
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identifican apenas alguns marcos na prolongada historia de res_
friamento do edifício vulcânico.

A determinação da estratigrafía no distrito é
aqui tentada com base, exclusivamente, nos dados de campo.

Discutem-se a seguir os critérios adotados.

A) Evidencias geológicas diretas

São escassas as evidencias diretas que podem ser
utilizadas para estabelecer idades, em boa parte pela falta de
afloramentos adequados. Muito esporadicamente, se observam al.
guns contatos onde a rocha encaixante é "permeada" ou invadida
pela rocha intrusiva (e.g., veios e pequenos "diques" de nefeli_
na sienito, ou de material residual derivado, colocadas na rocha
encaixante) . Diques de dimensões moderadas (métricos) são fei.
ções raramente observadas no Planalto. Alguns corpos de nefelina
sienito exibem xenólitos de egirina fonolitos. Bordas resfria
das se observam muito raramente. Não foram observados efeitos
térmicos de contato (e.g., de fonolitos ou nefelina sienitos so
bre brechas piroclãsticas invadidas).

B) Evidências baseadas na geometria (externa e interna) dos
corpos

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

a) Corpos mapeãveis, com forma de dique, são em
geral considerados posteriores às rochas encaixantes. Este argu
mento, geralmente definitivo no caso de diques menores, pode tam
bem ser aplicado para corpos de maiores dimensões (a hipótese ai.
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ternativa, que pode ser eventualmente adotada face a evidências
de campo, deve ser, em todo caso, fundamentada com muito cuidado).

Varios "diques" maiores de rochas faneríticas do
Anel Norte (e.g., o nefelina sienito com fluorita, e a extremida
de ocidental do nefelina sienito cinza) consideram-se posteriores
aosegirina fonolitos encaixantes.

b) Um corpo que conserva a sua geometria externa
(e eventualmente a interna; e.g., Iaminações ígneas ou estruturas
de fluxo) é" em geral posterior as rochas que o rodeiam. Com efeî
to, invasões posteriores provavelmente deixariam a sua marca, in
troduzindo perturbações e descontinuidades tanto no contorno como
na estrutura interna do corpo invadido.

0 corpo ocidental de lujaurito do Anel Norte que
se apresenta com contornos contínuos e estruturas internas não
perturbadas, pode portanto ser considerado posterior ao nefelina
sienito cinza e aos egirina fonolitos que o rodeiam (ver item cor
respondente no Capítulo 5).

o) Um corpo intrusivo, com contatos subhorizontais,
é provavelmente posterior â rocha encaixante.

Esta afirmação vê-se legitimada pela hipótese de
uma câmara magmática subhorizontal, formada pela invasão e expan
são de magmas em rochas encaixantes mais antigas. 0 chibinito de
Botelhos apresenta, em boa parte de seu contorno, alguns conta
tos (com egirina fonolitos) subparalelos às curvas de nível. Su
põe-se que este corpo se formou por cristalização de magma em ca
mara fechada subhorizontal, hipótese por outra parte reforçada

i

pela presença, no interior do maciço, de facies bandados ("kakor
tokiticos", cf. item 5.4.1.6).
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C) Evidências baseadas na geologia e geomorfologia do maciço

Feições geomorfológicas oferecem subsídios para
determinações estratigráficas.

A "faixa piroclãstica do Vale do Quartel" ocupa
uma depressão topográfica na parte W do maciço, perto da borda
ocidental. Egirina fonolitos, acompanhados de nefelina sienitos,
elevam-se por sobre a depressão, principalmente no Vale do Quar
tel, em ambos os lados da "faixa piroclãstica". 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 hipóteses
contrastadas sobre a idade da "faixa piroclástica": anterior ou
posterior aos egirina fonolito vizinhos. Das duas, a mais débil
é a que supõe que as rochas piroclásticas são posteriores aos
egirina fonolito circundantes. Nesse caso, as brechas depositar-
se-iam diretamente sobre fonolitos, em parte aproveitando a exi£>
tência de uma "bacia" deposicional pré-existente, bastante pro
funda (e.g., um graben); não existem subsídios para fundamentar
esta hipótese. A hipótese alternativa supõe que a "faixa piro
elástica", já depositada, foi repetida vezes invadida por egiri
na fonolitos, principalmente 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 C£
mo argumento local para o reforço da hipótese indicada (ver tam
bem Ellert, 1959).

Numa extensa faixa de "campos" (que se extendem
como grosseiro arco meridional, desde a Fazenda Chapadão, a SE
de Cascata, até a zona do Morro do Mel) observam-se morros 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 modelos estruturais do Vale do Quartel. A.
Formação de graben em egirina fonolitos, posterior
mente preenchido por depósito piroclásticos. B.: dé
pósitos piroclásticos invadidos por egirina fon?
litos, principalmente ao longo de zonas lineares de
debilidade. fl_: Formação de graben em depósitos pi
roclásticos; os egirina fonolitos colocam-se princT
pálmente nas zonas lineares de debilidade, definida?
pelas falhas do graben.
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(derrames na sua grande maioria?) e varios tipos de rochas clástr
cas (tufitos varios, brechas piroclãsticas e sedimentares) cuja
estrutura,predominantemente subhorizcntal t é a responsável pelo rele_
vo pouco acidentado. Os "campos" estão limitados, principalmente ,
por fonolitos (em parte alterados hidrotermalmente), que a S for
mam o marcadíssimo Anel meridional; alguns morros constituidos
por ejirina fonolitos e nefelina sienitos elevam-se como manife^
tações topográficamente pouco marcadas no interior dos "campos".
Outra vez, o argumento geomorfolõgico sugere (embora não prove!)
que a maioria dos fonolitos porfiríticos (e outras rochas associa^
das) sio anteriores aos nefelina sienitos e egirina fonolitos ciir
cundantes.

D) Inferencias e extrapolações

Observações geológicas em nefelina sienitos indi
cam que, pelo menos em dois locais (Anel Norte e Morro do Serro
te) , os facies agpaiticos são posteriores aos de afinidade mias_
quítica (ver Capítulo 5). Os fácies agpaiticos e miasquíticos po
dem ser considerados o resultado da cristalização de duas "sub
unidades magmãticas" separadas (ver item 2.3.4). Estas considera
ções podem ser extrapoladas, a título tentativo, e aplicadas pa
ra as rochas semelhantes de todo o maciço; fundamenta-se desta
maneira a idéia que os magmas miasquíticos precedem os agpaiticos.

4.6.1. Esboço de uma coluna estratigráfica

Poços de Caldas apresenta dificuldades muito 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 vários conjuntos de erupções separadas; entretan
to, é* impossível observar contatos, e portanto estabelecer uma
seqtlência de eventos. Os nefelina sienitos se apresentam como
corpos ígneos freqüentemente isolados, distribuídos pelo maciço
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inteiro.

Face a esta circunstancia, torna-se necessário dî

vidir o distrito em várias áreas, para cada uma das quais se iden

tífica uma possível seqüência de eventos. Esta estratigrafía lo

cal é tentativa; mais arriscadas ainda são as correlações entre

as várias colunas locais.

Um esquema da estratigrafía proposta apresenta - se

na Tabela 4-2. No Capítulo 5, discute-se mais detalhadamente a

seqüência de colocação dos nefelina sienitos.

Anel Norte

Os afloramentos de arenito são pouco extensos, ad

quirindo alguma importância so na porção ocidental do Anel Norte,

a W de Poços de Caldas; são atribuídos ao Grupo Tubarão. Eneon

tra-se também nesta área a terminação setentrional da "faixa piro

elástica do Vale do Quartel", aqui representada por tufitos bre

choides (cf. item 3.2.2), que são considerados tufisitos intrate

lúricos de conduto (item 3.2.2 ;Apêndice 8). A "faixa brechõide do

Anel Norte" (ver item 3.2.4) é 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 sienito da Pedreira, pro

vavelmente um dos primeiros nefelina sienitos a se colocar. As

terminações setentrionais do corpo (ou corpos?) invadem os egiri

na fonolitos do Anel Norte. Na Pedreira da Prefeitura (localizada

em zona de contato do nefelina sienito da Pedreira com egirina

fonolito) observa-se um dique de fonolito porfirítico.

Os outros nefelina sienitos miasquíticos são ante

riores aos facies agpaíticos (cf. considerações gerais, ao início

deste item; ver também Capítulo 5). As observações indicam que os
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egirina fonolitos são. em geral, 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, ê muito restrita.

Anel Ocidental

A unidade mais antiga ê a dos arenitos Tubarão. Al_

gumas manifestações basálticas (fragmentos em brechas, pequenos

diques localizados em arenitos, entre os quais se inclui um dique

de dimensões mapeáveis) são considerados equivalentes aos basal_

tos da Bacia do Paraná, do Eocretáceo (já observadas repetidas v£

zes na literatura, cf. Apêndice A; ver também Ellert, 1959).

Em seguida, depositaram-se brechas e outras rochas

associadas, que constituem a "faixa piroclãstica do Vale do Quar

tel", cf. item 3.2.1. Em alguns locais, as brechas exibem fragmen

tos de um nefelina sitrâto porfirítico, muito semelhante ac fã

cies aqui chamado de "nefelina sienito porfirítico do "Serrote" (Fi

gura 4-4, item 5.4.3.3) , estas rochas são consideradas, em geral, in

trusivas nos egirina fonolitos e portanto anteriores ã faixa piro

elástica. A presença de fragmentos do fácies porfirítico , ê ev¿

dência da repetição de fenômenos (invasões repetidas de nefelina

sienitos e/ou eventos piroclasticos prolongados).

Por outra parte, considerações geológicas indicam

que os egirina fonolitos são intrusivos nas brechas piroclasticas

(ver também 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. item

5.4.3.3).

Em geral, considera-se que os nefelina sienitos

miasquíticos são anteriores aos agpaíticos (cf. considerações ini

ciais, neste item). As rochas piroclasticas, geralmente muito
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alteradas, encontram-se afetadas por um hidrotermalismo provável^
mente contemporâneo à própria deposição do material (zeólitos, a
húndante calcita, argilominerais, etc.)*

Localmente, alguns egirina fonolitos encontram-se
alterados por hidrotermalismo, provavelmente correlacionável ao
que se observa com maior intensidade no resto do Planalto.

Interior do BSTÍÇO (zona de Cascata - Morro do Serrote - Fazenda

Chapadão - Aeroporto)

Esta área constitui uma extensa faixa, de alguns
km de largura e direção geral SW-NE, que acompanha os afloramen
tos do corpo (corpos?) de nefelina sienito da Pedreira, desde Ca:s
cata até Poços de Caldas. 0 corpo de nefelina sienito da Pedrei^
ra é* considerado o mais antigo, invadido localmente (ver parágra
fo anterior) por fonolitos porfiríticos. Os restantes nefeline si£
nitos miasquíticos (pelo menos na zona do Morro do Serrote) são
provavelmente anteriores aos agpaíticos.

Os diques de pseudoleucita fonolito estão coloca
dos em egirina fonolitos e fonolitos porfiríticos; num único afio
ramento, pseudoleucita fonolitos (como 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
termal acompanhante são claramente fenômenos tardios (afetando
também os pseudoleucita fonolitos).

Interior do maciço (zona do Morro TaquarT e vizinhanças)

Esta área comunica-se a S, com a zona do Anel Meri
dional e, a E, com a borda oriental. Observam-se vários corpos p£
quenos de nefelina sienitos e apenas um maciço maior, na zona do
Morro Taquari, constituído por um corpo de afinidades miasquítí



Tabela 4-2
Colunas c s t r a t i g r a f l c a s para as varias áreas Jo aacico a l c a l i n o de Pocos de Caldas
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Tabela 4-2 (continuação)

AKEL OCIDLNTAL
(incluindo Vala do Quartel e áreas vizinhas)

BORDA MERIDIONAL
a tona» vizinhas do interior do aacico
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COM linhas tracejadas verticais indica-se possível continuidade.
As correlações horizontais são tentativas.
HT - h idrotera l i sao; NeS • nefelina sienitbs; Mi .squít ico' aiasquítico ou intermediário
A,B e C: linhas de referência, para coaparar as 2 Tabelas.
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cas e outros dois, francamente agpaíticos. Não se observam as re
lações de contato; entretanto, considera-se tentativamente que os
fácies agpaíticos são posteriores (cf. considerações iniciais, ne¿
te item).

Algumas observações nas bancadas da Mina 0. Utsumi
(Campo do Cercado) merecem comentário. Litologicamente, identifi
cam-se na Mina fonolitos porfiríticos como rocha dominante, acom
panhados de nefelina sienitos em parte miarolíticos; observam-se
também corpos menores de pseudoleucita, que aparentemente são os
últimos a se colocar.Brechas e aglomerados intrusivos de conduto
ocupam aproximadamente a parte central do conduto de brecha da ja
zida (para nomenclatura, ver Apêndice B). Em algumas áreas, obser
vam-se xenõlitos de nefelina sienitos em fonolitos. Esta feição
sugere várias erupções de fonolitos, em parte posteriores aos ne
felina sienitos ou, como outra alternativa estratigrãfica, uma
única invasão de fonolitos, cortando nefelina sienitos mais anti_
gos. A alteração hidrotermal é abrangente e não permite identifi
car os tipos faciolõgicos (e.g., do nefelina sienito).

Fenômenos explosivos, que geram os condutos brechp_
ides, também localizaram alguns depósitos associados de tufitos
supracrustais (provavelmente, depósitos de "base surge", e, em
parte, também rochas piroclãsticas aerotransportadas; cf. Apêndi.
ce B); alguns dos depósitos de tufitos laminados que se observam
isoladamente nesta area (e.g., corte de estrada Andradas - Poços
de Caldas, a Norte do Rio das Antas, e áreas vizinhas) são pro
vavelmente bastante tardios.

Borda Oriental

As ocorrências de arenitos e brechas são muito res_
tritas nesta área; são depósitos, por outra parte, equivalentes
aos já descritos (ver parágrafos precedentes). Os egirina fonoU
tos cortam, a SW, as rochas do maciço sienítico da Pedra Branca.
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Os nefelina sienitos aflorantes são raros e apare,
cem como corpos de pequeno porte.

Borda Meridional

Os afloramentos de arenitos (e de alguns ¿
tos) são como antes atribuídos ao Grupo Tubarão. Imediatamente
a N do Anel meridional, encontra-se fonolitos vários e rochas
piroclásticas, geralmente alteradas (ver comentários sobre hidro
termalismo, nos parágrafos anteriores). Os egirina fonolitos
(tanto do Anel meridional como do interior do maciço, até aproxi_
madamente a zona do Campo do Cercado) são provavelmente posterio
res as rochas piroclásticas, ã luz sobretudo de argumentos geoló
gico-geomorfolõgicos (ver considerações ao início deste item).

Os nefelina sienitos(tanto miasquíticos como agpaí
ticos), encontrados nesta área sõ em dois locais (Fazenda Prati
nha e Morro do Mel),são posteriores aos egirina fonolitos.
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CAPITULO 5

PETROGRAFÍA E ESTRUTURA DOS NEFELINA SIENITOS.

5.1. A NOMENCLATURA DOS FACIES E DOS CORPOS.

Segue-se aqui a nomenclatura já introduzida em al-
guns resumos apresentados em Congressos (ver sumario em Ulbrich et
ai., 1979) e mais demoradamente discutida na tese de M. Ulbrich
(1983).

A caracterização dos facies é" realizada segundo o
procedimento já comentados em páginas anteriores (ver item 2.3.1),
utilizando sobretudo as feições petrográficas e mineralógicas visí!
veis na amostra de mão e no afloramento. Os facies, por sua vez,
agrupam-se conforme criterios geológicos (semelhança faciológica,
proximidade geográfica, compatibilidade petrográfica-mineralógica).
A maioria das unidades mapeadas, claramente identificadas no mapa
da Figura 4-4, é* interpretada como constituindo verdadeiros corpos
Ígneos (ver item 2-3).

A nomenclatura dos facies começa por assinalar o ti
po de rocha; três termos, os de "lujaurito", "chibinito" e princi-
palmente "nefelina sienito" bastam para encampar a monotonia petro
gráfica do distrito. Como prefixo ou adjetivo, identificam-se adi-
cionalmente a textura, a cor, ou alguma feição mineralógica ("cinza1,
"pseudoleucita", "com eudialita", e t c ) . Uma referência a localiza
çao (e.g., "do Anel Norte") situa geograficamente o facies.

0 corpo, por sua vez, é identificado geralmente p£
Io facies predominante. A discussão de alguns exemplos, a seguir,
mostrará os problemas que se enfrentam (ver também item 2.3.2).

Alguns corpos de nefelina sienitos (e.g., nefelina
sienito ocidental com eudialita e nefelina sienito meridional do
Morro do Mel) são extremamente complexos do ponto de vista faciólo



gico (para toponimia ver Figura 1-4) . No exemplo do nefelina sie-
nito ocidental como eudialita, que cobre uma superfície de uns
3 km , encontram-se desde tipos faciolõgicos com eudialita como
importante acessório,até rochas sem eudialita e que exibem outros
silicatos de metais raros; os afloramento*; são totalmente insatis^
fatôrios. 0 nefelina sienito do Morro do Mel aflora, por pouco me

2
nos de 5 km , como aparente unidade estrutural, com contatos ar
queados, intrusivo em egirina fonolitos, a poucas centenas de me-
tros do Anel meridional; no interior deste corpo reconhecem-se vá
rios tipos, desde miasquíticos (e.g., com biotita, localmente com
pseudo leucita, etc,) até agpaíticos (com eudialita, etc); em par-
te, a área está coberta por espessa mata. As observações geológicas
sugerem que, em ambos os casos, coloca-se, em pequena área, uma se
quência de tipos litológicos variados, provavelmente relacionados
entre si por mecanismos de diferenciação.

Outro caso diferente é o de algumas variedades faci£
lógicas ligadas ao facies típico manchado do nefelina sienito da
Pedreira . Estes facies encontram-se como uma série de exposições
aparentemente contínuas, cobrindo mais de 80 km ; a falta de afio
ramentos impede identificar possíveis contatos entre unidades reo-
lógicas 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 Teológicas separadas (ver também item
5.4.1). Localmente, e como expressão marginal a do facies manchado
predominante, ocorrem dois importantes tipos faciológicos, com
afloramentos bastante contínuos, justificando a sua identificação
no mapa (Figura 4-4). Um desses tipos é o "nefelina sienito cinza
da Pedreira", cuja expressão contínua maior aparece 3 km 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 princi-
pal, 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 Teológicas separadas.

Os nomes de facies, aqui utilizados, são "nomes de

guerre" acur.hados no campo;em parte, são insatisfatórios, e aparen-

temente repetitivos. Não existe, entretanto, sistema "perfeito" pa
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ra definir facies ou corpos, sem forçar a memória do leitor. Dos
termos que ja foram introduzidos em trabalhos prévios (Ulbrich et
ai., 1979: M. Ulbrich, 1983) mudam-se apenas dois, por razões que
são explicadas nos itens correspondentes ("nefelina sienitos híbri^
dos" por "nefelina sienitos da Pedreira"¡"nefelina sienitos finos"
do Anel Norte "por nefelina sienitos manchados do Anel Norte",
ver itens 5.4.1.3 e 5.4.4).

5.2. AS CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS GERAIS,

Na Tabela 5-1, agrupam-se os vários corpos de nefe-
lina sienitos por regiões geográficas; a sua localização observa-
se, resumidamente, no mapa geral da Figura 5-1. A importância rela
tiva dos vários facies destaca -se na Tabela 5-1, indicando a su-
perfície coberta por cada um dos corpos definidos. As característ_i
cas mineralógico-texturais de cada facies resumem-se na Tabela 5-2;
os critérios macroscópicos que definem os facies identificam-se na
Tabela 3-1.

Não se pretende que a descrição seja tão perfeita
que automaticamente identifique, aos olhos do leitor, uma determi-
nada mineralogia, textura ou estrutura. As informações contidas
nas descrições serão de utilidade principalmente para o geólogo
que, com o mapa e a rocha na mão, verifique "in loco" o aspecto do
facies em questão, c impossível transmitir, com palavras ou até
com fotografias, as diferenças por vezes muito pequenas entre os
vários facies. Tanto é assim que o prõpTio mapeamento faciológico
supõe uma boa memoria visual; em geral, recomenda-se utilizar 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 até inconfundíveis (e.g., o lujaurito,
o nefelina sienito cinza com nefelina centimétrica, o facies man-
chado do nefelina sienito da Pedreira, e alguns mais); outros fa
cies são extremamente semelhantes, e só identificáveis após loca li.
zação geográfica e comparação com amostras da "litoteca". Prescin-
de-se portanto de ilustrar as variedades por meio de fotografias,
que oneram o bolso do contribuinte e freqüentemente transmitem uma



Tabela 5-1

Os corpos de nefelina sienltos do maciço alcalino de Poços de Caldas, agrupados por regiões

REGIÃO DO ANEL NORTE

- Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte(vários
corpos)

Superfície

(km2)

5.7

- Nefelina sienitos ocidentais com fluorita(1 corpo) 3,0

- Nefelina sienitos «anchados do Anel Norte(2 corpos) 1,7

- Pseudoleucita nefelina sienltos(1 corpo continuo?) 2,5

- Lujauritos e chibinitos(corpos ocidental e oriental)2,S

- Chibinitos de Botelhos (1 corpo) 3,2

- Chibinitos orientais (1 corpo?) 0,5

Total Anel Norte 19,1

REGIÃO DO ANEL OCIDENTAL

- Nefelina sienltos finos ocidentais (2 corpos) 0,7

- Nefelina sienitos ocidentais cora eudialita (com
plexo; 1 corpo?) ~ 3,0

- Nefelina sienitos com eudialita (corpo do Ponto
da Cascata) 0,5

Total Anel Ocidental 4,2

REGIÃO DO MORRO DO SERROTE (interior do maciço)

- Nefelina sienitos cinzas do Serrote (1 corpo) 0,15

- Nefelina sienitos com blotlta do Serrote (1

corpo) 0,35

- Nefelina sienitos porfirlticos (vários corpos) 5,0

- Nefelina sienitos com eudiallCa do Serrote (1
corpo) 9,0

Total Morro do Serrote 14,50

REGIÃO DO INTERIOR DO MACIÇO (parte central! Superfície

(km2»

- Nefelina sienitos da Pedreira,incluidas variedades
e massas Isoladas, a N, E •» S (vários '-orpos) 88

REGIÃO DO MORRO DO TAQUARI(interior do maciço)

- Nefelina sienitos cinzas do Taquarld corpo) 2,5

- Nefelina sienitos cinzas centrais(vários corpos) 0,7

- Nefelina sienltos com eudialita do Taquarl,e chibi-
nitos-lujauritos (2 corpos) 3,7

- Nefelina sienitos com eudialita, S do TaquarI (1 cor
po menor) 0,1

Total TaquarI 7,0

REGI AO DA BORDA ORIENTAL

- Nefelina sienitos cinzas centrais(vários corpos) 1,25

- Nefelina sienitos porfirlticos (1 corpo menor) 0,15

- Nefelina sienito com eudialita (1 corpo complexo,
menor) 0,1

Total Borda Oriental 1,5

REGIÃO DA BORDA MERIDIONAL

- Nefelina sienitos do Morro do Mel (complexo,pelo me-
nos dois corpos) 5,0

- Nefelina sienitos cinzas com biotita da Fazenda Pra-
tinha (1 corpo) 4,0

- Nefelina sienitos com eudialita da Fazenda Pratinha
(1 corpo menor) 0,2

Total Borda Meridional 9,2

Total do Nele))na Sienitos 143,5

O
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Figura 5-1. Localização dos principais corpos de nefelina sienitos

no maciço alcalino de Poços de Caldas. 0 mapa-base é o

de Ellert et ai., 1959 (ver Ellert, 19S9); a nomencla-

tura dos nefelina sienitos é a utilizada no presente

trabalho.
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Tabela S-2

Características petrográficas dos varios facies de nefelina sienitos de Poços de Caldas fea parte, secundo M. Ulbrich. 1983)

Corpo e (acies Resuao das características petrográficas

ZONA DO ANEL NORTE

NeS cimas do Anel Norte

(diques e «arios corpos •atores)

Paeime predominant*

Facits com n« otntimitrica

Rochas inequigranulares hipidioaórficas de cor cinza-aêdio,

hololeucocráticas. FK placóide de bordas irregulares, ne pe

quena intersticial ou incluida ea FK. Rochas «cicas, granu

laçio grosseira, inequigranulares. Px C O M agregados peque-

nos interticiais. Sea SMR (so aparece* no contato con lujau

ritos) •

Rochas hololeucocríticas maciças coa textura hipidioaórfica .

gramil ação grosseira, inequigranulares. FK e ne aa a ca.cin

lentos. Sea SMR.

NeS ocidentais coa fluorita

(corpo coa foraa de dique, alongado por vários ka. ea

contato quase direto coa eabasaaento. corpo coa fa-

cies hoaogéneo)

NeS «anchados

(dois corpos no Anel Morte; afloraaentos esparsos tam

béa dentro do chioinito oriental)

Rochas de cor cinta claro a aédio, hololeucocráticas. Textu

ra hipidioaõrfica inequigranular, aédia a grosseira.FK cm

a aa, irregular. Escassa bio (1-31), ea agregados, coa opa-

cos associados. Rara fluorita coao acessório constante;com

magnetita. Sea SMR.

Rochas cintas, manchadas, coa textura foiaítica, granulação

fina a aédia (por vezes, aédia a grosseira): FK maiores, cs

branquiçados, placóides. idioaõrficos. e nc menor, cinzenta

e fosca. Poco px. prismático, cristais isolado',. Sem SMR.

ou muito raros.

Pseudolcucita NeS

(corpo de porte médio, facies de bordai?' sen pseudo-

I euc 11 a)

Pseudoleucítas multo vi>ívcis, globulares-arrcdondadas,rara

acnte ídioaõrficas. de ate 10-15 ca, as vezes. SO*, da ro-

cha. Matriz hipidiomórfica a foiaítita. Tina a média.ocasio

nalmcnte porfirítica com FK ca. Pi isolado, escasso, c pa-

1 netas de bio. Também intcrcrcscimentos irregulares de FK i

ne. como pseudoleucíta não idiomórfica. Sem SMR.

Corpos lujauríticos-chibinítito» ocidental c oriental

(dois corpo> con complexa íaiiologia. foraando unidades

petrográficas-cstruturáis|

Rochas inequigranulares <Jc aspecto gnaíssico .(jr.iniiljtju sc-

dia-grosscira acicular, foraando "folh.is" que rodeiam flui-

dalmentc FK placóidc cm f c nc intersticial). MáCicos apro-

«imadamente 30-401. l.u<! , cm cristais interst icia i s , formande

"aanchas" cm (n:c 10V).

Lujauritot II

Ntí traquitóidf !

Facies de borda, mais fino que o anterior.com menos cud.As-

pecto gnaíssico.

Externo estruturalmente ao Lu II. FK placóide orientado.cm.

Px prismático isolado, orientado. Textura traquitóíde fina

a aédia. Eud e outros SMR (astrofilita, etc.).M -101.

K»S traquitõidtê II Semelhante ao anterior, textura traquitbide aédia a grossei

ra, rocha hololeucocrática. Eud rara e outros SMR, raros.

Chibinitot

Chibinito» de totalhos

(corpos coaplexo.afloraaentos coao blocos rolados, estru

tur»§ sugerindo.em parte, cristalização ea cãaara fecha-

da)

faeiti

Facies estruturalaente aais externo. Rochas inequigranula-

res, de granulação grosseira, geralmente maciças, as vezes

orientadas. Textura hipidiomórf ica a foiaítica. FK cm. Pi

isolados coao placas cm irregulares poiqui1íticas (habito

"chíbinítico"). Eud e outros SMR abundantes, intersticiais.

foraando aanchas; abundantes. M -10-201.

Rochas macices, textura foiaít ica. inequigranuUres, granula-

ção grosseira-média.FK placóidc irregular. Nc mtersrit ia!.

Px coao crist.iis placóiilrs isolados, poiqui I ít icos . dp háhi



Tabela i-2 (coat iaaaçie)

feeie* aaia fin

facia»

tmoit» bmméméc

Ckibiaito» orientais

(corpo coa afloramentos esparsos. a*l definido)

to chibinítico. Eud (e outros SUR) interstitial. coao

cristais isolados (não foraa manchas). 14 -1S-2OV.

Seailhante ao anterior, coa gramilação aédialfacies de bor

da?). Passagea rápida para facies grosseiro no afloramento.

*i prisaático. Pobre ea eud.

Scaelhante ao facies característico, granulação aais gros-

seira. Passagea rápida no afloraaento para outros facies.

Scaelhante aineralogicaaente ao facies característico. Ban

das irregulares a n a . coa predominio ora de FK. ora de

px. Pi coa hábito chibinítico. Eud e outros SMR coao cris-

tais isolados. Ocorre na parte central do corpo, coao blo-

cos rolados (cristalitaç.ão ea cãaara fechada).

Rochas aaciçts coa textura foiaítica inequigranular aédia

a grosseira. FK placóide. ca; ne intersticial; px as vezes

coa hábito chibinítico. Varios tipos litológicos.ea parte

seaelhantes aos dos chibinitos dos corpos ocidental e orlen

tal. ea parte aos de Botelho*. Eud seapre coao cristais in-

tersticiais.

NeS finos ocidentais

(dois corpos, localizados nas extremidades N c S do corpo de

NeS ocidentais coa eud)

ZONA DO ANEL OCIDENTAL

Rochas cinzentas, algo manchadas (contraste entre FK c ne) .

textura foiaítica fina (a aédia). IK csbranquiçados. mm.

coa ne cinzenta. Px como prismas isolados (5 ate ISt). SMR

escassos ou ausentes Icomparar com NeS manchados do Anel

Nortel

NeS ocidentais coa eud

(corpo faciologicaaente auito .oaplexoi

aaraettríttia' Rochas cinzentas, com textura foiaítica, granulacão aédia

a grosseira, inequigranulares, tendencia porfirítica. FK

maiores tabulares, ea "matriz" de FK aenores, ne e px. P«

prismático, coao grãos isolados. Eud e outros SMR escassos.

coao cristais intersticiais, distribuidos heterogeneaaentc.

M -10.

Fatius rito tm eud

tatit» ttm tui

NeS coa eud. Sul do Ponto da Cascata

(corpo aidio a pequeno, faciologicaaeate coaplexo. mostrando

rochas coa ou tea eud)

Rochas maciças, textura foiaítica, granulação média a gros

seira. Px prismático. Bud intersticial, cristais isolados,

localmente até lOt.

Rocha parecida aos NeS finos do Anel Norte, com granulação

aédia-fina. Textura foiaítica a hipidioaórfica. Px prisaá-

tico. Eud ausente;outro- SUR raros. M -10-1 St.

Rocha aaciça, cor cinza aédio, textura foiaítica. Granula-

cão grosseira a mídia. FK seriado, ca, ne intersticial. Px

escasso, coao grãos irregulares intersticiais. Eud em grãos

intersticiais isolados, coa outros SMR. Partes do corpo

apretontaa-se sea cud (poréa coa outros SMR em aenores pro

porções).

DO MORRO DO SERROTE

NeS cinza* do Serrote

(pequeno corpo, foraa de dique triangular)
Rochas aacicas de cor cinza escuro, textura hipidioaórfi-

ca, granulacão aédia a grosseira. FK cinzentos, Px coao

agregados, bio intersticial. Sea SMR; as vezes, sulfetos

coao acessórios. M -10-1 St.

Nos cinta* coa biotita do Serrote

(corpo ea contato coa NaS coa eud do Serrote; heterogêneo, ea

parta, coa afloraaentos atpartot)

r»tit» aem bin (part* M do corpo) Rochas «aciças, ™ cinza escuro, hololeucotráticas. Tex-

tura hipidioaórfica, granulação aédia-grosseira. FK irrc-

gulir-placóide.ca parte poiquilítico.Bio,subordinada,coao

único oífico de distribuição hoaogênea.em lãainas isoladas

ou "livrtnhos". Sea SMR.



Tabela S-2 (continuarão)

facia» com bit t> px (parir Meridional do corpo)

NeS porfiríticos do Serrote

(vários corpos de porte aédio a pequeno. i|ue parece»

intrusivos ea fonolitos: muito homogêneos facioloficaaente)

Rochas leucocráticas. textura hipidioaõrfica a foiaítica.

cs partes, coa vestígios de pseudo 1euci tas. Granulação nê-

dia a grosseira. FK esbranquiçado. subidioaôrfico. Px pris-

mático, agregados de bio. As veies, coa sulfetos(transições

para os NeS cinzas, que pareces invadir). Sea SMR.

Rochas porfir iticas, cinza claro a aêdio. FK esbranquiçado,

ca. placôides. idioaórficos, ea aatriz fina a aédia.coa FK

aenores. Px prisaãtico raro (grãos isolados).Hatrolita se-

cundária geralaente auito visível, de aspecto vitreo. Feno-

cristais de. FK, nas proporções de IS atê 401 frequenteaen-

te orientados.

NeS coa eudialita do Serrote

Paeias caractariêtxco Rochas aaciças. aspecto típico esbranquiçado,textura foiaí-

tica algo inequigranular. FK idioaórficos, brancos, ca. ta-

bulares-placóides, Ne intersticial. Px prisaático, cristais

isolados.Eud ea pequenos cristais isolados (1-31): distri-

buição irregular de eud e outros SMR. M-S-101. Alguns tipos

faciológicos são aais ricos ea eud (e.g., pegaatõides), en-

quanto que ea outros inexistea SMR.

INTERIOR 00 MACIÇO

NeS da Pedreira

(corpo, ou corpos, aais taponantes do distrito, aflora desde

a Pedreira da Prefeitura até aproxiaadaaente o Morro do Serro-

te)

Faciea rarac Rocha de granulac.au aédia a grosseira, con textura foiaí-

tica inequigranular. ocasiona Isente coa tendencias porfirí

ticas (FK cm). Típico aspecto manchado, coa aanchas esbran

quijadas e cinza-róscas se alternando. FK aaiores.cínza-ró

seos; FK aenores. nc. e t c , geralmente rrshranquiçados. leu

coeníticas. Px cono pequenos agregados irregulares. As ve-

zes, natrolita secundaru como manchas marroa-aaareladas.

SMR ausentes. Variedades são de gr.inul.ic.io aais fina.ou cor

aais hoaogénea(c.g., tipos róseos, encontrados coa os ti-

pos aanchados na própiu Pedreira da l'rcfcitura).

yantes •ring'nt' {NeS cinzento da Pedreira* Rocha aaciça hololeucocrãtica, cinza médio a cinza escuro

arroxeado. Inequigranular.granulaçâo atedia a grosseira. FK

coa bordas irregulares, cinzento escuro: ne intersticial.

Poucos pi,coao grãos irregulares intersticiais.Sea SMR.

Facitê etvrdtado (NeS esverdeados, associados aos da Pedreira) Rocha aaciça de granulação aédia. textun foiaítica «arca-

da, porfiríticos, ea parte coa cavidades miaroliticas. cor

cinza esverdeada, característica. FK aaiores,tabulares se-

riados, esverdeados.Escasso px, coao cristais pequenos. Ge

raímente, sea SMR. Ea alguaas íreasfkm 13 da rodovia para

Andradas) coa escassa eud intersticial.

ZONA DO MORRO DO TAQUARI E BORDA ORIENTAL

NeS cinzas do Taquari

(corpo alongado, irregular)

taei*t oaraettríitieo

NeS cinzas centrais

(vários corpos, tanta a E <• S do Morro Taquari coao a W)

Rocha aaciça, hololeucocrãtica.cor cinza claro coa caraetc

rísticas aanchas as a cm avermelhadas(cor tijolo) distribui

das hoaogeneaaente. Inequigranular, granulação grosseira

dominante. Textura granular hipidioaórfica. FK cinza subc-

drico, até 10-15 aa. Ne intersticial, en parte alterada.Px

coao prisaas isolados,escassos.alongados. Sen SMR.

Rochas «acicaj. cor c i m a claro a cinza médio, leuco- a ho

lolcucocráticas,inequigranular,textura foiaítica a hipidio

aórfica.aédia-grosseira.KF cinza,seriado,coa bordas irregu

l.-tres. ea parte coa inclusões de ne; ne taabéa intersti-

cial .cristais aenores.PK raro,coao grãns irregulares nu

iinsm.ít ic os. Sen SMH.
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Tabela S-í (coatiauacão)

HeS coa eud do Taquari

tmeitt porfiritiae

Corpo lvjaurítico-chibinltico 4o Taquari

tuiauritoa fimoã « froaamiroa

Chibimitoa

NeS coa eud, S do Taquari
(pequeno corpo coa foras de diquei

Rocha aaciç,a.porf irítica .tima aédio a cinta escuro.Textura
foiaítica aarcada ÍK senado,cristais idioaórficos aaiores
e señores. Px COBO prismas c cristais irre(ulares intersti-
ciais. Eud e outros SMR. intersticial* e coso trios isolj-
dos.Alguaas variedades se* SMR.pela distribuição irregular
dos aesaos.

Semelhantes ao* tipos encontrados no Anel Norte(cf.), Rocha
foliada, aesocrãtica. cinza escuro, cor esverdeada-averae-
Ihada. inequigranular. coa aspecto gnáissico. FK tabulares-
laainares, px coao fibras. Eud concentrada ea «anchas in-
tersticiais. Tipos aais finos são equivalentes ao lujaurito
II do Anel Norte.

Siailar texturalaente aos chibinitos do Anel Norte ( c f ) .
rocha esbranquiçada, inequigranular. textura hipidioaórfica
a foiaítica. FK placóide. irregular, coa px de hábito chibi
nítico. Eud coao cristais isolados, aais raraaei..e coao
agregados foraando aanchas. Variedades aais finas mostraa
granulação Bedia-grosseira. inequigranular, ea parte coa
texturas traquitóides.

Rocha cinza clara a cima aédio. leucocrát ica, inequigranu-
lar, grosseira-aédia. Algo porfirítica coa FK aaiores seria
dos, ne intersticial cinza. Px coao agregados, prisaas e
fibras. SMR (eud aarroa. etc.) coao agregados intersticiais.
de distribuição irregular.

NeS porfiríticos. borda oriental
(pequeno corpo, de fora» triangular/ Rocha porfirítica, leucocrãtica, inequtgranular, cor cinza

aétlio a esverdeado. FK idioaórficos tabulares «aiores.orien
tados, ca aatriz inequigranular fina-aédia, Px (e outros aá
fieos) ca pequenos agregados intersticiais. Sea SMR.

NeS cimas e coa eud. borda orientai
(pequeno corpo, coapleío. coa H*S cintas coa e *#a eud) Rocha de cor cinza, granulacão grosseira-aédia, textura

foiaítica. FK tabulares seriados, ne intersticial, pi coao
grãos intersticiais pequenos. Eud intersticial, coao grãos
isolados, taabéa outros SMR. (Parte deste corpo aparece co-
ao rocha cinzenta, do tij>o 'central", sea SMR).

ZONA DA BORDA MERIDIONAL

NeS do Morro do Mel

taataa ointtnto porfirltiao

ta«i*t ainaantei nem pttu4ol*u«ita

Vário* tipos. Rochas porfiríticas de cor cinza aédio a cin
ia escuro, coa fenocristais tabulares ca de FK de aspecto
vitreo (40-S01 da rocha), ea aatrii fina sais escura, coa
FK tabular, ne e escalaos aíficos. Sea SMR. Alguns tipos
•ai* equigranulares.

Coa paint*» aparentemente gradacional para anterior. Ro-
cha coa FK fenocristalinos, seriados, ea aatriz de granula
cão aédia. PieuJoleut i ta COMO agregados irregulares ••
arredondados. coa textura ea aosaico, não zonados, ca. ir
regularaente diitribuidos. Px coao agregados intersticiais
e prisaas isolada* aaiores.
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Tabela S-2 (continuação)

faeimt com tud

KeS ciata coa bio. Fatenda Pratinn»

Taeif earmetmrittieo

taeit» pmgmatóidt

NeS COB eud. Fazenda Pratinha

Rocha aaciça, ciaza claro a cinza aêdio, inequigraaular.

textura foiaítica. Granulação aêdia-grosseira. FK tabu-

lar, seriado. Ne intersticial. Px coa» prisaas • fibras.

Eud (e outros SM) coao grãos escassos, rósea clara. Ro-

chas seaalhaates aparece* coao diques ea> fonólitos, coa

aaior quantidade da aud rosada aão alterada.

Rocha aaciça, leuco a hololeucocrática, textura hipidio-

aórfica (eralawnte não foiaítica. FE coao cristais tabu-

lares grosseiros. Ne coao inclusões ea FK, e intersti-

cial. Px «a agregados inequigranulares iatersticiais.coa

bio ea "lirriahos". aa. Ea alguaas rochas, bio é aãfico

principal ou único. Sea SIR.

Rocha auito grosseira, forteaente inequigranular, cinza

aédio. FK coao cristais de bordas irregulares.vários ca.

poiquilit icos, coa inclusões de ne aa. Predoaina bio co-

ao aífico("livrinhos" e agregados irregulares). Sea SMB.

Rocha aaciça leucocrática, granulação grosseira, inequi-

granular, textura foiaítica. cor esbranquiçada, FK subé-

ürico aa. Px coao agregados fibroradiados. aais raraawn

te coao prisaas. associados a eud e outros SMR. Ea par-

te, encontraa-se taabéa concentrações de SMR, e tipos

pegaatóides.

bio: biotita; eud: «udialita. M: índice de coloração; ne: nefelina; Px: piroxênio

ca: centiaétrico; FK: feldspato pot£ssico; aa:ailiaétrico; NeS: nefelina sienito; SMR: silicatos de aetais ra
ros ("agpaiticos")
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imagem apenas parcial da rocha. Quando possível, utiliza-se um de-
senho esquemático.

5.3. A MODA DOS NEFELINA SIENITOS E A DIVISÃO EM VARIEDADES AGPAI-
TICAS

Análises modais de nefelina sienitos encontram-se
lançadas na Tabela 5-3; parte dos dados são os que já foram difun-
didos na tese de M. Ulbrich (1983).

Como se observa na Tabela 5-3,as rochas são extrema
mente monótonas do ponto de vista mineralógico. Chamam a atenção
apenas algumas características.

A primeira ê a relação entre feldspato potãssico e
nefelina, que flutua entre 2:1 e 3:2; as rochas são portanto ricas
em feldspato potássico, o que justifica o elevado teor de K20 nas
análises químicas (ver Capítulo 6).

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

A terceira ê a relacionada com a quantidade de mine_
rais mãficos. A maioria dos nefelina sienitos exibe índice de cor
raramente superior a 15; vários são hololeucocraticos (M < 5). Só
uns poucos tipos (lujauritos) mostram M superior a 20 ou até 30;
localmente, observam-se alguns "egirinitos" (facies metassomático
de borda), as vezes bastante ricos em eudialita, com M superiores
a 50 (estas rochas não estão registradas na Tabela 5-3).

A quarta, finalmente, emana da mineralogía dos mine
rais mãficos, que permite identificar as afinidades, agpaítica ou
miasquítica, da rocha portadora (no sentido definido no Apêndice
D).Os contrastes na mineralogía dos mãficos (e.g., incompatibilida
de entre anfibólio alcalino e biotita; aumento nas proporções de
opacos, titanita e fluorita com a diminuição na quantidade de eu



Corpos

l.icies

Vmostras

Icldspato
potassico

Nefelina

Albita

Analcima

Soda lita

Alterarão

Tabela 5-3

Análises moda is de nefelina sienitos de Poços de Caldas

(em parte, segundo M. Ulbrich, 1983)

ANEL NORTE

NeS cinzas

Gran. Gran.
grossa média

220(1)*

58.4 52,8

33,8a 34,9C

64,4

27,0

Médio Medio Médio
grosseiro grosseiro grosseiro

432(1)

53,4

18,

63,0

29.2L

NeS ocidentais
com fluorita

525(1)

65,7

32,4

NeS
manchados

540(1)
541(1)

50.3

36,0;l

1.9

tr

Pseudoleucita
NeS (matriz)

482EÜ)
482D(2)

61,0

33,2h

0.4

is,

Piroxênio

Anfibõlio

Biotita

4.2

1.1

9.4

0.3

5,6 7.8" 9.4

1,2

8.2

0,2

3.0u

1,4

Titanita.fluorita
e grãos opacos 0,9 1.0 0,9 0,7 2,0 1.0

SMl:

Principalmente
eudialita

Principalmente
giannettitaz

Outros

tr

1,6

0,4

1,2 3,0"

1,4

i

rs>



Tabela S-A

Area

Corpos

Facies

Amostras

Feldspato
potássico

Nefelina

Albita

Analcima

Sodalita

Alteração

Piroxênio

Anfibõlio

Biotita

Icont inuaçaoj

lujauritos
I I

46a<! 223b46b(l) ZZ3b

38.2

24.8

tr

27.3

0 .7

53,2

3 .8

16.5a

21,2

Luj aurít icos

II
134(1)
161(1)

46,0

24,9

0 ,8

8 .8

17.1

ANF.L NORTE

ocidcnta] e oriental

NeS
I

163(l)e

49.3

27,7

1,0

8 , 5

8 ,6

traquitoides
II II

164(1) 53a

49,2 47,4

30,2 29,6

2.2 3,4

7.3

tr

5.8 7,1

chibinitos

47(1)
173(1)

59.0

18,6a

tr

0.2

10,1

Chibinitos
orientais

543(1)

54,0

31.9a

tr

tr

9.1

gran,
grossa

410(2)

45.4

24,8a

3 , 0

1.6

17,2

Chibinitos

gran,
média

462(1)

SI.7

34,9

1.0

1.8

0.2

7,1

tr

de Botelhos

411b(l)

37.7

24.3a

9.0«

24.3

bandado

476(l) f

25.4

35.2a

2.4

20,6

Titanita,fluorita
e grãos cpacos tr 0,2 0,8 0,3

9*:

Principalmente
giannettita2

Outros

7-6 4-6 1-6 °-9 4-2 7-9

1,4 0,7 0,8 0,8 4,4 4.0

3,8 5,2 2.6

0,4 2.8 0,4

tr 3,9

tr 8,4

en
i



Tabela S-3 (continuação)

Área

Corpos

Facies

AMOStras

Feldspato potâssico

Nefelina

Albita

Sodai i ia

Alteração

ANEL OCIDENTAL

NeS finos
ocidentais

SM(1)

45,6

34.6C

0,9

tr

1,6

NeS cc

grossa
(porfirítica)

513(1)
531(1)

54.4

31,3a

idcntais

média

522(1)

53,0

31,0

1.2

tr

0.4

com eudialita

média

537(1)

55,5

23.7

tr

grosseira
média

512(1)

43,4

19,5a

NeS com
S do porto

752(1)

48.8

16,7C

eudialita
da Cascata

754(1)

51,6a

26,0a

tr

2.4* 15,9a 19,3d

Piroxênio

Anfibólio

Biotita

13.1 11.0 10.5

tr

11. 19,8 12, 15.Sl

Titanita, fluorita e
grãos opacos 0,6 0,6 0,2 tr 3,4

SMR:

Principalmente eudialita

Principalmente giannettita

Outros

2

1

.4

.2

1

0

1

,4

,2

,1

1

1

.8

.9

3

1

,9

,7 1.4

2,3

tr

cn
1



Tabela 5-3 (continuação)

Area

Corpos

MORRO DO SERROTE E VIZINHANÇAS

NeS cinzas NeS
do Serrote com biotita do Serrote

NeS porfiríticos NeS com eudialita
do Serrote

Facies

Amostras

Feldspato potãssico

Nefelina

Albita

Analcima

Sodalita

Alteração

Piroxênio

Anfibõlio

Biotita

Titanita, fluorita e
grãos opacos

178(1)

52,9

29,6b

15,4

1.3

0.8

grossa

311(1)

58,7

36,0c

.

1,9

2,6

0.8

média

314(1)

53.4

35.Sc

5.8

3.0

2.3

grossa

341(1)

47.4

19.8

8,8a

11,Sa

12,5

358(1)

58

34

7

0

.4

,1a

,2

.3

658(1)

5S

3S

8

0

.6

,8

,1

.5

667(1)

47

17

21

13

0

.8

.0

•lg

.8

,3h

grossa

364(2)

58,4

29,0c

9.5

tr

gran,
grossa

112-6(1)

56.4

27.5a

4.7a

9.7U

tr

gran,
grossa

600(1)

50.9

29,1a

1.6*

3.3a

12.0

SMR:

Principalmente eudialita

Principalmente giannettita

Outros tr

2,9

0,2

tr

1.7

2.3

0,8

Cn
I



Tabela 5-3 (continuação)

Area

Corpos

Facies

Amostras

Feldspato potássico

Nefelina

Albita

Analcima

Sodalita

Alteração

típico,
granul.
grossa

34(1)

51,4

31,4

media

37(1)

53,4

27,6

INTERIOR DO MACIÇO

NeS da Pedreira

38 (11

51,6

26, SJ

típico típico típico típico

235(1)
236(1)

55,2

31.7C

37 1 (

46,

31 .

1 1

5

7

384

56

27

(D

,0

.9-'

386 (

45.

35,

1 )

7

6

569-K

52,2

28,2

1) 819(1)

58,0

21.1a

5,5 0,4

15.2J 6,4" 2.58 4.31

Piroxênio

Anfibólio

Biotita

10,6 15,3 2,3 10,1 11,8 8,5 16,1 13,2U 13.0

tr

Titanita, fluorita e
grãos opaco; 3,1 2,8 4.4 3,0 3,6 2,1 1,2 2,8 3.6

SMR:

Principalmente eudialita

Principalmente giannettita

Outros

0,9 tr

I



Tabela 5-3 (continuação)

Area

Corpos

Facies

Amostras

Feldspato potãssico

Nefelina

Albita

Analcima

Sodalita

Alteração

INTERIOR 00 MACIÇO

NeS da Pedreira

cinza da
Pedreira

3-1

52,8

23.1

cinza(?)da
Pedreira

578(1)

50.1

30,7

cinza da
Pedreira

630(1)

61.9

27.7b

associados a
facies da Pedreira

562A(1)

56.0

28.2 J

622(1)

42.1

20.5a

582

39.7

27,0

esverdeados

S83

50.4

26.5

614

50.3

24,7

9 > 1 b . g 0 > 8 g 0.8* 7.3a
21,4a 19.1a 5.8 a 1 5 . 3 a

Piroxênio

Anfibõlio

Biotita

11.7 14.0 6.8» 6.8u'r 7.3

tr

tr

12.0 15.6 8.7

Titanita, fluorita e
grãos opacos 3.3 2.7 2.8 1.7 2.1'

SMR:

Principalmente eudialita

Principalmente giannettita

Outros

1.7 <6,6

2,2

tr

1.7

tr

1.0

en
I



Tabela S-3 (continuação)

Area

Corpos

Facies

Aaostras

Feldspato
potássico

Nefelina

Albita

Analcima

Sodalita

Alteração

MORRO DO TAQUARI E BORDA ORIENTAL

NeS cinzas do Taquari NeS cinzas centrais

cenTral?

643(2) 694(1)* 646(1) 642(1) 676(1) 686(1) 697(1)

60.5 SI.7

27.lb

4.21

33.8

0.1

S5.S

36.9U

62,2 54,6 58.S 55.7

21,4j 24,7b 26,6a 26,4b

2,1" 8.7a 7.3C 6.6a

NeS cinza e
com eudialita
borda oriental

739(1)

43,3

19,2

16.08

NeS con eudialita do
Taquari

chibinito porfirítico

653(2)

41,8

19,2a

25.9b

692(1)

50,6

21,0

1.9

NeS com eudialita
S do Taquari

750(1)

49,9

20,8

8.0a

Piroxênio

Anfibólio

Biotita

1.9r 12.1

2.1

5.1 7.7m-r 12.4m'r 8,4r
,m,r

18,6 11.2 23.1 1S.6

Titanita, fluorita
e grãos opacos

0.6 2.3 0,1 1,0 2,0 tr 0.2

Principalmente
eudialita

Principalmente
giannettita

Outros

0,8 1.8

0.9

1.9 3.4 2.5

3.2

t/i
1
M
OO



Tabela 5-3 (continuação)

Area

Corpos

Facies

Amostras

Feldspato potãssico

Nefelina

Albita

AnalciM ( d )

BORDA MERIDIONAL

Complexo do Morro do Mel

Cinza

711(2)

S2.S

35.3«

Sodalita

Alteração

(e)

Traquitõide
coa SMR

762(1)

S4.0*

26.9"

NeS com
eudialita

720(1)

S2.S

1S.7

NeS cinza

708(1)

40,3

17.7

NeS cinzas coa biotita
Fazenda Pratinha

grosseiro

761(1)

57,«

30,2^

•cd i o
grosseiro

777(1)

59.9

36.1

NeS coa eudialita
Fazenda Pratinha

766(2)

54.7

2S.9

1.1' 7.7» 16.7a 16.8a

Piroxênio

Anfibôlio

Biotita

9.2 14.0 25.2" 5.3r 7.3

tr

Titanita. fluorita e
grãos opacos 1.9 1.9 tr

SMR:

Principalmente eudialita

Trincipalaente giannettita

Outros 2.7

1.0
1.8

1 0 . 3 k "

NeS: nefelina sienitos; SMR: silicatos de aetais raros; z_: "giannettita", mineral miasquít ico? (ver M.Ulbrich,1983), a, b, c.

¿. \_: alte.ação. principalaente, de nefelina; em aenor grau, também de feldspatos potâssicos.

a: alteração coa predoaínio de natrolita, ou analciaa.ou natrolita e analcima; b: alteração para cancrinita; c: alteração pa

ra natrolita e cancrinita, com ou sea analcima; d: da mesma localidade de P 10-5; e: do mesmo local da amostra analisada qui

micaaente; £: estimativa aproximada; g: natrolita, inclui material isótropo e/ou anisótropo intersticial (zeólitos, analci-

m a ) ; h: inclui escassa aelanita; j_: mineral primário? ¿: alteração para scricita, em parte coa calcita; k: mesmo local da

amostra P S69-C, j[: alteração para material isótropo(inaleima?) e anisõtropofnatrolita?).corn calcita; m: alterado, com opa-

cos, calcita, etc.; n: inclui opacos, titanita. e t c ; j>: com piroxênio; 9: outros SMR (rinquita, astrofilita, e t c ) ; r: em

parte, convertido ea opacos, biotita v e r d e . e t c ; ŝ : alteração intersticial: sericita. e outros materiais anisótropos; t: ro-

cha do tipo cinza central, associada aos típicos NeS cinzas do TaquarT; u: em paite, substituido por anfibõlio; v: modas de

lujauritos, semelhantes as do corpo ocidental da Pc<lr:i Balão.

•entre paréntesis: número de lâminas analisadas.

I
h->
IO
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dialita e outros silicatos semelhantes; etc.) explicam-se em virtu
de do contraste entre a mineralogía dos "agpaítos" e "miasquitos".
Conforme considerações contidas no Apêndice D (ver também M.
Ulbrich, 1983) e possível realizar uma rápida divisão dos vários
nefelina sienitos segundo a sua afinidade, agpaítica ou miasquíti-
ca-intermediãria, apenas utilizando as modas (Tabela 5-3) ; esta
identificação se resume na Tabela 5-4. Os dados das Tabelas 5-1 e
5-4 mostram a predominância, no distrito, das variedades com afini.
dades miasquíticas sobre as agpaíticas (118,7 km vs. 24,8 Km ;
somente o nefelina sienito da Pedreira, de afinidades miasquíticas^
intermediárias que aflora por mais de 80 km , representa perto de
601 das rochas faneríticas do maciço.

5.4. A CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS DE NEFELINA SIENITOS.

A seguir, descreve-se as características petrogrãfi^
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 primeira-
mente os de natureza não agpaítica e, a seguir, os tipos agpaíti-
cos. A quantidade de informações colhida para cada corpo ê, em g£
ral, proporcional à sua importância relativa no distrito e a quali
dade dos afloramentos. A exceção é* constituída pelo corpo lujaurí-
tico-chibinítico ocidental do Anel Norte, que justificava pela
qualidade dos afloramentos e o seu grande interesse petrográfico 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 localização, veja-se a Figura 5-2 (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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Tabela 5-4

Afinidades agpaíticas ou aiasquíticas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas

Corpos e facies Afinidade

ZONA DO ANEL NORTE

NeS cinzas do Anel Norte

NeS coa fluorita do Anel Norte

NeS «anchados

Pseudoleucita NeS

Corpos lujauríticos-chibiníticos

Chibinitos de Botelhos

Chibinitos Orientais

ZONA DO ANEL OCIDENTAL

NeS finos ocidentais

NeS ocidentais coa eudialita

NeS coa eudialita. Sul do Ponto da Cascata

ZONA DO MORRO DO SERROTE

NeS cinzas do Serrote

NeS coa biotita do Serroto

NeS porfiríticos

NeS coa eudialita do Serrote

INTERIOR DO MACIÇO

NeS da Pedreira, facies típico

NeS cinzas da Pedreira

NeS esverdeados

ZONA DO MORRO DO TAQUARI E BORDA ORIENTAL

NeS cinzas do Taquari

NeS cinzas centrais

NeS coa eudialita do Taquari

LujauTitos e chibinitos do Taquari

NeS cba eudialita, S do Taquari

NeS porfirfticos, borda oriental

NeS cinza», e coa eudialita, borda oriental (dique)

BORDA MERIDIONAL

NeS cinza* do Morro do Mel

NeS cinza*, coa eudialita, do Morro de Mel

NeS cinza* coa biotita. Fazenda Pretinha

NeS coa eudialita, Fazenda Pretinha

Hiasquítica-interaediíria

Miasquítica

Miasquítica-intermediaria

Niasquítica a intermediária

Agpaítica

Agpaítica

Agpaítica

Miasquítica-intermediaria

Agpaitica a interaediãria

Agpaítica até interaediãTia-aiasquítica(?) (ver texto)

Miasquítica-intermediaria

Miasquítica (a intermediária)

Miasquítica a interaediãria

Agpaítica

Miasquítica (a intermediária)

Miasquítica (a intermediária)

Interaediãria (a agpaítica?)

Miasquítica a interaediãria

Miasquítica (a intermediária)

Agpaítica

Agpaítica

Agpaítica

Miasquítica (a intermediária)

Agpaítica (até aiasquítica?) (ver texto)

Miasquítica a interaediãria

Agpaítica a intermediária

Miasquítica (a interaediãria)

Agpaítica

NeS • nefelina sienitos
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Figura 5-4. Mapa de localização de amostras de nefelina sienitos

na zona do Morro do Serrote.Para a geologia da área,

ver Figura 4-4.
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5.4.1. Os Corpos do Anel Norte

No Anel Norte encontra-se a mais variada e complexa
faciologia de todo o maciço. Esta região, a julgar pela abundância
de manifestações faneríticas, foi uma zona 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 (cor-
pos lujauríticos-chibiníticos, oriental e ocidental, bem como os
chibinitos de Botelhos e orientais), ocupando uma superfície apro-
ximada de 19,1 km2 (Tabela 5-1).

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
mapeãveis, colocados nos egirina fonolitos desta área. Para E, en-
contra-se um corpo pequeno de forma triangular que, junto com ou
tros diques menores, está colocado em rochas do embasamento.

A ocorrência maior, a N da cidade de Poços de Cal-
das, cobre uma superfície aproximada de 5 km, aparentemente como
afloramentos contínuos. Para N, está em contato com o embasamento,
que nessa área mostra uma "zona de contato" bem desenvolvida ( cf.
item 4.1). 0 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 1,2 km. Os afloramentos estão em
grande parte cobertos por mata ; não é possível observar contatos
internos. Ignora-be, portanto, se esta ocorrência maior está cons-
tituída por um só corpo, ou por virios.
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Petrografia

Predominam dois tipos faciolõgicos de nefelina sie-
nitos cinzas nesta área. Um deles (amostras 49,205,220,222) de
cor cinza médio, é inequigranular. de textura hipidiomorfica não
foiaítica. Os feldspatos potássicos são desde tabulares a equidi-
mensionais, os maiores centimétricos (atingindo até 2-3 cm), com
contornos geralmente irregulares. A nefelina encontra-se como fi-
nos grãos subédricos intersticiais, e incluída nos feldspatos potas
sicos, que por tal motivo apresentam-se freqüentemente com aspecto
poiquilítico. 0 piroxênio, as vezes com alguma biotita, encontra -
se como pequenos agregados intersticiais irregulares.

A rocha é hololeucocratica. Nas vizinhanças do con-
tato 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 mi-
nerais formam-se provavelmente pela ação metassomática dos magmas
agpaíticos.

0 segundo tipo faoiológiao (amostras 500, 551) tam-
bém hololeucocratico, encontra-se principalmente nas partes alarga
das da ocorrência maior 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 subédrica centimé-
trica.

Na ocorrência de forma triangular, a E, encontra-se
um facies cinzento algo mais claro (amostras 413,4141.

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

Observações geográficas, forma e estrutura.

Muitos dos nefelina sienitos cinzas são diques,
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com contatos verticais (Figura 4-4). 0 'fiiqué1 que se observa a N
da Pedra Balão, aflora cono possível extensão do corpo (corpos?)
principal; em conjunto, esta ocorrência maior forma uma pronuncia-
da saliência, que interrompe o contorno arqueado regular desenha
do pelas rochas dos "diques" anelares de egirina fonolito; os con-
tatos setentrionais desta saliência, em particular, que são retilí
neos-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, a £, também colocado
por controle "permissivo" das estruturas do embasamento.

Os nefelina sienitos cinzas, como por outra parte
também o dique de nefelina sienito com fluorita e a maioria dos
corpos periféricos, estão colocados diretamente em contato com
as rochas do embasamento (do qual eventualmente estão separados pe
Ia "zona de contato", cf. item 4.1) ou pelo menos muito perto de
le.

A zona periférica do maciço inteiro é, ã luz das
ocorrências de nefelina sienitos, uma zona de debilidade, que favo
receu repetidas vezes o acesso e a colocação de magmas sieníticos,

5.4.1.2. 0 Corpo de Nefelina Sienitos Ocidentais com Fluorita

No extremo NW do maciço, encontram-se os afloramen-
tos contínuos de um dique arqueado que ocupa uma ãrea de 3 km e
se extende por quase 7 km, com largura média de 200 m (Figura 4-4).
Esta ocorrência está, na metade oriental, em contato direto com o
embasamento, do qual o separa, aparentemente, uma delgada e pouco
contínua "zona de contato" (item 4-1). Mais para SW, o dique está
separado do embasamento por uma faixa pouco pronunciada e descontí
nua de egirina fonolitos e uma 'zona de contato" bastante marcada

(visível principalmente em cortes de estrada),
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O facies predominante ê uma rocha cinzenta- esbran-
quiçada, grosseira, com textura hipidiomôrfica-inequigranular (amos
tras 418,523-526,555,559). Os feldspatos potássicos são tabulares
a equidimensionais, de contornos às vezes irregulares, centimétri-
cos. As nefelinas, cinzentas, são subédricas e intersticiais aos
feldspatos. Entre os minerais mãficos, escassos, predomina a bioti^
ta, como grãos intersticiais anédricos, isolados ou ocorrendo como
agregados. Muito visíveis macroscópicamente sao tamben, em quase

todas as amostras, grãos isolados de magnetita, fluorita e, em a_l
guns casos, também de pirita, que aparecem sempre em quantidades
muito reduzidas. A rocha é hololeucocrática.

As vezes, algumas rochas da borda do dique mostram
granulação algo mais fina; como mineral mãfico único ou predominan-
te, ocorre piroxênio acicular ou prismático.

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

5.4.1.3. Os Corpos de Nefelina Sienitos Manchados

Em dois corpos de dimensões reduzidas, encontra-se
um tipo faciológico característico, que se mostra homogéneamente
"manchado", principalmente pelo contraste entre os feldspatos po
tássicos, esbranquiçados, e as nefelinas, cinzas; estas rochas fo
ram, anteriormente, chamadas de "nefelina eienitos finos do Anel
Norte" (e.g., M. Ulbrich, 1983). A granulação é fina a média, ba£
tante equigranular, com textura foiaítica; alguns feldspatos po-
dem se destacar, alcançando tamanhos centimétricos (amostras 490-
492,540,541). Os feldspatos são subidiomârficos-tabulares, geral-
mente esbranquiçados, outras vezes cinzentos. As nefelinas, subé-
dricas e milimétricas, distribuem-se entre os feldspatos, comumen
te com cores cinzentas. 0 piroxênio, que aparece prismático ou em
agregados, encontra-se pequena quantidade; M-3-10.

i i

Descrições microscópicas deste facies encontram-se
na tese de M. Ulbrich (1983); as modas estão na Tabela 5-3. Nas
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rochas, além dos minerais citados, observam-se também cristais ta-
bulares de albita, e acessórios miasquíticos (biotita, magnetita,
titanita).O piroxênio é fortemente zonado, com núcleos corroídos
de soda augita e bordas de egirina augita. Encontram-se também raros
cristais do mineral "giannettita" (cf. M.Ulbrich, 1983, p.36).

Um dos corpos, alongados e com contornos algo simio
sos, está em parte encaixado em rochas do embasamento. O segundo
corpo ê linear, com direção NW-SE; para SW está aparentemente em
contato direto com o corpo de pseudoleucita nefelina sienito. Na
área de contato dos dois corpos, encontra-se uma rocha que se asse
me lha a que aparece como matriz das pseudoleucitas, nos pseudoleu-
cita nefelina sienitos vizinhos. Estas observações, pouco definido
ras por outra parte, sugerem uma invasão dos pseudoleucita nefeli-
na sienitos no corpo alongado do facies manchado.

5.4.1.4. C v ?'po de Pseudoleucita Nefelina Sienitos

A sul dos chibinitos de Botelhos e do corpo alonga-
do de neff ina sienitos manchados do Anel Norte, encontra-se uma
região, y desmatada e bastante lateritizada, com escarsos aflora-
mentos. A «eologia desta área, a julgar por observações locais mui.
to isoladas, deve ser bastante complexa, por encontrar-se nela t¿
pos faciol<gicos bastante diversos, incluindo ocorrências isoladas
de egirina fenolitos.

Em toda a região, no entanto, predominam os aflora
mentos de pseudoleucita nefelina sienitos, que em conjunto prova-
velmente definem um único corpo ígneo,visto a repetição constante
dos mesmos tipos faciologicos por áreas bastante extensas. Defini-
do desta maneira, o corpo de pseudoleucita nefelina sienito cobre
uma superfície aproximada de 2,5 km . Aparece como uma unidade fa-
ciolõgica que, a N, se extende pelas encostas meridionais do Anel
Norte, entrando em contato com egirina fonolitos, os chibinitos
de Botelhos e o corpo alongado de nefelina sienito manchado; a S,
as rochas vizinhas são egirina fonolitos e algumas ocorrências do
nefelina sienito da Pedreira,
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Petrografia

O tipo faciologico predominante é uma rocha forte-
mente porfirítica (amostra 456,482,539). Destacam-se as pseudoleu-
citas,de dimensões centimétricas a decimétricas (ate 20 cm de diâ-
metro) quase sempre arredondadas, muito raramente subédricas. A
distribuição das pseudoleucitas é irregular, de afloramento para
afloramento,ou inclusive em alguns afloramentos individuais maiores.
As suas proporções consequentemente, mudam: algumas rochas mostram
poucas pseudoleucitas, em outras as pseudoleucitas chegam até 50%
ou mais (constituindo-se portanto, em verdadeiros pseudoleucitóli-
tos, ver Apêndice E). Texturalmente, as pseudoleucitas (ver Apêndi
ce £) apresentam-se geralmente zonadas, com uma borda fina cem
orientação " em palisada" (ver Apêndice E) de feldspato potássico,
tabular-alongado.

A zona interna, predominante, é de textura hipidio-
mórfica irregular; em alguns casos, observa-se intererescimentos
simplectíticos de feldspato e nefelina (mais visíveis ao microscó-
pio, cf. M. Ulbrich 1983)

A maioria das pseudoleucitas mostra, principalmente
no núcleo, inclusões de piroxenio, prismático ou de seção triangu-
lar (atingindo, às vezes, até 4-i>cm) ; o mineral está recristaliza-
do, por conversão total ou parcial a biotita ( e outros minerais).

Distribuidos pela matriz, encontra-se também os agre
gados irregulares, não zonados, de pseudoleucita, constituídos por
intererescimentos de feldspatos potassicos e nefelina (ver também
Apêndice E).

A matriz é hipidiomõrfica-inequigranular, com a.1
guns feldspatos potassicos centimétricos, seriados, cinzentos a
esbranquiçados. As nefelinas, milimétricas, são cinzentas e inters_
ticiais aos feldspatos. Como minerais ntáficos, predominam agrega-
dos de biotita, acompanhados de piroxenio subordinado (para descri
ções microscópicas, ver M.Ulbrich, 1983; a moda da matriz encontra
se na Tabela 5-3).



5-30.

Observações geológicas, forma e estrutura

Destacam-se, no mapa da Figura 4-4, três manifesta-
ções deste nefelina sienito, que se consideram constituintes do
mesmo corpo ígneo. A principal se encontra a W; as outras duas, fa
ciologicamente idênticas entre si e a ocorrência principal,adotam,
cada uma, grosseira forma de meia lua e estão, provavelmente, des-
locadas por uma falha.

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 inter-
pretação de uma massa magmática central, que se expande nos dois
extremos, a W e a E, como lâminas transgressivas, em parte subhori
zontais (a W) (ver Figura 4-4 ).

É difícil estabelecer as relações de id?de entre
estes nefelina sienitos e as rochas vizinhas. São posteriores aos
egirina fonolitos encaixantes (por ex., encontra-se um pequeno dî
que de pseudoleucita nefelina sienito, a W do limite ocidental da
ocorrência principal, localizado em egirina fonolitos). Os nefeli-
na sienitos da Pedreira podem ser tanto anteriores como posterio-
res aos pseudoleucita nefelina sienitos (ver comentários sobre con
tatos subhorizontais, acima).

Para N, em direção aos nefelina sienitos manchados,
observa-se um tipo faciologico que lembra a matriz dos pseudoleuci
ta efelina sienitos; seria esta uma zona de contato dos últimos
sienitos que, em parte, incorporam "digestivamente" nefelina sieni
tos manchados (ver comentarios no item 5.4.1.3 ). Em outros locais,
os nefelina sienitos miasquíticos são anteriores aos agpafticos
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(ver item 4.6, 5.4.1.5 e 5.4.3.4); esta relação sugeriria que o
corpo de pseudoleucita nefelina sienitos é anterior aos chibi-
nitos de Botelhos.

5.4.1.5. Os Corpos lujauríticos-chibiníticos, Oriental e Ocidental

Estes dois corpos, embora de pequenas dimen-
sões, são enormemente complexos, tanto do ponto de vista facio-
lõgico como geológico-estrutural. Os corpos destacam-se pela pre
sença de lujauritos, rochas que já foram citadas, há tempo, na
l i teratura (cf. Apêndice A). Os lujauritos aparecem circundados
por chibinitos, vários nefelina sienitos traquitõides, os nefe-
lina sienitos cinzas do Anel Norte, e egirina fonolitos. Neste
trabalho pretende-se mostrar, através de mapeamento faciolôgico
detalhado, que várias destas rochas estão associadas petrográfica e estrutu
raímente e, portanto, também geneticamente entre si, colocando-se como ver-
dadeiras unidades reologicas. A interpretação aqui oferecida difere da de
Bushee (1971), o primeiro a mapear 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 va-
riedades de nefelina sienitos.

Dos dois corpos, o ocidental apresenta-se como
alvo mais interessante para trabalhos de detalhe, principalmen-
te porque os afloramentos são satisfatórios e permitem uma ade-
quada identificação do padrão estrutural .

Petrografia

a0 mapeamento detalhado só foi possível após
definição de cinco tipos, claramente reconhecidos no campo; de
senhos esquemáticos dos fãcies encontram-se na Figura 5-5. Os
cinco tipos são descritos a seguir:

Lujauritoe grosseiros e finos (tipos I e II,
respectivamente) (amostras 1 0 , 4 6 , 5 0 , 1 2 1 , 1 2 4 - 1 2 7 , 134,140, 161 -
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Figura S-S. Os fácies de nefelina sienitos presentes no corpo lu-

jaurítico-chibinítico ocidental (esquemático). 0 sej

•ento representa un c». a: lujaurito I, grosseiro,

inequigranular; observe-se o aspecto "gnáissico" da

textura, coa egirina rodeando fluidal«ente os cris

tais de feldspato potássico; pontilhado: concentra-

ções de eudialita; b: lujaurito II, médio-grosseiro,

de borda; c e d: nefelina sienitos traquitóides I e

II, respectivamente; observe-se a diferença na granu

lação e quantidade de eudialita (áreas pontilhadas);

e: chibinito; destaca»-*e os agregados de eudialita

(pontilhados), o piroxénio centiaétrico poiquilítico

(hábito "chibinítico") e a textura pouco foiaítica;

f: duas aaostras de nefelina sienitos cimas do Anel

Norte, caracteritadas pelo hábito granular dos felds

patos potássicos, con inclusões de nefelina.
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163,175,217,223,504,505,552). O lujaurito grosseiro (lujaurito I)
é uma rocha muito característica. Os feldspatos potássicos apre
sentam-se como placas idiomórficas centimétricas (até 3 cm) algo
seriadas, limitadas por faces (010) muito bem desenvolvidas (ha-
bito "foiaítico", cf. Apêndice E); exibem marcante orientação
planar. As nefelinas encontram-se como cristais euédricos, meno-
res, intersticiais aos feldspatos, de cor cinzenta ou avermelha
da e típico aspecto fosco. Os piroxênios se apresentam como
cristais aciculares, mais raramente prismáticos, milimétricos (a
té 10 mm); as agulhas agrupam-se formando folhas egirinicas que
contornam intersticialmente os minerais félsicos. 0 aspecto da
rocha é o de um "Augen" ou "Flasergneis " , caracterizado pela
marcada estrutura orientada; os ftx¿¿>¡-<*t¿- se colocam planarmen-
te, sendo fluidalmente rodeados pelas folhas egirinicas. Dese-
nham-se assim estruturas de "olhos" feldspáticos, imersos nas
agulhas de minerais escuros. Embora a orientação planar seja mar
cada, não se observa orientação linear. A eudialita é um consti-
tuinte importantes nestas rochas; encontra-se como conjuntos de
cristais intersticiais agrupados, formando manchas ovoidas de
tamanho centimétrico. Descrições microscópicas, citadas em M.U1
brich (1983), indicam que, as vezes, encontra-se também arfvedso
nita poiquilítica, centimétrica-irregular, com inclusões de piro
xênios e outros minerais.

0 lujaurito mais fino, do tipo II, é uma varieda^
de de granulação mais fina que a rocha anterior, fortemente ori-
entada. Não fosse pelos feldspatos potássicos idiomórficos, ori-
entados planarmente, a rocha poder-se-ia confundir, ao exame pou
co cuidadoso, com um milonito ou um "Flasergneis " , de granula-
ção fina-média. 0 piroxênio, acicular, agrupa-se como folhas;tam
bém aqui falta a orientação linear. A eudialita é um componente
menor, podendo até faltar em algumas amostras. A rocha, entretan
to, ainda é um lujaurito, pelas inconfundíveis características
texturais. Descrições microscópicas encontram-se na tese de M.
Ulbrich (1983). Basta assinalar que esta rocha apresenta, contra
riamente ao lujaurito I, albita tabular, fresca e com geminação
polissintética; o mineral apresenta-se, tipicamente, incluído
nos cristais maiores de feldspato potassico, geralmente "cortan
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Figura 5-6. Mapa de detalhe do corpo lujaurítico-chibinítico oci

dental. PB: Pedra Balão. Lu I e n.: lujauritos I e

II; NeS I, H. e III: nefelina sienitos traquitoides

I e II, e chibinito, respectivamente. NeS IV: nefeH

na sienito cinza do Anel Norte; Ti: egirina fonolî

to. Linha continua: contatos observados ou comprova-

dos; linha tracejada: contatos aproximados. Linha

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).

nefelina sienitos traquitSides finos e medios
(respectivamente, tipo I e II) (amostras 53, 108, 113, 138, 160,
164, 167-170, 191-193, 184, 185, 216, 219). Encontram-se duas
variedades de nefelina-sienitos, orientados, denominados de nef£
lina sienitos I e II. O primeiro fãoies é uma rocha com textura
traquitóide (cf. Apêndice E), de granulação fina-média, e bastan
te mais equigranular que as outras rochas do complexo. A textu-
ra traquitóide deve-se a colocação paralela do feldspato potássi_
co, tabular-placóide; esta disposição é enfatizada, na amostra
de mão, pela orientação semelhante dos piroxênios, milimétricos,
que se encontram como prismas isolados, paralelos aos feldspatos.
Não se observa orientação linear. Encontra-se também bastante eu
dialita (geralmente como pequenas manchas policristalinas) , jun-
to com outros silicatos de metais raros (macroscópicamente, des-
taca-se astrofilita). A descrição microscópica (M. Ulbrich,1983)
mostra que esta rocha apresenta também albita tabular, idêntica
em disposição e propriedades àquela observada nos lujauritos II
(ver também Tabela 5-3).

0 nefelina sienito traquitóide II mostra textu-
ra inteiramente semelhante â da rocha anterior; diferencia-se de
Ia pela granulação mais grosseira (média) e a menor quantidade
(ou até ausência) de eudialita e outros silicatos de metais ra-
ros. A rocha é* hololeucocrática. As descrições microscópicas in
dicam a presença de albita tabular (ver acima; M. Ulbrich,1983;
Tabela 5-3).

Chibinito (amostras 11, 45, 47, 130-132, 141
142, 173, 194, 212, 215, 224). Com passagem aparentemente rápida, passa-se
dos dois nefelina sienitos traquitoides para uma rocha que, atendendo ã
tradição já estabelecida para a nomenclatura petrográfica do dis_
trito (e.g., Ellert, 1959), denomina-se de "chibinito". A rocha,
por outra parte, mostra características semelhantes ao "Chibini-
to" da área tipo, a julgar pelus descrições encontradas na lite-
ratura (Johannsen, 1938). A rocha ê inequigranular grosseira, ge
raímente maciça, por vezes orientada (traquitóide). Predominamos
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feldspatos potãssicos, ora placóides, ora mais equidimensionais e
irregulares, e o piroxênio, preto, que se exibe como placas ou pris-
mas fortemente poiquilíticos: o mineral é subédrico a anédrico, de
contornos freqüentemente irregulares, com bordas que se "expandem"
Íntersticialmente entre os outros minerais. Este hábito dos piroxê
nios ja foi denominado de hábito ohibinitico (M. Ulbrich, 1983); ê
característico do chibinito encontrado no corpo ocidental (Pedra
Balão), e identifica-se também, como variedade predominante ou d£
finidora, nos outros chibinitos do distrito (chibinitos de Botelhos,
chibinitos orientais, ambos no Anel Norte; chibinitos a E do Morro
do Taquarí, interior do maciço; ver Figura 4-4). A eudialita, mi-
neral fundamental nesta rocha, aparece em quantidades apreciáveis
(geralmente mais de 5$); como nos lujauritos associados, encontra-
se como conjuntos de grãos intersticiais, formando manchas ovoidais
que atingem tamanhos centimétricos até decimétricos . A textura da
rocha é moderadamente foiaítica, principalmente pela presença de
feldspatos menores, de hábitos mais equidimensionais. Em áreas de
yorda.ocorrem variedades inteiramente semelhantes que, ainda con-
servando o hábito do piroxênio, apresentam pouca ou nenhuma eudia-
lita. Em outros casos, as rochas mostram texturas traquitõides.

Descrições microscópicas encontram-se referidas no
trabalho de M. Ulbrich (1983). Assinala-se apenas que algumas amo£
tras apresentam sodalita idicmorfica primária; falta entretanto a
albita tabular (cf. nefelina sienitos traquitõides, acima). Os pi-
roxênios maiores, de hábito chibinitíco, mostram zonalidade seto-
rial. Os chibinitos colhidos perto do contato com egirina fonolitos
são anômalos, sem eudialita,com esporádica albita tabular ( cf.
acima, nefelina sienitos traquitõides) e com arfvedsonita tardia
(?) incluída em piroxênios.

As roohae vizinhas são, por um lado, os egirina fo-
nolitos e por outro, os nefelina sienitos cinzas do Anel Norte; os
primeiros se localizam principalmente nos contatos meridionais dos
corpos lujauríticos-chibiníticos, os segundos nos contatos seten-
trionais.



5-39.

Os nefelinas sienitos cinzas mostram-se, nestas
ãrea,s, semelhantes aos já descritos anteriormente (item 5.4.1.1) ;
os feldspatos potãssicos são às vezes de tamanhos centimétricos
(3-4 cm) com inclusões milimétricas de nefelina idiomõrfica. Al.
gumas amostras, a N da Pedra Balão, exibem escassa eudialita como
grãos isolados e, principalmente, agregados intersticiais de astro
filita fibrosa-radiada (cristalizada por provável ação metassomáti
ca do corpo lujaurítico oriental) (para textura das rochas, ver
Figura 5-5).

Observações geológicas, forma e estrutura

A Figura 4-4 mostra os afloramentos de lujauritos no
Anel Norte; observam-se principalmente as duas ocorrências chama
das de "corpo ocidental" (da Pedra Balão) e "corpo oriental", o
primeiro com pouco mais de 1 km , o segundo algo maior (1,5 km ).

Os tipos petrográficos observados nos dois casos sãc
os mesmos. No corpo oriental, predominam os lujauritos grosseiros,
em parte encontradas in situ; os outros tipos petrográficos são ob
servados geralmente como blocos rolados, e só localmente, particu-
larmente ao longo do seu contato W, como afloramentos , A área na
qual se localiza este corpo mostra-se muito intemperizada, em par-
te também coberta ora por mata, ora por cafezais.

0 corpo ocidental, embora também em parte lateritiza
do, exibe afloramentos de melhor qualidade; o mapeamento detalhado
permite estabelecer claramente as relações estruturais.

0 eorpo ocidental. 0 mapeamento faciolõgico detalha-
do deste corpo mostra-se na Figura 5-6;perfis interpretativos en-
contram-se desenhados na Figura 5-7.

Este corpo apresenta, como se observa claramente no
mapa e nos perfis, uma notável estratigrafía interna. 0 facies de
lujaurito I, grosseiro e rico em eudialita, forma os afloramentos
centrais . Passa-se deste tipo, no centro, invariavelmente para os
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lujauritos II; esta rocha, por estar sempre entre os lujauritos

grosseiros, e os nefelina sienitos traquitóides, deve ser consi-

derada um fácies lujaurítico de borda, que circunda como envoiu-

cro externo o lujaurito grosseiro. A espessura da carnada de lu-

jaurito II é variável, de um mínimo de 2-3 m até um máximo de a-

proximadamente 20 m. Adicionalmente, encontra-se também alguns

afloramentos isolados de lujaurito II, separados do lujaurito

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-D, Figura 5-5) (ver também abaixo, discussão sobre a

colocação do corpo).

Era um afloramento observa-se veios do lujaurito

grosseiro cortando a foliação do tipo mais fino (Figura 5-8),su-

gerindo nesse caso particular relações intrusivas entre os dois

fácies.

Figura S-í. Relações estruturais entre lujauritoí e nefelina sie
nitos traquitóides. a: veio de lujaurito I (grossei
ro) em lujaurito II; observar foliações no Lu I, dis
cordantes das do lujaurito II, corpo lujaurítico ocl
dental, afloramento no contato oriental, b: veio dê
nefelina sienito traquitóide I, cortando a foliação
do lujaurito d* borda; corpo lujaurítico oriental ,pe
queno afloramento no contato W. Segmento representa
S cm. Para comentários, ver texto.
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Os nefelina sienitos traquitóides encontram-se in

variavelmente como envelope externo aos lujauritos mais finos.

0 tipo I aflora principalmente na parte N e W do corpo; a espes-

sura, geralmente de 2 até 4 m, varia desde poucos decímetros a-

té um máximo de 15 m. Na parte S do corpo, inexiste este fácies.

0 nefelina sienito traquitóide II atinge em partes até 50 m de

espessura (perfil A-B, Figura 5-7). Quando falta o nefelina sie-

nito I, o tipo II encontra-se em contato direto com o lujauri-

to II. Por fora destas rochas, extende-se o chibinito, geralmen-

te maciço, localmente traquitõide. Pequenos afloramentos isola-

dos de chibinitos, colocados em egirina fonolitos, encontram- se

também mais a W, para fora da área do mapeamento coberta pela

Figura 5-6; estas ocorrências, remanescentes de erosão, indicam

que o chibinito ocupava anteriormente volumes maiores dos que es,

tão aflorando hoje. A estratigrafía, portanto, é clara: lujauri-

tos grosseiros centrais, com lujauritos mais finos na borda, pas

sando rapidamente para os nefelina sienitos traquitóides I e II,

por fora dos quais se colocam os chibinitos.

De interesse muito grande é um estudo estrutural

destas rochas. 0 lujaurito I mostra-se subhorizontal no centro

do corpo; nas bordas, as estruturas aparecem com mergulhos acen-

tuados. A foliação do lujaurito II, totalmente concordante com

a do fácies mais grosseiro, adota mergulhos centrípetos por ve-

zes consideráveis (Figura 5-6). As atitudes estruturais 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 foTma de "lopólito", com atitudes subhorizontais no centro,

que passam para outras com mergulhos significativos na periferia.

0 mapa (Figura 5-6) e os perfis (Figura 5-7) mostram claramente

esta estrutura concéntrica. Dados estruturais encontram-se lança

dos no estereograma da Figura 5-9.

As observações geológicas indicam que a estrutura

é algo irregular. Por um lado, ela é assimétrica, já que, ao Ion

go do contato N, os chibinitos estão ausentes, ou se encontram

em quantidades pequenas (Figura 5-6). Por outro lado, os indí-

cios são de que os chibinitos adotam, em perfil, a forma de lâini
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Figura 5-9. Estereograma com polos de foliações, corpo lujauríu
co-chibinitico oriental (hemisferio inferior. rede
de Schmidt). Para identificar os tipos litológicos.
ver Figura S-4. P representa polos de diques pegmatí
ticos, encontrados na faixa de chibinitos, que aflo-
ram a S, e« contato coa egirina fonolitos (ver Figu
ra S-4); os traços dos planos correspondentes (li-
nha» cheias e tracejadas) Mostram que os pegmatites
se colocaa em sistemas conjugados de fraturas. Para
interpretação das foliações, ver texto.

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-A, Figura 5-7).

0 corpo oriental. Este corpo tem forma alongada,
no sentido E-W, ocupando urna área de 2 km x 0,75 km (em média).
Os afloramentos são insatisfatórios. Predominam, como tipos lito
lógicos, os lujauritos do tipo I (grosseiro), que se encontram
geralmente como grandes matacões ovoidais-elipsoidais rolados;
nas rochas observadas in eitu a foliação é subhorizontal. Lujau-
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ritos mais finos observam-se isoladamente, perto dos contatos.
Acompanham, em proporções menores, chibinitos e alguns nefelina
sienitos traquitóides I e II, visíveis como blocos rolados es-
parsos, principalmente nos extremos £ e W; não se observa es-
tas rochas a N e a S das ocorrências de lujauritos. No extremo
W, encontram-se alguns escassos afloramentos de nefelina si en i.
tos traquitóides, em contato com lujauritos finos; as atitudes
estruturais são, em geral, paralelas às do lujaurito vizinho.No
mesmo contato W ocorrem também afloramentos mais extensos de
chibinitos. Quando observados in situ, chibinitos e nefelina
sienitos encontram-se numa posição estratigráfica inferior ã
dos lujauritos.

0 lujaurito faz 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 fácies lujaurítico com os egirina fonoli-
tos está definido por uma linha regular E-W. Para N, com os
nefelina sienitos cinzas, entretanto, o contato ê sinuoso e a-
daptado à topografia, sendo portanto também paralelo ã atitude
estrutural subhorizontal do lujaurito.

As observações indicadas são compatíveis com um
modelo estrutural de corpo subhorizontal, capeado por lujauri-
tos e que, principalmente a E e a W, apresenta-se com chibini-
tos e nefelina sienitos traquitóides colocados em posições es-
tratigrãficas inferiores (Figura 5-10). Chibinitos e nefelina
sienitos traquitóides adentram, provavelmente como cunhas subho
rízontais, por baixo dos lujauritos; na parte central do corpo,
poderiam até faltar. Ao longo dos contatos N e S, chibinitos e
nefelina sienitos traquitóides estão ausentes, ou se encontram
com espessura muito reduzida (ver também a descrição da estrutu
ra do corpo ocidental, acima). Como possível extensão do corpo
oriental para E, desenha-se na Figura 4-4 uma pequena mancha de
lujrurito ocupando uma área totalmente lateritizada; esta infe-
rencia, por outra parte, é totalmente compatível com o modelo
estrutural adotado.



5-44

W

1400 .

1200 .

Figura 5-10. Perfil interpretativo, mostrando a estrutura do cor

po lujaurítico-chibinitico oriental. A mancha" de

lujaurito, a E. é inferida (ver textoj.

As relações estruturais entre os carpos oriental
e ocidental. Existem algumas evidencias que sugerem que as ro-
chas chibiníticas do corpo ocidental se continuam para E, por
meio de uma pequena faixa, cortada por um córrego, numa área
de colúvio e ausencia de afloramentos; nessa zona, o chibini-
to está diretamente em contato com os egirina fonolitos do Anel
Norte (Figura 4-4; ver também Figura 5-6). Esta faixa, tida co-
me remanescente de erosão, conectaría petrográficamente os dois
corpos acima descritos.

As estruturas do lujaurito oriental, por outra
parte, mostram-se subhorizontais (embora não fossem caracteriza
das em detalhe). 0 mapa da ocorrência ocidental mostra, pelo
contrário, que o lujaurito grosseiro aparece inteiramente ro-
deado por outras rochas, cujas atitudes deixam de ser subhori-
zontais (Figura 5-6). Esta disposição impede uma interligação
estrutural entre as duas ocorrências de lujauritos, que portan-
to são aqui interpretadas como manifestações estruturalmente se
paradas. Provavelmente, os dois lujauritos se colocaram contem-
poráneamente, como corpos vizinhos, por meio de complexo meca-
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nismo seqUenciado de intrusão (ver abaixo).

A interpretação estrutural, como apresentada a<ú
ma, mostra que as duas ocorrências lujauríticas são os núcleos
de duas unidades Teológicas, provavelmente conectadas por um Cí-
nico envelope externo de chibinitos, mais ou menos contínuo
(pelo menos no sentido E-W).

Uma comparação petrográfica e estrutural oom lu-
jauritos e ohibinitos de outras localidades. Na Figura 5-11
comparam-se as modas de lujauritos, chibinitos e rochas associa
das deste distrito com os de outras ocorrências, citadas na
literatura. Os lujauritos de Poços de Caldas são bastante homo-

AF

Figura S-ll. Triângulos aodais, coa rochas do corpo lujaurítico-
chibinítico de Poços de Caldas, comparadas com mo-
das citadas na literatura. Para noacs de rochas.ver
Figura S-4. "Lit" identifica os dados de lujauritos,
chibinitos e kakortokito (X) da literatura (Johann-
sen, 1939; Troeger, 193S; Ferguson, 1970). Note- se
o conteúdo significativo d* albita nos lujauritos
citados na literatura; chibinitos e lujauritos I
dos corpo* de Anel Norte, ea Poços de Caldas, não
apresentaa albita. No triângulo AF-F-M.os lujauri-
tos e chibinitos de Pocos de Caldas se identificam
pela letra P. Ab: albita; AF: feldspato alcalino,F,
foides; KF: fcldspato potássico; M: aáficos; Plag:
plagioclásio.
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gêneos, do ponto de vista modal, e muito semelhantes aos de ou
tras áreas (Figura 5-11). Por outro lado, os chibinitos de Po-
ços de Caldas sao mais pobres em foides que os de outras loca-
lidades; eles são também francamente agpaíticos, a julgar pela
abundancia de eudialita e ausencia de minerais "miasquíticos".

As diferenças entre estas rochas e as de outras
localidades encontra-se principalmente no índice de cor, nos mi
nerais máficos, e na variedade de minerais acessórios.

Alguns lujauritos de Lovozero contera apenas 151
de minerais máficos, embora a maioria sejam rochas mesocráticas;
o "lujaurito preto" de Lovozero contém abundante anfibólio sódi.
co. Os principais minerais acessórios citados são: lamprofílita, '
murmanita, lopa^ita, ramsayita, rinquita-rincolita, villiaumita,
titanita e apatita; como mineral essencial, encontra-se tam-
bém sodalita primária (Vlasov et al., 1966; Stfrensen, 1970).

Os lujauritos de Ilimaussaq dividem-se em varie-
dades verdes e pretas, respectivamente com egirina e anfibó-
lio; albita e sodalita são minerais importantes. Encontra- se
também streenstrupina, enigmatita, monazita, lovozerita, ussin-
gita, villiaumita, pirocloro e outros (Sjírensen, 1970; Fergu-
son, 1970). O kakortokito, da seqüência basal estratiforme (ver
Apêndice E) é, em média, modalmente muito semelhante ao lujauri
to de Poços de Caldas (Ferguson, 1970).

Os chibinitos da localidade tipo de Khibina, na

Península de Kola, são mineralógicamente similares aos de Poços

de Caldas, porém mais ricos em fóides que os últimos (Figura

5-9). Muitas variedades mostram biotita, anfibólio alcalino e

enigmatita como importantes minerais máficos; alguns chibinitos

de Khibina são bastante pobres em eudialita (e.g., Ferguson,

1970; S^rensen, 1970), repetindo portanto algumas das feições

que também se observam em Poços de Caldas (ver Petrografia,aci-

ma) .
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\
Existem também algumas diferenças nas caracterís

ticas estruturais. A maioria dos autores soviéticos considera que
os lujauritos de Lovozero, mapeados como 2 unidades, são posteri
ores aos nefelina sienitos de colocação inicial; a estrutura pro
posta, afunilada, mostra foliações subhorizontais, ou com mergu-
lho moderado, inclinadas para o centro do maciço (S¿rensen,1970;
Gerasimovsky et ai., 1974).

0 lujaurito de Ilímaussaq está localizado entre
o complexo basal estratiformes de kakortokito e o conjunto de
rochas naujaíticas, que se considera um cumulato de flotação (e.
g. , S^rensen, 1974). 0 maciço inteiro supõe-se formado por inje-
ção inicial de magma peralcalino com posterior diferenciação em
câmara fechada; as rochas lujauríticas, nesse contexto, são in-
terpretadas como um resíduo reinjetado, e formado após a extra-
ção das porções superior (naujaítica) e inferior (kakortokitica)
(e.g., Ferguson e Pulvertaft, 1963). Considera-se portanto que
as rochas se formaram essencialmente por processos cumuláticos
(Upton, 1974); entretanto, algumas das relações geológicas des-
critas sugerem que os lujauritos devem ter-se colocado sob um
regime de injeção forçada, com deformação e recristalizaçao mag-
nática-submagmática (ver Ferguson e Pulvertaft, 1963; Stfrensen ,
1974, p. 44).

0 lujaurito de Pilanesberg, Africa do Sul, ocor
re como manifestação localizada dentro do "anel" externo da uni'
dade chamada de"foiaíto verde"; as estruturas internas, perfeita
mente desenvolvidas, mostram um arranjo sinclinal, com as folia
ções apresentando mergulhos centrípetos subhorizontais a modera-
dos (Shand, 1929, p. 112). Estas relações sugerem um marcado con
trole por deposição gravitacional, que se realiza em pequenas câ
maras magmáticas subsidiárias. Pelo contrário, Retief (em Ma*
thias, 1974, p. 196) considera que os lujauritos, associados aos
"foiaítos verdes", se colocam como lâminas de mergulhos modera-
dos a fortes.

0 lujaurito de Transpecos, SW de Texas, USA, o-
corre como pequenas intrusões alcalinas. A rocha se coloca por
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meio de mecanismo intermitente de invasões de "massas" magmáticas

parcialmente cristalizadas ("magmatic mushes"); lujauritos ini-

ciais apresentam-se com foliações deformadas por invasões póstero,

ores (Barker et ai., 1977).

A estrutura dos lujauritos de Poços de Caldas, co-

mo por outra parte também as que se citam para a ocorrência de

Transpecos, mostra que a formação de "mush" magma tico, por um

lado, e a sua colocação, por outro, são provavelmente processos

separados tanto no tempo como no espaço.

As relações de idade. São várias as observações

que devem ser registradas:

a) Encontram-se xenõlitos de egirina fonolitos em todas as varie

dades faciológicos descritas acima (lujauritos, chibinitos e

nefelina sienitos traquitóides).

b) Na parte W do corpo ocidental (Figura 5-6) , encontram-se al-

guns remanescentes de chibinito, colocados em nefelina sieni^

tos cinzas; nestas ocorrências, que aparecem como afloramen-

tos irregulares, os chibinitos estão acompanhados de manifes-

tações tardias (e.g., pegmatóides, corpos de aspecto monomine

rálico provavelmente metassomáticos, etc), mostrando que o

chibinito ê intrusivo nos nefelinas sienitos cinzas do Anel

Norte.

o) Como argumento 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 ê intrusivos tanto nos egirina

fonolitos como nos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte(ver

comentários no item 4-6).

d) os cinco tipos faciológicos definidos acima (dois lujauritos,

dois nefelina sienitos traquitóides, chibinitos) formam uma

unidade petrográfica e estrutural, particularmente em fun-

ção das observações registradas no corpo ocidental. A coloca-
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ção dos cinco tipos processou-se portanto provavelmente de
maneira conjunta, por meio de um único mecanismo de injeção.

e) Em geral., encontra-se passagem rápida, porém algo gradacio -
nal, entre o lujaurito fino e o grosseiro, e entre os três
nefelina sienitos restantes. Por outra parte, os dois lujau
ritos são muito semelhantes entre si; da mesma maneira, os
outros três nefelina sienitos são faciologicamente equivalen
tes (ver descrições petrográficas, e modas, Tabela 5-3). Em
alguns casos, aparecem veios de lujaurito I no lujaurito II
(Figura 5-8a), e de nefelina sienitos traquitóides no lujau-
rito II (Figura 5-8b).

f) o lujaurito fino encontra-se sempre como envoltório exter-
no do lujaurito mais grosseiro, e deve portanto ser conside-
rado o equivalente de um fácies de borda.

0 mecanismo de colocação. Além das relações geo-
lógicas identificadas acima, qualquer mecanismo de colocação e
formação que seja proposto deve também explicar as seguintes ca
racterísticas:

g) a estrutura gnáissica do lujaurito, determinada tanto pela
orientação das folhas egirínicas como, principalmente, pela
orientação planar dos feldspatos potássicos.

h) as estruturas marcadamente traquitóides dos nefelina si en i.
tos traquitóides I e II.

i) a sucessão petrográfica e, principalmente, a concordancia eí?
trutural entre os varios fácies. Passa-se de estruturas sub
horizontais, no centro, para outras com mergulhos de até 50-
70' na periferia (Figura 5-6).

j) as texturas microscópicas, indicando que apenas alguns mine-

rais, nos lujauritos grosseiros e finos, encontram-se fratu-

rados (Figura 5-12); falta urna textura cataclástica geral.
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Figura 5-12, Texturas em lujauritos e rochas assobiadas, corpo-

lujaurítico-chibinftico ocidental. Segmento repre-

senta 0,2 mm. Nefelina: pontilhado; feldspato potas

sico: em branco, ou traços curtos; Piroxênio: con-

tornos fortes, tracejado comprido, a: cristal dobra

do de feldspato potássico, com textura "mortar" in-

cipiente, em matriz de eudialita, catapleiita e pi-

roxênio l..ão representada) (em lujaurito 1); b:

feldspato potássico tabular; quebrado, deslocado e

soldado (em chibinito); ç: agulha quebrada de egir¿

na (no centro do desenho) (em lujaurito I); d: cris

tal de albita, com textura "mortar", extinções ondu

losas-irregulares (em nefelina sienito I).
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k) albita tabular encontra-se, tão somente, como mineral pouco a
bundante, nos lujauTitos II e nos nefelina sienitos traquitõi^
des (Tabela 5-3). Inexiste albita tabular nos lujauritos gro£
seiros. Nos chibinitos, o mineral é observado em algumas a-
mostras que se localizam perto das encaixantes (e.g., egirina
fonolitos); falta albita tabular nas amostras de chibinitos
restantes (e.g., as que são vizinhas aos nefelina sienitos
traquitóides).

l) os resultados geotermométricos discutidos no trabalho de M.
Ulbrich (1983). A utilização do geotermômetro de Powell e Po-
well (baseado na composição de nefelinas e feldspatos potass^
cos coexistentes) sugere temperaturas de cristalização (ou re
cristalização) de 500-5409C para os lujauritos grosseiros e i
os chibinitos, e de 580-600'C para os lujauritos finos e os
nefelina sienitos traquitóides. Os resultados coincidem com
as expectativas derivadas da textura: as rochas grosseiras
provavelmente cristalizariam (e recristalizariam) mais demora
damente, registrando temperaturas submagmáticas (?) de recri£
talização, enquanto que as de granulação mais fina supõe- se
terem se resfriado mais bruscamente, mostrando portanto ver
dadeiras temperaturas magmãticas.

Estruturas estratiformes deste tipo são geralmen-
te 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 de-
posição inicial de nefelina e feldspato no fundo da câmara.

Uma discussão mais aprimorada do mecanismo de co-
locação, des tes e dos outros magmas do distrito, transfere- se
para os itens correspondentes dos Capítulos 6 e 7.

5.4,1.6. 0 Corpo de Chibinitos de Botelhos

Trata-se de um corpo de dimensões moderadas (3,2
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km ) je se extende a ambos os lados da estrada secundária Poços
de CÍO'ias-Botelhos. Apresenta forma arqueada, e está quase to-
talmente rodeado por egirina fonolitos. Embora de dimensões re-
lativamente reduzidas, mostra litologias bastante variadas; as
rochas são desde maciças até bandadas.

A metade oriental, a mais complexa faciologicamen
te. aparece coberta por mata e com poucos afloramentos; as ro-
chas encontram-se nessa área geralmente como blocos rolados ou
movimentados. Estas características inibem a possibilidade de
realizar mapeamentos detalhados, com vistas à determinação mais
aprimorada da estratigrafía interna deste interessante corpo.

Petrografia

Identificam-se no corpo de Botelhos pelo menos
quatro tipos faciolõgicos. 0 primeiro (amostras 390, 410, 468,
471, 496), predominante na maioria dos afloramentos, é uma ro-
cha de afinidades texturais e mineralógicas chibiníticas, pela
granulação grosseira, textura foiaítica, eudialita intersticial
(embora em proporções geralmente pequenas) e a presença de piro-
xênios placóides centimétricos, poiquilíticos, com bordas geral-
mente irregulares (piroxênio de hábito "chibinítico", ver item
5.4.1.5). Os feldfpatos potássicos são esbranquiçados e placõ_i
des; os maiores são centimétricos. 0 piroxênio é o máfico prin-
cipal, e a eudialita encontra-se como grãos isolados intersti-
ciais xenomôrficos, acompanhados de outros silicatos de metais
raros; este hábito da eudialita diferencia a rocha dos chibini_
tos da Pedra Balão. A rocha é leucocrática (M * 15-25). Um ou-
tro tipo faoiológioo é de granulação muito grosseira, semelhan-
te ao descrito anteriormente, e encontra-se freqüentemente como
concentrações pegmatôides locais (amostras 472, 480).

Intimamente associado ao fácies principal, e com
passagens bruscas para este, às vezes observáveis até na amostra
de mão, encontra-se ainda um terceiro faaiea , de granulação mé-
dia ou média-grosseira (amostra 412, 462, 475, 479, 481, 550).As
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texturas são foiaíticas, e por vezes a rocha apresenta-se sem
eudialita; predomina o piroxênio prismático, como cristais iso-
lados ou agrupados, sobre o de hábito chibinítico. A combinação
de tipos faciológicos grosseiros e mais finos, sem eudialita,pa
rece ser uma das características das zonas de borda do corpo.

No centro do corpo, e extendendo-se para o ex-
tremo E, em área infelizmente encoberta e com falta de aflora-
mentos, encontra-se um destacado fades bandado (amostras 474,
476). A rocha é, em conjunto, de textura foiaítica, inequigranu
lar-grosseira, com feldspato potássico subidiomorfico placóide-
tabular, nefelina subédrica milimétrica cinza clara e pirôxenio
placóide, centimêtrico a milimétrico, com hábito chibinítico.As
bandas, mal definidas ou até ocultas na amostra de mão, obser-
vam-se bastante claramente nos blocos, onde geralmente aparecem
enfatizadas pelo intemperisrao. Distinguem-se bandas félsicas,
com feldspato potássico e nefelina, e bandas escuras, ricas em
piroxênio. As bandas são de espessura centimétrica, mais ou me-
nos contínuas, e com limites geralmente algo irregulares, deter
minados pelas terminações irregulares dos minerais componentes.
0 bandamento, incipiente, marca-se mais fortemente em algumas a
mostras centrais, só encontradas como blocos rolados. Estas ro-
chas, cujo bandado é agora claramente visível até em amostras
pequenas, apresenta também orientação morfológica de vários
feldspatos alcalinos, com suas faces (010) colocadas paralela-
mente ao bandamento. Trata-se de um típico bandamento centime -
trico, freqüentemente encontrado em vários complexos estratifor
mes (e.g., Wager e Brown, 1967); em parte, embora sem mostrar
mega-bandamentos, repete algumas das características descritas
para o "kakorkokito" da seqüência basal de Ilímaussaq (ver Apên
dice E; Ferguson, 1970 ; Ferguson e Pulvertaft, 1963 ).

A moda destes tipos faciológicos encontra-se na
Tabela 5-3; descrições miorogoâpieas estão na tese de M.Ulbrich
(1983). Basta indicar que o facies bandado mostra, além dos mi-
nerais já citados, também cristais idiomórficos de sodalita (e
analcima?). A nefelina, em todos os fácies, mostra típicas in
clusões aciculares de um mineral de alto índice, incolor, asse-
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melhado à rinquita. 0 facies de granulação mais fina, que pela
observação geológica deve ser considerado um facies de borda ,mos_
tra piroxênio associado a arfvedsonita subordinada; albita tabu
lar fresca é" freqüente, como inclusão em feldspatos potássicos.

Observações geológicas, forma e estrutura

Comentam-se, 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. Os chibinitos são in-
trusivos nestas rochas e os contatos mostram-se, ãs vezes por
dezenas de m, com traçado subhorizontal. Nessa área a metade
oriental, arquea-se, de N (perto da estrada) para W e SW, em
concordância com os afloramentos da mencionada crista de fono
litos. A impressão ê a de um contato "transgressivo" entre
chibinitos e fonolitos (ver abaixo).

b) Embora, no resto do perímetro, os contatos estejam encobertos,
ou bastante mal definidos, não cabe dúvida de que o conjunto
das rochas chibiníticas adota uma forma de arco, com a conca-
vidade para S.

a) As rochas bandadas, observadas no centro-leste do corpo, só
podem cristalizar por mecanismos de correntes convectivas e/ou
controle da cristalização por processos de difusão, em câma-
ras magmáticas fechadas (e.g., Ferguson, 1970; S^rensen,1970;
Ferguson e Pulvertaft, 1963; Irvine, 1980).

Estas observações fundamentam os perfis interpre-
tativos mostrados na Figura 5-13. Os contatos de tipo
"transgressivo", citados acima, baseiam-se na idéia de Hess
(1960), que supõe expansão lateral de uma câmara magmática fe-
chada, tal que o material a cristalizar ocupa progressivamente ,



5-55.

er

IKO

•aw

Figura 5-13. Perfis interpretativos

através do corpo de ch¿

binitos de Botelhos. Na

parte inferior, aparece

reproduzido o contorno

do corpo (tomado da Fi-

gura 4-4), indicando os

traços dos perfis.
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em planta, superfícies cada vez maiores.

Em três dimensões, o corpo apresenta-se com forma
arqueada, provavelmente alimentado por um canal magmãtico igual-
mente arqueado. Alternativamente, a parte ocidental, de menor
volume, pode ser interpretada como uma projeção, para W, de uma
câmara magmãtica principal, localizada mais a E, na região de
ocorrência dos chibinitos bandados. As duas alternativas, ambas
igualmente adaptadas às observações de campo, mostram-se esquema
ticamente nos blocos diagramas da Figura 5-14) .

5.4.1.7. 0 Corpo de Chibinitos Orientais

Mapeia-se, com este nome, um "corpo" que se en-
contra em área de afloramentos extremamente esparsos, quase in-
teiramente coberta de mata, e fortemente lateritizada. No conjun
to incluem-se também (indevidamente, por outra parte) algumas o-
corrências não mapeáveis de nefelina sienitos manchados. 0 con
junto, portanto, é bastante mais complexo do que é sugerido no
mapa da Figura 4-4.

As rochas que caracterizam o tipo faciológico a-
presentam-se esbranquiçadas, com textura foiaítica marcada, mé-
dia a grosseira, inequigranular, com feldspatos potãssicos tabu-
lares idiomórficos, de até 15 mm. Entre os cristais maiores, co-
locam-se os outros componentes da rocha, incluindo cristais meno
res de feldspato. O piroxênio mostra-se ora prismático, ora pla-
cóide-poiquilítico. A eudialita, em quantidades bastante signifi
cativas (51 ou mais), aparece como agregados pequenos intersti-
ciais. Outros tipos, semelhantes aos descritos, destacam-se pe-
la pouca quantidade, ou até ausência, de eudialita (amostras 543,
544, 545, 548).

As rochas caracterizadas acima são textural e mi-
neralógicamente bastante similares aos chibinitos de Botelhos e
os que se encontram no Morro do Serrote (nefelina sienitos com
eudialita do Serrote); o facies típico, no entanto, é bastan-
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Figura S-14. Blocos diagramas ilustrando a provável forma do cor
po de chibinitos de Botelhos: Acima: supõe-se condu
to único de alimentação, colocado a E; com traços
subhorizontais, indica-se a área onde são encontra
das estruturas bandadas (vtr texto). Abaixo: forma
do corpo, com canal arqueado de alimentação. Escala
gráfica é aproximada.
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te mais rico em eudialita. Dos chibinitos da Pedra Balão, dife-

renciam-se por apresentar conteúdos algo menores de eudialita, e

por mostrar freqüentemente piroxênios prismáticos (em lugar dos

de hábito pi acó" i de chibinítico). A moda destas rochas mostra-se

na Tabela 5-3. Descrições microscópicas estão referidas no tra-

balho de M. Ulbrich (1983).

5.4.2. Os Corpos do Anel Ocidental

São poucos os corpos encontrados no Anel Ociden

tal, apenas três, que se descrevem a seguir.

5.4.2.1. Os Corpos de Nefelina Sienitos Finos Ocidentais

Trata-se de duas ocorrências que bordejam, a N e

a S, um corpo central de nefelina sienitos com eudialita (e ou-

tros silicatos de metais raros).

As rochas predominantes têm, às vezes, aspecto

de "microsienito", principalmente se são comparadas granulometri^

camente aos nefelina sienitos que afloram nas vizinhanças, ou

em outras áreas do Planalto. A granulação é média-fina a fina,

e a cor é cinzenta escura, com aspecto manchado, destacando- se

alguns finos cristais tabulares de feldspato potássico, alonga-

dos e esbranquiçados, em uma "matriz" de cor cinzenta escura, de

aspecto fosco, constituída por nefelina e feldspato cinzento .A

textura é hipidiomórfica-equigranular ou, mais comumente, foiaí-

tica. Os piroxênios encontram-se como finos cristais prismáticos

ou irregulares, às vezes também como agregados (amostras 530,553).

Ao microscopio, a rocha se distingue pela presença

de grãos subidiomorficos de sodalita; albita tabular encontra- se

associada aos feldspatos potássicos (ver também, entre as rochas

do Anel Norte, os facies de granulação mais fina dos corpos lujau-

ríticos-chibiníticos e os nefelina sienitos manchados). Os piroxê-

nios, raramente, mostram núcleos 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.

Estas rochas são textural e mineralógicamente
bastante semelhantes aos nefelina sienitos manchados do Anel
Norte (ver item 5.4.1.3).

Pouco se pode dizer, por enquanto, sobre as re-
lações de contato entre estas rochas e as que consti-
tuindo o complexo corpo central (ver comentários no próximo i-
tem).

5.4.2.2. 0 Corpo de Nefelina Sienitos Ocidentais com Eudialita

Este corpo, muito complexo de ponto de vista fa-
ciolõgico, encontra-se sustentando uma área de péssimos aflora-
mentos, em parte coberta por mata e vegetação reflorestada. Os
tipos faciológicos que se encontram nesta área, em boa parte co
mo simples blocos rolados, são aqui agrupados um pouco artifici.
almente, mais por império de falta de afloramentos que por ver-
dadeira convicção interpretativa.

Petrografía

0 tipo maio oaraotevistioo (amostras 513, 516,
519, 531) é um facies leucocrático, algo porfirítico, e de co-
res cinzentas-esbranquiçadas. Alguns dos feldspatos potássicos
são centimétricos, placõide-tabulares, brancos. Entre estes,co-
loca-se uma "matriz" cinzenta de feldspatos, nefelinas e piro-
xênios; os últimos são prismáticos e milimétricos, e encontram-
se como prismas isolados. A textura, de granuiação média a mé-
dio grosseira, é foiaítica. Eudialita observa-se intersticial-
mente, como grãos isolados (raramente mais de 31). Ao microscó-
pio, observa-se também giannetita (M.Ulbrich, 1983; Tabela 5-3).
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Um aêgundo facias, (amostra 512), encontrado per

to do contato meridional, é semelhante ao anterior, do qual se

diferencia pela granulaçao mais grosseira e maior quantidade de

eudialita, mineral que também se encontra como manchas de vá-

rios grãos, além de aparecer como grãos isolados. Na rocha, ob-

servam-se segregações pegmatóides, de granulaçao grosseira a

muito grosseira, enriquecidas em euaialita. Ao microscópio, en-

contra-se arfvedsonita substituindo o piroxênio (M.Ulbrich,1983).

Um terceiro tipo faciológico (amostras 517, 522,

537) é muito semelhante texturalmente ao nefelina sienito fino

ocidental (ver item anterior), do qual se diferencia por mostrar

granulaçao algo mais grosseira e um silicato marrom-amarelado(de

metais raros?) não identificado; ao microscópio, este facies tam

bem mostra albita tabular, feldspato potássico micropertitico, e

cristais irregulares de arfvedsonita nos núcleos de piroxênios

(M.ülbrich, 1983).

Observações Geológicas

Os contatos com os nefelina sienitos finos sô são

observados no extremo meridional deste corpo; naquela região, os

nefelina sienitos predominantes são os do segundo facies, des-

crito acima, que aparecem como manchas que, em conjunto, cortam

o corpo de nefelina sienito fino (que portanto é anterior). No

resto do perímetro, os contatos estão totalmente encobertos, ig-

norando-se tanto as relações do corpo com as rochas vizinhas co-

mo as dos vários tipos faciológicos entre si. A topografia, na

borda E deste corpo, é de poucos contrastes, por estar construí

da sobre brechas piroclasticas que, como "manto", parecem cobrir

os afloramentos dos nefelina sienitos; estes últimos são conside

rados, por razões geológicas, intrusivos nas brechas. Na borda

ocidental, onde os nefelina sienitos são intrusivos nos egirina

fonolitos, encontram-se alguns blocos isolados de nefelina sie-

nitos finos.

Estas observações indicam que o corpo está consti^
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tuído por várias unidades litolôgicas. Algunas delas estão pro-
vavelmente relacionadas entre si do ponto de vista genético, da-
do o caráter agpaítico de seus minerais acessários. Assim, as
rochas com mais eudialita (o segundo tipo faciológico, ver aci-
ma) extendem-se, a S, como faixa definida por alguns afloramen-
tos isolados, aparentemente 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 local, enriquecida em elementos raros e
voláteis por processos endógenos (ver discussão entre magmas ag-
paíticos e miasquíticos, no item correspondente do Capítulo 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 loca-
lizado no Anel ocidental um corpo alongado-elipsoidal, que cobre
aproximadamente 0,5 km , com extensão de perto de 1,5 km e largu
ra máxima de 500 m; nele predominam os nefelina sienitos com eu-
dialita.

Petrografía

0 facies predominante (amostra 752) é um nefeli.
na sienito de tendências porfiriticas, cinzento-escuro esverdea
do, de texturas foiaíticas a hipidioraôrficas- inequigranulares,
médio-grosseiro. 0 feldspato potássico é placóide-tabular; al-
guns cristais atingem tamanho centimétrico. As nefelinas, mili-
métricas, são subédricas e os piroxênios encontram-se como pri¿
mas isolados, por vezes milimétricos. Eudialita mostra-se como
grãos intersticiais; mais abundante é a astrofilita (e outros
silicatos de metai3 raros) que aparece como agregados intersti-
ciais tardios fibroso-radiados. Os silicatos de metais raros,
em conjunto, são mais abundantes que os piroxênios; M - 10-15.
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Outro facies Omostra 754) , observado perto da
borda ocidental do corpo, é de cor cinzento claro, textura mais
foiaítica, granulação média e com poucos silicatos de metais ra-
ros; a eudialita, em particular, está ausente. 0 piroxênio, priis
mático, freqüentemente aparece como agregados de vários cristais.

Ao microscópio, observa-se feldspato potássico
com geminação muito boa (cf. M. Ulbrich, 1983), nefelinas geral-
mente xenomórficas, e egirina em glomérulos, em parte com os nú-
cleos substituídos por anfibolio pardo-azul (riebeckita?); além
de encontrar-se eudialita intersticial em pequenas quantidades,
observa -se também vários silicato de metais raros, não identifi
cados.

Observações geológicas, forma e estrutura

0 corpo mostra, particularmente ao longo de seu
contato ocidental, saliências angulosas, provavelmente indicati-
vas de uma colocação "permissiva", controlada pela estrutura dos
egirina fonolitos (juntas); os contatos parecem verticais.

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

5.4.3. 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 é sustentado
pela maior manifestação fanerítica da área, o nefelina sienito
com eudialita do Serrote. A W e SW, encontram-se duas ocorrên-
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cias faneríticas adicionais, que constituem os corpos de nefeli-
na sienitos cinzas e coa biotita (Figura 4-4), COM OS quais a o-
corrência anterior está parcialmente em contato. Na Serra do
Quartel, que se extende para N até a localidade de Cascata, ob-
serva-se um número grande de corpos faneríticos, constituídos pe
los nefelina sienitos porfiriticos do Serrote, que em parte tam-
ben adentram pelos campos, a SW do Morro do Serrote (Figura 4-4).

A E do Morro do Serrote, em parte também em con-
tato com os nefelina sienitos com eudialita, aparecem as manifes
tações de nefelina sienitos da Pedreira, aqui representados tan-
to pelos facies típicos como pela variedade cinza; estas últi-
mas 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 . O facies petrográfico consiste de rochas com texturas
não foiaíticas, médias grosseiras, de cor cinzenta escura. São
rochas hololeucocraticas, com pouco piroxênio, que aparece como
agregados, em quantidades reduzidas; observam-se também peque
nos cristais disseminados de pirrotita (amostras 178,306).

As descrições microscópicas mostram, além do pi-
roxênio, também biotita; os acessórios são miasquíticos (fluori-
ta, titanita, magnetita). Em alguns caso;, observam-se cristais
de astrofilita (efeitos metassomáticos?) (M.Ulbrich, 1983).

Modas desta rocha citam-se na Tabela 5-3.

0 corpo, em parte alterado hidrotermalmente, a-
presenta na sua parte meridional, alguns escassos afloramentos
(poucos m de extensão) com agregados de pseudoleucita, arredon-
dada e centimétrica, por vezes irregular e difícil de identifi-
car, em matriz cinza.
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As relações de campo sugerem que este corpo é" an
terior ao nefelina sienito com biotita (ver item seguinte).

5.4.3.2. 0 Corpo de Nefelina Sienitos com Biotita do Serrote

0 corpo de nefelina sienito com biotita é de di-
mensões reduzidas, grosseiramente quadrangular, ocupando aproxi-
madamente 0,35 km . Embora pequeno, é faciologicamente complexo,
inclue-se nesta descrição dois tipos petrográficos, um deles pre
dominante a E e com biotita, o outro substituindo o anterior a
W, com piroxênio e biotita.

0 facies com biotita (amostras 310, 311, 341) é
cinzento, grosseiro, algo inequigranular, onde a biotita, máfi-
co único ou predominante, aparece como agregados intersticiais
de lâminas finas ou, mais marcantemente, como "livrinhos" subé-
dricos milimétricos; o piroxênio, prismático, esta quase sempre
ausente. A rocha é hololeucocratica.

0 outro facies (amostras 314, 327, 624) de co-
res cinzentas algo mais claras, de granulação média a grosseira,
com texturas mais foiaíticas, mostra biotita e piroxênio como os
minerais máficos principais.

Constituindo-se num tipo faciológico "sui gene
ris", que como faixa se extende até os contatos com o corpo de
nefelina sienito cinza, encontra-se uma rocha com aspecto "hí
brido" (amostras 318, 321); nela, destacam-se macroscópicamente
aparentes "veios" e "manchas" cinzento-esbranquiçadas de nefelj.
na sienito mais claro, englobando porções pequenas e mal defi-
nidas de um nefelina sienito cinza. Esta rocha, na qual o piroxê
nio é praticamente o único máfico, apresenta-se também com piri-
ta e pirrotita disseminadas. Embora não especialmente estudada
ou mapeada, esta faixa sugere passagem dos nefelina sienitos com
biotita, por "digestão", para os nefelina sienitos cinzas.

As modas destas rochas encontram-se lançadas na
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Tabela 5-3. As descrições mioroseôpieas «ostras acessórios mias-
quíticos. Os nefelina sienitos com biotita colocados nas proximi
dades do contato com os nefelina sienitos com eudialita, mostram
-se recristalizados (sem biotita, com piroxênio como prismas fi-
nos, e presença de lamprofilita e rinquita) (cf. M.Ulbrich,1983).

5.4.3.3. Os Corpos de Nefelina Sienitos Porfiríticos

Ocupando boa parte da Serra do Quartel, e com ex-
tensões para o interior do maciço, observa-se um notável conjun-
to 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 comprimento, com largura média de
1-1,5 km. A faixa ocupada por estes corpos inicia-se a N, na lo-
calidade de Cascata (em parte sustentada por estes nefelina sie-
nitos) para continuar pela Serra do Quartel, a qual abandona
mais a S para se adentrar nos Campos localizados a S do Morro
do Serrote. A curvatura desenhada, com concavidade voltada para
o Morro do Serrote, coincide aproximadamente com um arco de cír-
culo cujo centro situa-se no próprio Morro do Serrote. 0 conjun
to de afloramentos configura então um arco de círculo que se po-
siciona concéntrica e externamente à "estrutura circular do Mor-
ro do Serrote", identificada pelas suas feições topográficas e
pela rede de drenagem (ver discussão nos itens 4-5 e 5.4.3.4).

Parte das ocorrências, na encosta externa da Ser-
ra 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 piroclásticas.

Petrografía

Estes nefelina sienitos são rochas muito particu-
lares .raras no distrito; equivalentes texturais se encontram sus
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tentando parte do Morro do Mel e numa pequena ocorrência, na

borda oriental (ver itens 5.4.6.1 e 5.4.7.1).

0 tipo faciológico que predomina é um nefelina

sienito francamente porfirítico (que,em partes, é um nefelina

sienito pórfiro) (amostras 358, 658, 661, 792, 793, 794, 815,

813a, 809, 803). Os fenocristais são de feldspato potássico, ta

bular-laminar, idiomórfico, às vezes com contornos algo irregu-

lares e com inclusões de nefelina; são centimétricos a milimé-

tricos, seriados, e aparecem esbranquiçados, cinzentos, esverde

ados ou avermelhados, por alteração incipiente. Os teores de

fenocristais variam, desde 10-151 até 501. A matriz é de tons

acinzentados, esverdeados ou avermelhados, de granulação fina

ou média; consiste de feldspatos menores e nefelina geralmen-

te alterada (de aspecto vitreo, por passagem para natrolita). O

piroxênio, por vezes milimétrico e fenocristalino, escasso, en-

contra-se como prismas isolados ou em agregados. A rocha é fre-

qüentemente hololeucocratica (ver Tabela 5-3).

Alguns tipos faciolõgicos, aparentemente locali-

zados em corpos menores, ou nas bordas de corpos maiores, apre-

sentam-se com matriz fina ou muito fina (e.g., amostras 667,

669, 664).

As descrições mioroseópioas (M.Ulbrich,1983) mos

tram que a nefelina apresenta uma fina faixa na sua borda exter

na, constituída por inclusões orientadas de prismas pequenos de

egirina , colocados paralelamente ao contorno externo do cris-

tal. Os piroxênios da rocha, escuros, são por vezes zonados.com

núcleos de egirina augita pouco pleocrôicos, que passam para

egirina augitas fortemente pleocrõicas.

Observações geológicas, formas e estruturas

Parte de alguns corpos maiores (junto com mani-

festações menores) encontram-se colocados nas brechas piroclás-
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ticas do Vale do Quartel; embora não se observem contatos, su-
põe-se, por razões geológicas, que os nefelina sienitos porfir^
ticos são intrusivos nas brechas. A história, entretanto, pare
ce mais complexa, já que foram observados blocos decimétricos a
centimétricos de nefelina sienitos porfiríticos (similares aos
fácies aqui descritos) nas brechas e tufitos, a W da rodovia Po
ços de Caldas - Águas da Prata, comentários sobre estas observa
ções, e as implicações para a determinação das relações de ida-
des, tecem-se no item 3.2.1.

As formas dos corpos localizados na Serra do
Quartel, e nos campos interiores, são bastante variadas. Em al-
guns casos, encontram-se formas triangulares, ou com ângulos
mais agudos, indicando uma provável colocação dos nefelina sie-
nitos nos egirina fonolitos, por mecanismos "permissivos". Em
outros casos, os limites dos corpos desenham formas sinuosas a
irregulares. Os contatos da rocha fanerítica com os egirina fo-
nolitos, observados poucas vezes, são sempre abruptos. Os nefe-
lina sienitos porfiríticos são, certamente, uma fase magmática
diferente geológica e temporalmente, dos egirina fonolitos (que
por outra parte, praticamente nunca se apresentam porfiríticos).

Algumas ocorrências merecem comentários adicio
nais. Um corpo, em 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 fonolitos,su
gerindo invasão destes nos nefelina sienitos.

Embora não se possa rejeitar a idéia de invasões
posteriores de egirina fonolitos, as observações geológicas ge-
rais indicam que, em geral, os nefelina sienitos porfiríticos
são posteriores às rochas vulcânicas.

Este argumento parece também reforçado pelos se-
guintes comentários sobre duas estruturas, em arco de círculo,
que se destacam nesta área. A primeira é a já indicada, formada
pelos afloramentos 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 piroclãstica
do Vale do Quartel ", que apresenta extenso raio de curvatura; o
seu limite oriental está formado pelos egirina fonolitos que
sustentam as Serras do Quartel e do Paiol (ver Figura 1-4). Con
siderações geológicas (item 4-2, ver também Figura 4-9 )
sugerem que os egirina fonolitos das Serras do Quartel e do
Paiol se colocaram aproveitando zonas de debilidade. Os dois
"arcos" assim definidos, o das manifestações intrusivas dos
egirina fonolitos (colocados numa primeira zona de debilidade)e
o definido pelos afloramentos dos nefelina sienitos porfiríti-
cos (identificando uma segunda zona de debilidade) formaram- se
certamente em tempos diferentes: o segundo arco, por estar geo
métricamente superposto ao primeiro ( o dos egirina fonolitos).
é provavelmente de idade posterior (juntamente com os nefeli
na sienitos porfiríticos nele colocados) (ver discussão adicio-
nal 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 para S, observan -
-se ocorrências de um nefelina sienito esbranquiçado muito tfpi
co, com escassa eudialita. A superfície total coberta por es-
tes facies é de aproximadamente 9 km ; descontadas as manifesta
ções mais importantes dos nefelina sienitos da Pedreira, este
corpo é o de maior extensão areai encontrado no Planalto.

Petrografia

0 tipo oaraateriatioo do Morro do Serrote (amos-

tras 68-70, 345, 346, 360, 364, 366, 599, 600, 604, 607-609,611)

ê um nefelina sienito maciço, esbranquiçado, com textura foiaí-

tica, média-grosseira . Consiste de feldspatos potássicos maio

res, centímétricos, brancos, tabulares a placõides, em parte

seriados. Entre estes feldspatos, posicionam-se os feldspatos

menores, nefelina subedrais cinzentas e intersticiais, e piroxê
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nios prismáticos-aciculares, que se encontram ora como grãos
prismáticos isolados, ora em agregados, bastante freqüentemen-
te tardios e aciculares-radiados. A eudialita, intersticial.nos
tra-se irregularmente distribuida, junto com outros silicatos
de metais raros. A rocha é leucocrática a hololeucocratica. Va
riedadee pegmatóides (amostra 311) de gramilação grosseira a
muito grosseira, encontram-se como segregações locais na rocha
acima mencionada; freqüentemente, estas variedades são ricas em
eudialita.

Um terceiro tipo faciolõgico (amostras 112,601,
366), apenas variedade do fácies predominante, mostra-se com
pouca ou nenhuma eudialita; não faltam, entretanto, outros sili_
catos de metais raros.

Muito localmente, encontra-se uma rocha cinza ,
(amostra 344) grosseira-média, com textura hipidiomôrfica- gra-
nular, não foiaítica; os feldspatos potássicos, cinzentos, são
subedrais, tabulares a equidimensionais, com nefelina cinzenta
e prismas isolados de piroxênio. A eudialita está ausente, ou
encontra-se em proporções muito pequenas; M - 5. Ignora-se a
relação desta rocha (diques?), com os nefelina sienitos esbran-
quiçados, por falta de afloramentos.

Nas zonas de contato com os egirina fonoli tos
(particularmente as que afloram a S do Morro do Serrote, Figu-
ra 4-4) encontra-se bastante freqüentemente rochas metassomáti-
cas, enriquecidas em egirina e eudialita, de granulação fina
até média-grosseira, por vezes bandadas (egirinitos, eudialita
egirinitos e rochas sieníticas mesocráticas, com ou sem eudiali^
ta).

Ao microscopio, observa-se nefelina com abundan
tes inclusões prismáticas não identificadas (ver também descri-
ções de chibinitos do Anel Norte) ; arfvedsonita ocorre nos nú-
cleos de muitos cristais de piroxênio (M.Ulbrich, 1983; modas
na Tabela 5-3).
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Observações geológicas, forma e estrutura

Os melhores afloramentos encontram-se na ocor-
rência 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 pegmatóides. de granulação grosseira a muito
grosseira, geralmente feldspáticos.

Os contatos da ocorrência principal adaptam- se,
em geral, ã topografia do Morro do Serrote. Em parte, infere-se
um contato do tipo "transgressivo", pela inflexão do seu tra-
ço, no mapa, quando a topografia ê 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 ain-
da duas manifestações correlatas. A primeira destas aparece co-
mo 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 correspondentes
deste fácies extravasaram por condutos verticais, provavelmente
dispostos â maneira de "canais anelares" ou "arqueados" (Figura
4-4).

A segunda das manifestações ocorre como faixa al̂
go mais larga, que se supõe alimentada por um canal vertical,
colocado por fora da estrutura principal do Morro do Serrote.

Os blocos diagramas da Figura 5-17 retratam a

interpretação sugerida acima. Observe-se, por 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 ê a de
uma lâmina horizontal erodida (ver bloco diagrama inferior, Fi-
gura 5-15). Das duas interpretações, prefere-se entretanto a
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Figura S-1S. Perfis interpretativos, corpo de nefelina sienitcs

coa eudialita do Serrote. Para localização dos per-

fis, ver figura seguinte. O segundo perfil indica

do supõe canais «agmãticos verticais para as ocor-

rências menores, a S (ver blocos diagramas da Figu-

ra S-17).
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que supõe canais verticais, pelas razões apontadas acima, e ou
tras que estão implícitas na discussão sobre a natureza "vulcã
nica" do Morro do Serrote (ver último parágrafo, neste item).

A seguir, mencionam-se as observações geológicas
que permitem identificar uma possível seqüência de eventos:

a) Os egirina fonolitos e fonolitos porfiríticos (com analcima )
mostram-se invadidos pelos nefelina sienitos com eudialita.
Não é* possível saber se os egirina fonolitos são anteriores
ou posteriores aos fonolitos porfiríticos.

b) Não se conhece a relação de idades entre o nefelina sieni-
to com biotita e o cinza; a aparição da zona de transição en
tre ambas as ocorrências (ver item 5.4.3.2), com aspecto de
rocha "híbrida", sugere que o nefelina sienito com biotita ê
posterior ao cinza.

o) Diques, de espessura decimétrica, com aspecto macroscópico de
fonolitos faneríticos esverdeados (ou micro-nefelina sieni-
tos) encontram-se cortando os nefelina sienitos com biotita,
perto do contato entre estes e os nefelina sienitos com eudia
lita (Figura 4-4); estas rochas de dique, que apresentam bas-
tante egirina intersticial e abundante eudialita, consideram-
-se derivadas do nefelina sienito com eudialita, que portan-
to seria posterior ao que apresenta biotita.

d) Os pseudoleucita fonolitos cortam, como diques, tanto os egi-
rina fonolitos como os fonolitos porfiríticos; estão em parte
alterados hidrotermalmente e cortados pelos veios verticais
de caldasito. A SW da ocorrência de nefelina sienitos com bio
tita, encontra-se um dique de pseudoleucita fonolito, de pou-
ca expressão, cortando os nefelina sienitos com biotita.

Estas observações sugerem que os pseudoleucita fo
nolitos são, provavelmente, a última manifestação magmãtica da
área; previamente, colocaram- se os nefelina sienitos miasquí
ticos e agpaíticos (nessa ordem), intrusivos nos fonolitos da
área.
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íI
f O Morro do Serrote encontra-se no interior de

I uma estrutura circular, discutida no item 4-5; na discussão cor-

\ respondente, levanta-se a possibilidade que o Morro seja um vul

r cão erodido. Argumentos a favor desta hipótese, embora não defi-
: nitivos, são os três que se mencionam a seguir. Por um lado, de£

: taca-se a própria multiplicidade das manifestações magmáticas,to

• das localizadas no Morro do Serrote, que culminam com a altera

ção hidrotermal e a colocação dos veios de caldasito (no Morro,

ou nas suas vizinhanças). 0 segundo argumento emana da interpre-

tação apresentada nos bloco-diagramas (Figura 5-17) que sugerem

uma estrutura bastante complexa dos canais de alimentação do ne-

felina sienito com eudialita. 0 terceiro argumento assinala a

presença do "arco" formado pelos afloramentos dos nefelina si en .i

tos porfiríticos (ver item 5.4.3.3), que identificam uma prova

vel zona de debilidade; o arco está centrado no Morro do Serro-

te, sugerindo portanto efeitos estruturais direta ou indireta -

mente relacionados ã própria estrutura do Morro (por exemplo,

estruturas concéntricas de colapso ou debilidade, gerando zonas

favoráveis ao "emplacement" dos nefelina sienitos porfiríticos).

5.4.4. Os Corpos do Interior do Maciço: as ocorrências de Nefeli

na Sienitos da Pedreira, e rochas associadas

Na Pedreira da Prefeitura, a E da cidade de Po-

ços de Caldas, observa-se uma zona de contato de um grande cor-

po (ou corpos?) de nefelina sienitos com os egirina fonolitos do

Anel Norte. As rochas desse corpo são muito características, em-

bora se apresentem com cores e granulações algo variadas. Uma

feição adicional, freqüentemente repetida em outros locais de

contato, é a presença constante de enclaves arredondados, afaní-

ticos a microgranulares. Estas rochas faneríticas são coletiva-

mente chamadas de "nefelina sienitos da Pedreira", por ser a Pe-

dreira da Prefeitura o local mais adequado para a sua observação

e análise; o nome previamente utilizado de "nefelina sienito hí-

brido" (e.g., Ulbrich et ai., 1979; M. Ulbrich, 1983) ê abandona

do, por ser de natureza genética e prestar-se portanto a inter-

pretações variadas.
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Figura 5-16. Localização dos perfis, corpo de nefelina sienitos

com eudialita do Serrote.

Figura 5-17. Bloco* diagraaaa ilustrando a provável foraa do

corpo de nefelina sitnitos coa eudialita do Serro-

te. Aoimas bloco diagraaa aostrando a estrutura ea

corte B-W (as linhas tracejadas coloca»-»• apenas

para enfatizar a provável foraa afunilada).Abaimo:

Cortos SWS-NEN, aostrando duas possibilidades (vá-

rio» canais aliaentadores, afunilados para aciaa,

vs. aodelo de "liaina horizontal central"). Das

duas, a priaeira parece adaptar-se seibor as obser

vaçSes de caapo e a foi*a geral do corpo.
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As ocorrências de nefelina sienitos da Pedreira,
junto com rochas geológicamente associadas, constituem-se na ex-
pressão sienítica mais importante do Planalto; os afloramentos ex
tendem-se por urna superficie aproximada de 88 km , quase 2/3 de
todas as exposições de nefelina sienitos do distrito. Desse to-
tal, perto de 80 km correspondem aos afloramentos de nefelina
sienitos típicos da Pedreira. A superficie restante é ocupada por
nefelina sienitos diversos, que se supõe associados aos fácies
da Pedreira por dois motivos: semelhança mineralógica e química
(são todas rochas miasquíticas a intermediarias) e associação geo
lógica, jã que seus afloramentos encontram-se marginando os fá-
cies da Pedreira.

Os afloramentos formam uma larga faixa central,
que por quase 18 km se extende desde a Pedreira da Prefeitura ( a
E da cidade de Poços de Caldas, no inicio da estrada secundaria
que leva para Botelhos) até as vizinhanças do Morro do Serrote.
A faixa, com largura de 4 até 6 km, extende-se com direção geral
N40-50 E, ocupando perto de 84 km . Algumas massas isoladas, que
cobrem aproximadamente 4 km e em parte são extensões laterais e
apófises da faixa central, observam-se especialmente a N, E e S
dela.

Os melhores afloramentos são os que se observam
ao longo do contato ocidental com os egirina fonolitos, especial-
mente na parte N; nessas regiões, os contatos podem ser confir-
mados ou, pelo menos, lançados no mapa com aproximações não su-
periores a poucas dezenas de metros. Ao longo de seu contato ori-
ental, as exposições são menos satisfatórias, embora possam ser î
dentificados claramente os limites de vários corpos satélites e
apófises (Figura 4-4).

Nas partes meridionais da faixa central, aproxi-
madamente a partir do Aeroporto para o S, os afloramentos de ro-
cha fresca são extremamente raros (às vezes, apenas alguns blo-
cos isolados por km ) e os contatos são, portanto, todos inferi-
dos. A paisagem nessa região é a de morros com formas arrendonda-
das, constituídos essencialmente por rocha intemperizada e, em
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partes, alterada hidrotermalmente. Na parte central da faixa, per

corrida pelo Ribeirão do Cipó, os afloramentos são ainda mais es-

cassos, ou desaparecem por completo.

Petrografia

Estas rochas estão constituídas quase inteiramen
te por feldspato potássico e nefelina. O piroxênio (muito raramen
te acompanhado por biotita) encontra-se em proporções bastante re
duzidas; são raras as rochas com mais de 101 de minerais máficos,
e muitas são hololeucocraticas. Os minerais acessórios (titanita,
opacos) aparecem em quantidades pequenas, enquanto que os silica-
tos de metais raros estão ausentes ou se encontram apenas espora-
dicamente, em quantidades inferiores a 1 ou 2%.

Este grupo de rochas, aparentemente monótono, po
de entretanto ser subdividido em pelo menos dois grandes conjun-
tos, atendendo a diferenças às vezes bastante marcadas na cor,
na textura, nas proporções de nefelinas, e no hábito do piroxênio.

0 primeiro conjunto é o dos típicos nefelina sie
nitos da Pedreira; a maiora das variedades está exposta na pró-
pria Pedreira da Prefeitura, com uma notável exceção (a da varie-
dade cinza). O segundo conjunto ê mais heterogêneo, agrupando- se
nele vários tipos faciológicos que, em geral, só se encontram na
área sob discussão; trata-se de rochas que se associam geográfica
e, pelo menos em parte, também genética e temporalmente aos típi.
eos nefelina sienitos da Pedreira.

A) 0 conjunto de Nefelina Sienitoe Tipióos da Pedreira

0 melhor local para a familiarizaçao com as lito
gias típicas é a Pedreira da Prefeitura; na Pedreira inexiste ape
nas o "nefelina sienito cinza da Pedreira", cujas ocorrências en-
contram-se mais para 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 371, 375, 376, 378, 379 ,
380, 381, 385, 386, 396, 397, 435-439, 564-566, 569, 570, 575 ,
622, 819, 822; para amostras do tipo cinza, ver abaixo).

Sefelina sienito grosseiro da Pedreira, manchado.
Este nefelina sienito se destaca pela granulação grosseira ine-
quigranular, textura era geral foiaítica, e aspecto manchado ca-
racterístico. Os feldspatos potássicos apresentam-se acimenta-
dos, ou acinzentados-rosados, com "manchas" esbranquiçadas, mui.
to destacadas; outras vezes, observa-se zonalidade na colora-
ção: centro esbranquiçado, bordas cinzentas ou cinzentas- rosa
das. A textura, foiaítica com tendência a porfirítica, mostra
cristais maiores de feldspato potássico, de até 12-15 mm, tabu-
lares e de contornos irregulares; os feldspatos menores são sub
idiomórficos, também tabulares, e associam-se com nefelina in-
tersticial. 0 escasso piroxênio encontra-se como grãos isolados,
ou como agregados irregulares de pequenos cristais.

Nefelina sienito da Pedreira, com tendência por-
fíritioa, de granulação média» E uma rocha com cristais maio
res de feldspato potássico (até 10-12 mm), que, como "fenocris
tais", destacam-se da "matriz" com granulação média ou médio
grosseira. A textura é foiaítica, pelo hábito placõide- tabular
dos feldspatos potássicos; o piroxênio encontra-se somente co-
mo agregados intersticiais pequenos ou como cristais irregula
res isolados. A rocha é ora homogéneamente colorida (cinza-rosa
da ou cinzenta), ora apresenta aspecto manchado, com feldspatos
esbranquiçados e cinzento-rosados (ver a cor da variedade des
crita acima).

Nefelina aienitos da Pedreira, róseos a acimen-
tados, finos-médios. Algumas variedades são de granulação fina
-média, equigranulares, em parte com alguns cristais milimétri-
cos maiores de feldspato potássico; a cor é ora cinzenta (le
vemente arroxeada),ora acinzentada-rôsea. São tipos mais raros
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que os citados acima, e observados so localmente. Na Pedreira da
Prefeitura, estas rochas se encontram como enclaves, também apa-
recendo como áreas irregulares com passagem rápida para os tipos
mais comuns.

9*felina eienitoe cinzas da Pedreira ( amostras
X>1. 571, 578, 605, 617, 630). Este facies hololeucocratico é tex
tural e mineralógicamente muito parecido com os típicos nefeli-
na sienitos da Pedreira; diferencia-se destes pela cor cinzenta
escura uniforme (levemente arroxeada), a pouca quantidade de má-
ficos e a textura, que macroscópicamente é mais hipidiomórfica-
granular que foiaítica. As características petrográficas, 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-
feitura, e é muito raro na parte N da área em discussão, onde
apenas é encontrado em alguns locais isolados (por exemplo, como
oequenos afloramentos no 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 faciólo
gicas. A primeira e mais característica é de granulação grossei.
ra. inequigranular, com textura hipidiomórfica não foiaítica. Os
feldspatos maiores (até 10 mm) tabulares e de contornos irregula
res, exibem tipicamente pequenas inclusões de nefelina, este úl-
timo mineral encontra-se também como cristais intersticiais subé
dricos. 0 piroxênio, muito escasso, mostra-se como pequenos grãos
irregulares intersticiais.

Uma segunda variedade, mais porfirítica, desta-
ca-se por mostrar feldspatos potássicos maiores (5-b mm) tabula-
res, em matriz predominante de granulação média, e textura granu
lar não foiaítica, na qual se observam feldspato potássico, nefe
lina e escasso piroxênio.

Caraoteríatioaê mioroeaópioaê. Os facies de gra-
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nulação grosseira são rochas com texturas foiaíticas. Os felds-
patos potássicos. ópticamente zonados, apresentam-se como cris-
tais alongados-irregulares, com nefelinas subidiomorficas- in-
tersticiais. Albitas tabulares (e pertíticas) são extremamente
raras. Os piroxênios ocorrem geralmente como agregados, junto
com magnetita, titanita e apatita. Característica notável dos
vários facies de nefelina sienitos da Pedreira é a marcada zona
liiade dos piroxênios. Os cristais apresentam-se com núcleos in
colores de augi^i ou soda-augita, comumente corroídos, sobrepôs
tos aos quais encontra-se delgadas zonas intermediárias com egi.
rina-augita; por fora, observam-se bordas de egirina. Esta zona
lidade, ópticamente muito marcada, apresenta assim, em grãos in
dividuais, variações químicas que se extendem, quase que conti-
nuamente, desde os termos sódico-magnesianos até extremos egirf
nicos (para discussões detalhadas, ver M.Ulbrich, 1983). Em al-
gumas amostras, principalmente do interior do maciço, o anfibó-
lio (verde até pardo) substitui parcialmente o piroxênio. Bioti_
ta é mineral raro nestas rochas.

Nos facies de granulação média a fina, de bor -
da, as nefelinas ocorrem como cristais iaiomórficos menores, to
talmente incluídos em grãos maiores subidiomõrficos-irregulares
de feldspato potássico. Piroxênio, como no facies anterior, é
fortemente zonado.

Do ponto de vista químico, o feldspato potássi.
co destaca-se por ser relativamente rico em Na i^fy^-ss^iO-l^^
e pelo alto conteúdo em SrO (até 1,4% nos núcleos de al-
guns feldspatos) (para detalhes, ver M. Ulbrich, 1983).

B) 0 conjunto de roahae faneritioae aeeooiadae aoe Nefelina Sie
nitoa da Pedreira

Nefelina sienitos diferentes dos da Pedreira,en
contram-se principalmente a S do Ribeirão das Antas, na parte
central da faixa principal e ao longo do contato oriental, onde
estas rochas ocupam saliências e, em parte, também se locali-



i 2am como corpo isolados, invadindo egirina fonolitos. Não se ob- i
servam as relações de contato com as variedades típicas da Pe-
dreira e resulta portanto difícil decidir se são corpos indepen-
dentes, ou meros facies, marginais ou centrais, dos nefelina sie
nitos da Pedreira.

Descrevem-se a seguir os facies identificados.

>

Nefelina eienitoe manchados, oom abundante
lina (amostras 622, 570). Estas rochas assemelham-se textural -
mente aos nefelina sienitos manchados do Anel Norte (cf. item
5.4.1.3). Como estes, apresentam típico aspecto manchado; os
feldspatos são esbranquiçados e acinzentados (em parte, um mesmo ¡
cristal mostra as duas cores), de granulação média-grosseira. e
disposição textural francamente foiaítica. As nefelinas, abundan
tes, destacam-se como cristais retangulares euedricos, de cores
cinzentas, e tamanhos milimétricos. 0 piroxênio se encontra co-
mo curtos prismas idiomorficos isolados; M - 5.

Diferencia-se esi. i rochas dos nefelina sieni-
tos típicos da Pedreira pela presença de piroxênio prismático e,
principalmente, pelo aspecto textural da nefelina, facilmente i-
dentifiçada pela cor acinzentada, idiomorfismo, e tamanho mi limé
trico.

Nefelina aienito oinza, do interior do maciço
(amostra 562a). t uma rocha cinzenta clara, equigranular grossed
ra-roédia, com textura foiaítica; os feldspatos potássicos são
tabulares, bastante eqjidimensionais (até 10 mm de tamanho); ne-
felina encontra-se como grãos pequenos intersticiais. 0 piroxê
nio aparece como prismas isolados milimétricos; M - 5.

Nefelina eienitoe eaverdeadoa (amostras 582-S84,
591, 592, 595, 614, 634). Estas variedades se diferenciam dos
típicos nefelina sienitos da Pedreira pela textura foiaítica mais
marcada, a presença de prismas isolados de piroxênio, e a cor
cinzenta-esverdeada.
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A rocha é maciça, geralmente de granulação me

dia ou média-grosseira, por vezes com tendência porfirítica (pe

Ia presença de abundantes cristais maiores de feldspato potás^

«ico). Os feldspatos potãssicos são, em todas as variedades, i-

diomórficos, atingindo geralmente 3-4 mm (às vezes até 7 mm),

mostrando tonalidades comumente acinzentadas-esverdeadas. A ne-

felina é intersticial aos feldspatos, variável em tamanho (che-

ga a ser milimétrica) e mostra-se, por vezes, com típica altera

ção esverdeada. Os piroxênios ocorrem como prismas isolados mi-

limétricos. As variedades mais porfiríticas apresentam-se com

matriz fina-média. Em geral, estas rochas são hololeucocraticas.

Estes facies acompanham os afloramentos de ne-

felina sienitos da Pedreira, encontrando-se principalmente ao

longo dos limites orientais da faixa principal (Figura 4-4).

Â altura do km 13 da Rodovia Poços de Caldas -

Andradas (laboratórios da Nuclebrás) encontra-se uma variedade

muito semelhante (amostra 583), que esporadicamente apresen-

ta escassos grãos intersticiais de eudialita ; os afloramentos

desta rocha continuam-se, isoladamente, para E, até que a 1 km

da rodovia aflora um nefelina-sienito pórfiro, com abundantes

fenocristais de feldspato potássico, vitreo a esbranquiçado, e

nefelina, em matriz esverdeada fina (amostra 584); a rocha, que

aparece localizada (dique?) é provavelmente uma variedade, com

matriz fina, de nefelina sienito esverdeado.

Observações geológicas, forma e estrutura

A extensa faixa central é dividida, para faci-

litar a discussão, em duas partes, uma setentrional (a N do Ae-

roporto) e outra meridional. Após apresentar as observações geo

lógicas para estas duas partes, passa-se a discutir a caracteri_

zaçâo de corpos ígneos, a idade destes nefelina sienitos, e o

problema dos enclaves.
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A) A parte setentrional

Esta área está constituida integramente pelos

típicos nefelina sienitos da Pedreira, como são encontrados na

Pedreira da Prefeitura; as variedades cinzentas hololeucocrati -

cas (ver Petrografía, acima) estão praticamente ausentes.

Em algumas zonas de contato (e.g., nos morros

a S da cidade de Poços de Caldas) a qualidade dos afloramentos é

em geral muito boa, e permite observar, localmente, o caráter in

trusivo dos nefelina sienitos nos egirina fonolitos, que se mos-

tram nessas áreas invadidos por veios e filmes de rocha mais

grosseira, simulando uma delgada e irregular faixa de " agmatitos".

Em outras áreas (e.g., nos morros, já hoje ocupados por moradias,

que bordejam a N a estrada para Andradas, na saída de Poços de

Caldas) encontram-se zonas com fonolitos de granulação média (mi.

cro-nefelina sienitos), que aqui são interpretados como zonas de

contato, em parte submetidas a recristalizaçao pela influência

da invasão magmática. Não se observam contatos gradacionais pa-

ra egirina fonolitos. No interior da faixa central, predominam

os tipos grosseiros ou médios, manchados, enquanto que na perife

ria se localizam, junto com estes, também os de granulação mais

fina.

Na zona da Pedreira da Prefeitura, e em muitas

outras áreas de contato, os nefelina sienitos caracterizam-se pe

Ia extrema variabilidade faciolôgica. Junto ao fácies grosseiro

manchado, encontram-se ainda as outras variedades, já citadas.

Passa-se, na Pedreira, rapidamente de um tipo para outro, aparen

temente de maneira não previsível. No mesmo local, encontram- se

abundantes enclaves de egirina fonolitos, arredondados, centime-

tricos a decimétricos, com marcantes sinais de assimilação e

recristalizaçao (e.g., enclaves com zonalidade textural concén -

trica, com bordas mais grosseiras e centros de granulação mais

A própria Pedreira (e provavelmente também ou-

tras zonas de contato) caracteriza-se pela presença de abundan-
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Figura 5-1S. Perfis interpretativos E-W através das ocorrências
de nefelina sienitos da Pedreira (para localização
dos perfis, e da seta de referência ver figura se-
guinte). Pontilhado: nefelina sienitos da Pedrei-
ra; em branco: egirina fonolitos.
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Figura 5-19. Contorno da parte setentrional das ocorrências de
nefelina sienitos da Pedreira, mostrando a locali-
zação dos perfis (Figura 5-18). A linha N-S é a
linha de referência identificada nos perfis.
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tes veios pegmatôides e geodos. Os pegmatóides apresentam, alem
de feldspato potássico, natrolita, nefelina (?) e egirina, tam-
bém alguns cristais de eudialita, enquanto que os geodos (e em
parte também muitas juntas) mostram uma variada mineralogía se-
cundária: analcima, calcita, natrolita, fluorita, pirita, ilme-
nita, kutnahorita, e outros.

Aproveitando a melhor qualidade dos afloramen-
tos, no extremo N, identifica-se tentativamente a forma do cor-
po, a partir de algumas observações de campo, comentadas a se-
guir:

a) Nos morros que bordejam, para N, a Represa Saturnino Brito ,
encontram-se alguns afloramentos pequenos de egirina fonol_i
tos, 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
perfil interpretativo DD' na Figura 5-18).

b) 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
manchas isoladas de egirina fonolitos, totalmente rodeadas
por nefelina sienito (Figura 4-4). Estes afloramentos inter
pretam-se como pequenas "janelas" erosivas, limitando por-
tanto a base dos afloramentos do nefelina sienito ^ver o
perfil DD' da Figura 5-18).

o) A língua terminal do corpo, a N (na área da Pedreira da Pre-
feitura, perto de Poços de Caldas, Figura 4-4) adota forma
de lâmina apoiada nos egirina fonolitos infrajacentes (ver
perfil interpretativo AA' na Figura 5-18).

d) Os contatos dos nefelina sienitos com os egirina fonolitcs
são claramente raapeáveis na parte N do contato ocidental(mor
ros a E da cidade de Poços de Caldas) ; os contatos são ali
em parte subparalelos as curvas de nível, e alternam com ou
tros mais irregulares. 0 aspecto geral e o de contatos "trans
gressivos", de mergulho moderado ou suave (ver interpretação
no perfil BB' da Figura S-18).
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Figura 5-20. Bloco diagrama esquemático, mostrando a provável
forma de lâmina do "corpo do Aeroporto" (lâmina
subhorizontal que, para o centro, converte-se em
corpo afunilado). Contatos superiores e inferiores,
provavelmente irregulares, adaptando-se as juntas
e fraturas da Tocha encaixante. Escala horizontal
aproximada.
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As observações sugerem que este nefelina sieni-
to se coloca, pelo menos na parte setentrional, como um corpo
com contatos "transgressivos" (cf. item 5.4.1.6) de mergulho mo-
derado; observam-se ainda restos do teto fonolítico e, aparente-
mente, também da base. Esta imagem é compatível com a da crista-
lização do nefelina sienito em câmara magmática afunilada, a
qual, após injeção via conduto central, se expande lateralmente
como lâminas de espessura relativamente pequena (da ordem de
200 m. a julgar pelo perfil DD' da Figura 5-18).

Mais perto do Morro do Serrote, o contato oci-
dental do corpo com os egirina fonolitos deve ser inferido, por
falta de afloramentos. Entretanto, ume grosseira adaptação ã to-
pografia (por ex., reentrâncias acompanhando os córregos, Figu-
ra 4-4) parece sugerir que também aqui os contatos são do tipo
'transgressivo", com mergulhos moderados ou suaves.

Feições interessantes observam-se nos contatos
orientais que em geral são de qualidade muito pobre na sua par-
te N. A altura do Aeroporto, encontra-se neste contato, como pro
jeções, várias reentrâncias de nefelina sienito; em alguns ca-
sos, as projeções exibem terminações "arredondadas-mamelonares "
(ver Figura 4-4), onde as observações de campo indicam contatos
subhorizontais com o egirina fonolito. Outras reentrâncias mos-
tram contatos retilíneos e orientam-se no sentido N-S, contraria
mente ã direção N40-50 E da faixa central; estes afloramentos de
nefelina sienitos da Pedreira representam provavelmente "canais"
auxiliares de alimentação ou, alternativamente, injeções secunda
rias ao longo de zonas verticais de fratura com orientação N-S.

Uma interpretação condensada das observações de
campo oferece-se no conjunto dos perfis (Figura 5-18) e no bloco
diagrama esquemático da Figura 5-20.

B) A parte meridional

Nesta área, os nefelina sienitos tipióos da Pe_
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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 SE do Morro do Serrote).

Os nefelina sienitos cimas da Pedreira , considera

dos apenas variantes dos tipos mais coimins da Pedreira, ocupam á-

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-

cara-se na Figura 4-4.

Os nefelina sienitoe esverdeados encontram-se em

vários lugares, sempre associados aos afloramentos de nefelina

si eni tos d* Pedreira. Uma lâmina de mais de 1,5 km de extensão, en-

caixada em egirina fonolitos, observa-se a E do contato orien-

tal (Figura 4-4). Duas outras áreas, cobrindo cada uma perto de

1 km , projetam-se como 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) mostra algumas comple-

xidades que devem ser mencionadas. 0 nefelina sienito que predo-

mina é semelhante, textural e mineralógicamente, 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 in-

tersticial. Afloramentos destas rochas continuam para E, quase

sempre sem eudialita, até que, a 1 km da rodovia, encontra- se

um provável dique de nefelina sienito põrfiro "verde" (cf. Pe-

trografía, acima). Tentativamente, todas estas ocorrências são

agrupadas, e mapeadas 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 ne-

felina eienito mana ha do, caracterizado pelo contraste entre o

feldspato potássico, esbranquiçado, e a nefelina, cinzenta; es-

tas rochas são similares aos nefelina sienitos manchados do Anel

Norte (ver Petrografía, acima). Os afloramentos estão registra-

dos na Figura 4-4.
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Na mesma área a que se faz referencia no pará-

grafo anterior, encontram-se também afloramentos isolados de

um nefelina sienito oinza atípico (cf. Petrografia; Figura 4-4).

C) A caracterização de corpos ígneos

A faixa central, ocupada quase inteiramente por

nefelina sienitos típicos da Pedreira, ê a única, em todo o di£

trito, caracterizada por afloramentos de tipos faciolõgicos i-

dênticos ou, pelo menos, muito pouco contrastados. Os contatos

entre os varios facies estão encobertos. Por outra parte, não

existem características texturais ou estruturais que permitam

reconhecer, no campo, os limites de corpos individuais (e.g.,e£

truturas orientadas nas rochas, identificação de fácies de bor-

da, texturas de "bordas de resfriamento", etc.); as zonas de

borda, com enclaves de egirina fonolitos, apenas identificam os

limites dos tipos faneríticos com rochas mais finas.

A parte setentrional da faixa central, a jul-

gar 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 tor-

nam-se bastante mais difíceis; em parte, os nefelina sienitos

da Pedreira são "transgressivos" nas encaixantes (ver item

5.4.1.6), pelo aparente paralelismo de feições topográficas lo-

cais com a borda do maciço (Figura 4-4) sugerindo portanto con-

tatos de mergulho moderado, ao estilo dos que se mostram para o

corpo do Aeroporto (Figura 5-18). Parece provável que estes ne-

felina sienitos se colocam, a S do Ribeirão das Antas, como vá-

rios corpos independentes, separados da manifestação maior re-

presentada pelo corpo do Aeroporto.

O 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 sien_i
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tos esverdeados (.dois como reentrâncias no contato oriental, o
terceiro como lâmina em egirina fonolitos); um possível 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 cinza da Pedreira, a E do Morro do Serrote; um
pequeno corpo de nefelina sienito manchado, no centro da faixa
central, a E do Morro do Serrote; finalmente, na mesma área, um
corpo de nefelina sienito cinza (Figura 4-4). Entretanto, deve-
-se lembrar que algumas destas manifestações podem ser apenas
fácies (marginais ou de outro tipo) de corpos com fácies típi-
cos da Pedreira.

De todos estes corpos, os dos nefelina sienitos
cinzas da Pedreira relacionam-se genética e provavelmente tam-
bém temporalmente com os que apresentam típicos nefelina sieni
tos da Pedreira, desconhecem-se as possíveis relações com os
outros fácies (ver. entretanto, os comentários iniciais sobre
os nefelina sienitos da Pedreira).

D) A idade dos nefelina sienitos da Pedreira

Em todos os casos em que os afloramentos são de
qualidade satisfatória, observa-se que os nefelina sienitos da
Pedreira são intrusivos nos egirina fonolitos circundantes; es-
ta conclusão também é apoiada pela geometria dos afloramentos
(particularmente na parte N, ver discussão nas páginas preceden
tes). Em vários casos (por ex., a N da represa Saturnino Brito)
encontram-se egirina fonolitos afetados por fenômenos locais de
contato (recristalização e veios, geralmente milimétricos, de
material feldspático, que se supõe derivados dos nefelina sie-
nitos invasores).

Uma clara manifestação da existência de inva-
sões posteriores de rochas finas encontra-se na própria Pedre_i
ra da Prefeitura, na forma de um dique de fonolitos porfiríti -
cos, cortando os nefelina sienitos locais. Estas ocorrências
são, aparentemente, de pouca importância nas partes setentrio -
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nais do maciço, mas tornam-se significativas mais para S, a jul
gar por algumas observações isoladas (e.g., na região centro-
te, submetida a intensa alteração hidrotermal).

E) Os enclaves: xenõlitos ou autõlitos?

Os enclaves de rocha fina ou afanítica, observa-
dos em várias zonas de borda, especialmente na parte setentrio -
nal (ver item sobre observações geológicas) são arredondados e
apresentam-se, freqüentemente, com claros sinais de recristal iza
ção. Os enclaves mostram,as mais das vezes, o típico aspecto tex
tural de egirina fonolitos, as texturas são, em geral, afaníti-
cas ou faneríticas finas (mais raramente faneríticas médias), em
forte contraste com a textura do nefelina sienito encaixante. E-
girina fonolitos. em parte microfaneriticos, encontram-se como
fácies que borde jam (por exemplo, a W) os afloramentos do nefeli.
na sienitos da Pedreira, especialmente na parte setentrional o
aspecto textural destes fonolitos microfaneriticos é, ã observa
ção macro-e microscópica, inteiramente semelhante ao dos encla-
ves. A interpretação sugerida por estas observações é que os ti-
pos microfaneriticos de egirina fonolitos (enclaves no nefelina
sienito, ou rocha encaixante dele) adquirem esse aspecto textu-
ral por recristalização, controlada pela invasão do nefelina sie
nito da Pedreira. Nos trabalhos prévios sobre o distrito de Po-
ços de Caldas, o autor (e autores associados) considerava que os
enclaves eram, então, xenõlitos do egirina fonolito encaixante
(e.g., Ulbrich et ai., 1979; M. Ulbrich, 1983).

Uma interpretação alternativa interessante é a
proposta por J.M.V. Coutinho e R. Ellert (com.pessoal),
para os quais os enclaves são autõlitos; gerar-se-iam quando o te-
to da massa magmática invasora, que se resfriaria como uma zona
de borda, com granulação fina, é quebrado e injetado pelo magma
infrajacente, ainda líquido. O processo de arredondamento e re-
cristalização dos enclaves interpretar-se-ia então como um meca-
nismo de reabsorção por parte de magmas cogenéticos.
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Faltam ainda dados mineralógicos e principal-

mente químicos mais abrangentes (especialmente dos enclaves e

dos egirina fonolitos circundantes) para testar adequadamente

as duas hipóteses.

5.4.S. Os Corpos da Zona do Morro do Taquarí

Nessa área, que tem como marco topográfico mais

marcante o Morro Taquarí, encontram-se vários nefelina sienitos.

Sustentando em parte o Morro do Taquarí, e extendendo-se para

SE. encontra-se o corpo dos nefelina sienitos cinzas do Taqua-

ri. Parcialmente cm contato com estas rochas, encontra-se a S

do corpo anterior um conjunto de rochas sieníticas com eudiali-

ta, que se apresentam com variadas faciologias (incluindo alguns

chibinitos e lujauritos): constituem o corpo de nefelina sie-

nitos com eudialita do Taquart. A 5 km a S do Morro do Taquarí,

aparece um pequeno corpo, em forma de dique, que também se des

taca por apresentar eudialita. Dois km a W do Morro do Taquarí,

encontra-se uma variedade de nefelina sienitos cinzas com textu-

ras granulares não foiaíticas, como corpo de contornos arredon-

dados. Outro corpo de nefelina sienito cinza, de dimensões mo-

deradas, encontra-se muito próximo ã borda oriental do maciço a!l

calino de Poços de Caldas, a 4 km a SE do Morro do Taquarí;de£

creve-se a ocorrência junto com as de outros nefelina sienitos

da borda oriental (item 5.4.6).

Convém advertir que vários moradores da região

identificam como o "Morro do Taquarí" aquele que, localizado a

S da elevação definida como tal pela folha Caldas do IBGE, sus-

tenta as jazidas de zircão e caldasito; nesse mesmo local, a

CNEN determinou uma forte anomalia radiome'trica.
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5.4.5.1. O Corpo de Nefelina Sienitos Cinzas do Taquarí.

Este corpo, constituido por um nefelina sienito
muito característico, apresenta-se com formas algo irregulares(Fi.
gura 4-4). Os afloramentos são nesta área bastante pobres, e fre
quentemente a rocha está alterada hidrotermalmente; os contatos
com as rochas encaixantes são todos inferidos.

Um afloramento adicional deste tipo petrográfico
foi identificado a 2 km a NW do Morro do Taquarí (Figura 4-4).

Petrografía.

0 facies petrográfico, muito característico, é
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 f>:ldspatos potássicos predominantes, de hábito equidimensio -
nal Ou algo alongado, de até 15 mm. A r felina é cinzenta, por
vezes avermelhada, intersticial. 0 piroxênio, escasso, encontra
-se como prismas alongados isolados, de até 15 mm. Característi
ca marcante desta rocha é a aparição constante de manchas irregu-
lares, intersticiais, de tamanhos variados (desde milimétricas a
té centimétricas) de cor avermelhada-marrom, marcando as areas de
alteração localizada de nefelina (em partes, também de feldspato),
para natrolita e outros minerais.

A rocha encontrada no afloramento isolado, a NW
do Morro do Taquarí, apresenta-se com granulação média-grosseira,
inequigranular; os máficos são piroxênio e biotita.

Ao microscópio, a textura destas rochas é hipi-
diomôrfica inequigranular grossa; os minerais apresentam-se fre
quentemente alterados, embora o aspecto macroscópico seja o de
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uma rocha, por vezes, bastante fresca. Os feldspatos potássicos
são tabulares-placoides, de bordas irregulares. A nefelina ê
xenomórfica; em partes, observam-se intercrescimentos simplect^
ticos intersticiais de feldspato potlssico e nefelina. Freqüen-
temente, a nefelina ocorre alterada em calcita e sericita e/ou
cancrinita. 0 piroxênio está freqüentemente alterado (em calci_
ta, opacos, etc.) e se encontra apenas como relictos; quando
mais fresco , é observado como grãos intersticiais de contorno
irregular, geralmente associado a outros piroxênios, opacos, tî
tanita e escassa apatita. Os cristais maiores são zonados, com
núcleos verdes de egirina-augita e bordas egirínicas. Como ace£
sono, por vezes muito destacado, ocorre em algumas amostras a
"giannetita", (cf. M.Ulbrich, 1983), ora intersticial-irregular
ora aparentemente também prismática e com geminação múltipla.

Observações geológicas, forma e estrutura.

Os afloramentos deste facies encontram-se sobr£
tudo nas encostas do Morro do Taquarí (onde ele freqüentemente es-
tá alterado hidrotermalmente) e nas várias elevações colaterais
que se espalham para S. 0 corpo principal adota uma forma alon-
gada, na direção NW-SE, de uns 2500 m por 800 m, em média; apre
senta uma pequena reentrancia (alterada hidrotermalmente) a NW,
e uma língua que se projeta, por um km, diretamente para S. A
área total coberta por este facies é de pouco mais de 2,5 km .

Pouco pode se dizer sobre a estrutura; os conta
tos são todos inferidos. 0 corpo não está relacionado, petrográ-
fica ou geológicamente, com os nefelina sienitos com eudialita ,
que afloram a S.

Incluidas nos limites definidos para o corpo de
nefelina sienito do Taquarí, observam-se também algumas manifes-
tações de nefelina sienitos idênticos ao tipo faciológico "cinza
central" (ver Petrografia). Estas rochas encontram-se possivel -
mente 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 item 5.4.6).
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5.4.5.2. Manifestações de "Nefelina Sienitos Cinzas Centrais'

os Nefelina Sienitos a E do Taquarí

No interior do maciço, e na borda oriental, encon
tra-se um conjunto de nefelina sienitos cinzas, que geralmente a
floram como corpos pequenos ou, quando muito, de reduzidas dimen-
sões. São em geral rochas cinzentas, claras a médias, raramente eŝ
curas. A cor é comumente homogênea; em alguns poucos casos, a ro
cha mostra-se manchada (feldspatos esbranquiçados, nefelinas mais
cinzentas). A textura predominante é" mais hipidiomõrfica granular
que foiaítica. A granulação ê grosseira a média-grosseira, frequen
temente com tendências porfiríticas, por se destacar alguns felds^
patos potássicos idiomõrficos maiores (centimétricos) . A maioria
destas rochas é hololeucocratica, com pouco piroxênio (acicular ,
prismático ou como agregados).

Estas rochas são muito semelhantes entre si ; cole-
tivamente, 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 um lado, e dos meridionais, pelo
outro, que se observam no Morro do Mel e na Fazenda Pratinha.

Alguns dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte
parecem-se com estas rochas (por exemplo, os encontrados no dique
de contorno triangular, ã beira do caminho secundário Poços de
Caldas-Botelhos, Figura 4-4). Das rochas equivalentes da borda me-
ridional do distrito, diferenciam-se pela ausência de biotita (Fa
zenda Pratinha) e a falta de textura foiaítica característica (Mor
ro do Mel).

Nefelina sienitos deste tipo observam-se, 3 km a W
do Morro do Taquarí, numa area topográficamente deprimida (amostra
642). A rocha é* intrusiva em egirina fonolitos, e está em parte
alterada hidrotermalmente. Os afloramentos são escassos, e os con-
tatos, totalmente inferidos. Petrográficamente, a rocha correspon-
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de â descrição acima, apenas se destacando pela cor cinzenta cia
ra, que alterna com manchas esbranquiçadas irregulares milimétri-
cas (alteração do feldspato), e textura mais foiaítica que granu-
lar.

5.4.5.3. Os Corpos chibiníticos-lujauríticos e de Nefelina Sie-
nitos com Eudialita do Taquarí

A S e E do Morro do Taquarí, encontra-se uma área
dominada por variada litologia. Encontram-se desde nefelina si en i.
tos com eudialita, de granulação média a média-fina, porfiriti -
cos, até verdadeiros chibinitos e lujauritos, muito semelhantes
aos que se descreveram no corpo de lujauritos e chibinitos da Pe -
dra Balão (ver item 5.4.1.5).

Este conjunto de rochas divide-se aqui tentativa-
mente, com base em considerações litológicas, em dois corpos,ori-
ental e ocidental, separados pelo Ribeirão Soberbo (Figura 4-4).

0 corpo oriental apresenta-se extremamente lateri^
tizado, com afloramentos escassos e de péssima qualidade; nesta
área, predominam os nefelina sienitos com eudialita. 0 corpo ori-
ental, pelo contrário, mostra a faciologia característica de um
corpo lujaurítico-chibinítico e, aparentemente, também a mesma e£
trutura; os afloramentos, embora melhores que os do corpo orien -
tal, são em geral de qualidade pobre.

Petrografía.

Os variados tipos petrográficos, encontrados nos
dois corpos, descrevem-se a seguir (ver também Tabela S-3).
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Nefelina sienito s oom eudialita, de tendência porfir-ítica, médios~

finos (amostras 650a, 692). Estas rochas,de cor cinzenta escura,

destacap-se por apresentar geralmente cristais maiores tabulares de

feldspato potássico (de até 7-8 mm), que por vezes se exibem como

verdadeiros fenocristais. A matriz, geralmente media (as vezes,me

dia-grosseira, mais comumente média-fina) apresenta prismas e a-

gulhas de piroxenios que se colocam intersticialmente aos mine -

rais félsicos (hábito ora intergranular, ora "tinguaítico", cf.

Apéndice E). Eudialita e silicatos amarelos (astrofilita e ou-

tros) encontram-se como grãos intersticiais isolados, em propor -

ções pequenas (raramente acima de 5!). A rocha é leucocrltica

(M - 10).

Ao microscópio, a rocha é de hábito porfiróide ,

com feldspatos potãssicos maiores, tabulares e de contornos irre-

gulares, colocados em matriz mais fina, onde são observados mo sai.

cos de grãos de feldspatos potássico e nefelina, junto com mine -

rais mificos. Os feldspatos potãssicos maiores mostram as caracte

rísticas ópticas de ortoclãsio (e.g., geminação incipiente ou po-

bre, ver discussão sobre geminação em M.ülbrich, 1983) e, na

borda, englobam grãos da matriz. O piroxênio, egirfnico, ocorre

como prismas idiomõrficos isolados. Como silicatos de metais ra-

ros, destacam-se principalmente a eudialita e, subsidiariamente ,

pectolita e astrofilita. Titanita (?) e fluorita são escassas.

Chibinitoe maciços e traquitóides (amostras 650, 6 5 3). Estes ne

felina sienitos são muito semelhantes aos que se encontram acompa

nhando o lujaurito da Pedra Balão; ar manchas de eudialita, en-

tretanto, são algo menores, e menos abundantes. O piroxênio. por

outra parte, mostra o típico hábito "chibinitico" , de cristais

placóides ou prismáticos, poiquilíticos e de bordas irregulares.

Algumas variedades de chibinitos apresentam-se com

textura traquitoide, marcada principalmente pela orientação dos

feldspatos potãssicos tabulares a laminares .
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Nefelina sienitos traquitóides. Estas rochas, mais raras, mos-
tram textura traquitóide, pela orientação tanto do feldspato po-
tássico (tabular, milimétrico a centimetrico) como dos prismas i_
solados de piroxênio; a eudialita é pouco abundante. A rocha é
similar ao nefelina sienito traquitóide II, identificado no cor-
po da Pedra Balão (ver item 5.4.1.5).

Ao microscópio, observa-se nos chibinitos maci-
ços uma textura mais hipidiomõrfica que foiaítica, com grãos ta-
bulares a irregulares de feldspato potássico (com geminação mui-
to boa) e cristais subidiomõrficos de nefelina (em parte, altera
da em natrolita). 0 piroxênio, verde intenso, mostra típico hãbi^
to chibinitico, com bordas irregulares que se expandem intersti-
cialmente pela matriz, e inclusões sub-idiomôrficas de nefelina
e outros minerais. Em quantidades menores, encontra-se eudialita
intersticial, como acessório mais importante, além de lamprofili_
ta, rinquita, e outros silicatos de metais raros.

Lujauritoe (amostra 655). As amostras de lujaurito são inequi.
granulares-grosseiras, com feldspatos potãssicos laminares-tabu-
lares, milimétricos a centimétricos, egirina acicular ou prismá-
tica 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 é foliada, por orientação dos feldspatos e dos piroxt-
nios, que se colocam 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 lujauritos grosseiros ,
encontram-se também outros, mais finos, similares aos lujauri -
tos equivalentes da Pedra Balão (lujaurito II, de borda).

Várias rochas, não especialmente identificadas
ou mapeadas, mostram sinais de metassomatismo, particularmente
pelo enriquecimento anômalo em egirina (prismática,intersticial,
preta, ou fibrosa-radiada, verde); em parte, as rochas conver -
tem-se em verdadeiros egirinitos, freqüentemente também com
bastante eudialita (amostras 648, 649).
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Observações geológicas, forma e estrutura.

O corpo de nefelina sienitos com eudialita (o cor
po ocidental), médios-finos, a W do Ribeirão Soberbo, parece es-
tar em contato direto cora a língua 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 corpo oriental), com as quais aparecem in-
terdigitadas nesta área de contato.

O corpo chibinítico-lujaurítico mostra a litólo -
gia dos complexos similares encontrados no Anel Norte; aqui, pre-
dominam entretanto consideravelmente as rochas chibiníticas e os
nefelina sienitos traquitóides.

Nas margens do Ribeirão Soberbo, observam-se con-
tatos entre nefelina sienitos com eudialita, médios-finos (ou fi-
nos-médios) do corpo ocidental e as rochas mais ricas em eudiali-
ta, do corpo vizinho oriental. Os contatos são irregulares, e su
gerem interdigitações bastante complexas. Em vários afloramentos,
observa-se a coexistência de três tipos litolõgicos: nefelina sie
nitos com eudialita, finos-médios; nefelina sienitos traquitoi
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 lâminas paralelas; cada lâmina, com espessura
centimétrica a decimétrica, mostra contatos abruptos com as lâmi-
nas vizinhas. A orientação das lâminas ê geralmente E-W, com mer-
gulhos de 25-40° para S, grosseiramente subparalelos aos conta -
tos ocidentais do corpo oriental com as rochas vizinhas. 0 conjun
to apresenta aspecto de estrutura "lit par lit", e forma-se prova
velmente pela injeção dos nefelina sienitos traquitóides, e dos
de afinidade chibinítica, nos nefelina sienitos com eudialita vi-
zinhos. Esta interpretação é enfatizada pela disposição textural
dos piroxenios: nos nefelina sienitos traquitóides e nos de afi-
nidade chibini'tica, o mineral mostra-se orientado paralelamente ao
contato das lâminas, sugerindo efeitos de fluxo magmático.
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Na parte topográficamente mais elevada do corpo
oriental, encontra-se um afloramento com lujauritos grosseiros,
aos quais se associam também lujauritos mais finos. Nefelina sie
nitos traquitóides, as vezes com estruturas subhorizontais, en-
contram-se como afloramentos isolados na encosta W, que desce
para o Ribeirão Soberbo.

As observações aqui detalhadas, embora pouco sis^
temáticas e não acompanhadas de um mapa de detalhe, mostram que
o corpo oriental ch ib in i t i co- lu jaur í t i co repete , até certo pon-
to , a e s t r a t ig ra f í a dos corpos equivalentes do Anel Norte: lu -
jaur i tos encontram-se na parte estruturalmente superior, chibi.
ni tos (e nefelina s ieni tos associados) na parte in fe r io r . A
espessura mínima das rochas ch ib in í t i cas , t a l 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 cristaliza-
ção fracionada em cimara fechada e/ou colocação sequenciada de magmas, com
possíveis complicações adicionais (ver discussão nos itens 5.4.1.5 e 6.9).

Desconhecem-se as relações entre o corpo ociden
ta l de nefelina s ien i to com eudia l i ta e o or ienta l ch ib in í t i co -
- lujaurítico • A primeira v i s t a , os chibini tos (e rochas asso-
ciadas) são intrusivas nos nefelina s ieni tos com eudia l i ta (ver
observações, acima) portanto posteriores a e s t e s . Provavelmen-
te as duas manifestações são cogeneticas, uma apenas se locali_
zando pouco antes da outra.

5.4.5.4. 0 Corpo de Nefelina Sienitos com Eudialita, S do Taquarí

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



5-102.

alongado, de 600 m por 150 m. A rocha ê bastante típica (amos-
tra 750), cinza clara, inequigranular grosseira, com tendên -
cia porfirítica pela aparição de feldspatos potássicos tabulares
-laminares de maior tamanho (centimétricos), em "matriz" mêdia-
grosseira. O piroxênio se encontra geralmente como prismas e
agulhas intersticiais. Trata-se de uma das poucas rochas, no
distrito, na qual predominam, como acessórios, os silicatos ama-
relos (astrofilita, e outros) sobre a eudialita ímarrom-averme -
lhada); estes minerais aparecem como agregados irregulares mili-
métricos (até 51). A rocha é leucocrãtica (M = 10-15) (ver tam -
bém Tabela 5-3).

5.4.6. Os Corpos da Borda Oriental

As manifestações aqui descritas localizam-se na
borda oriental, ou muito perto dela. As ocorrências individuais,
muito reduzidas, geralmente não ultrapassam 0,2 km de superfície
coberta. Apenas um corpo, situado 4 km a SE do Morro do Taquarí ,
constitui uma manifestação maior, de aproximadamente 0,7 km .

Os tipos litológicos encontrados são resumidamen-
te três: variedades de nefelina sienitos cinzas centrais; nefeli.
na sienitos inequigranulares de tendência porfirítica e com eudia
lita intersticial; uma ocorrência de nefelina sienito porfirítico.

5.4.6.1. Os Corpos de Nefelina Sienitos Cinzas Centrais

Estas rochas, muito semelhantes entre si, parecem
-se também com as que formam o corpo de nefelina sienito cinza co
locado algo a W do Morro do Taquarí (Figura 4-4); as descrições
petrográficas encontram-se resumidas no item 5.4.5.2. Nefelina
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sienitos cinzas grosseiros, ou mêdio-grosseiros, predominantes nos
corpos aqui assinalados, coexistem com variedades de granulação
mais fina, quase sempre porfiríticas (amostras 676, 677, 681,686,
697).

Os facies porfiríticos não são simplesmente egi-
rina fonolitos de granulação mais grosseira, já que estes últi -
mos são rochas equigranulares nas quais inexistem (ou são muito
raros) os fenocristais de feldspato potássico. Este argumento bas
ta para indicar que os nefelina sienitos cinzas são intrusivos
nos egirina fonolitos.

A semelhança muito grande entre as rochas que
afloram nas várias ocorrências mapeadas sugere que todas elas
são provavelmente partes marginais superiores de massas maiores
(não necessariamente continuas), ainda não descobertas pela ero-
são.

Ao microscópio, observa-se predomínio da textu-
ra foiaítica, por vezes se destacando os feldspatos potássicos
maiores, com hábito porfiro*ide. Os feldspatos são provavelmen-
te ortoclãsio, por apresentarem geminação pobre ou incipente(ver
M.Ulbrich, 1983); em algumas rochas alteradas hidrotermalmente
(e.g., amostra 681), o feldspato potãssico é provavelmente micro
clihio, formado por recristalização, sob condições hidrotermais,
do feldspato original. As nefelinas, subidiomórficas, estão to-
tal ou parcialmente alteradas em cancrinita; em partes, mostram
-se substituídas por um mosaico de analcima (?) e natrolita e,
nas rochas com maior grau de alteração hidrotermal, por muscovi-
ta e carbonatos. Os minerais máficos aparecem como glomérulos,on
de predominam os piroxênios, com opacos, titanita e apatita. Ra-
ramente se encontram piroxênios frescos. Em algumas amostras, os
núcleos do mineral estão substituidos por um mosaico de zéolitos,
opacos, carbonatos, etc, freqüentemente com mica (verde ou par-
da) ; a borda desses mesmos cristais aparecem narcada por uma
fina banda de egirina. Em outros exemplos (e.g., amostra 686) ,
restam do piroxênio apenas alguns relictos dos núcleos augíticos,
incolores. A amostra 697 apresenta vários silicatos não identify
cados em pequenas proporções, com e sem pleocrofsmo.
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Nefelina sienitos porfirTticos (amostra 703).

Estas rochas são marcadamente porfiríticas, com
abundantes megacristais de feldspato potássico, de até 10 mm.idio
mórficos e tabulares, de aspecto vitreo ou levemente esbranquiça
do, seriados. A matriz é esverdeada ou cmzento-esverdeada, e de
granulação fina ou média: nela, os piroxenios se encontram como pe
quenas manchas ou agregados. Texturalmente, as rochas são seme1han
tes aos nefelina sienitos porfiríticos da Serra do Quartel, cujo
feldspato megacristalino, entretanto, mostra-se quase sempre forte
mente esbranquiçado pelo maior grau de alteração.

Estas rochas afloram numa única ocorrência, de for
ma triangular-lobulada, 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 re-
duzidas (700 m x 100 m), está situado 3 km a N da localidade de
Pocinhos do Rio Verde. Embora muito pequeno, o corpo é faciologi^
camente complexo, e mostra a coexistencia de nefelina sienitos cin
zas e rochas portadoras de eudialita.

0 primeiro tipo litológioo (amostra 741) é seme -
lhante aos nefelina sienitos cinzas centrais, já descritos previa-
mente (item 5.4.S.2).

A segunda rocha, com eudialita (amostra 739), é
urna rocha cinza, de marcada textura foiaítica, com tendencias por-
firfticas, onde muitos dos feldspatos potássicos são centimétricos,
placdides-idiomórficos, com contornos irregulares. A nefelina é
intersticial, milimétrica, e o piroxênio mostra-se como grãos in-
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tersticiais isolados. A eudialita, e outros silicatos de metais
raros, se encontram intersticialmente como cristais isolados ;
M - 10. A rocha assemelha-se a muitos dos nefelina sienitos com
eudialita encontrados no distrito.

0 corpo apresenta-se petrográficamente zonado ;
na parte W e central, predominam os nefelina sienitos com eudia
lita, colocados como faixa alongada, na qual se observam também
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 en-
contra-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 deri-
vadas de duas "sub unidades magmãticas" diferentes, agpaíticas
e miasquítica-intermediária; as duas litologias, embora rela -
cionadas geneticamente, se colocaram provavelmente, em tempos
diferentes (para uma discussão sobre a relação entre magmas
miasquíticos e agpaíticos, ver Capítulo 6).

5.4.7. Os Corpos da Borda Meridional

Em geral, considera-se que o Anel meridional ,
quase totalmente coberto por mata ainda em parte virgem, está
constituído por egirina fonolitos (e.g., Ellert, 1959), os
trabalhos de reconhecimento realizados pelo autor confirmam es-
tas conclusões. No contorno meridional, mapeiam-se nefelina
sienitos apenas na zona do Morro do Mel, algo a N do Anel meri-
dional, jl no interior do maciço. Para NW do Anel meridional
encontra-se uma segunda área de afloramentos de nefelina sieni
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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 limita, a ocidente, o Anel meridional, que nessa re -
gilo eleva-se abruptamente através do Pico do Gavião, e se conti.
nua, mais a SE, com elevações igualmente íngremes.

5.4.7.1. 0 Complexo do Morro do Mel

Este complexo, petrográficamente variado,sustenta
um conjunto de elevações que se destacam numa área plana, algo a
N da íngreme Serra do Caracol (Anel meridional). A elevação mais
destacada do conjunto é o Morro do Mel (altura de 1507 m); esta
toponimia, que não consta da folha topográfica Pinhal do IBGE,
encontra-se citada no mapa de Ellert et ai. (ver Ellert,1959). A
área aparece em geral coberta por mata densa; alguns afloramentos
melhores localizam-se principalmente na encosta meridional do
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.

0 complexo aparece rodeado por egirina fonolitos,
nos quais é intrusivo; algo a N do complexo, encontram-se alguns
corpos menores de nefelina sienitos (Figura 4-4).

0 complexo foi mapeado a nível de reconhecimento,
constatando-se a presença de três variedades faciolõgicas princi-
pais: um nefelina sienito porfirítico, que provavelmente consti-
tui a maior parte do Morro do Mel; um nefelina sienito cinza, com
tendências porfiríticas, que sustenta aparentemente as elevações
a W do Morro do Mel; finalmente, um nefelina sienito, também com
tendências porfiríticas, com poucos grãos intersticiais de eudia-
lita, que se extende a E do Morro do Mel.

i

i

Os contatos do complexo com os egirina fonolitos
foram mapeados com algum cuidado. Desconhece-se, entretanto, a
relação que existe entre os tipos faciolõgicos indicados. A nível
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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
nefelina sienitos com cudialita, a E, definem um segundo corpo,
provavelmente em contato direto com o anterior. Não se podem ex
cluir, entretanto.outras interpretações (por exemplo, o nefeli-
na sienito com eudialita pode ser considerado um derivado dife-
renciado dos outros nefelina sienitos).

Petrografía.

Encontram-se no maciço os tipos faciológicos des
critos a seguir.

Facies de nefelina eienito porfirítioo (amostras 707, 708,709).
Este facies, que forma a maior parte do Morro do Mel, é muito se
melhante aos nefelina sienitos porfiríticos encontrados na Serra
do Quartel, a SW da localidade de Cascata (cf. item 5.4.3.3).

Os melhores afloramentos encontram-se no Morro do
Mel, que se considera constituído essencialmente por este facies
(junto com algumas variedades associadas).

A rocha se apresenta com feldspatos potássicos es
branquiçados, levemente alterados, idiomórficos e placóides-lami
nares, com tamanhos que chegam até 10-15 mm. A matriz é cinzen -
ta, ora fina-média, ora média, com feldspatos de menor tamanho ,
nefelina e pouca egirina ( M - 5); esta última encontra-se como
agregados, prismas e cristais irregulares isolados.

Localmente, observa-se uma rocha muito semelhan-
te â descrita, com fenocristais de feldspato potássico de aspee
to vitreo, e matriz escura fina (diques?).
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Fades de nefelina aienito porfivitioo com peeudoleusita (amos -
tras 705, 709 a, 709 b). Numa area reduzida, quase no topo do
Morro do Mel, encontra-se um nefelina sienito porfirítico, que
localmente desenvolve agregados globulares-irregulares de pseudo-
leucita, de cor esbranquiçada. geralmente constituidos por mosai-
cos de feldspato potássico e nefelina, com algumas inclusões de
cristais idiomôrficos de egirina (em parte passando para biotita),
menos freqüentemente, observam-se pseudoleucitas zonadas, cuja
zona externa, fina. desenvolve textura em palisada (ver Apêndice
E). Os tamanhos dos agregados, por vezes consideráveis, chegam
até 10-15 cm.

Faaiee de nefelina sienito cinza, som textura foiaitica, inequi-
pranular. A W do Morro do Mel, encontram-se afloramentos isola
dos de um nefelina sienito cinzento, cuja textura ê fortemente
foiaitica. Os cristais maiores de feldspato potássico, idiomórfi.
cos, são centimétricos (até 15 mm), colocados em "matriz" de gra-
nulação média. As rochas são muito semelhantes ao nefelina sieni
to porfirítico, previamente citado, do qual se diferenciam tex -
turalmente pela matriz mais grosseira, e maior tendência ã equi -
granularidade. Observa-se também em algumas amostras um silica-
to de cor creme, prismático, como agregados interstiriais (silica
to de metais raros, não identificado).

Faoies de nefelina aienito com eudialita.( amostra 720). Esta ro
cha, que se apresenta como o facies aparentemente predominante a
E do Morro do Mel, exibe textura foiaitica marcada, com cristais
maiores de feldspato potássico iüiomõrficos (até 10-15 mm); inters
ticialmente, observa-se feldspato de menor tamanho, nefelina, e
prismas e agulhas isoladas de egirina milimétrica; M • 5-10. Eu-
dialita rosada encontra-se em pequena quantidade (1-21) como cris
tais intersticiais.
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Observações geológicas, formas e estrutura.

O complexo 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
2 2

superfície aproximada de 5 km ; deste total, 3 km correspon -

dem a afloramentos de nefelina sienitos miasquíticos (os facies
porfiríticos e cinzentos, ver acima, ocupando a parte ocidental
do arco), e o restante aparece constituído por rochas com afini-
dades mais agpaíticas (a porção oriental, a E do Morro do Mel)
(Figura 4-4).

Estão totalmente encobertos os contatos entre os
nefelina sienitos miasquíticos e os que, a E, exibem eudialita.A
área ocupadas pelos nefelina sienitos com eudialita está separa
da do Morro do Mel pelas nascentes, já aqui caudalosas, do Corre
go das Antas; um possível contato entre as duas manifestações pe_
trográficas (rochas miasquiticas - W, e com eudialita a E) prova
velmente se localiza ao longo do córrego (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 local (e.g., fendas arqueadas).
Os contatos entre nrf?lina 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 Mel (observar a entrância
de fonolitos, ao longo de um ctfrrego) sugerem que nesse local o
contato aparece provavelmente com mergulhos mais moderados ( ver
perfil interpretativo na Figrra 5-21). O bloco diagrama da Fi-
gura 5-21 mostra, resumidamente, a estrutura proposta para a
porção ocidental deste complexo.
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Figura S-21. Perfil interpretativo Nlv-SE, corpo do Morro do Mel,
(ver localização no mapa, a direita). Abaixo, bloco
-diagrrma interpretativo, ilustrando a forrai do cor
po Escala ê aproximada.
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S.4.".:. Os pequenos Corpos a N do Morro do Mel

Nesta área se observam vários corpos (bossas e

diques) de reduzidas dimensões (Figura 1-4^.

Nefelina sienitc "o* eudialíta (amostra 721). Como dique, ob-
serva-se uma rocha, a poucos centenares de metros a N do Morro
do Mel, de granulação media a média-grosseira, de textura fran-
camente foiaítica, com feldspato potássico tabular-placoide, ne
felina subedral e egirina como prismas e agulhas isoladas mili-
métricas . M * 7-10. Eudialita aparece como escassos grãos ro
xos intersticiais. A rocha assemelha-se mineralógicamente i
que aflora a E do Morro do Mel; a cor, entretanto, é mais escu-
ra.

Nefelina eienito porfiritiao (amostra 722). Como pequena man
cha triangular, observa-se a N do Morro do Mel um nefelina sie-
nito prrfirítíco, cinza escuro algo esverdeado, com fenocris
tais subidiomorficos de feldspato potássico centimetricos, colo
cados em matriz predominante de granulação média.

Nefelina eienitoa cinzas (amostra 761 a, 761 b). A 1 km a NW
da terminação ocidental do complexo, encontra-se uma área gros
seiramente triangular de rochas faneríticas, encaixadas em egi-
rina fonolitos (Figura 4-4). Embora de reduzida expressão, o
conjunto ali observado destaca-se pela variedade petrográfica .
Predominam nefelina sienitos cinzentos escuros, de textura hipi.
diomôrfica não foiaitica, de granulação grosseira, inequigranu-
lares. 0 mineral principal é o feldspato potássico; egirina en-
contra-se em pequenas proporções (M - 5), como agregados irregula
res intersticiais, nos quais também se observa alguma biotita .
Em parte , os minerais maficos aparecem como placas idiomõrfi -
cas triangulares, milimétricas a centimétricas, em parte recris
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talizadas (egirina passando para biotitai Em algumas amostras ,
encontra-se pouca pinta disseminada.

Na mesma ocorrência, a \ dos afloramentos onde
predominam as variedades cinzentas, encontra-se um facies cinza
claro (amostra 762), muito semelhante aos nefelina sienitos II
definidos nos corpos de lujauritos e chibinitos do Anel No-te
(cf. item 5.4.1.5). A rocha apresenta-se traquitõide, de granu-
lação média a média-grosseira, algo Ínequigranular, com feldspa-
to potássico idiomõrfico orientado, placóide (até 10 mm); egiri-
na ( M • 3-5) aparece como prismas e agulhas isoladas e pe -
quenas, comumente com pouca ou nenhuma orientação. Eudialita ro-
sada aparece como escassos grãos intersticiais.

5.4.7.3. Os Corpos de Nefelina Sienitos da Fazenda do Pratinha

Na parte sul-ocidental do maciço alcalino, encon
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, já nos domínios da Fazen-
da do Pratinha, o vale se alarga consideravelmente, ao cortarpri
meiramente ocorrências de nefelina sienitos e. posteriormente,os
arenitos que circundam a cidade de Aguas da Prata (Figura 4-4).

Os nefelina sienitos ocupam nesta área uma super
fície que excede os 4 km . Afloramentos destas rochas extendem-
se 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 nível de
reconhecimento, que mostram variada litologia, permitem identifi
car dois conjuntos diferentes, um com nefelina sienitos com eu -
dialita. o segundo com nefelina sienitos com biotita, que são
descritos a continuação.
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A) 0 Corpo de Nefelina Sienitos Cinzas com Biotita, da Fazenda

Pratinha

O-upando todo o vale do Ribeirão do Prata, encon-
tram-se afloramentos geralmente discontinuos de um nefelina sieni
to cinza, com biotita, que são interpretados como constituintes de
um único corpo de nefelina sienitos. Os afloramentos são, em ge-
ral, de qualidade pobre. Nas partes centrais do vale, encontram-
-se ocorrências mais contínuas, em parte in situ. Nas encostas do
vale, os nefelina sienitos se encontram apenas como blocos, geral
mente rolados, que se destacam da superfície fortemente intemperi
zada, os contatos com as rochas encaixantes são, por tal motivo,
todos inferidos ou, na melhor das suposições, apenas aproximados.

Petrografía.

A característica comum de todos os nefelina sieni
tos deste corpo é o aspecto cinzento, as texturas geralmente nào
foiaíticas. e a presença de biotita como mineral máfico único ou
predominante. Algumas variedades são descritas a continuação.

Nefelina eienito cinza groeaeiro aom biotita lamostra 7 6 8 , """li.
Esta rocha, que predomina nos afloramentos ocidentais do corpo
identifica-se pela granulação grosseira inequigranular, e textura
não foiaítica. 0 feldspato potãssico, predominante, aparece como
grãos irregulares alongados (até 15 mm), com inclusões de nefeli-
na; este último mineral encontra-se também como grãos intersti
ciais subédricos. A biotita observa-se como livrinhos de espessu
ra milimétrica, subédricos a anédricos, intersticiais ao feldspa-
to, que se distribuem como cristais isolados pela rocha; piroxê -
nio, em menor proporção, observa-se como prismas milimétricos, a^
go irregulares, isolados e intersticiais, separados da biotita ;
M - 3.
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Nefelina sienitos com biotita> granulação média (amostra 777).
Este tipo, aparentemente dominante no corpo, ê de textura não
foiaítica, de granulação média-grosseira. cinza médio a cinza -
bege, com feldspatos placoldes-irregulares, geralmente milimé -
tricôs; alguns poucos aparecem centimetricos. Os feldspatos
maiores mostram, freqüentemente, inclusões de nefelina, que
também aparece como pequenos cristais intersticiais. Os minerais
máficos distribuem-se como agregados pela rocha, ora de maneira
homogénea, ora constituindo "filmes" e conjuntos irregulares ;
encontra-se neles tanto piroxênio como biotita, com granulação
fina até muito fina. Fluorita intersticial observa-se em algu -
mas amostras.

Ne fe Lina sienito pegmatoide, de granulação muito grosseira, poi_
quilitiao (amostra 780). Localmente, encontram-se alguns pou
cos afloramentos onde o feldspato potãssico, cinza-rosado, apa-
rece como cristais enormes (mais de 10 cm) de contornos irregu
lares, em matriz média-grosseira "normal" . O feldspato, de cor
cinza médio, destaca-se ainda pela grande quantidade de inclu -
soes de nefelina euédrica (fina a muito fina), da ordem de 10-20
cristais por cm ; a textura sugere um
por processos do tipo "adcumulático".
cristais por cm ; a textura sugere um controle de crescimento

Observações geológicas, forma e estrutura.

0 corpo adota forma quadrangular, com superfície
aflorante de uns 4 km . Para SE, mapeiam-se algumas reentran -
cias de nefelina sienito, invadindo egirina fonolitos. A proje -
ção que se desprende, a NW, do corpo principal, é sugerida pela
presença de alguns blocos rolados, numa área de péssimos aflora-
mentos (Figura 4-4). Os contatos, a S, são com o embasamento, do
qual os nefelina sienitos estão em parte separados por um?, delga
da partição de egirina fonolitos (equivalente a uma "zona de con
tato" local?, ver item 4.1); nessa area, assim como também nos
contatos septentrionais (com egirina fonolitos), o corpo de nefe
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lina sienito se apresenta com os seus limites (geralmente infe
ridos) em parte subhorizontais (Figura 4-4).

A impressão geral que se depreende da forma do
corpo ê a de uma massa laminar, com alongamento maior no senti-
do do vale e que, a N e a S, se expande "transgressivamente"
subindo as encostas: a diferença de nível entre os contatos su-
periores (a S e a N) e a parte inferior do vale, de uns
130 m, define uma espessura aproximada mínima desta massa lami-
nar.

B) 0 Corpo de Nefelina Sienitos com Eudialita da Fazenda do

Pratinha

Este corpo aparece com forma grosseiramente tri
angular, ocupando pouco mais de 0,2 km . Contata a E com ro
chas piroclãsticas (brechas semelhantes ãs encontradas no Vale
do Quartel); a W, extendetn-se arenitos. 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 predominante um tipo fa -
ciolôgico bastante homogênea (amostra 766) caracterizado por
um nefelina sienito esbranquiçado, de granulação grosseira,algo
inequigranular, com textura foiaítica. 0 feldspato potássico
predominante, aparece esbranquiçado e levemente alterado, idio-
mórfico, com hábito tabular-plactfide (com tamanhos médios de
10-15 mm). Nefelina é subhedral e intersticial (3-4 mm). Egiri-
na mostra-se principalmente como agregados tardios, fibrosos-ra
diados, intersticiais, associada a eudialita roxa e a um silica
to prismático, cor creme, não identificado; M «15-20. Egirina
prismática irregular, de tamanhos milimétricos, é mais rara.Lo-

i

cálmente, observam-se segregações pegmatóides, de granulação
muito grosseira.
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A rocha é similar a algumas variedades grossei-
ras que se encontram no corpo de nefelina sienito com eudialita
do Serrote (cf. item 5.4.3.4), do qual se diferencia pelo predo
minio de egirina fibrosa tardia (em lugar de egirina prismática)

Os afloramentos nos contatos são de qualidade
muito 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 piroclasticas
(Figura 4-4), e se coloca em contato direto com o corpo de nefe
lina sienito com biotita (ver item anterior).

5.5. AS RELAÇÕES DE IDADE DOS NEFELINA SIENITOS.

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 Balão e vizinhan-
ças, 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 geometria dos
afloramentos sugere que o corpo de nefelina sienitos com eudia-
lita ê intrusivo nos nefelina sienitos com biotita. Por outra
parte, alguns diques de micro-nefelina sienito com eudialita,pro
vavelmente derivados dos nefelina sienitos com eudialita vizi -
nhos, cortam os nefelina sienitos com biotita. Outra vez, os
facies agpaíticos mostram-se posteriores aos de natureza não
agpaítica.
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Estas observações extrapolam-se para tcdo o ma-
ciço; em parte, a suposição vê-se fundamentada por critérios pe-
trogenéticos, pelos quais se supõe que os facies agpaíticos de ri.
vam dos miasquiticos, por diferenciação (ver item 7.6.6). A
Tabela 5-5 mostra um resumo das possíveis relações de idade.
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Tabela 5-5

Idades relativas de corpos de neielina sienitos, • ço alcalino de Poços de Caldas

(para correlações entre as variai .JCS. ver Tabeln 4-2)

Isoppos L'i-íZen-^doc, oc- •.• nji.~ KCU...; aci-a)

ZONA ur •• L.L NORTE

Corpos lujauríticos-ehibiníticos. c . .iitüs ¡ic Botclhos e chibinitos orientais

Pseudoleucita NeS?

NeS manchados''

NeS dú Pedreira e/ou NeS cinz. e com fluorita

ZONA DO ANEL OCIDENTAL

NeS ocidentais com eudialita e/ou NeS com eudialita, S do Ponto da Cascata

NeS finos ocidentais

ZONA no MORRO DO SERROTE

NeS com eudialita

NeS com biotita

NeS cinzas?

NeS porfiríticos e/ou NeS da Pedreira?

INTERIOR DO MACIÇO

NeS esverdeados?

NeS típicos da Pedreira e/ou NeS cinzas da Pedreira?

ZONA DO MORRO DO TAQUARI li BORDA ORIENTAL

NeS com eudialita, e lujauntos e chibinitos do Taquari

Corpo de NeS cinzas e com eudialita, borda oriental

Corpo de NeS porfiríticos , borda oriental?

NeS cinzas centrais, e NeS cinzas do Taquari?

BORDA MERIDIONAL

NeS com eudialita, Fazenda Pratinha?

NeS com eudialita. Morro do Mel?

NeS cinzas. Morro do Mel, e NtS cora biotita, í-azenda ¡'ratinha?

NeS: nefelina sienitos
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CAPÍTULO 6

O QÜIMISMO E A PETROGENESE DOS NEFELINA SIENITOS
DE POÇOS DE CALDAS

Neste capítulo, discutem-se varios aspectos rela-
cionados com a química e a petrogênese dos nefelina sienitos de
Poços de Caldas. Na primeira parte, focalizam-se aspectos de.scri
tivos. Nos itens restantes, discutem-se sucessivamente os seguin-
tes aspectos petrogenéticos:

- geração de magmas por reomorfismo de fenitos
- metassámatismo no manto e enriquecimento em álcalis e outros e

lementos incompatíveis
- origem de magmas de nefelina sienitos por fusão direta de ro -
chas do manto

- derivação de nefelina sienitos por cristalização fracionada
- relações genéticas entre nefelina sienitos miasquíticos e agpaí
ticos

- alternativas genéticas ligadas a "diferenciação líquida"
- nefelina sienitos e a sua colocação no vale termal insaturado
- origem dos corpos de lujauritos e chibinitos do Anel Norte

Encerra-se o capítulo com um resumo crítico das
idéias expostas previamente; parece-nos que urna consulta inicial
a sste ítem, embora ele represente o fecho do capítulo, permitirá
ao leitor obter uma visão panorâmica e acompanhar melhor as argu-
mentações detalhadamente discutidas nos itens precedentes.

6.1. 0 QUIMISMO DQS NEFELINA SENITOS: ASPECTOS DESCRITIVOS

6.1.1. Elementos maiores e menores.

0 quimismo de nefelina sienitos de Poços de Cal-
das encontra-se registrado na Tabela 6-1, onde se citam os teores
dos elementos maiores e menores, e os de alguns elementos traços.
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Tabela 4-1 (continuação)
Tabela i-1 (continuação)

HORRO DO SERROTE E VIZINHANÇAS
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99,91

1880

1850

0.19

1,122

2038

2400

79699

213

<10

280

2220

1500

210

47

380

284,6

7,9

9.1**

Necellna atônitos porfl

P6S8

54.0

0,32

31,1

3.4

0.72

0.13

0,16

l.l
C.8
9.2

2.50

-0,05

99.28

850

<20

0,02

1,002

1918

1007

76378

218

54

170

820
460

140

.70

64

449.3

4.8

0.20a

rltlcos

P667

54,6

0,30

19.8

3.0

0.65

0.20

0.15

1.2

7,3
8.0

4.06

<0,05

99,31

220

140

0,03

1,044

1798

1548

66416

<218

S3

170

880

660

160

74
38

390,7

5,2

0.193

AHOSTkA

8*0,

TiO,
2

A 1,0,
2 3

Ft,O,4 J
F«0
HnO

H<jO

CaO

Na,O
2

K,0
2

p.r.

2 5
Total

r pjwi

Cl

s t

Ca.

TI ppm

Hn

K

P

Rb
Sr

Zr
Nb

Pb

Ba

K/Rb

Sr/HL

Rb/Sr

Nefelina

PI 12-6

54,8

0,45

1»,S

2,6

0,43

0,24

0,25

1,2
6,4

10,5

2,26

0,09

$8,92

375

«20

0,04

HORRO DO SERROTE

• lo.tltos coa eudlallia

P)*4

54.5

0,32

19,6

3,2
0.57

0,30

0,18

1,1
8,1

8,6

1,10

0,06

99,63

280

67

0,04

do Sxrrot

T600

S4.6

0,J2

20,7

3,6
0.72

0.27

0,13

1,4
7.7

8.8
1,07

<0,05

98,76

1300

1510

0,U4

1,123 1,155 1,072

2698

íesa
87171

392

28

240
3010

300

120

80

1200

363,2

12.«

0,079

1918

2323

713Í7

202

75

ISO
2720

700
180

92

380

475,9

18.1

0,05S

191*

2090

7)058

<218

160

1(0

2S90

1700

330

66

220

454,«

U,2

0,062



Tabela 4-1 (continuação)

AMOSTRA

INTERIOR 0O MACIÇO

Kefellna sicnltoa da Pedreira e rochas associadas

P38 P3«4 P3S6 P371 P569C PS78 P3-1* P630* P622*

SiO,
« O ,

«IJOJ

r«,o3
F«O

MnO

"90
C«O

K,0

p.r.

»a°5
Total

r PI»
Cl

s %

54.4

o.ao
19.1
2.a
1.45

0.2c
0.4C

l.t
4.3

9.3
5.15

0.11

99.73

1040

70

0.05

53.2
0.92

19.4

3.1

1.01

o.ai
0.44

1.»
7.4

a.c
2.93

0.14

99.25

2000

230
0,04

52.»
1.0

19.8

3.4

1,0»

0.22

0.44

1.6
5.0

«.9
5.0«

0.1«

99,48

4C5
<20

0,05

54,3
0.85
19.7

3,1
1.15

0,18

0.43

1,9
«,5

«,7
2.00

0.13

98,94

1(50

1480

0,10

53,8
O.«2

20,2

3,1
0,57

0,20

0,25

0,99
«.2

9,3

4.13

0,09

99,45

1100

42

0,0*

54.7
0,88

19.1

3,8

0,51

0,24

0,55

1,8

7.1
8.»
2,35

0,12

99,95

2300

547

0.07

54,«
1,0

i».i
3,5

0,87

0,24

0.73

2,0

7,5

»,o
1,53

0.15

99,24

2580

1080

0,11

54, 6
1.0

1»,1
3,6

0,80

0,25

0,68

2.1
6,6

«,«
2,07

0,17

99,77

3100

1120

0,11

",0
0,85

19,2

3,2
0,87

0,04

0,56

1.7

7.2

».•
2,94

0,12

99,50

1160

194

0,07

53,6
0,56

20,1

2,3

0,65

0,24

0,43

1,5

8,0

»,7
3,32

0,06

99,44

2000

67

0,06

C a . 0.897 1,107 0,902 1,021 1,003 1,116 1,220 1,067 1,057 1,124

Ti pp»
Ma
K

P

y

Jth

Se

tr

Mb

Pb

Ba

X/Mi
Sr/Rb

Rb/Si

4796
2013

77209

480

47

330
1970

760

330

43

320

335.7

8.57

0,117

SS1S
1*26

71397

«10

75

aio
3350

600

160

76

810

339,9

15.5

0,065 •

5995
1704
73888

69«

6«

180

3110

480

150

74

830

410.5

17.3

0,058

5096
1393
72227

567

66

180

2S00

720

160

80

560

401,3

13,9

0,072

3717
1549

77209

392

120

200
1750

670

140

86

570

386,0

8,8

0,114

5276
1859

713*7

524

42

200
2670

«80

190

41

430

356,9

13,4

0,075

5995
2013

74718

655

4»

160
3140

770

210

42

620

415,1

17,4

0,057

5995
1936

73058

743

44

200
4150

800

211*

45

770

365,3

20,8

0,048

5094
310

64755

524

16

160
3290

560

170

42

620

359,8

16,3

0,055

3477
1856

72227

262

66

200
2340

980

260

47

440

361,14
11.7

0,066

* P3-1 • P630, ne fe l ina s l c n l t c s c i m a s da Pedreira: P622, ver t e x t o , Itéw 5 . 4 . 4 .

I
O



Tabela «-1 (continuação)

HOMO DC' TAQUARl E BOHOA ORIENTAL

ANOSTRA

S1O,
TIO,

FeO

NnO

NgO

c«o

Total

r PP»
Cl

s «

Nefelina alenltoa
cinsas do TaquarI

P646

53.9

0.61

18.9

3.J

0,58

0.23

0,40

1.4

8.0

3.27

0.09

99,28

2700

SOO

0.11

Nefelina

P642

54.2

0.70
19.1

3.4
0,58

0.24

0,51

1.9

5,4
7.4

5.75

0,09

99,27

sienltoa
centrais

P676

53,4

0.91
18.7

3.8
0.72

0.25
0.60

2.0

8.5
7.4

3.14

0.14

99.56

cinzas

P697

53.2
0,82
18.9

2.»
i.16

0.22

0.53
2.0

1.2
7.9

4,68

0.12

99,63

S30 12<0 1924

22 235 32

0.02 0.11 0.12

Nefelina slenltos
com eudtallta do

TaquarI

P6S3

53,4

0,50

3,1
0,43

0.41

0,20

1,2
8,3
8.7

3.48

«0,05

99.47

398

95
0,04

P692

53.8

0,65

4,5
0,58

0,44

0,30

1.5
8,4
8,6

l.M
0,06

99.56

2128

560
0,06

Nefelina slenitos
COM eudlallta, $

«Io TaquarI

P7S0

53,3

0,79

18,4

4,1

0,43

0.42

0,9»

1.6

8,4

8,8

2,66

0,09

99,14

3300

460

0,05

C a . 1,189 0.865 1,176 1,079 1,199 1,235 1,268

TI

Na

K

n>
Sr

Sr

Mb

Pb

K/Rb

Sr/Rb

Rb/Sr

3656

1781

71397

392

<10

160

7380

250

80

40
SOO

446,2

46.12

0.022

4196

1859

614JS

392
86

180

4360

210

140

44

840

341.3

24,2

0.041

5455

1936

61435

«10
<«

180
3140

420

150

46
800

341,3

17.4

0.057

4916

1704

45586

524
94

160
2950

490

140

46

580

409,9

18,4

0.OM

2997

3175

72227

<21«

150

180

3380

1700

360

36

430

401,3

18,8

0,053

3897

3562

71397

262
62

180
3360

820

170

94

250

396,7

18,1

0,055

4734

3752

73058

392

30

150
4520

600

300

48

«10

487,1

30,1

0,033

I

o



Tabela 4-1 (continuação)

BORDA HERIDIONAX.

AMOSTRA

«10,

TIO,

A1,O,

re,o,
reo
MnO
ngo

Cao
Ma,O

*2°
r.r.
r,o5
Total

F ppn

Cl

« %

Nefelina
plexo do

P706

54.4

0,55

X9.0

3.1
1.16

0,28

0.28

X.6
S.l

a.6

2.24

0,05

99.36

2300

X060

0.07

slanttos, coa*
Morro do Mol

«720

56.3

0,25

X9.X

<
1

(

1

(

J

i

1.7

».43

».X9

>.20

).»«

(.3

1.6

1.56

<o,os
9»,63

420

30

0,03

Nefullna stsnltos cln
zas con biotlt.i.VM^cn

da Pratlnhd ~

P768

56,0

o.*s
20,4

2.2
1.14

0.22

0.27

0,81

3.4

11,1

2.45

0,05

99,74

900

65

0.06

P777

55.7

0.24

21,3

1.5
0,43

0,19

0,12

0,61

5,2

13,5

0,93

0,07

99.79

2000

44

0,18

Nefelina alanltos com
eudlallta, Fatenda

Fratlnha

»7*«

55,9

0,31

X9.4

X.6
0,43

0,21

0,33

0,58

6,3

12,0

2,04

«0,05

99,15

1240

130
0.05

C.a. 1.1*2 1,084 0.91C X.C8S

Tt pp»

Mn

K

V

y

*b

ar
Ir
Nb

Pb

Ba

K/M>

8r/Rb

Rb/Sr

32*7

21*8

713*7

218

78

130

3220

800

190

50

tso

549,2

24.8

0,040

X499

X471

79699

<218

«10

220

2510

380

XiO

36

90

363,3

XI,4

0,088

4077

1704

100454

218

60

740

1050

1500

200

43

620

135,8

X.4
0,704

1439

1471

112077

305

<10

670

X06S

380

xxo
27

230

167,3

X.6
0,62»

1,203

1858

1626

99624

«218

30

730

650

650

180

52

200

136,5

0,9

1,124

O*
I



6-08.

As análises somam geralmente de 98 a 991; vários elementos consi-
derados traços (e.g., Cl, F, Zr, Sr, etc.) encontram-se nestas ro
chas em quantidades inusuais e contribuem, em conjunto, com teo -
r^s que freqüentemente totalizam mais de 11. Não se conta ainda
com dados sobre Terras Raras (TR), que provavelmente aparecem ne£
ta suite de rochas em quantidades também significativas (haja vi£
to, por exemplo, a importância de vários minerais portadores de
TR; cf. também dados sobre TR em outros maciços alcalinos, e.g.,
GeTasimovsky, 1974). Algumas considerações sobre as técnicas ana-
líticas, com considerações sobre a influência da alteração sobre
o quimismo, registram-se no item 2.4.3. As normas das rochas, jun
to com alguns outros parâmetros químicos,representam-se na Tabela
6-2.

A Tabela 6-1 registra o quimismo de todos os ti-
pos faciolõgicos importantes que foram mapeados no distrito ( ver
Figura 4-4), faltando apenas determinações químicas do pseudoleu-
cita nefelina sienito; esta ausência justifica-se por razões téc-
nicas, já que o tamanho excessivamente grande de muitas pseudoleu
citas (10-15 cms) requeriria a moagem de mais de 1 tonelada de ro
cha para a obtenção de uma amostra meida representativa.

0 quimismo dos elementos maiores reflete a compo-
sição mineralógica extremamente monótona das rochas (comparar com
Tabela 5-3). As variações químicas, como se constata a seguir ,são
pouco marcadas: SiO2, 49,5 até 56,3; TiO2, 0,23 até 1,1;

A12O3, 14,7 até 22,5;Fe2O3, 1,5 até 8,4;

FeO , 0,29 até 1,45; MnO, 0,04 até 0,52;

MgC , 0,06 até 0,73; CaO, 0,48 até 3,2 ;

Na2O,<3,4 até 8,8; K20, 5,9 até 13,5;

P2<35, < 0,05 até 0,19.

A pequena margem de variação inviabiliza, por exemplo, a constru-
ção de diagramas normais de variação.

Apenas quatro óxidos contribuem para formar mais
de 80S das rochas: SiO-, Al-CL, Na2O e K-0, aos quais se adiciona,
com contribuição geralmente menor, principalmente o Fe-O_. Outros
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Tabela 4-i

Noriraa C1PN de nefelina «lenltoi do maciço alcalino do Poçoa 4c Caldas

ANEL NORTE

Nefelina slenitos cinta*

42,57

M 2 2

32,76

P413

38.34

P432

38.46

Nefelina ala
nitoa com

fluorita

« 2 5

3»,57

Nefelina sienl-
tos Manchados

PS40

44,17

P541

49,49

3.12

Clilblnito* de Botelho*

P410 P411b P476 P462

36,80 11,27

4,98 9,48

21,60 12,27

• .12

le 20,64 26,68 26,97 18,91 28.10 1.9,9 21,64

ne

ns

CM
ac

di

he

vo

fo

fa

11

•P

fl

til

Total

0*

Ks

Ne

30,06

«.2t

8.42

0.68

0.85

0.31

0,65

0.1»

0.29

98.89

28,99

47,02

24,09

20,75

6,13

7.32

1.31

1..3B

0.41

1.05

o.o
0.65

98.87

J6.79

47.33

25.88

15.27

4.28

6.44

0,69

1.31

2.48

0.92

0,29

0.47

97,69

29,76

51,29

18,34

24.93

V99

6,40

0,93

1,20

0,43

0.55

0.11

0,25

P.05

96,22

26.50

43,20

30,29

17.04

3.74

S.ll

0,03

0,10

0.82

0,43

0.11

0.56

97,60

29,29

50,5?

20,12

32,16

9,02

«.13

1,54

2.21

0,44

0,90

0,27

0,23

0,03

97,09

25,05

33,88

41,06

22,63

6,69

9,46

1,45

1,5*

1.39

1.37

0,20

0,44

0,24

98,24

30,37

36.93

32,70

24,97

4.97

16,69

1.54

2,98

0,77

1,04

0,11

0.17

95,22

27,22

11,33

41,45

22,03

6,03

16,55

0,82

1,83

2,29

1.81

0,16

0,65

94,92

28,87

29,1»

41,94

18,14

5,05

15,94

1,20

1,01

1.52

2,02

0,23

i,02

0,75

•6,11

25,54

46,71

27,74

15,43

9,77

7,15

0,57

1,66

0,11

0.44

0.62

0,11

0.14

0.21

97,19

21,14

24,11

52,54

•b: albita: ac: oculta; a m anortltai ap: apatita; ci corindón) di: diopsldloi fai faialltai tot forsterlta; fli fluorita;

he: hedenberglta; hit h*llt<i; hn; hcmatlta; Di Unenltai kpt kallofllit.ai leí leucltai «ti «agnetltat nei

ns: metasllicato Je fódio; or: ortocl¿slo¡ pí: perofsklta; woi wollastonita.

r*Ss kalsillta; Hci n'.fflln.->¡ Czi quartzo (* en peso).
I
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Tab*la 6-J (continuação)

LuKW)

PIO-5

or

ab

an

le

35.(2

5.OS

LuKE)

M23b

3C.18

3,«3

ANEL NORTE

Corpo* lujaurtt icoH - c h l b l n t t l c o *
LuIKK)

P134

46,52

NaSI'.W)

S/n9

4B,47

NeSIKM)

PS3a

54,87

8.38

1.53

Chlb(H)

P47

SC,72

1,86

1.80 3,54

Chlblnltot
oriental*

PS43

40,06

5,20

ac

di

he

wo

(o

18

3

23

3

3

1

. 9 1

. 6 9

. « 0

. 0 3

. 7 2

. 0 4

20

4

23

2

3

1

. 1 8

. 0 6

. 5 9

, 1 9

. 6 2

. 0 3

27,01

6.39

12,21

1.86

0,10

1,34

26,15

6,20

8.36

0,98

1.61

0,53

28,44

0,38

0,76

16,32

S.53

15,78

1,10

0,41

2.33

26,83

5,62

11,00

0,61

2.44

2,31

11

«p

(1

hl

Total

0«

Na

1.X6

O.xl

0.33

0,05

91.33

29,69

33,97

36,34

0,11

0.13

0,06

95,93

28,80

34,27

36,92

0,87

0.11

0,58

0,68

99,48

27,32

36,82

35,86

0.77

0.11

0.84

1.02

98,59

28,02

38.52

33,46

0,44

0,12

0,63

0,74

98,69*

30,02

34,00

35,97

1.42

0,14

0,65

0,05

96,31

33,02

41, B3

25,15

1,39

0,22

0,86

0.31

96,87

25,97

36,81

37,21

a) 0,88 »t .
1,49 t.m I

o



Tabela i-I (continuação)

«MOSTRA

or

•b

ANIL OCIDENTAL

Nefelina «lenltoa fino»

P53O

47,62

Nefelina atónito* ocldentala coa audlaltta

«12 PS22 Í752»

43.88 47,97 45.92

5,17 1,2» 3,66

le 1.1»

27.4C 19,89 IS,44 25,90

S,»3

ac

di

ha

wo

fo

f*

11

ap

fl

hl

Tota)

0*

K*

• .71

1.1«

a.S7

0.J4

0

0

0

0

97

27

3C

36

.86

.14

.«7

,33

.»9

.3»

.31

.00

13,84

1.17

3,21

0,08

0,27

0,80

0,11

0,65

0.02

96,02

30.97

36,06

32.97'

10,13

1,1*

1,49

0,5»

0,79

0,16

0,46

97,48

28,SI

36,49

34,99

»,98

1.34

2,82

0,1»

0.87

0,13

0,13

0,17

»7,04

28, SO

34,56

36,93

'Nefelina slenitos cora cudiallta, S do Porto da Caacatn O"
I



Tabela €-2 (continuação)

or

»b

•n

lc

NORKO DO SERROTE C VIZINHANÇAS

Nefelina alenltoa
cimas

P178

41,69

18.52

Nefelina aienitoa COM
blotlta

P314

46.61

0.43

P341

48,53

4.91

Nefelina slenltos porfl
rltlcos ~

P658

42,74

7,13

P667

45,00

2,78

Tabela 6-2 (continuação)

MORRO DO SERROTE

Nefelina alenitoa con eudlallta do Serrote

P112-6 P364 P600

or 44,51 44,87 43,21

ab

an

le 12,14 3,14 4,98

iw

n*

ca

«c

dl

he

wo

to

fa

11

ap

fl

hi

Total

0»

KS

Me

23.13

6.53

S.04

0.70

1.38

0.11

0.28

0.64

0.11

0.21

0.0S

98.40

27.72

44,53

27.75

31,26

7,75

4.67

0.97

1.81

0.62

0.72

0.18

0.38

26.94

7.66

6,70

1.14

0,99

0.62

0,11

0,37

29,60

6.77

6,61

0,82

1.86

0,48

0,58

0,11

0,17

28,05

6.93

8,25

0,77

1.91

0,88

0,54

0,11

0,03

ne

na

CM

ac

di

he.

wo

fo

fa

11

•P

fl

hl

95,38 98,27 96,87 95,28 Total

25,85

34.22

39.93

27,76

38.76

33.53

25,68

37,07

37.25

27.30

33,72

38.97

0*

Xs

Ne

21,

6,

7,

1,

0,

0,

92

06

82

30

90

96

0,8?

0,20

0,06

96,70

28,71

43,39

27,90

27

7

8

0

1

0

,58

,88

,89

,93

.94

,55

0,56

0,13

0,05

96,56

26,62

37,06

36,29

29

7

7

0

2

1

,67

,58

,16

,«7

,32

,22

0,58

0,11

0.25

0,74

97,97

25,73

36,16

38,11



Tabela C-2 (continuação)

AMOSTRA

or
•b

•n

lc

P34 P38

40,54 S«.«

3.35

«.42

INTERIOR DO MACICO

Nefelina slenitos da Pedreira e tochas associadas

P384 P386 P371 P549c PS7S P3-1*

52,61 44,90 40,96 47,22 47,28 45,98

13.09

5.30

3,32 9,20 1,27 3.50 3,17

44,01

4,49

•622*

40,68

«,81

26.97

7.03

«.5»
a.27

1.31

1.03

10,94 15,83

0.94

0,50

1.04

0,43

«X

he

wo

<o

fa

11

•P

f l

hi

Total

Q»

«»

•PJ-1 • P630, n e f e l i n a s l e n l t o s c l r u a s da Pedre i ra . P62?, v e t t e x t o , item 5 . 4 . 4 .

27,39
5.73

8,56

2.21

1.87

0,90

27,07
5.54

8.59

1.29

1.31

0,13

26,22
6,37

10,55

2.84

1,04

22,66
4.86

• ,84

3,82

0,79
0,48

25,66
5,57

10,01

3,51
0,51
0,75

26,08
«.«7

8,63
2,98
0,46
0.91

28.56
6,40

4,38

2,23
1.23

0,49

1,67
0,31

0,37

0.03

96,54

36.06

37,45

36.46

•) 3.21 at .
0,59 hn.

1.52
0.26

0.19

94.Í8*

37.94

38.04

24,01

1.99
0.37

0.07

94,45b

35,22

36,47

26.12

b> 1,30 a t .
2,50 ha.

1.54
0.29

0.31

0.24

97,26

26,66

34,91

36,23

1.13
0,20

0,20

95.61

26,17

38.76

35.05

1.53
0,27

0.43

0,08

97,88C

27,76

37,14

35.09

c) 0,07 pf

1.05
0.34

0.49

0,18

96,08

40,04

30,86

1.82
0,38

0,58

0,17

98,12

27,70

38,00

34,30

1.54
0,27

0,21

0,03

96,70

28,43

33,62

37,95

1,06
0.13

0.38

96,36

25,54

36,86

37,57

I



Tabela fc-2 «continuação)

AMOSTRA

or

•b

•n

lc

Nefelina slcnltos
cinzas da To¡--:I

P641

45.55

2.85

HORRO DO TAtiUAKl K bORÜA ORIENTAL

Nefelina

P642

43,74

25.36

6.02

slenitoa
centrals

P676

41,85

1,40

cintas

P697

44,72

0,39

Nefelina
com eui* i

Taqi

P653

39,94

sioni tos
lallta do

P692

36,64

Nefelina olenttos
com end lalita, S

do TaquarI

P750

40,85

7.51 9.82 7,56

dl

he

wo

fo

f*

25.87

7.67

9.23

?.O8

0.88

0.26

11,02

11

•P

fl

hl

Total

Q*

KS

Re

•) 0.

2.

62 l»t.

97 ha

1.12

0,20

0,52

0,08

96,33

27,54

37,62

34,84

1.95

0.26

27,75

7.88

10,51

3.08

0,51

1.36

27,41

6,94

8,01

2.73

2.13

0.67

2'...

7.

10,

1.

1.

0.

99

58

58

03

31

99

26,

7,

12.

1,

1.

0.

13

54

58

56

54

68

1.33

0.21

0,09

93.57*

38,08

31,02

30,90

1.65

0,31

0,23

0,03

96,57

26.36

33,50

40,14

1.

0,

0,

95,

26,

35,

38,

49

27

35

14

87

04

oa

0.91

0,11

0,07

96.03

26,29

38.30

35,39

1.19

0,14

0,41

0,10

98.32

25.52

38,47

36,00

24,02

7,62

11.51

1.83

0,49

0,82

1.45

0,20

0,64

0,08

97,06

27,22

39,61

33,16

I
t—I



Tabela 6-2 (continuação)

AMOSTRA

«b

lc

Nefelina slenitos, ccn-
plexo do Morro <io Hei

P708

44,63

J.«0

BORDA MERIDIONAL

Netolira slenitos cln
ios con blotlta. Fa-

zenda Pratlnlia

P720

S3,88

P768

71,53

3.44

3.07

P777

34,84

0.72 3J.8S

Nefelina «tenitoi. com
eudlallta, Faiendn

Pratlnha

P766

49,64

15,70

dl

he

«o

fo

fa

11

*P

fl

hl

Total

26. IS

7.89

8.68

1.46

3.17

1.01

0.11

0.45

o,ia

97.46

0*

Rs

Ne

a) 0,

2.
0,

59

49
48

27

37

35

c.

Mt
h.-n

.24

.60

.1*

#

23

5

10

1

1

0

.44

,26

.33

,C4

.32

.47

0.46

0.11

•.07

97,10

3.73

0,47

1,29

0,12

0,18

18.22

S.S6

4,24

0,30

0,66

0.11

0,2»

0.44

0.16

0.39

97,38a 99,06

30.24

39,55

30.21

36.59

45,82

17,58

28,02

51.01

20.97

17,55

4.54

0,81

0,57

0,30

0,27

0.58

0.11

0,23

0,03

97,24

31.07

47,76

21,17
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óxidos, importantes nas series calco-alcalinas normais (tais co-
mo CaO, MgO e FeO) encontram-se quase sempre em quantidades mui-
to reduzidas.

0 quimismo das rochas corresponde-se entreitamen
te com o que apresentam os vários minerais formadores de rochas
(ver M.Ulbrich, 1983). A maioria das rochas são leucocráticas ou
até hololeucocraticas. 0 piroxênio augítico é raro, predominan-
do as egirina-augitas e egirinas. As nefelinas são da variedade
"meso-potassica" e os feldspatos potássicos são, com poucas exce
ções, muito ricos em Or. Albita, um mineral pouco comum, é pra-
ticamente feldspato sódico puro; inexiste plagioclásio nas ro-
chas. Quando presentes, apatita, titanita, opacos e até biotita
encontram-se em proporções geralmente muito pequenas. A altera -
ção mais importante é a que converte os minerais félsicos primá-
rios em natrolita e analcima; alteração em sericita e cancrinita
é mais rara, e calcita se observa poucas vezes.

Estas características mineralógicas explicam a
pequena variação nos conteúdos de silica e alumina, a extrema ri_
queza em álcalis (tipicamente, Na~0 + K-0 > 154), e até o ca-
ráter perpotássico, haja visto que a maioria das rochas tem ex-
cesso modal de feldspato potássico, rico em Or (Figura 6-2; para
símbolos, ver Figura 6-1 ) .Os teores relativamente baixos de
P-Oç., MgO e CaO concordam com a ausência, ou a pouca importância,
de hospedeiros minerais adequados (e.g..apatita, augitas, anfi-
bólios comuns); analogamente, espera-se que a maioria das rochas
sejam relativamente pobres em FeO, dada a ausência (ou pequena
quantidade) de augita , opacos e biotita, e o caráter leucocráti_
co (ou até hololeucocratico) das várias rochas. Merece destaque,
de qualquer forma, o conteúdo elevadíssimo de K~0, que converte
o distrito em verdadeira "província perpotássica" (para comentá-
rios sobre Ti, Mn, e outros elementos, ver item seguinte).

Uma cópia da Figura 6-1 encontra-se também como encarte, no
final do presente texto, para facilitar o seu uso como refe
rência.
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A Lujauritos e chibinitos
m (Anel Norte)

_» Chibinitos de Botelhos
W (Anel Norte)

•
NeS ocidentais coa eudialita
(Anel Ocidental)

am NeS coa eudialita do Serrote
™ (Morro do Serrote)

•
NeS coa eudialita do Taquari
(Morro do Taquari)

T M NeS coa eudialita, Sul do
•• Taquari

y NeS coa eudialita,
* Fas.Pratinha (Anel Meridional)

/jv NeS Manchados
(Anel Norte)

s-v NeS Finos
W (Anel Ocidental)

NeS da Pedreira: tipicos

cinzas

outras variedades
/\ NeS cincas
*-* (Anel Norte)

A NeS coa Fluorita
(Anel Norte)

A^ NeS cincas centrais e Tipo Taquari
(Morro do Taquari e borda oriental)

gat NeS cincas coa biotita,
^ Fas.Pratinha (Anel Meridional)

M A NeS cinzas, Morro do Mel (Anel Meridional)
(Triangulo cheio: facies coa eudialita)

• H9& cinzas do Serrote
T /„ d 0 serrote)

A NeS coa biotita do Serrote
(Morro do Serrote)

O NeS porfíriticos
(Zona da Cascata, e tc . )

Figura 6-1. Símbolos identificadores dos virios facies de nefcli
na sicnitos de Poços de Caldas, NeS: nefelina sicnir

tos. A oruz, e os etmboloa ohtioe, assinalam os
facies agpaíticos: a letra * , junto com timbólos va
uiot (ou paraialmenf ohtioo) identificam os facie?
miasquíticos e intermediarios.
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14-

12-

10-

N o 2 O %

Figura 6-2. Teores de K20 e Na.O, nefelina sicnitos de Poços
de Caldas. A 1 intui continua 1:1 identifica iguais pro
porções dos dois óxidos (proporções em peso); a li~
nha tracejada 1:1, iguais proporções moleculares(ver
Tabela 6-1 e Figura 6-1).
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Na Figura 6-2 observa-se uma separação bastante
clara entre as rochas agpaíticas e as miasquíticas e intermediá-
rias (ver Apêndice £). A identificação dos facies agpaíticos ba
seia-se, neste trabalho, principalmente na aparição dos "minerais
agpaíticos" e especialmente da eudialita, o que supõe um quimis-
mo com excesso de alguns elementos críticos (e.g., do Zr). A Fi-
gura 6-2 mostra que as rochas perpotássicas não são, em geral,a£
paíticas, por inexistirem nelas os típicos minerais agpaíticos .
As tendências evolutivas no distrito, portanto, concentram al-
guns elementos críticos (Zr, etc.) apenas nas rochas que se apre
sentam com suficiente Na (ver também discussão sobre o Zr, abai-
xo, e item 6.I.4.).

6.1.2. Elementos traços e menores: discussão.

A seguir, discute-se a variação nos teores de al̂
guns dos elementos traços analisados (Tabela 6-1), que se Tepre
sentam, em várias figuras, em função do teor de K (expresso em
ppm); paralelamente, discute-se também as variações nos teores
dos elementos menores Ti, Mn, Cl, F , P e S, com vistas ã ident¿
ficação dos minerais hospedeiros. Informações mineralógicas e
geoquímicas sobre estes minerais foram colhidas em Vlasov et ai.
(1966), Ramdohr e Strunz (1978), Strunz (1977) e no "Handbook of
Geochemistry" (editado por Wedepohl, 1978). Na Tabela 6-3, ofe-
rece-se uma compilação dos minerais raros de nefelina sienitos(e
outras rochas alcalinas) mais citados na literatura (para comen-
tários, ver discussão a seguir). Como referência para registrar
os conteúdos de elementos traços em rochas ígneas, em geral, e
em nefelina sienitos, em particular, consultou-se o "Handbook"ci^
tado e a compilação de Gerasimovsky (1974) .

Ti (Figura 6-3). E elemento importante, ou principal, em vários
minerais opacos e máficos. Ti encontra-se, adicionalmente, em
vários óxidos típicos de rochas alcalinas (e.g.,zirkelita, lopa-
rita, priderita, etc.) .ainda não citados no distrito, e era ai -
guns dos minerais agpaíticos mais comuns (astrofilita, lamprofi-
lita, rinkita-rinkolita, etc; em geral, Ti é constituinte da



Tabela 6-1

Coaposição quíaica de alguns dos Binerais raros encontrados eu nefelina sienicos e rochas afins
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low

•
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V n
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•"• *» •» » « K ppm

Figura 6-3. Teores de Ti e Zr (vs K), cm ppm, nefelina sienitos
de Poços de Caldas (ver Tabela 6-1 e Figura 6-1). 0
conteúdo de K representa-se em ppm divididos por 100.
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maioria dos silicatos de metais raros)• A quantidade deste ele -
mentó, em Poços de Caldas, varia desde 1000 ppm até 6000 ppm .
H elemento menos importante nos piroxênios, anfibõlios e bioti -
tas dos nefelina sienitos (M.Ulbrich, 1983). Os piroxênios do
distrito, com esquema pleocróico normal (desde soda augitas até*
egirinas) mostram teores variáveis de TiO^C entre 0,47 e 2,10%),
enquanto que os de cor verde intenso têm mais de 3,001 e os
azuis, mais de 4,151 (até 5,4P", TÍO?) Cpara um esquema de cor
aplicável aos piroxênios de distrito, em função dos conteúdos de
Ti e Na, ver M.Ulbrich, 1983). As biotitas do distrito mostram
desde 2,651 até 4,301 de TiO-, e as arfvedsonitas, desde 0,40 até
1,421. As rochas ricas em K são sempre pobres em minerais máfi -
cos (e portanto mostram conteúdos menores de Ti, Figura 6-3). Os
maiores teores de Ti observam-se em algumas rochas miasquíticas
(com titanita) e em várias das rochas agpaíticas (nas quais o
Ti encontra-se nos piroxênios e em vários minerais agpaíticos ).
Muitos dos tipos mais marcadamente agpaíticos (e.g. , alguns lu -
jauritos) apresentam-se apenas com teores moderados de Ti;nestes
facies, o Ti aparece nas egirinas e em alguns poucos silicatos de
metais raros (pouco ou nada de Ti é acrescentado pela eudialita,
um mineral importante nessas rochas).

A literatura mostra que os nefelina sienitos do
mundo se apresentam, característicamente, com teores de TiO- in-
feriores a li; os nefelina sienitos de Lovozero e Khibina con
têm, em média, 6500 ppm de Ti, enquanto que os de Ilímaussaq a
presentara valores médios de 2070 ppm.

Zr (Figura 6-3). 0 Zr é elemento essencial numa grande quanti-
dade de silicatos (além de zireão, também eudialita, catapleiita,
benitoíta, elpidita, vlasovita, lovozerita, wadeita, wííhlerita ,
lavenita, e vários outros, a maioria desconhecidos no distrito);
aparece adicionalmente em vários óxidos como constituinte essen-
cial ou pelo menos importante (baddeleyita, zirkelita, ilmenita,
magnetita, eventualmente também pirocloro).

0 Zr encontra-se, como elemento menor, nos piro-
xênios dos nefelina sienitos de Poços de Caldas (0,03 até 0,50 %
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de ZrO2, sendo os teores mais comuns de 0,10-0,251; M.Ulbrich,
1983), e em biotitas e anfibólios. Em geral, os nefelina si en i.
tos agpaíticos do distrito são mais ricos em Zr, devido à presen
ça do Zr nas egirinas e, principalmente, pela contribuição da eu
dialita (e outros silicatos de metais raros com Zr). A maioria
das rochas com teores baixos de Zr, no distrito, são pobres em
minerais mãficos.

Convém salientar que muitas das rochas ricas em
K (e.g., nefelina sienitos da Fazenda Pratinha, cinzas e com fluo
rita do Anel Norte, etc.) mostram apenas conteúdos moderados de
Zr (e de varios outros elementos, tal como o Ti; cf. Figuras
6-2 e 6-3); isto sugere que o sistema químico desses facies per-
potássicos não favorece, provavelmente, a cristalização de al-
guns dos minerais considerados típicos de suites perpotássicas
(e.g., wadeíta, priderita, o anfibolio magnoforita, etc.); se
eles aparecerem, devem encontrar-se em quantidades muito reduzi-
das.

Em Ilímaussaq, Lovozero e Khibina, os teores me
dios são de 4700, 3500 e 600 ppm, respectivamente (no kakortoki^
to de Ilimaussaq, entretanto, encontram-se teores de 30000 ppm).
A maioria dos nefelina sienitos de outros maciços no mundo inte¿
ro raramente mostram abundancias superiores a 600 ppm.

Nb (Figura 6-4). 0 elemento substitui Zr e Ti, e concentra-se par
ticularmente em ilmenita, Ti-magnetita, e titanita; apresenta-se
também como elemento menor ou traço em vários silicatos de me-
tais raros, em parte ainda não descritos em Poços de Caldas(e.g.,
rinkita, nenadkevichita, wfcfhlerita, lomonosovita, hjortdahlita ,
murmanita, e outros). Em alguns casos, minerais de Ti e/ou Zr po
dem ser anormalmente ricos em Nb (e.g., astrofilita, catapleiita,
baddeleyita,, eudialita, kupletskita, labuntsovita, lavenita, mo -
sandrita, zirkelita, e vários outros, a maioria não conhecidos no
distrito).

Os teores de Nb nos nefelina sienitos de Poços de
Caldas variam entre 60 ppm até um máximo de 600 ppm. Os mais ri-
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l'f
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x

100

D D

A A
Kppm

Figura 6-4. Teores de Nb e Y (vs K) cm ppm, nefelina sienitos de
Poços de Caldas (ver Figura 6-3). As setas identifi-
ca* as rochas com Y < 10 ppm (Tabela 6-1).
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cos en Nb são os agpaíticos, onde o Nb reside provavelmente em
eudialita e outros silicatos de metais raros (com Zr e/ou Ti).

No resto do mundo, o conteúdo de Nb nos nefelina
sienitos varia entre 110 e 700 ppm; em Ilímaussaq, Lovozero e
Khibina, a média é de 525, 700 e 150 ppm, respectivamente.

Y (Figura 6-4). Este elemento, de comportamento geoquímico aná-
logo ao das Terras Raras, encontra-se (junto com TR) em alguns 5
xidos e carbonatos (e.g.,loparita e bastnaessita, ainda não men-
cionados no distrito) e silicatos agpaíticos (rinkita-rinkolita,
kainosita, steenstrupina, e outros, dos quais so o primeiro foi
citado em Poços de Caldas). Y também se concentra em melani-
ta e titanita. Outro hospedeiro importante é a fluorita, princi^
pálmente na variedade itrio- fluorita.

No distrito, as rochas mais ricas em K (nefelina
sienitos cinzas e com fluorita do Anel Norte, cinzas da Fazenda
Pratinha, ver também capítulo 5) são pobres em minerais .máfi -
eos; mostram teores muito baixos de Y e quantidades elevadas de
F (Figura 6-8), o que sugere que o Y encontra-se nestas rochas
como elemento menor ou traço na fluorita. Muitas das rochas ag-
paíticas, por outro lado, mostram bastante Y e, simultaneamente,
também teores elevados de F; isto sugere que Y se encontra loca-
lizado em silicatos raros (com F e/ou Y) ou, alternativamente,em
ítrio-fluorita (e/ou villiaumita?) (ver também discussão sobre
F, abaixo).

Os teores, em nefelina sienitos de outros maci-
ços, são da ordem de 40-300 ppm, com média de 250 ppm; rochas com
eudialita, entretanto, chegam a mostrar médias de até 480 ppm
(Lovozero).

Sr (Figura 6-5). 0 Sr é elemento menor ou traço em vários mine-
rais máfícos (e.g.,Ca-piroxenios, biotita, anfibõlios). E ele -
mento essencial na lamprofilita. Conteúdos significativos de Sr
encontram-se também em feldspatos potássicos.
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As variações no teor de Sr são extremas nos nefe
lina sienitos de Poços de Caldas (desde aproximadamente 500 ppm
até mais de 7000 ppm); os coa conteúdos maiores são os nefelina
sienitos cinzas centrais e da Pedreira (Figura 6-5). Cono compa-
ração, basta assinalar que são extremamente raros os exemplos,na
literatura universal, de rochas ígneas feldspaticas com teores de
Sr superiores aos 3000 ou 4000 ppm. Nas rochas agpaíticas do di£
trito, o Sr está contido preferencianente nos silicatos de me-
tais raros (Sr não é detetado em egirinas, M.Ulbrich,1983). Nos
facies com os maiores teores, o Sr se hospeda no feldspato pota£
sico, já que as rochas são relativamente pobres em máficos (os
núcleos de feldspatos potássicos do nefelina sienito "híbrido"da
Pedreira mostram conteúdos de SrO de 1,30-1,401; ver M.ülbrich ,
1983, para maiores detalhes e discussão).

Uma revisão da literatura mostra que as rochas
ígneas mais ricas em Sr são algumas das efusivas perpotássicas
(kamafugitos e outros lamproítos) (até 4800 ppm), os carbonati -
tos (até 12000 ppm) e muitos nefelinitos, leucititos e meliliti-
tos (até 3300 - 3600 ppm). Em nefelina sienitos, citam-se médias
de 50 (Ilímaussaq), 610 (Lovozero), 1070 (Khibina) e 3500 ppm
(maciço miasquítico de Stjerafíy , Noruega) .

Rb (Figura 6-5). 0 Rb apresenta-se como elemento traço nos felds_
patos potássicos, biotita e muscovita (que, no distrito, encon -
tra-se como mineral hidrotermal).

Em Poços de Caldas, os conteúdos variam entre
120 e 700 ppm; como a correlação entre Rb e K é moderadamente
positiva, Rb deve estar contido preferentemente nos feldspatos
potássicos (e nefelinas?).

Os nefelina sienitos de outras partes do mundo
mostram, em geral, teores de Rb que raramente ultrapassam 300
ppm; em Ilímaussaq, entretanto, os nefelina sienitos possuem em
média, 590 ppm.
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Mn (Figura 6-6). Tendo afinidades geoquímicas com Fe +, o Mn
encontra-se tanto em óxidos (magnetita, ilmenita) , como em sili-
catos máficos (anfibólios, piroxênios, biotita). Dados da lite-
ratura mostram que magnetita e ilmenita estão freqüentemente mui
to enriquecidos em Mn (ate 15000-20000 ppm). Feldspatos potássi-
cos e muscovita (esta, em Poços de Caldas, de origem hidrotermal)
contêm pouco Mn (menos de 50, e entre 200-400 ppm, respectivamen
te). Titanita mostra até 2000 ppm. Mn é elemento importante em
varios silicatos de metais raros (com Na-Ti e Na-Ti-Zr), com ou
sem Terras Raras e Nb (e.g., murmanita, nenadkevichita, astrofi-
lita, schizolita, kupletskita, lavenita, rosenbuschita, lovozeri
ta, labuntsovita, nordita, e muitos outros, a maioria ainda não
citados no distrito).

Nos nefelina sienitos de Poços de Caldas, os te£
res de MnO variam entre 0,04 e 0,54». (310 e 4100 ppm de Mn). Os
teores maiores encontram-se em geral nas rochas agpaíticas (tipî
camente, mais de 2000 ppm de Mn), onde o elemento está contido
nos piroxênios, na arfvedsonita (quando presente) e nos silica -
tos de metais raros. Os minerais mãficos analisados caracterizam
-se pelos teores muito elevados de MnO (em piroxênios, variações
de 0,80 até 1,30%; em biotitas, de 2,00 até 6,20i; e em arfvedso
nitas, de 2,30% até 6,004; M.Ulbrich, 1983). Óxidos, hidróxidos
e carbonatos primários não foram ainda citados em Poços de Cal -
das, exceção feita à kutnahorita (em geodos de nefelina sienitos
da Pedreira). Não se deve descartar a possibilidade da presença
de niobatos e tantalatos de Mn.

Nos nefelina sienitos do mundo inteiro, observa-
-se uma média de 1500 ppm, semelhante à dos basaltos e bastante
superior ã de outras rochas ígneas. As médias, em nefelina sie-
nitos de Ilímaussaq, Lovozero e Khibina, são de 1900, 2600 e
1400 ppm, respectivamente.

Pb (Figura 6-6). 0 elemento encontra-se em proporções moderadas
(30 até 200 ppm) nas rochas de Poços de Caldas. Observa-se uma
tendência, pouco marcada, à redução nos teores do Pb com o aumen
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to nos conteúdos de K. Pb deve estar contido, como elemento tra-

ço, nos feldspatos potãssicos, biotita e muscovita (esta última,

quando presente no distrito, de origem hidrotermal); em geral ,

Pb substitui íons monovalentes (e polivalentes?) grandes. Mine-

rais de Pb (sulfetos, etc.) só foram encontrados no distrito,até

hoje, em áreas alteradas hidrotermalmente, como fases secundárias

(cf.Apêndice A). A presença de quantidades maiores de Pb nos fá

cies agpaíticos sugere que parte do Pb, além de estar presente

nos feldspatos potãssicos, encontra-se também como traço em al̂

guns dos minerais agpaíticos (substituindo Na, K, TR?).

Nos nefelina sienitos de outros maciços, os teo-

res encontrados são da ordem de 6-40 ppm; Ilimaussaq e Khibina,

entretanto,exibem conteúdos médios de 225 e 98 ppm, respectiva -

mente.

Ba (Figura 6-7). Em Poços de Caldas Ba aparece como elemento tra

ço importante em biotitas, muscovitas, anfibólios, piroxênios e,

principalmente, em feldspatos potãssicos. A quantidade de mine-

rais de Ba catalogada em rochas alcalinas feldspáticas é muito

grande; entre estes, citam-se o oxido priderita (rochas perpotãs^

sicas), alguns carbonatos, e os silicatos benitoíta, cappeleni -

ta, labuntsovita, nenadkevichita e outros ainda mais raros.

Em Poços de Caldas, os conteúdos variam entre

menos de 50 ppm até 700-800 ppm; o elemento deve estar contido ,

como elemento traço principalmente, nos minerais félsicos.

Em outros distritos do mundo, a média de Ba em

nefelina sienitos é elevada, posicionando-se geralmente acima

dos 1000 ppm; Ilimaussaq, Lovozero e Khibina mostram médias de

90, 700 e 1200 ppm, respectivamente.

Cl (Figura 6-7). 0 Cl encontra-se principalmente na apatita (cio

ro-apatita) e em silicatos, tais como eudialita, anfibólios, bio

titas e, em quantidades maiores, em sodalita e cancrinita (esta

última aparece, no distrito, como mineral de alteração).
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Os conteúdos de Cl nos nefelina sienitos do dis-

trito são muito variáveis, indo de menos de 20 ppm até teores su

periores a 5000 ppm. Cl inexiste nas biotitas e arfvedsonitas dos

fácies pesquisados (M.Ulbrich, 1983). As rochas mais ricas em

Cl ( > 1000 ppm) são tanto miasquíticas como agpaiticas; nestas

rochas, o Cl está contido em cancrinita secundaria (e.g..nefeli-

na sienitos da Pedreira) ou na eudialita e sodalita (e.g., nos

lujauritos). Varios dos nefelina sienitos cinzas do Anel Norte ,

os com fluorita, e os da Fazenda Pratinha, apresentam-se com

teores muito baixos de Cl ( < 100 ppm); em compensação, são bas_

tante ricos em F (Figura 6-8).

Em nefelina sienitos de outros maciços, os teo -

res variam desde 500 ate mais de 4600 ppm. Alguns sodalita sie-

nitos de Lovozero mostram abundancias muito grandes, de 16000

até 28000 ppm. As médias de nefelina sienitos de Ilímaussaq, Lo

vozero e Khibina são, respectivamente, de 8800, 1600, e 360 ppm.

F (Figura 6-8). 0 F hospeda-se, preferentemente, na fluorita

(e itriofluorita) ou villiaumita. Nos óxidos, F é importante no

pirocloro (ainda não citado no distrito) e aparece na fluorapati^

ta. Como elemento menor, encontra-se em vários silicatos de me-

tais raros (rinkita-rinkolita, lamprofilita e apofilita, além de

vários outros ainda não citados ou não confirmados no distrito :

lavenita, guarinita, wtfhlerita, rosenbuschita, mosandrita, fers-

manita e outros).

Nos nefelina sienitos do distrito os teores va-

riam entre 220 e 4450 ppm. F encontra-se nas biotitas (0,20 até

3,651) e nas arfvedsonitas (1,47 até 1,93%; M.Ulbrich,1983). A

maioria das rochas agpaiticas mostra conteúdos mais elevados de

F, distribuídos provavelmente na fluorita (itrio-fluorita?, ver

Y, acima) e em alguns silicatos (arfvedsonita, rinkita-rinkolita,

etc.; na eudialita, F substitui parcialmente Cl). 0 teor eleva-

do de F, nestas rochas agpaiticas é, em parte, reflexo do conteu

do já inicialmente mais alto em voláteis dos respectivos magmas,

que assim aparece disponível para se integrar na rede cristal^
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na dos silicatos que cristalizam do magma (ver M.Ulbrich,1983;

também Sood, 1981). Pelo contrário, o teor elevado de F nas ro -

chas ricas em K deve-se principalmente â existencia de fluorita

tardia (hidrotermal).

Os teores medios de F, em nefelina sienitos do

mundo, variam desde 200 ppm até* 1200 ppm; a média de Ilímaussaq

é de 2100 ppm.

P (Figura 6-8). P está hospedado em nefelina sienitos, princi-

palmente em apatita (e outros fosfatos complexos, em parte com

U, etc.) e, mais raramente, em varios silicatos de metais raros

(vuonnemita, bornemanita, steenstrupina, erikita, lomonossovita,

voshimuraíta, etc.). Como elemento traço, encontra-se P em

feldspatos potássicos e muscovitas (apr. 50-60 ppm), piroxênios

e anfibôlios (80-90 ppm) e biotita (60 ppm).

No distrito, o elemento é pouco importante(< 218

ppm até 820 ppm). A maioria dos nefelina sienitos agpafticos de

Poços de Caldas são pobres em P (menos de 218 ppm) : o elemento es.

tá localizado, nestas rochas, provavelmente como elemento tra-

ço nos minerais abundantes. Nos nefelina sienitos miasqufticos ,

entretanto, o conteúdo de P é maior, em parte pela presença de

apatita como acessório bastante difundido.

Em outros nefelina sienitos do mundo, P2°c rara-

mente ultrapassa II; as médias de Ilímaussaq, Lovozero e Khibi^

na são de 210, 880 e 1250 ppm, respectivamente.

S. 0 elemento mostra, nos nefelina sienitos do distrito , va -

riações bastante marcadas (desde 200 até 2600 ppm) que no entan

to não se correlacionam diretamente com o conteúdo dos outros

elementos, sejam maiores ou traços. Sulfetos, em nefelina sienj[

tos frescos, foram encontrados apenas em poucos locais (e.g.,pir

rotita e pirita no nefelina sienito cinza do Serrote, pirita nos

nefelina sienitos expostos na Pedreira da Prefeitura). Desconhe-

ce-se a existência de sulfatos ou sulfossais em rochas frescas do

distrito; não foram citados minerais como o fosfato britholita
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(S-apatita), ou os silicatos yoshimuraita e innelita, onde o S é
elemento essencial. Nos feldspatóides, S e elemento importante
(ou pelo menos menor) em hauynita, noseana, sodalita e davina(en
xofre-cancrinita).

Nas rochas sieníticas em geral (e.g.,em Khibina),
S varia desde 500-600 ppm (nefelina sienitos comuns) até 1900ppm
(ijolitos, urtitos); é raro encontrar mais de 200-400 ppm do el£
mentó nas rochas feldspáticas saturadas ou insaturadas, que são em
geral mais pobres em S que rochas basálticas e gábricas (600 até*
1000 ppm) e ultramáficas (média de 2850 ppm). Nos maciços de
Ilímaussaq, Lovozero e Khibina, citam-se teores médios de 910,
1020 e 215 ppm, respectivamente.

6.1.3. Correlações entre pares de elementos traços e menores:dis-
cussão.

Discute-se a seguir algumas relações entre ele -
mentos traços e/ou menores.

F vs Cl (Figura 6-9). Em geral, os magmas agpaíticos são mais
ricos em voláteis, particularmente H-O, F, Cl e S (e.g.,Gerasi -
movsky, 1974). 0 maior conteúdo destes elementos explicaria vá-
rios dos fenômenos comumente observados: transferência de álea
lis, recristalização e/ou re-equilíbrio químico submagmãtico, a_l
terações hidrotermais de alta temperatura, etc. A Figura 6-9 mos_
tra uma grosseira correlação positiva, que se torna algo mais
evidente quando se identificam grupos faciológicos (e.g.,lujauri
tos e rochas associadas; nefelina sienitos da Pedreira; e vários
outros). Por outra parte, tanto os "agpaítos" como os "miasqui -
tos" de Poços de Caldas são igualmente ricos em Cl e F, não se
constituindo o conteúdo destes elementos em critério verificador
do caráter mais ou menos agpaítico.

F V8 P e Cl ve P (Figura 6-10). Observa-se uma separação bas
tante clara entre rochas miasquíticas (ou intermediárias) e as
agpaíticas. A figura sugere que os "miasquitos" apresentam pro-
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vavelmente apatita (e outros fosfatos?) como hospedeiro importan
te ou único do P. A pequena proporção de P nos "agpaítos" indi-
ca que nestas rochas inexistem (ou são muito raros) a apatita
e alguns dos silicatos de metais raros nos quais o P é elemento
menor importante (ver P, acima).

Sr vs Rb (Figura 6-11). Parece existir uma correlação inversa
moderada entre o conteúdo de Rb e Sr. Os dois elementos prova -
velmente se colocam principalmente nos feldspatos potássicos(ver
também Sr, acima); a julgar puramente pelo raio iónico, Sr e Rb
substituem principalmente Na e K, respectivamente. Os nefelina
sienitos da Pedreira, ricos em Sr, são também os que contêm felds
pato potássico com teores mais elevados de Na (M.Ulbrich, 1983);
provavelmente, os feldspatos potássicos dos nefelina sienitos
cinzas centrais e do Taquari, ainda não analisados, são também
muito ricos em Sr (ver Figura 6-5).

Ba vs Rb. (Figura 6-12). Rb, Ba e K mostram raios iónicos mui-
to semelhantes. 0 Ba, além de substituir K nos feldspatos, é
elemento importante em vários Zr-silicatos (cf. Ba acima). Na
Figura 6-12, observa-se que os "agpaítos" mostram conteúdos pou-
co variáveis de Rb, e bastante variáveis de Ba; esta disposição
sugere que as mudanças devem-se predominantemente à influenciada
maior ou menor quantidade de silicatos de metais raros.

Ba V8 Sr. (Figura 6-12). Sr apresenta-se com raio iónico algo
inferior ao do Ba, e deve substituir (nos feldspatos) principal-
mente o Na, enquanto que o Ba substitui K. Na Figura 6-12 os
"miasquitos" apresentam correlação positiva entre Sr e Ba, não
muito marcada. Por outro lado, rcchas com feldspatos mais ri -
cos em Na (e.g., nefelina sienito da Pedreira) são também aque -
Ias que apresentam maiores teores de Ba e Sr. Esta disposiçãosu
gere que as trocas (Sr por Na, e Ba por K, nos feldspatos) reaH
zam-se de maneira independente entre si (além de assinalar, ob -
viamente, a maior riqueza dos dois elementos nos magmas origi-
nais). A falta de qualquer correlação, nos "agpaítos", indica que
Sr e principalmente Ba estão contidos tanto nos feldspatos como
nos silicatos de metais raros.
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Ba ve Zr (Figura 6-13). Observa-se bastante claramente dois

caspos, o dos 'teasqtdtos" e o dos "agpaitos", o primeiro caracteri-

zado por maiores teores de Ba (vs Zr), o segundo por conteúdos

maiores de Zr. Esta observação sugere, outra vez, que o Ba, nos

"miasquitos", se hospeda preferentemente nos feldspatos potássi-

cos, enquanto que nos "agpaitos1, o elemento concentra-se também

em silicatos de metais raros (com Zr).

Zr vs Ti (Figura 6-13). Também aqui observam-se duas populações

algo diferentes, a dos"agpaitos"tendo mais Zr (vs Ti). Não exis-

te correlação,portanto, entre o comportamento geoquímico do Zr

e o do Ti. 0 primeiro elemento se posiciona principalmente no

zircão e em vários silicatos de metais raros (e egirinas); o

segundo, no entanto, participa da constituição tanto de minerais

miasquíticos (biotita, opacos, titanita) como de vários mine -

rais agpaíticos (silicatos de metais raros, egirinas).

Sr V8 Ti (Figura 6-14). Tanto "agpaitos" como "miasquitos" a

presentara as mesmas variações. Em parte, existe uma correlação po

sitiva entre os dois elementos (particularmente se são identifi-

cados grupos faciológicos; e.g., nefelina sienitos da Pedreira),

que entretanto deve ser apenas concorrente ou aleatoria. Por

exemplo, nos nefelina sienitos da Pedreira, Sr encontra-se prin-

cipalmente nos feldspatos potássicos, enquanto que Ti aparece em

titanita, opacos e piroxênios (M.Ulbrich, 1983). Nos "agpaitos",

os maiores conteúdos de ambos os elementos serão absorvidos.pre-

ferencialmente, pelos piroxênios e silicatos varios de metais ra

ros (minerais como astrofilita e, obviamente, lamprofilita, cf.

Tabela 6-3).

Sr ve Zr (Figura 6-14). Os grupos de "miasquitos" e "agpaitos"

aparecem separados na Figura 6-14. Os "miasquitos" são mais po-

bres em Zr. Nos "agpaitos", Zr encontra-se nos piroxênios e prin

cipalmente em alguns silicatos como eudialita, astrofilita e ou-

tros semelhantes (Tabela 6-3); paralelamente, aumenta o conteúdo

de Sr (Figura 6-14) que deve se localizar também nesses silica -

tos (substituindo Ca nas eudialitas, etc,; os feldspatos de ro -

chas agpaíticas contêm Sr só como elemento traço, ver M.Ulbrich,

1983.
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y us Nb (Figura 6-15). Os dois elementos têm, pelas suas carac
terísticas cristaloquímicas, comportamentos geoquímicos parale -
los. A aparente correlação positiva entre ambos (e.g., nos "ag
paitos") deve-se a fatores concorrentes: o aumento no conteúto de
Y (e de TR) identifica, paralelamente, a maior "agpaicidade" da
rocha e, conseqüentemente, aumentos nos teores de Zr (e outros
elementos) o que, em Poços de Caldas, viabiliza a cristalização
de eudialita e outros zircono-silicatos (com Nb, cf. Tabela 6-3).
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Figura 6-15. Y vs Nb, nefelina sienitos de Poços de Caldas (Figu
ra 6-3). As setas identificam rochas com Y < 10 ppm
(Taoela 6-1).
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6.1.4. Coeficiente agpaítico e o conteúdo de elementos traços.

Os nefelina sienitos agpaíticos do mundo inteiro

se destacam por serem, além de rochas insaturadas fortemente pe-

ralcalinas, também aquelas que mostram conteúdos anômalos de vá-

rios elementos traços (TR, U, Th, Zr, Nb, e t c ) . Estas caracte-

rísticas se identificam na rocha pela aparição de nefelina (e

outros "fóides") e, adicionalmente, pela cristalização de alguns

minerais típicos, aqui chamados de "minerais agpaíticos" (ver

discussão no Apêndice D). Para a maioria dos autores, o caráter

agpaítico revela-se através do coeficiente agpaítico (ca.) def_i

nido pela relação (Na2O + K-^O/A^O..) (proporções moleculares ou

catiônicas); c a . superiores a 1,1 identificariam os nefelina si£

nitos agpaíticos (e rochas semelhantes). Alguns autores ainda su

gerem que ê direta a relação entre o conteúdo de vários elemen -

tos traços e o c a . (e.g., Bowden e Turner, 1974).

Nas Figuras 6-16 e 6-17, representam-se os con -

teúdos de Ti, Nb e Zr de nefelina sienitos de Poços de Caldas,em

função do c a . Altos teores de Ti encontram-se em minerais tan-

to miasquíticos (e.g., magnetita, titanita e biotita) como na

maioria dos silicatos de metais raros (e nos piroxênios egiríni-

cos que os acompanham). Explica-se assim que abundancias signi-

ficativas de Ti detetam-se tanto em rochas miasquíticas (ou in-

termediárias) como nas agpaiticas (Figura 6-16); entretanto,pa-

ra c a . similares, as rochas miasquíticas são em geral mais ri-

cas em Ti que os "agpaítos". Conteúdos altos de Nb, que substi-

tui preferencialmente Zr e Ti, encontram-se outra vez tanto em

rochas agpaiticas como miasquíticas ou intermediárias (Figura

6-16J, embora seja visível uma tendência para teores maiores de

Nb nos "agpaítos". Zr é constituinte essencial de vários mine -

rais agpaíticos, entre os quais se conta (em Poços de Caldas)prin

cipalmente a eudialita-eucolita, e se encontra também como ele -

mentó menor importante sobretudo nos piroxênios (M.Ulbrich,1983):

a correlação entre c.a.e o teor de Zr deveria portanto ser clar£

mente positiva. A Figura 6-17 mostra, entretanto, que teores al-

tos de Zr não são incompatíveis com rochas de c a . baixos. Em
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geral, repete-se a tendência observada nos diagramas anteriores,

haja visto que a maioria dos "agpaítos" se afasta dos "miasquitos"

por apresentarem conteúdos mais elevados de Zr.

Percebe-se também que c a . aumenta neste grupo

de rochas juntamente com o índice de cor M, jã que os mãficos pr£

dominantes são sódicos (egirinas,etc.) , com pouco ou nenhum Al;as

rochas hololeucocraticas agpaíticas (e.g., com alguma eudialita

como acessório), tenderão portanto a mostrar c a . idênticos, ou

até menores, aos de muitas rochas miasquíticas (com biotita) (cf.

discussão no Apêndice D). Esta característica salienta-se no dia-

grama onde se compara o teor de F©2^3 c o m ° c*a* (Figura 6-17) ,já

que este oxido aparee; principalmente como constituinte de pirox£

nios sódicos.

Nos nefelina sienitos de Poços de Caldas, portan-

to, o c a . é um índice muito imperfeito de "agpaicidade", apenas

identificando a peralcalinidade da rocha e não se correlacionando

muito estreitamente com o conteúdo de elementos traços críticos .

No distrito, só os facies com c a . superiores a 1,2, são rochas

francamente agpaíticas, no sentido indicado acima (ver também A

pêndices D e E).

6.1.5. Elementos traços, menores e maiores, e a identificação de

grupos químicos de nefelina sienitos.

Os conteúdos de vários elementos traços, junto

com os dos elementos menores e alguns maiores (especialmente K) ,

são auxiliares interessantes para identificar, nos nefelina sie-

nitos de Poços de Caldas, vários grupos químicos individualizados

de rochas. A seguir, resumem-se as características químicas dos

vários grupos faciológicos (ver Figuras 6-2 até 6-8 e Tabela 6-l)•

Nefelina eienitos cinzas do Anel Norte e do Serrotes' Caracteri -

zam-se por apresentar teores baixos de Sr e Zr ( < 1000 ppm) , mo

derados de Ti ( < 4000ppm), de Ba (100-500 ppm), de Pb ( < 100

ppm), altos a moderados de Rb ( > 200 ppm), e altos de K ( >90000

ppm).
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Nefelina eienitos com fluorita do Anel Norte. A rocha analisada

mostra teores altos de K e de Rb (> 500 ppm), baixos de Ti

( < 2000 ppm), de Zr C * 500 ppm), de Sr ( < 1000 ppm), de Ba

( < 100 ppm) e moderados de Pb ( < 100 ppm).

i.

Nefelina sienitos manchados do Anel Norte. Mostram teores bai-

xos de Zr ( < 500 ppm), de Sr (< 1000-1500 ppm), e de Rb ( < 200

ppm), moderados de Pb ( < 100 ppm), de Ti (2000-4000 ppm), e de

K (60000-90000 ppm).

Chibinitos e lujauritos de Anel Norte (incluindo a amostra anali

sada dos chibinitos orientais). Mostram teores baixos a modera^

dos de Sr (1000-2000 ppm) e de Ti (1500 até 4000 ppm), altos a

moderados de Pb (até 200 ppm), moderados de Ba (100-500 ppm)e de

Rb ( < 500 ppm), e altos de Zr ( > 1000 ppm, exceto o NeS II),

com conteúdos baixos a moderados de K.

Chibinitos de Botelhos. Têm teores baixos de Rb ( < 200 ppm),mo

derados a altos de Zr ( > 1000 ppm), moderados a baixos de Sr

(1000-2000 ppm), moderados de Ba ( < 500 ppm), moderados a altos

de Ti ( > 2000 até > 6000 ppm), altos de Pb ( > 100 ppm) e mode-

rados a baixos de K.

Nefelina sienitos da Pedreira. Identificara-se pelos teores al̂

tos de Sr ( > 2000 ppm), de Ti ( > 4000 ppm) e de Ba ( > 500 ppm),

baixos a moderados de Zr ( < 1000 ppm) e de Pb ( < 100 ppm), e

baixos de Rb ( < 200 ppm); os teores de K são moderados.

Nefelina sienitos oom biotita do Serrote. As duas amostras ana-

lisadas mostram teores altos de Sr ( > 2000 ppm), moderados a

baixos de Ti ( < 4000 ppm), e de Rb ( < 500 ppm), moderados a a¿

tos de Zr (1000-2000 ppm), e de Ba ( ̂  500 ppm), e moderados de

Pb ( < 100 ppm); os de K sao moderados.

Nefelina Henitos porfirtticos do Serrote. As duas amostras ana

lisadas apresentam teores baixos de Sr ( < 1000 ppm), de Rb

( < 200 ppm), d; Ti ( < 2000 ppm) e de Ba ( < 100 ppm),baixos
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a moderados de Pb ( < 100 ppm), e de Zr ( <• 1000 ppm), e modera-

dos de K.

Nefelina sieniros com eudialita do Serrote. Mostras conteúdos

baixos a moderados de Rb ( < 500 ppm), baixos a altos de Zr, ba¿

xos a moderados de Ti ( < 4000 ppm), moderados a altos de Ba

(200-1000 ppm), moderados de Pb ( ̂  100 ppm), moderados a altos

de Sr ( > 1000 ppm), e moderados de K.

Nefelina sienitos finos ocidentais. A amostra analisada exibe

conteúdos moderados de Ba (400 ppm), de Rb ( < 500 ppm), de Ti

( < 3000 ppm), de Zr ( < 1000 ppm), e de Pb ( < 100 ppm), bai-

xos a moderados de Sr ( < 2000 ppm) e moderados de K.

Nefelina sienitos ocidentais oorr eudialita. Mostram teores mode_

rados de Ba ( < 5000 ppm), de Ti ( < 4000 ppm), de Rb (<500 ppm)

e de Zr ( •v 1000 ppm) , moderados de Sr ( ̂  1000 ppm) , moderados

a altos de Pb ( < 100 ate > 100 ppm), e moderados de K.

Nefelina sienitos cinzas centrais e do Taquari. Exibem conteú-

dos altos de Sr ( > 4000 ppm), de Ti ( » 4000 ppm) e de Ba

( > 500 ppm), baixos de Zr ( < 500 ppm), e de Pb ( < 50 ppm),bai-

xos de Rb ( < 200 ppm), e moderados de K.

Nefelina sienitos com eudialita do Taquari. Apresentam teores

altos de Sr ( > 2000 ppm), moderados a altos de Ti (> 2000 ppm),

de Zr ( > 500 ppm), e de Ba ( > 100 ppm), moderados a baixos de

Pb ( < 100 ppm), e baixos de Rb ( < 200 ppm); são moderados os

teores de K.

Nefelina sienitos cimas com biotita e com eudialita, da Fazenda

Pratinha. Têm conteúdos baixos de Sr ( ̂  1000 ppm) , de Pb (< 50

ppm) , moderados de Ba ( < 500 ppm), moderados a baixos de Ti

( < 4000 ppm), moderados a altos de Zr (400-1600 ppm) , e altos

de K.

Nefelina sienitoe cinzas do Morro do Mel. Mostram teores modera

dos de Zr ( < 1000 ppm), baixos de Pb (< 50 ppm), moderados a al-

tos de Ba, (100-600 ppm), moderados a baixos de Ti (< 4000 ppm)
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e Rb ( < 200 ppm), e altos de Sr ( > 2000 ppm) , com teores mode-

rados de K.

Nestas rochas, feldspatos potãssicos e nefelinas
são os minerais mais abundantes, desempenhando importante papel
petrogenético. Cabe então, como primeira aproximação, um agrupa-
mento que considere principalmente os elementos contidos nos mi-
nerais citados: K, Rb, Sr, Ba e Pb. Os grupos quimicamente se-
melhantes assim identificados são os seguintes:

1) Grupo dos nefelina sienitos cinzas e com fluorita do Anel
Norte,dos nefelina sienitos cinzas do Serrote, e dos nefeli-
na sienitos cinzas com biotita, e com eudialita, da Fazenda
Pratinha. Este grupo identifica-se principalmente pelo alto
teor de K e de Rb, junto com teores muito baixos de Sr. São
rochas perpotãssicas, com coeficientes agpaíticos que variam
entre 1,2 e 0,90. 0 único facies que mostra silicatos de me-
tais raros (eudialita, etc.) neste grupo é o nefelina sieni-
to com eudialita da Fazenda Pratinha.

2) Grupo dos nefelina sienitos manchados do Anel Norte, e dos
nefelina sienitos finos ocidentais e ocidentais com eudiali-
ta. Estas rochas caracterizam-se por apresentar conteúdos
moderados de K, Rb, e Ba, e baixos de Sr. As rochas dos fa-
cies agpaíticos (nefelina sienitos ocidentais com eudialita)
diferenciam-se dos outros tipos principalmente por mostrar
teores algo mais elevados de Nb e Mn.

3) Grupos dos nefelina sienitos da Pedreira, nefelina sienitos
com biotita do Serrote, nefelina sienitos com eudialita do
Serrote, nefelina sienitos cinzas centrais e do Taquari, ne-
felina sienitos com eudialita do Taquari, e nefelina sieni-
tos do Morro do Mel. Este é um grupo muito particular de ro
chas, que se identifica principalmente pelos teores altos a
muito altos de Sr, combinados com conteúdos moderados de K
e baixos de Rb. Os nefelina sienitos com eudialita do Serro
te mostram coeficientes agpaíticos entre 1,1 e 1,2. 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 1,2. A principal diferença entre os facies agpaíti
eos (que apresentam eudialita e outros silicatos de metais
raros) e os miasquíticos-intermediãrios mostra-se nos teores
de Zr e Ti (maiores e menores, respectivamente, 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 coeficientes a¿
paíticos entre 1,0 e 1,1.

5) Grupo dos corpos lujauríticos-chibiníticos, chibinitos ori-
entais e chibinitos de Botelhos, do Anel Norte. São rochas
quase sempre francamente agpaíticas, persôdicas, caracteri-
zadas pelos teores moderados a baixos de K, Sr, Rb e Ba,apr£
sentando paralelamente conteúdos altos de Zr, Nb, Y e Mn. Os
coeficientes agpaiticos variam entre 1,0 (alguns nefelina si£
nitos traquitoides pobres em minerais máficos ) e 1,4.

6.2. ASPECTOS PETROGENÉTICOS. I: MAGMAS DE NEFELINA SIENITOS,
POR REOMORFISMO DE FENITOS?

Na vizinhança de maciços alcalinos, particular -
mente dos que mostram carbonatitos e ijolitos, ocorrem auréolas
mais ou menos desenvolvidas de fenitos. São tipos petrográficos
variáveis, ora muito heterogêneos (até na amostra de mão), ora
homogêneos e até maciços. Em alguns casos, a fenitização se res-
tringe ã aparição de minerais secundários ao longo de fraturas e
veios; no caso extremo, a rocha fenitizada adquire o aspecto ho-
mogêneo típico de uma rocha ígnea.

Os processos de fenitização estão controlados por
metassomatismo alcalino. Comprova-se sempre o ingresso de Na no
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sistema; K, pelo contrário, pode ser elemento escasso no fenito

ou encontrar-se em quantidades também significativas, identifican

do-se de tal forma fenitos "sódicos" e "potássicos" (e.g. Woolley,

1982). A rocha original converte-se em rocha mais máfica ou, mais

freqüentemente, feldspática, constituída por associações de felds_

patos alcalinos, e piroxênios e anfibolios alcalinos, com ou sem

nefelina. O feldspato é de composição muito variável: albita e

feldspato sódico-potãssico nos fenitos sódicos, ortoclásio e mi -

croclínio (geralmente pertíticos) nas variedades potássicas (para

detalhes, ver Heinrich, 1966; Vartiainen e Woolley, 1976; Le Bas,

1977, 1981; Woolley, 1982).

Os magmas carbonatiticos normais são pobres em

álcalis; as únicas referências a natrocarbonatitos devem-se â

descoberta já clássica de lavas dessa composição por Dawson (cf.

Tuttle e Gittins, 1966). Sustenta-se na literatura, entretanto ,

a hipótese da existência de magmas carbonatiticos com teores va -

riãveis de Na e K ( Woolley, 1982). Inicialmente, estes magmas se

riam ricos em Na, com uma relação Na:K de 4:1 ou superior, e evo

luiriam gradativamente para magmas carbonatiticos pobres em álca-

lis, por progresssiva perda de Na e/ou K para as rochas encaixan-

tes. Estas se transformariam em fenito sódico ou potássico, con-

forme as características do fluído metassomatizante e a evolução

do magma carbonatítico (Woolley, 1982).

Ocorrências ijoliticas, por outro lado, também

mostram fenitização periférica, caracterizada principalmente pelo

ingresso de Na nas rochas encaixantes. Em geral, maciços ijolíti^

cos mostram halos feníticos zonados, com fenitos ijolíticos se

desenvolvendo nas partes mais internas (nas vizinhanças do conta-

to com o corpo intrusivo) com gradaçÕes para fenitos feldspãticos

e de nefelina sienitos nas áreas externas (e superiores) (Le Bas,

1977).

A fenitização é, por vezes, processo extremamente
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abrangente; chega a converter rochas pré-existentes, gradativamen

te, em nefelina sienitos e sienitos maciços. 0 processo aparente-

mente culmina com a formação 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, 1977). Esta é uma hipó

tese petrogenética que, para Le Bas, é compatível com dados tan-

to de campo como de laboratório, e que pode ser eventualmente ex-

tendida para explicar a origem dos nefelina sienitos existentes em

outros maciços alcalinos do mundo (Le Bas, 1977).

Estas sugestões merecem ser discutidas. Não resta

dúvida de que os nefelina sienitos de Poços de Caldas são rochas

magmáticas (e.g., relações intrusivas de contato; efeitos de con

tato, identificados por veios, etc; presença de tonalidade petr£

gráfica em alguns corpos; xenólitos da rocha encaixante na rocha

invasora; texturas, etc; ver, para maiores detalhes, o capítulo

5). Os dados mineralógicos são também compatíveis com interpreta-

ções magmáticas. 0 quimismo de feldspatos potássicos e nefelinas,

nos facies miasquíticos (particularmente nos de granulação mais

fina) ê indicativo de cristalização magmática a mais de 700 C; o

exibido pelos feldspatos potássicos dos facies agpaíticos (e.g. ,

os mais grosseiros, como os lujauritos I), pelo contrário, sugere

temperaturas de cristalização (ou recristalizaçâo) de 500°C ou m£

nos (M.Ulbrich, 1983). Idêntico panorama obtém-se através da in -

terpretação do estado estrutural dos feldspatos potãssicos: os

facies de alta temperatura mostram feldspatos menos ordenados, en-

quanto que domínios com microclínio máximo são comuns ou predomi-

nantes nos facies que cristalizaram (ou recristalizaram) a baixa

temperatura (M.Ulbrich, 1983). Estas características, além das

geológicas, mostram que os nefelina sienitos de Poços de Caldas

se colocaram como corpos magmáticos; alguns resfriaram mais rapi-

damente, enquanto que outros foram submetidos a reordenamentos nú

neralógico-químicos pós-magmáticos (incluindo alterações) mais ou

menos intensas.
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6.2.1. Fenitos reomórficos em Poços de Caldas?

E interessante introduzir algumas considerações e_

nergéticas. As evidências experimentais (ver discussão em M.U1-

brich, 1983 ; também Sood, 1981) indicam que magmas miasquíticos

apresentam um "solidus" a temperaturas relativamente baixas (700°C

ou menos); alguns dos magmas agpaíticos (e.g., o dos luiauritos )

são os fundidos magmáticos mais frios conhecidos até o momento,já

que se mantêm parcialmente líquidos até <470°C, a pressões de

1 kb de H70 (e.g., Sood, 1981). Esses dados são importantes, por-

que sugerem que uma transferência aparentemente modesta de calor

pode ser suficiente para fundir fenitos, parcial ou até totalmen-

te. Assim, um magma de álcali basalto, cujo "liquidus" está em

torno de 1100-1200°C a baixas pressões (<1 kb; e.g.; Yoder e

Tilley, 1962), parece preencher os requisitos para extrair líqui-

do de rochas encaixantes previamente fenitizadas. 0 volume de ne-

felina sienitos reomórficos 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 magmas "feníticos" reomórficos? As

evidências são discutidas a seguir.

0 maciço de Poços de Caldas está constituído qua-

se que inteiramente, no seu presente nível de erosão, por fonoli-

tos e nefelina sienitos. Apelar para processos reomórficos signal

ficaria identificar volumes várias vezes superiores de rochas me-

nos evoluídas (seja em profundidade, seja como superestrutura já

erodida), que seriam os representantes do "magma" que realizou a

fusão. A discussão nestes termos é totalmente inútil, já que na-

da pode ser acrescentado.

Os dados químicos e mineralógicos mostram que os

nefelina sienitos de Poços de Caldas constituem um conjunto quind

camente homogêneo (exceção feita aos elementos traços), com tran-

sições 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 para identificar possíveis origens (e.g.,um

quimismo compatível com o vale termal insaturado, ver item 6.8) é

a da derivação dos nefelina sienitos de algum magma parental me -

nos evoluído.

S 7 ft f\

As razões iniciais Sr / Sr são da ordem de

0,705 (dados preliminares: Kawashita, Mahiques e Ulbrich, 1984) o

que sugere que os magmas se geram, direta ou indiretamente, de r£

chas do manto: diretamente, os nefelinas sienitos derivariam da

diferenciação de magmas mais primitivos (gerados no manto, ver

item 6.5) e, indiretamente, a origem seria por fusão de "fenitos1

crustais profundos (e.g., da base da crosta) e com caracterísii -

cas isotópicas primitivas. Outra vez, a primeira possibilidade

parece mais plausível que a segunda.

Teses alternativas, embora não afastem totalmente

a idéia áo reomorfismo de fenitos, mostram-se mais satisfatórias,

do ponto de vista petrogenético (ver item 6.5).

ASPECTOS PETROGENHTICOS. II: OS "EVENTOS DE ENRIQUECIMEN -

TO" EM A'CALIS NO MANTO E A GERAÇÃO DE MAGMAS ALCALINOS.

As sugestões sobre a importância dos fluídos nos

vários processos petrogenéticos são relativamente recentes na his_

tória das idéias geológicas, tendo se afirmado principalmente a

partir das teorias granitizacionistas, nas décadas de 1910 e 1920.

Paraos petrólogos que apelavam para essas explicações, muitas das

rochas granitóides são de origem metassomãtica, tendo se formado

pela açào de fluidos aquosos metassomatizantes, numa acepção que

ainda hoje ê muito popular. Hipóteses semelhantes foram ensaiadas,

mais esporadicamente, para explicar a gênese de certas rochas al-

calinas. Holmes, por exemplo, sugeriu que as rochas perpotássicas

das províncias de Toro e Ankole, na Uganda oriental, originam- se
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em parte pela intensa atividade de fluidos alcalinos metassomati^

zantes (e.g., Holmes, 1937, 1945; Combe e Holmes, 1945). Por ex-

tensão, e com amplo apoio experimental e teórico, considera - se

hoje que também o manto deve estar sujeito a recristalizações e

metassomatismos, por influência de fluidos intersticiais.

Considerações gerais levam a acreditar que o man

to superior deve se apresentar com quimismo algo diferente daque

le mostrado pela maioria dos nodulos peridotíticos anidros. Eŝ

tes são, na sua grande maioria, extremamente pobres em álcalis ,

particularmente em K^O, e não podem portanto representar o qui -

misi.io do manto fértil: seria impossível extrair desses nodulos ,

por exemplo, os basaltos e, principalmente, a grande maioria das

rochas alcalinas. As fases minerais anidras destes nodulos não

admitem, na sua estrutura, ions maiores como o K. Evidentemente,

deve-se procurar a fonte dos álcalis em outros minerais, entre

os quais se contam como candido tos principais, tanto anfibó-

lios como flogopitas. Raciocínios como estes levaram Oxburgh

(1964) a ser um dos primeiros a sugerir que anfibôlios deviam ej>

tar presentes no manto fértil. Boyd (1973) encontra, nos kimber-

litos de Lesotho, dois tipos de nodulos, cada um deles identifi-

cado por texturas diferentes: os "granulares" cristalizados a al_

ta temperatura (> 1100°C) e profundidades elevadas ( > 170 km) ,

e os com texturas de cisalhamento, derivados de profundidades m£

nores; nos primeiros, ocorre flogopita intergranular, que para

Boyd cristaliza por influência de fluidos metassomatizantes, res_

ponsáveis pelo ingresso de H^O, K-0 e TiO- no sistema. Parale-

lamente, Lloyd e Bailey, em 1973 (num trabalho publicado em 1975),

sugerem que as rochas peipotãssicas de Uganda, e as alcalinas de

Eifel, na Alemanha, originam-se por fusão de manto superior pre-

viamente enriquecido em Ti, K, Na, C02, H^O e vários outros ele-

mentos incompatíveis (ou elementos "LIL, large-ion litophile") ;

os lherzolitos originais ter-se-iam convertido em rochas metass£

matizadas por introdução de flogopita, anfibôlios e, em parte

também clinopiroxênios. Vários outros autores, entre 1973 e 1975,

chegam a conclusões semelhantes, estabelecendo bases bastante

solidas para sugerir que partes do manto superior foram anormal -

mente enriquecidas em alguns elementos LIL(para referências, ver

Boettcher e O'Neill, 1980).
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A literatura mais recente mostra que anfibolios e

flogopitas são minerais comuns em muitos dos nodulos originados

no manto, que são encontrados tipicamente em basaltos alcalinos ,

basanitos e várias rochas lamproíticas (incluindo os kimberlitos).

Anfibõlios e flogopitas são também descritos freqüentemente, como

xenocristais,em basaltos alcalinos, limburgitos, etc.

Os anfibolios encontrados nos nodulos aparecem

localizados em veios, ou como cristais isolados (ora poiquilíti -

eos, ora granulares xenomórficos ou hipidiomõrficos). Quimicamen-

te, a maioria desses anfibolios são pargasitas ou, mais freqüente

mente, kaersutitas; algumas richteritas foram também citadas, co-

existindo com flogopitas nos nodulos ultramáficos de kimberlitos

da África do Sul (e.g., Kuroda et ai., 1975). Modalmente, as pro-

porções de anfibolios variam muito, desde apenas alguns grãos por

amostra, até teores máximos de 15-25S (e.g., Wilshire et ai.,1980;

Boettcher e O'Neill, 1980). A maioria das pargasitas, e principal_

mente as kaersutitas, são potássicas, apresentando teores de I^O

que variam entre 0,7 e 2,3?¿ e que excepcionalmente ultrapassam 5$,

enquanto que outras mostram o K apenas como elemento traço (cf.

Wilshire et ai., 1980; Boettcher e O'Neill, 1980; Menzies e Rama

Murthy, 1980). Acompanham quantidades significativas de F e/ou Cl

(com totais que chegam, por vezes, a até 0,401).

As flogopitas (Boettcher e O'Neill, 1980) apare-

cem como megacristais (e.g. , em kimberlitos) e em nodulos perido-

títicos e glimmeríticos. As flogopitas consideradas primárias (i.e.

cristalizadas conjuntamente com os demais minerais do nodulo) são

texturalmente subidiomorficas, e encontram-se dispersas homogénea-

mente pelos nodulos. As flogopitas secundárias mostram-se como bo£

das externas de cristais primários, como grãos poiquilíticos irre

guiares, e como veios. Químicamente, as do primeiro grupo possuem

teores muito baixos de TÍO2 (< II), que aumenta nas de cristaliza

ção secundária (Boettcher e O'Neill, 1980). As proporções modais

variam muito, encontrando-se o mineral por vezes como constituin-

te essencial do nodulo. Análises químicas das flogopitas revelam

que K-0 varia entre 8,8 e 10,71 e que predomina geralmente MgO
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(19-25%) sobre FeO (total) ( 3-101). Cl e F estão ausentes em

algumas flogopitas; em outras«esses elementos aparecem em quanti^

dades significativas (0,30 até >1,001; geralmente, predomina F).

Ê comum observar pleocroísmo reverso, atribuído i presença de

Fe tetraédrico.

Existem varias referências â coexistencia de an-

fibólios e flogopitas em nodulos peridotíticos e glimmeríticos

(e.g., Boettcher e O'Neill, 1980) indicando uma provável crista-

lização conjunta; entretanto, faltam descrições petrográfico-tex

turáis 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

turáis sugerem que a cristalização desses minerais e de seus ho£

pedeiros deve-se em parte a processos sequenciados (e.g..minerais

poiquilíticos hidratados, colocados posteriormente aos minerais

do peridotito hospedeiro), relacionados com um "evento de enri-

quecimento" (ou vários eventos) em álcalis, H, e outros elemen -

tos incompatíveis.

Hipóteses metassomãticas parecem ser as mais ade

quadas para explicar a origem de várias das características pe -

trogrãficas, mineralógicas e químicas observadas. 0 mecanismo ob

viamente preferido é o do transporte de metais por água, que

a pressões e temperaturas do manto mobiliza-se como um gás inter

granular; C0-. embora importante sob outros aspectos (ver item

seguinte), pouco ou nada participaria dos eventos que geram a

cristalização de anfibõlios e flogopitas. Pouco se conhece, em

detalhe, do comportamento termodinâmico de gás aquoso a altas

pressões e temperaturas. Todavia, alguns dados experimentais são

surpreendentes. Vapor de água dissolve, a 15 kb e 1150-1350°C, a

proximadamente 201 em peso de SiO- (Nakamura e Kushiro, 1974). A

solubilidade do diopsídio é muito baixa em C0~; em vapor de H20,

a 20 e 30 kb e 1100-1200°C, ê da ordem de 10% em peso (Eggler e

Rosenhauer, 1978).
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Um segundo mecanismo de enriquecimento em elemen

tos incompatíveis relaciona-se com a cristalização, sob condições

magmaticas, de clinopiroxenitos. Alguns intrigantes nodulos do

manto ocorrem com aspecto textural de agmatitos, mostrando por -

ções de lherzolitos e harzburgitos que aparecem cortadas por mi-

ni-diques e veios de clinopiroxenitos (e websteritos); em alguns

nodulos, os peridotitos encontram-se como "xenolitos" angulosos,

imersos em matriz de clinopiroxenito. Um aspecto surpreendente

é a extrema angulosidade dos contatos entre peridotitos e clino-

piroxenitos (ver exemplos em Irving, 1980). Vários autores, en

tre os quais se destaca Irving (e.g., 1978a, 1980) sugerem que

essas estruturas revelam os canais de passagem de magmas, dos

quais os piroxênios se separam por influência de um mecanismo de

"diferenciação por fluxo" e "crystal plating": decomposição de

cristais "liquidus" nas paredes do conduto, com crescimento con-

trolado por cristalização magmãtica à medida que o líquido (basíi

nítico ou basáltico alcalino?) se desloca pelos canais (Irving ,

1978a, 1980; Conquere, 1977; Suen e Frey, 1978; Frey, 1980; para

algumas considerações críticas, ver Wilshire et ai., 1980) (mode

los geométricos de geração e transporte de magmas, nas zonas de

origem, são discutidos no Capítulo 7).

Os"eventos de enriquecimento" metassomáticos,jun

to coin aqueles que mobilizam magmas em grandes profundidades, d£

vem ser considerados parte integrante do processo,mais geral, de

"degassificação" do manto (e.g., Boettcher e O'Neill, 1980). De

qualquer maneira, a maioria dos magmas alcalinos deve-se gerar

em áreas composicionalmente anômalas do manto, previamente enr¿

quecidas em elementos incompatíveis por "eventos de enriquecimen

to" metassomáticos e/ou magmáticos.

6.4. ASPECTOS PETROGENÉTICOS.III: A ORIGEM DE MAGMAS DE NEFELI

NA SIENITOS POR FUSÃO DIRETA DE ROCHAS DO MANTO.

Está se impondo na literatura a idéia de que vá-

rias rochas alcalinas de composição incomum derivam da cristali-
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zação direta de magmas primários. Discutem-se, a seguir, os fun

damentos desta hipótese, utilizando como base os trabalhos de

Mysen e Boettcher (1975a, 1975b) e Wendlandt e Eggler ( 1980a,

1980b).

Entre os candidatos mais freqüentemente citados

como representantes de magmas primários, figuram as rochas perpo

tássicas vulcânicas e subvulcânicas, definidas como aquelas onde

K-0> Na2O (proporções em peso, e.g., Wendlandt e Eggler,1980a).

As razões são indicadas, brevemente, a seguir:

a) aclara-se totalmente, no caso das rochas vulcânicas, a possí-

vel dúvida quanto a seu caráter magmático (ver item 6.2).

b) a raridade destas rochas sugere que se trata de linhas evolu-

tivas incomuns.

c) estas rochas não são, geralmente, associadas a rochas mais

"normais", das quais, portanto, não podem ser derivadas (e.g.

por mecanismos de cristalização fracionada, ou algum outro pro

cesso).

d) várias evidências, bastante claras, indicam que se trata de

magmas que, uma vez gerados, foram transportados rapidamente

até 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 nodulos do manto. Estes xenõlitos são encontrados em gran

de variedade de rochas alcalinas (rochas perpotãssicas, nefe-

linitos, álcali basaltos, etc.) sugerindo portanto que os mag_

mas respectivos não estiveram sujeitos a demorados processos

de cristalização fracionada (todavia, para interpretações di-

ferentes, veja-se Sparks et ai., 1977).

Experiências recentes no sistema KAlSiO, - MgO-

-SiO2 - H20 - C02 , realizadas por Wendlandt e Eggler (1980b)

tentam desvendar as possíveis origens de vários tipos de magmas
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perpotássicos. Para suas experiências, os autores utilizam, como

modelo de rochas do manto, o espinélio lherzolito 618-138b-l,que

foi encontrado como nodulo em álcali basaltos de Hawaii, e des -

crito petrográfica e quimicamente por White (1966) e Mysen e

Boettcher (1975a). Ao nodulo original, Wendlandt e Eggler adicio

nam ainda 10ço de flogopita sintética. Os resultados das experiên

cias sugerem que, a baixas pressões (até 7-9 kb), os líquidos de

rivados por fusão incipente são "basaltos" quartzo-normativos.

A pressões intermediárias (até 7-10 kb), o flogopita lherzolito

funde-se originando um líquido olivina-normativo, enquanto que a

pressões mais elevadas (até 25-27 kb), o fundido torna-se alcal^

no (insaturado, leucita normativo). A pressões ainda maiores (aci

ma de 25-2 7 kb) o líquido obtido passa a ser extremamente insatu

rado em SiO2, e com olivina, leucita e kalsilita na norma. Em

presença de suficiente quantidade de CO estabiliza-se magnesi-

ta a pressões superiores a 27 kb, e o fundido correspondente é

silicãtico-carbonatítico (ver Figura 10 do trabalho de Wendlandt

e Eggler, 1980b). Estas conclusões, embora sejam tentativas, in-

dicam claramente que é possível gerar magmas insaturados perpo -

tãssicos, a partir de manto suficientemente enriquecido em K20.

Considera-se especialmente importante o papel d o CO» , já que au

mentos na X-CO2 (fração molar do COj vs H~O) parecem contro -

lar a aparição de líquidos alcalinos e olivina-normativos. Mysen

e Boettcher ( 1975b) mostraram que, para X-CO2 > 0,5, a composi -

ção dos líquidos obtidos por fusão de lherzolitos desloca-se de

composições quartzo-normativas para olivina-normativas, a 10 e

15 kb e 1100 - 1150°C .

Devem ser feitas algumas ressalvas. Existem pou-

cos dados sobre as composições dos líquidos obtidos experimen -

talmente (ver, entretanto, Mysen e Boettcher, 1975b). As conclu-

sões sobre a natureza dos líquidos obtidos (saturados ou insatu-

rados, etc.) baseiam-se principalmente em argumentos sobre rea-

ções entre sólidos e magmas, e na composição química das fases

minerais "liquidus". Mesmo assim, poucos duvidarão de que os

líquidos gerados nessas condições experimentais são ultrabásicos

( ou básicos ) , e certamente ricos em MgO e CaO. Do ponto de

vista petrográfico, os equivalentes vulcânicos de tais líquidos
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experimentais 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 ban-
co de dados RKNFSYS da Carnegie Institution de Washington (Chayes,
1976), encontram 835 análises de rochas perpotássicas (com leuci-
ta na norma) entre as 16126 rochas vulcânicas cenozoicas regis -
tradas. Uma avaliação dos dados, em função de alguns parâmetros
químicos, permite identificar duas populações diferentes, utili -
zando como parâmetros discriminantes os seguintes: MgO= 8,51 e
K-0= 3,59o (proporções em peso) (Figura 6-18). A maioria das ro-
chas destes dois grupos cristalizam diretamente de suites de mag-
mas primários, segundo considerações aceitas por muitos autores.

0 primeiro dos grupos citados é rico em K,0 e po-
bre em MgO (K20 > 3,51; MgO < 8,5$). E também relativamente rico
em A12O3 (10-20%) enquanto que SiO2 varia entre 36 e 55%, e CaO
entre 3 e 16$. Neste grupo, são muito raras as rochas com MgO> 4$
(apenas 3 rochas, de um total de 418) e com CaO > 5$. Petrografi
camente, predominam os leucititos, leucita tefritos e basanitos ,
leucita nefelinitos, e vários tipos de melilita nefelinitos, além
de rochas perpotássicas mais raras (albanitos, vesuvitos, e t c ) .

0 segundo grupo ê magnesiano (MgO> 8,5$) e mais
pobre em K20 (< 3,5%); SiO2 varia entre 35 e 44%, e CaO mostra
distribuição unimodal, com pico fortemente marcado a 14%. Os ti-
pos petrográficos predominantes são nefelinitos, ankaratritos, ba
sanitos, basaltos alcalinos, melilititos e melilita basaltos, a-
lém de algumas rochas peridotiticas alcalinas (alnoítos, etc.).

Embora a maioria dos nefelina sienitos de Poços
de Caldas sejam rochas com leucita na norma (32 entre 52 análises,
Tabela 6-2), a comparação com os vulcanitos citados acima mostra
algumas claras diferenças. As relações MgO:Al2O»:K2O (Figura 6-18
e Tabela 6-1) são obviamente diferentes, face principalmente ao
baixo conteúdo de MgO das rochas de Poços de Caldas. Estes nefeH
na sienitos apresentam-se quase sempre com teores de K20 superio-
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MgO

Figura 6-18. Quiaismo de 83S rochas perpotássicas (com ieucits na
norna) representado no trianguto Mi:O-K,O-Al,O.. D¿
ferenciam-se duas populações diferente». uuS podem
ser separadas utili;-indo. conjunta ou separadamente,
os discriminantes MgOS,S\ c K,0« 3.51. Arcas pont¿
lhadas e tracejadas: densidade'dc amostras superior
a 10 e 201. respectivamente; os números 3 e 7 iden-
tificam isolinhas com 31 e 71 (Wenttlandt e Eggler.
1980).

MgO%

1.0 2,0

Figura 6-19. Histograms* representando teores de CaO e MgO de ne
felina sienitos de Poços de Caldas. Indicam-se aínr

da as variações no tcor de CaO (3-16) e a medía do
MgO ( i* $,791) encontradas no grupo de rochas ri-
cas em K,0 (vor texto; Wcndlandt c Easier, 1980).
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res a 51 e com conteúdos de A1^0_ e SiO9 da ordem de 18-21^ e

53-561, respectivamente. Apresentam também teores muito baixos

de MgO e CaO (Figuras 6-19), principalmente se comparados com os

valores mostrados pelos vulcanitos perpotássicos citados.

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 cristaliza-

ção direta de magmas primários.

6.5. ASPECTOS PETROGENÉTICOS. IV: A DERIVAÇÃO DE MAGMAS DE NEFE

LINA SIENITOS POR MECANISMOS DE CRISTALIZAÇÃO FRACIONADA.

Discute-se a seguir alguns mecanismos petrogené-

ticos, enfatizando principalmente aquele que permite derivar,por

cristalização fracionada, os nefelina sienitos de magmas prima -

rios ultrabãsicos. A característica predominante das rochas alca

linas, a da riqueza em álcalis, converte-se também aqui num dos

empecilhos mais importantes de natureza petrogenética; o panora-

ma aparece ainda mais perturbador, no caso de Poços de Caldas,h£

ja visto a quantidade incomum de K-0 presente no distrito.

0 quimismo dos nefelina sienitos, em geral, e o

dos de Poços de Caldas, em particular, limita severamente a sele

ção do possível mecanismo de fracionamento: qualquer que seja o

preferido, ele deve guiar o magma ultrabásico para limites insa-

turaãos que são, paralelamentet ricos em álcalis e alúmina e

pobres em CaO e MgO.

6.5.1. As linhagens gabroide-alcalina e ultramãfica-alcalina.

Informações disponíveis na literatura mostram que

os nefelina sienitos encontram-se numa infinidade de associações

petrográficas (e.g.,Butakova, 1974; Barker, 1974; Gerasimovski et
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al., 1974; Philpotts, 1940, e varios outros) que, entretanto, p£

dem ser facilmente agrupadas em duas series ou linhagens princi-

pais, atendendo simplesmente ã presença ou ausencia de plagioclã^

sio calcico como componente importante: as linhagens gabróide-

-alcalina e ultramâf i ca-alcalina. Esta divisão modifica levemen

te a proposta original de Sheynmann et ai. (1961), que dividem

o grupo das rochas alcalinas em três "formações"; na "formação "

ultrabãsica-alcalina, são também incluídas por esses autores al-

gumas ocorrências com rochas dioríticas (portanto, com plagioclã

sio) (para exemplos brasileiros, ver Ulbrich e Gomes, 1981, e

Almeida, 1983; para um esquema semelhante, proposto para cárbona_

titos-nefelinitos e rochas gabrõides, ver Rock, 1976).

A primeira linhagem mostra gabros alcalinos C£

mo tipos geralmente predominantes (e.g., Brome Mountain, no Moa-

teregio, Canadá; Philpotts, 1974) com ou sem a presença de peri-

dotitos e piroxenitos; além de sienitos e nefelina sienitos,acorn

panham também, mais esporadicamente, rochas da série urtito-mel-

teigito (e.g., Haliburttn, Canadá; Barker, 1974). Ocorrem, em

alguns destes maciços, adicionalmente, rochas equeríticas (e.g.,

o já citado maciço de Brome Mountain; para exemplos da Sibéria e

da Península de Kola, ver Butakova, 1974, e Gerasitnovski et ai.,

1974). As rochas ultramáficas encontradas nesses maciços são ge-

ralmente clinopiroxenitos e peridotitos feldspáticos, com evidên

cias claras de geração por fracionamento (e.g., texturas cumulã-

ticas, bandado ígneo, passagem gradacional para gabros, etc; cf.

Philpotts, 1974, entre outros).

A segunda linhagem, também muito heterogênea, en

globa os maciços que mostram, além de sienitos e nefelina sieni-

tos, também rochas da série urtito-melteigito, junto com piroxe-

nitos, oiívinitos e peridotitos s .1.; faltam os gabros. Vários

destes maciços estão associados com quantidades sempre subordinei

das de carbonatitos (e.g., Barker, 1974; Butakova ,1974). As pro-

porções de tipos litolõgicos variam muito. Os típicos maciços ul-

tramáf icos alcalinos são geralmente zonados, com rochas ultramã-

ficas (peridotitos, clinopiroxenitos e jacupirangitos) no cen -

tro, e urtitos até melteigitos na borda; os sienitos e nefelina
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sienitos estão ausentes, ou encontram-se em quantidades subordi-

nadas. Em outras ocorrências, desprovidas de carbonatitos, os

nefelina sienitos (com ou sem os equivalentes vulcânicos) são

as únicas rochas encontradas (e.g., Poços de Caldas) ou pelo

menos as que predominam, acompanhadas de urtitos-melteigitos (e.g.,

Khibina e Lovozero, na Península de Kola, URSS; Pilanesberg.Âfri

ca do Sul) e rochas saturadas ou até supersaturadas (e.g., Ilí-

maussaq, Groenlândia Leste) (ver Butakova, 1974; Gerasimovski et

ai., 1974; Mathias, 1974) .

6.5.2. As hipóteses discutidas na literatura: derivação de mag -

mas de nefelina sienitos a partir de magmas picríticos ,bâ

sálticos e nefeliníticos-ijolíticos.

Magmas de nefelina sienitos e, em geral, magmas

peralcalinos, podem ser gerados por fracionamento de magmas pri-
a)marios } . As hipóteses mais citadas na literatura, em parte

complementares entre si, são as que se indicam a seguir.

a) Diferenciação a partir de um magma primário nefelinitico-ijo-

lítioo. Em muitas áreas continentais de "rifting" encontra -

-se claramente estabelecida uma linha evolutiva de rochas vulcâ-

nicas, caracterizada pela presença de nefelinitos e melanefelin_i

tos, aos quais associam-se álcali basaltos e, em menores propor-

ções, também traquitos insaturados e fonolitos (eventualmente a

companhados de nefelina sienitos) (e.g., Williams, 1972; Carmi -

chael et ai., 1974; Le Bas 1977). Estes nefelinitos são geralmen

te ricos em olivina e apresentam quantidades subordinadas de pia

gioclásio, em contraposição com os que se associam diretamente

com carbonatitos, piroxenitos e ijolitos (Wood, 1968, citado em

a) Magma primario é o formado diretamente por fusão parcial de

rocha pre-existente (do manto, e t c ) ; magma parental é aquele

do qual derivam magmas mais diferenciados • Nem todo magma pa-

rental é um magma primário.
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Le Bas, 1977; Rock, 1976). Os nefelinitos desta linhagem desta -

cam-se por varias características químicas incomuns (peralcalini^

dade, baixos teores de silica, padrão anômalo de enriquecimento

em vários elementos traços; e.g., Le Bas, 1977). A maioria dos

autores, face sobretudo à dificuldade de se reproduzir esse qui-

mismo por mero fracionamento subsuperficial, considera que essas

rochas representam magmas primários oji, pelo menos, que elas

são o resultado de fracionamento "sui generis", a altas pres-

sões, de magmas primários incomuns. '

Idêntico panorama evolutivo oferece-se, pelo me-

nos em princípio, para o caso dos nefelina sienitos. 0 possível

magma parental deveria estar, agora, representado por composições

da série urtito-ijolito-melteigito que, em boa medida, são os

equivalentes químicos dos nefelinitos.

Rochas petrográficamente semelhantes aos nefeli-

na sienitos de Poços de Caldas encontram-se em vários dos mais

notáveis maciços alcalinos do inundo, em parte associadas a ijol¿

tos, urtitos e melteigitos. No maciço de Pilanesberg, África do

Sul, encontram-se ocorrências menores de ijolitos. 0 maciço zon£

do de Khibina, na Península de Kola, mostra zonas onde predomi -

nam urtitos, ijolitos e melteigitos (5,61 dos afloramentos). 0

distrito de Lovozero, também na Península de Kola, apresenta ur-

titos na sua parte central (3,81 dos afloramentos). Em todos os

casos, predominam nesses maciços os nefelina sienitos,junto com

sienitos saturados e lujauritos (Pilanesberg), chibinitos e ri£

chorritos (nefelina sienitos agpaíticos com intercrescimento mi-

crográfico de nefelina e feldspato; Khibina) e lujauritos (Lovo

zero) (para detalhes, ver Mathias, 1974; S^rensen, 1970; Gerasi_

movsky et ai., 1974).

Uma variante da hipótese comentada é a defendida

por vários autores que, incorporando observações de campo e da

dos experimentais, propõem a existência de magmas primários nefe

liníticos eensu latu, dos quais desmistura-se uma fração menor

de magmas carbonatíticos (5-101); do magma silicático que resta,
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evoluem sienitos e nefelina sienitos, ijolitos, e urtitos, por

mecanismos que em parte são controlados por fracionamento de

olivina e Ca-piroxênios. Os derivados vulcânicos são nefelinitos,

melanefelinitos e fonolitos (e.g., Le Bas, 1977).

b) Diferenciação a partir de álcali basaltos, até extremos fono^

Uticos. Para series de basaltos, estabelecem-se na lite-

ratura várias possíveis linhagens de diferenciação, entre as

quais podem ser citadas as seguintes:

Série sódica: nefelina basanito •*• hawaiíto, mugearito e benmo

reiíto fõidicos "*" fonolitos

Série sódica: olivina nefelinito •*• fonolitos (?) (raros)

Série moderadamente potássica: sanidina basanito •*" hawaiíto ,etc.

fóidicos ••fonolito

onde os tipos litológicos mencionados em primeiro lugar identifi

cam as rochas menos evoluídas que não representam, necessariamen

te, os magmas parentais da serie (Coombs e Wilkinson, 1969). Na

derivação das rochas que integram essas series (e.g., fonolitos

e traquitos a partir de álcali basaltos) , faz-se necessário fra-

cionar olivina,Ca-piroxenio e feldspatos (e.g.,Yoder e Tilley,

1962; Coombs e Wilkinson, 1969).

Cada urna das series reconhecidas por Coombs e

Wilkinson apresenta-se com características evolutivas diferentes;

no nosso contexto, interessam obviamente as series mais ricas em

K.,0.
L

c) Derivação de magmas basálticos, em geral,e de magmas alcali_

nos insaturados, em particular, por diferenciação de magmas

piaríticos. Esta hipótese, proposta inicialmente por Yoder e

Tilley (1962), e elaborada principalmente por O'Hara (e.g.,1968),

faz derivar as rochas basálticas de magmas primarios picríticos;

a obtenção de magmas alcalinos insaturados é apenas urna variante

do caso mais geral. Condições especiais (conteúdo inicial extre-
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mámente alto de álcalis no manto sujeito a fusão e/ou fraciona-

mento sob regimes específicos) pode conduzir a aparição de álca-

li basaltos muito ricos em álcalis e, em última instancia, tam -

bem de nefelinitos (ver O'Hara, 1968; cf. Wyllie, 1971).

O'Hara baseia sua argumentação no fato de que

os magmas basálticos são líquidos cotéticos; trata-se, portanto,

de material já fracionado (ver também Yoder e Tilley, 1962; Yo-

der, 1976). Surge assim a necessidade de se dispor de magmas pri

mãrios ainda mais magnesianos; entre os candidatos, indicam - se

especialmente os magmas picríticos (mg=0,70-0,75; MgO=15-20|) ou

até komatiíticos magnesianos (mg > 0,75, geralmente > 0,8.0;

MgO= 20-33°*). Magmas ultrabásicos alcalinoc formar-se-iam por

processos petrogeneticos especiais (e.g., fusão de manto enri -

quecido, ver item 6.3), dos quais se derivariam líquidos nefeli-

níticos e cutros magmas alcalinos, por evolução e diferenciação

polibárica (em parte, por fracionamento eclogítico a pressões de

30 kb ou maiores, com posterior fracionamento lherzolítico a

pressões menores; ver O'Hara, 1968, Bailey, 1974). Na literatura

não se explica, entretanto, quais são as relações químicas entre

os magmas nefeliníticos e os fonolitos (ou nefelina sienitos) de_

rivados.

6.5.3. Os possíveis mecanismos de fracionamento em magmas ultra

básicos alcalinos.

Basta agora esboçar alguns limites para determi-

nar possíveis parâmetros compatíveis com um modelo de diferencia

ção por cristalização fracionada. São os seguintes:

a) em primeiro lugar, deve-se identificar como "magma primário"

um magma pouco evoluído, provavelmente gerado no manto, e

portanto quimicamente bastante característico (e.g., mg ele

vadu, conteúdos baixos de Al-,0- e SiO- e, possivelmente, tam

bem relativamente pobre em álcalis).
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b) Este magma, por gerar-se provavelmente no manto, deve estar em

equilíbrio com manto residual (constituído principalmente por

olivina e ortopiroxênio, a julgar pelas suposições mais difun-

didas entre petrõlogos e geofísicos, e.g., Yoder, 1976, e mu_i

tos outros).

c) sob condições de alta pressão (i.e., na área de geração) as

fases "liquidus" deste magma primário devem ser obviamente as

mesmas que aparecem como constituintes do manto residual; os

candidatos são, outra vez, olivina e ortopiroxênio, aos quais

se juntam ainda algumas poucas fases adicionais (e.g., Ca-pirc)

xenios e granadas).

d) a evolução (polibárica?) deve ser tal que os magmas residuais,

para gerar nefelina sienitos por cristalização, se desenvolvam

de modo a aumentar os conteúdos de SiO~, Al-0-, e álcalis, pa-

ralelamente diminuindo os teores de CaO e MgO.

As considerações precedentes permitem agora justjL

ficar algumas conclusões gerai*, pelo menos de tipo qualitativo ,

sobre alguns possíveis mecanismos gerais de fracionamento:

e) ^racionamento dunitico ou harzburgitico. Magmas ultrabãsicos

"normais" (picríticos) fracionam-se, por separação de olivina,

gerando líquidos basálticos (e.g., Yoder, 1976). Em magmas ba-

sálticos alcalinos, o fracionamento de Mg-olivina, com ou

sem Mg-ortopiro\ñnio, desloca as composições dos líquidos deri

vados no sentido de "trends" de enriquecimento em SiCL, CaO,

A12O_ e álcalis, em parte reproduzindo as tendências químicas

de melteigitos, ijolitos e urtitos, sem entretanto levar dire_

tamente para nefelina sienitos.

f) Fracionamento de ortopiroxenito. Por separação única de Mg-or

topiroxênio, de magmas ultrabãsicos alcalinos, estabelecer-se

-ia uma tendência de enriquecimento marcado em CaO e álcalis ,

e moderado em Al^O,, com concomitante redução nos níveis de

SiO2. o fracionamento puro de ortopiroxênio provavelmente ê um
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processo petrogenético raro, ou de pouca importancia. Não re-
produz, de qualquer maneira, as tendências alcalinas que le-
vam para nefelina sienitos.

g) Fracionamento de olinopiroxenito. A separação isolada de Ca-
-piroxênio estabelece uma tendência de decréscimo em CaO e
MgO, e aumento nos teores de Al-O- e álcalis. Por outra parte,
Ca-piroxênio é rico em SiO-, com o que a sua separação torna
os magmas derivados ainda mais pobres em silica.

h) Fracionamento wehrütico . Este mecanismo separa, de um magma
ultrabãsico alcalino, tanto Mg-olivina como Ca-piroxênio mag-
nesiano, e limita fortemente o quimismo dos derivados: estes
enriquecem-se em álcalis, Al-0, e silica, decrescendo several
mente a quantidade de MgO e CaO. Reproduz-se, portanto, em
princípio, uma tendência que guia os líquidos derivados para
a composição dos nefelina sienitos.

i) Fracionamento eclogitico. A altas pressões (e.g.,20 kb) cris_
talizam em sistemas basálticos tanto Ca-piroxênio aluminoso e
alcalino ("onfacitas") como granadas (ver discussão no item
6.5.10), A hipótese de fracionamento eclogítico foi levanta-
da por vários autores, destacando-se principalmente O'Hara(e.
g.t em 1968), mas deve ser rejeitada, pelo menos como mecanis_
mo que conduz magmas ultrabásicos (ou básicos) para derivados
com a composição de nefelina sienitos. Com efeito, a separa -
ção de granada empobrece os líquidos residuais em A12O-, man-
tendo ao mesmo tempo altos os valores de MgO.

6.5.4. 0 fracionamento wehrlítico e magmas limburgíticos.

É interessante discutir, no contexto de geração
de magmas alcalinos, o conjunto dos limburgitos (rochas ultrabá-
sicas alcalinas, com fenocristais de olivina e Ca-piroxênio em
matriz total ou parcialmente vitrea) . Algumas análises destas ro



6-73.

chas são mostradas na Tabela 6-4. Os limburgitos ocorrem ora co
mo manifestações isoladas (e.g., diques e sills, freqüentemente
carregados de nodulos ultramáficos), ora como lavas associadas
a basaltos alcalinos; são citados com mais freqüência em ilhas
oceânicas e arcos islándicos. Químicamente (Tabela 6-4) desta-
cam-se por ser tipos ultrabásicos aluminosos, ricos em álcalis
(2-51), geralmente persódicos; MgO varia entre 10 e 171, e são
relativamente ricos em CaO (9-13%). Ishibashi (1977) estuda
limburgitos de uma localidade já clássica, no Japão, e apresen
ta análises de rocha total, matriz e fenocristais (Tabela 6-4).
Existe pouca duvida de que as Mg-olivinas e, principalmente, os
núcleos dos Ca-piroxênios são fases cristalizadas a pressões e
levadas, que se encontravam provavelmente em equilíbrio com um
magma mais magnesiano que o representado pela matriz vitrea do
limburgito. A presença dessas duas fases "liquidus", por outra
parte, viabiliza a tese do fracionamento wehrlítico, a profundi_
dades consideráveis: o que cristaliza pode também ser retirado.
£ sugestiva a composição do líquido residual, representada pelo
vidro na matriz do limburgito (Tabela 6-4, col. 5c). Quimicamen
te, ?sta fração representa uma rocha sienitóide, que sob condi-
ções vulcânicas cristalizaria como uma associação de feldspato
ternario (anortoclãsio ou sanidica sódica), com olivina,nefeli_
na, 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 ê persôdico, com teo-
res mais elevados de CaO e menores de álcalis.

6.5.5. Diagramas de subtração e a derivaçãodos nefelina sieni-
tos de Poços de Caldas.

A aplicação de algumas hipóteses ao caso dos n£
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 ai (1979). Requer-se, para tal, apenas um conheci -



Tabela 6-4

Coaposiçõcs quíaicas de llaburgitos (rocha total, vidro, aatriz e funocrlstai»)

TiO,

Al2°3
í« 2o 3

FeO

MnO

MgO

CaO

Na2O

KjO

P2°S
H.O

U)

40.7

1.61

11.1

4.0

6.8

-

1S.S

11.7

1.0

t.OS

1.13

4.80

(2)

41.47

S.70

10.92

2.SI

9.92

0.17

9.SO

11.57

3.85

1.10

0.86

2,49

(3)

39. SO

0,90

13,88

S.68

9.S6

0.36

11.46

12.04

3.17

0.37

0.9S

2.3S

(4)

43,74

1.61

13,S7

4.14

8.98

0.4S

ío.as

y,09

2.35

2.4»

O.SO

1.99

(Sa)

Rocha
total

42,69

1.20

13,06

1.S9

8.06

0.14

16,23

9.SI

2.S6

1.31

0.48

2,84

ÍSb)

Matriz

4Í.24

1,72

13.S7

2.94

7.3J

0.20

13,10

9,86

3.07

1.S6

1.23

2,47

(5c)

Vidro

52,73

1.69

20.3i

1.34

3.29

0,04

1.0S

3,42

6.09

4.27

1.77

S.19

(Sd)

Ca-pirox

SI.47

1.69

S.71

2.23

>.69

O.U

14.74

18,35

1.52

0.06

0.23

(Se)

Ca-pirox

48,29

1,32

9,15

2.92

3.92

0,14

1S.81

17,28

1.27

0.07

(Sf)

Olivina

38,77

0,01

0.39

0.85

11,10

0,14

48,50

ú.o

0,03

0,01

I 100.20 100.06 100.22 99.82 99.67 99.57 100.19 99.83 100.2S 99.79

(1) li-iburgito da IIha de Christmas. Oceano Indico (Truenan, 1965)

(2) Licburfito do llhvu das Rolas. Atlántico Sul (Cotelo Notvu e R.Albuquerque. 1962)

(3) Linburgito. Rocha tspciança. Ilha do Principe. Atlántico Sul (Barros,,19oO, cit. en Cunaichael ot al., 1974.p.387)

(4) Liaburgito, arquipélago de Kerguclen (Edwards, 1938, cit. ea Turner e Verhoogen, 1960, p.190)

(5) Linburgito. coa nodulos ultratáficos, Ogusoyaaa, Prefeitura de Shiaanc, Japco (Ishibashi, 1977)

(Se) Norsa do vidro: c: 3.74; or: 2S.S8; ab: 46.58; an- 5,00. ne: 2.58; fo: 1,87; fa: 0,30; »t: 1,86; il: 3,19: ap:4,37

(Sd.e) d: fenocristal, Ca-piroxcnio; e: Ca-piroxênio aluainoso, provável xenocristal do «anto

(Sf) Olivina lacfacristalina, Fo 881. composição scaelhante i contida nos nodulos ultraaáfico».
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mentó do quimismo do produto final e algumas idéias sobre a com-
posição das possíveis fases minerais que podem ser separadas por
fracionamento: a soma do magma derivado e do material fracionado
deve reproduzir químicamente a composição do magma parental (ver,
por exemplo, o modelo de fracionamento do Apêndice C).

A suposição inicial mais simples é a de reprodu -
zir a geração de nefelina sienitos por via do fracionamento dire_
to de um possível magma primário, estabelecendo-se assim um modt;
Io de "derivação num sõ estágio". Pouco importa, agora, se este
modelo ê realista, já que aqui se trata de explorar a viabilida-
de quimiaa do processo proposto (ver item 6.5.6).

Na Figura 6-20, indica-se algumas composições de
nefelina sienitos de Poços de Caldas, em quatro diagramas óx¿
do-õxido. Representa-se também na Figura 6-20 as composições dos
minerais "fracionáveis" mais comuns (olivina, Ca-piroxênios, or-
topiroxênios.nefelina e plagioclasios), em função das hipóteses
petrogenéticas identificadas resumidamente nas páginas preceden-
tes. Muitos deles são minerais "liquidus" até pressões elevadas
(e.g., olivinas, Ca-piroxênios e ortopiroxenios; cf. Yoder,1976),
enquanto que outros (plagioclasios) apenas aparecem como possí-
veis minerais "liquidus" a pressões bastante menores. Desconhe-
ce-se a estabilidade da nefelina (mineral "liquidus" até pres -
soes altas?).

Várias das considerações precedentes (ver espe -
cialmente itens 6.5.3 e 6.5.4) justificam amplamente que a pri-
meira possibilidade a ser discutida seja a do fracionamento wehr
lítico (separação de Mg-olivina e Ca-piroxênio); basta lembrar
que a separação destes dois minerais aumenta, nos magmas resi -
duais, os teores de álcalis, SiO2 e A12O,, e também subtrai do
magma parental, muito eficientemente, tanto CaO como MgO.

0 argumento discutido pode ser ilustrado nos dia

gramas de subtração da Figura 6-20; os extremos do segmento re-

presentando na Figura, identificam as composições médias de



6-76.

50.

M y i.

o mo
40 SO 50 5(02%

16

12

4
M

. i A

40 MflO% 12 K 20%

Figura 6-20. Minerais fracionáveis, representados em diagramas
de subtração óxido-óxido. Representara-se as compos i
ções químicas de plagioclásios (bytownita,labrador!
ta.andesina, quadradoe cheios),o\ivinas magnesianas
{quadrados v&zioa) ,ortopiruxinios(.trianguloa vazios)
e Ci-piroxénios (.tr i ângulo e chtioe; A e B;augitas sub
calcicas; 1 e S, augitas de ijolitos; 15, augita de"
picrito), e nefelinas (.e'veuloe ahtioe) .ks cruzas re
presentan análises de nefelina sienitos de Poços de"
Caldas (Tabela 6-1). Fontes: A e B.Wilkinson, 1975:
os demais dados, de Deer et al.(1962 ,1963a, 1963b, 1978).
Segmento de linha cheia: une as composições méJias
de Mg-divina e Ca-piroxênios. Linha tracejada: une
"wehrlito"(80t de olivina e 201 de Ca-piroxénio)com
a composição dos nefelina sienitos. 0 ponto M repre
senta uma possível composição parental(ver texto).
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olivina e Ca-piroxênio. Retirar de um possível magma primário u
ma fração wehrlítica (nas proporções aproximadas de 801 de oli-
vina e 20% de Ca-piroxênio) levará os líquidos derivados a se
movimentarem ao longo de uma linha semelhante ã tracejada (ver
Figura 6-20, onde um possível "magma" primário aparece represen
tado por um traço curto, identificado pela letra M).

Nos quatro gráficos da Figura 6-20 observa-se da
ramente que é possível passar de um magma primário hipotético
("básico" ou "ultrabãsico") para nefelina sienitos, apenas retî
rando uma combinação adequada de olivinas e Ca-piroxênios. A
Figura 6-20 permite assim obter uma solução gráfica simultânea
do problema do fracionamento (para uma discussão mais detalhada
das bases geométricas utilizadas, por outra parte muito óbvias,
ver Bowen, 1928, e Cox et ai., 1979).

6.5.6. 0 fracionamento wehrlítico e a derivação de nefelina
sienitos a partir de magmas primários picríticos ou ko
matiíticos alcalinos.

No item anterior, justificava-se a eleição do
fracionamento wehrlítico (separação de Mg-olivina e Ca-piroxê -
nio, nas proporções aproximadas apontadas) como possível mecà -
nismo de diferenciação.

A própria escolha já condiciona, bastante estrei
tamente, a eleição de um possível magma primário: deve-se par -
tir de um magma picrítico ou komatiítico de natureza alcalina.

Esses limites químicos, por outra parte, podem
também ser justificados, de maneira grosseira, por meio de al-
gumas 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 fracionamento.
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b) quanto mais ultrabâsico o magma primário,mais "primitivo" o
seu quimismo e portanto mais pobre em álcalis; ã medida que
se processa a diferenciação, aumenta (geralmente) o conteúdo
de álcalis.

Na Figura 6-21, representa-se alguns prováveis nag
mas parentais de natureza ultrabásica, juntamente com algumas
composições que são tidas como representativas de manto primiti-
vo anidro. Cabe observar principalmente as composições de picri
tos e komatiítos, pelas razões indicadas acima.

0 ponto M (Figura 6-21) representa uma das possí-
veis composições ultrabásicas das quais poder-se-ia extrair, por
fracionamento wehrlítico, líquidos residuais com a composição de
nefelina sienitos. A composição deste possível "líquido" é lida
diretamente na Figura 6-21: SiO2, 42-43»»;

 A 12°3' 5~6* '
MgO, 32-33%; CaO, 3-41; Na2O, - 21; K20, - 2% (o total indica-
do, 86-88%, não inclui FeO (total); parte do óxido aparece con-
tida no magma, como fração química que acompanha a cristalização
dos minerais magnesianos, enquanto que o possível déficit - jun
to com TiO2 - pode ser facilmente compensado, bastando retirar
do sistema - ou adicionar, conforme for o caso - as proporções a
dequadas de magnetita e/ou ilmenita).

A composição M, embora seja ultrabásica, destaca-
-se pelo alto conteúdo de álcalis. Entretanto, dentro do esquema
proposto, ê aquela a que melhor se ajustam as considerações a e
b, emitidas acima. Com efeito, minimiza o conteúdo de álcalis do
suposto magma primário; magmas menos ultrabásicos, colocados ao
longo da linha de fracionamento (linha tracejada, Figura 6-21) ,
serão ainda mais ricos em álcalis.

Por outra parte, a composição M assemelha-se à
de alguns picritos (cumuláticosJ) e komatiítos magnesianos (Tabe
Ia 6-5); composições ainda mais ultrabásicas (que diminuiriam o
teor de álcalis) tornar-se-iam já muito parecidas com aquelas pro
postas por vários autores para o próprio manto (Tabela 6-5 e Fi-
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Figura 6-21. Picritos. ijolitos, nefelinitos, e rochas afins,re-
presentadas em diagramas de subtração óxido-óxido .
CirouloB oheioe: urtito (n* 4), ijolito (5), meltei
gito (6), nefelinito (13), divina nefelinito (19)?
olivina melanefelinito (15) (dados de Bailey,1974).
Cirouloe vazioa: picritos cumuláticos (1,3,6: da-
dos de Drever e Johnston, 1967a). Quadrado» cheios:
líquidos picriticos (nao cumuláticos) (3, 4, S: da-
dos de DTever e Johnston, 1967b). Triángulos inver-
tido» 1 e 2, "pyrolites" (composição suposta anidra
do manto, segundo Green e Ringwood; dados reproduzi
dos em Wyllie, 1981); 3: composição anidra suposta
do manto primitivo (reproduzido em Wyllie,1981). Pa
r* linha cheia e tracejada e ponto M, ver Figura
6-20 e texto.



Tabela 6-5

Composições quíaicas de rochas ultrabásicus e do «auto (picritos, kom.it iitos e "pyrolites")

SÍO2

TiO,

AljDj

rco
MlÜ

M«0

CiO

Na2O

K20

Total

(D
40.SC

0.67

7.«7

2.08

12.00

0.2S

27.19

S.36

1.20

0.16

100.00

(2)

42.7*

0.49

7.06

0.S1

12.18

0.20

31.02

3.84

0.51

O.U

100.81

(3)

46.59

1.83

7.69

2.20

10.46

0.18

21.7!)

7,41

1.33

0,28

100.S3

(4)

43.S7

0.S8

10.2S'

3.77

6.SO

0.14

20.99

7.47

1.01

0.04

100,02

(5j

41.86

0.29

8.82

1.46

8.14

0.14

31,56

S.38

0.S6

0.04

100.IS

(6)

46,94

0.81

15.42

2.6S

8.29

0.17

12.83

11.45

1.36

0.04

100.00

4Ú.41

0.41

13.7S

8,45*

0.15

18.23

11.04

1,33

0.01

100.00

(«)

47.47

2.03

9.43

10.93*

0.17

15. S7

11.35

1.7&

0,68

mo,oo

(9)

47.2S

0.79

13.64

9,77*

0,14

17,61

9.58

0.89

0.06

100,00

(10)

44,35

0.35

7.39

13.28*

0,26

27.42

6.32

0,06

0.07

100.00

01)

45,48

0.23

S.7-!

10.S3*

0.21

31.15

5.63

0.43

o,o:

100.00

(12)

46.32

0,69

12,63

11.63'

O.lii

14.64

10.53

l . U

0.02

100,00

(13)

46.3

0.78

11.1

10, S*

0.13

20.2

9.4

O.v

100.00

U-»)

43.20

0.58

4.0)

0.35

7.88

0.13

39.54

2,67

0.61

0,22

(15)

4S.20

0.71

3.54

0.4K

8.04

0.14

37.48

3.08

0,57

0,13

100.00

(16)

44.71

0,16

:,46

8.15*

CIS

41.on

2.47

0,29

0,09

11)0,00

O')

42-t3

5-6

v.'-33

3-4

-2

86-8F

* FeU (total) como re**O

(1) Picrito cuMulâtico. Ilhas de Shiant (Hébridas) (cit. em Drcvcr e Jehnston, 1967a)

(2) Picrito cuaulático, era dolcrilo. Monte Calamity, Klrroo, Africa do Sul (cit. ca Prever c Jnhnston, 1967n)

(3) Picrito cuni.látiro, ¡acólito Jc llKeknhuni, Hawaii (cit. CM Orcvcr e Johnston, 1967a)

(4) Picrito. hoid.i resfriada de -li(|>ie ai ircnl jdor ,"si II" de Cars-bhcínn, Ilha de Skyc (l)rever e Johnston, 1967b)

(5) Picrito não cumuláticú, centro >'o "sill" 1, Soüy, Skye (Urev?r e Johnston. 1967b)

(h) Média de 5 análises, facies afincos, "sills" de piciito de Skye c Ubckcndt Gjlnnd(Groenlandia Oeste)(Drever e Johnston.I96'h)

(7) Basalto picrítico «lírico. Peninsula de Rc>kjanes, Isiardia (cit. cm Rhodes, 1981).

(8) Basalto picrítico afinco. Deccan Traps, India (cit. em Rhodes, 1981)

(9) Dique Je rocha picrítlca primaria, complexo ofiolítico de Tortuga» (cit. ea Rhodes, 1981)

(10) Koaatiito peridot ftico, coa texturas spinifex, Munro ToKn..hip, Canndii (Amdt el al., 1977)

(11) Media de koaatiitos, bloco de Yilgurn. Australia (Ncsbitt e Sun, 1976)

(12) Konatiito fjiierozóico. 1 lha de Coigona. Colombia (Cansser et al.. 1979)

(13) Media de basaltos terciarios do Grupo I, Uha de Baffin (Clarke. 1970)

(14),(IS) "Pyrolite" I e III. coaposiçccs inferidas do aanto superior fértil anidro(Creen e Ringwood, 1967b)

(16) Composição estiaada do aanto superior fértil anidro (Kaalíe e Aoki, 1977)

(17) Coaposição aproxlaada M (ver texto). i
00
O
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ra 6-21). A diferença química obvia é" que a maioria dos picritos
(e todos os komatiítos) citados na literatura não são rochas ri-
cas em álcalis (Tabela 6-5 e Figura 6-21).

Qualquer magma localizado ao longo da linha trace
jada, Figura 6-21, pode ser considerado um possível magma paren
tal dos nefelina sienitos de Poços de Caldas, na medida em que
dele seja possível fracionar tanto olivina como Ca-piroxênio.Ne£
se contexto, a composição M (Figura 6-21) é* tida como um limite
ultrdbói8Íoo inferior; "magmas" ainda mais magnesianos não são co
nhecidos.

6.5.7. Hipóteses alternativas: magmas primários ijolíticos-nefe
liníticos e basálticos alcalinos, como originadores de
nefelina sienitos.

As hipóteses alternativas, discutidas na literatu
ra (item 6.5.2) são agora testadas por meio de diagramas de sub-
tração.

a) Derivação de nefelina sienitos a partir de magmas nefeliníti-
cos e da serie urtito-ijolito-melteigito.

Resta pouca dúvida de que muitos nefelinitos ( e
ijolitos) representam possíveis magmas parentais de series petro
gráficas alcalinas e se originam diretamente no manto (e.g., os
olivina nefelinitos e mela-nefelinitos de áreas oceânicas, e.g.,
Bailey, 1974).

Na Figura 6-21, representa-se um conjunto de vá-
rias rochas nefeliniticas, ijolíticas, etc., consideradas possí-
veis magmas parentais de nefelina sienitos. 0 fraoiona mentó harz^
burgitiao, a partir de ijolitos e composições semelhantes, gera
um "trend" químico de insaturação, com enriquecimento simultâneo
em álcalis e CaO; portanto, os derivados afastam-se químicamen-
te dos nefelina sienitos. Parece também pouco provável que o
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fracionamento wehvlitico permita derivar diretamente nefelina

sienitos (por ex., os líquidos residuais mostrariam enriqueci -

mentó precoce em Al^O, e Na-0, acentuando as características

já presentes no magma original, ver Figura 6-21).

Um fracionamento de olivina ijolito, entretanto,

pode reproduzir algumas das feições químicas de nefelina sieni -

tos. 0 fracionamento conjunto ou separado de olivina, nefelina

e Ca-piroxênio, diminui o conteúdo de CaO e MgO do magma paren -

tal, aumentando também o teor de álcalis; o conteúdo de A1»O, ,

por outra parte, mantém-se nos níveis já inicialmente muito ele -

vados (ver Figura 6-21).

b) Derivação de nefelina sienitos a partir de álcali basaltos inî

cialmente ricos em K-0.

Na Figura 6-22, representa-se duas linhagens da

Província de Otago Leste, Nova Zelândia (Coombs e Wilkinson,1969)

que se caracterizam por estarem moderadamente enriquecidas em

K-,0. 0 "trend" das linhagens (álcali basaltos até fonolitos) é ,

em parte, paralelo ao da linha tracejada, Figura 6-22; as dife -

renças entre os derivados de basaltos, e a linhagem representada

pela linha tracejada, explicam-se porque no "trend" basáltico de-

cresce, durante a diferenciação, a importância do fracionamento da

olivina e começa a ser significativa, em parte, a do plagioclásio

calcico. Nos basaltos alcalinos, a evolução para termos peralcal^

nos (fonolitos, etc), com o drástico decréscimo de CaO, parece

estar controlada principalmente pelo fracionamento de Ca-piroxê-

nio e plagioclãsio cál,ico. Outra diferença importante é que,nas

rochas de Poços de Caldas, nota-se a tendência para o enriqueci -

mento muito marcado em K-0.

6.5.8. Os nefelina sienitos de Poços de Caldas e a comparação com

as rochas das séries lamproíticas.

Sem entTar a discutir os detalhes petrogenêtios,

compara-se aqui brevemente as composições químicas e mineralô^i -
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Figura 6-22. Linhagens de basaltos alcalinos en diagramas de sub
tração óxido-óxido. Duas series de álcali basaltos"
(com hawaiitos, mugearitos, etc.); uma é represent^
da por círculos cheios, a outra por quadrados com
pontos centrais (dados de Coombs e Wilkinson,1969).
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cas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas com as series per -
potássicas lamproíticas.

Estas rochas são divididas por Sahama (1974) em
suites orenditiaa e kamafugitioa.

A primeiray saturada a levemente insaturada em
relação a SiCK, mostra também teores moderados a altos de CaO
(1-8%), e FeO (total) (3-7%), e altos de MgO ( <5 até 17%). Ro-
chas deste tipo foram descritas na bacia do rio Fitzroy, Austra-
lia ocidental (fitzroydito, cedricito, mamilito e wolgidito.cons^
tituídas pela associação leucita - diopsfdío - flogopita - o an
fibólio potássico magnoforita; Wade e Prider, 1940; Prider,1960),
nos Montes Leucite, Wyoming, USA (madupito, wyomingito e orendi-
to, com leucita - diopsídio - flogopita - magnoforita - sanidina
- olivina - vidro; e.g., Carmichael, 1967) e no SE de Espanha(ju
milito, cancalito, fortunito e verito, coro leucita - olivina
diopsídio - flogopita - sanidina - magnoforita; Fuster et al.,
1967).

A serie kamafugitiaa é fortemente insaturada em
SÍO2, possuindo teores altos porém variáveis de CaO (10-17%),MgO
(2 - 17%) e FeO(total)(10-15%). Foi inicialmente definida nas lo
calidades clássicas das províncias de Toro e Ankole, Uganda,Afri
ca oriental (ugandito, com olivina, augita e leucita; mafurito ,
com olivina, augita e kalsilita; e katungito, com olivina, meli-
litia e vidro; Holmes, 1937, 1950).

Pelas escassas informações 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 CO-,
em parte associados a magmas carbonatíticos (kamafugitos).

As características tanto químicas como mineralogy
cas (Figura 6-23) mostram que as tendencias evolutivas das ro-

1

chas lamproíticas são diferentes das apresentadas pelos nefelina

sienitos de Poços de Caldas (ver também item 6-4).
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Figura 6-23, Linhagens lamproíticas em diagramas de subtração 6-
xido-oxido, Quadrados vatio»: katungito (n* 1), ma
furito (2), ugandito (3), e X-ankaratrito (4), AfrT
ca oriental. Quadrado» oh»io»: madupito (1), wyomiñ
gito (2), orendito (3), Wyoming, USA. Ciroulo» va-
tio»: juaillito (1), cancalito (2), fortunito (3),
Espanha. Círoulo» ehtio»: wolgidito (1), orendito
(2), Australia. Fonte: Sahama (1974).
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6.5.9. Magmas ultrabãsicos alcalinos e o fracionamento wehrlí-
tico: pros e contras.

Como se realiza o fracionamento wehrlítico propos^
to nos itens anteriores? Não existe, por enquanto, uma resposta
geológicamente aceitável para esta questão: apenas nos complexos
estratiformes é possível observar diretamente as características
geológicas, petrográficas e químicas do resíduo acumulado (cf.
discussão no Apêndice B). As sugestões aqui oferecidas são ten-
tativas, e fundamentam-5e em dados da literatura. Mg-olivina e
Ca-piroxênio (eventualmente sódico, como nos jacupirangitos) são
fases minerais importantes, ou até predominantes, na maioria dos
maciços alcalinos da linhagem ultramáfica-alcalina. A julgar pe-
los esparsos dados petrográficos-modais publicados na literatura,
wherli'.f.- típicos são rochas pouco comuns nestes corpos; neles
predo -j £M clinopiroxenitos, jacupirangitos e peridotitos aparen
teme? . ricos em olivina. Se estas rochas representam resíduos ,
entã i i fracionamento wehrlítico se processa de maneira seqüen -
ciaca gerando corpos separados de clinopiroxenitos e "olivini-
tos" explicando-se assim a ausência (ou pouca importância) de
web: itos típicos.

Já que o fracionamento wehrlítico deveria se pro-
cess,r, pelo menos em parte, sob condições de alta pressão, qual
a in ormação oferecida pelos nodulos ultramáficos do manto? A
literatura menciona que a maioria deles são petrográficamente harz_
burgitos e lherzolitos, geralmente com texturas metamórficas (e.
g., Jackson e Wright, 1970; Ringwood, 1975; Wilshire e Shervais,
1975; Kirby e Green, 1980; Yoder, 1976; e muitos outros). São
mais raros os constituídos por websteritos e clinopiroxenitos que,
freqUentemente, se apresentam com texturas cumuláticas (e.g. ,
Wass, 1979, 1980; Frey, 1980). As referências a nodulos wehrlíti
cos são poucas (e.g., Wilkinson, 1974); Wilkinson (1975) descre-
ve nodulos de wehrlito com textura heteradcumulática, encontra
dos num "sill" de analcimito (para referencias a xenocristais de
olivina e Ca-piroxêniq ver item 6.5.4).
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Picritos e komatiítos sâo, hoje, rochas relativa
mente raras. Se os líquidos correspondentes são os magnas paren-
tais 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 também a Figura 6-24, onde se
representa as variações não lineares na densidade de líquidos ba
sálticos; cf. Stolper e Walker, 1980). Conhecem-se várias ocor-
rências de magmas muito magnesianos,colocados durante o Fanerózi

Figura 6-24. Densidad* calculada d* líquidos basálticos, a bai •
xas pressõos (Stolper t Walktr, 1910). Co«o índice
d* diferenciação, adota-se a relação atolar Fe/(Fe *
Mg). As densidades do» líquidos iniciais decresceM
pela influencia da separação de olivina, que nesse
estagio e o único Mineral "liquidus". Atingido o es
tágio de coprecipitacío C M platioclásio e Ca-piro-
xenio, auMiita a densidade do liquido coexistente ,
principalmente pela separacio de coüponentes leves
(utilitados na cristalitacao do feldspato) e o enri
quecinento e» FeO. Forsa-sc assin uma "janela" dê
densidades, que «iniaisa a possibilidade de «rupeio
de líquidos picríticos, e explica a abundância de
basaltos coa Fe(/(Fe*Mg) -. 0,4-0,5 na crosta oce
ânica (para discussio c dados, ver Stolper e Walker.
1910). MOM: "«id oceanic ridce basalts", basaltos
de cadeias Mso-ocfinicas; Tahiti: suite de álcali
basaltos de Tahiti.
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co (e.g., os basaltos magnesianos terciarios da Ilha de Baffin ,
Clarke, 1970; os "komatiítos" terciarios da Ilha de Gorgona, Co-
lombia, Echeverría, 1980 e Gansser et al.,1979; o conjunto dos
espetaculares complexos ultramáficos alaskianos ou uralianos,Ir-
vine, 1967 e Taylor, 1967; etc.). 0 volume destas manifestações,
todavia, é insignificante se comparado com as vastas ocorrências
de basaltos fanerozóicos.

São bastante escassas, entretanto, as informações
sobre "picritos" alcalinos, e desconhece-se a existência de ko-
matiítos alcalinos. As poucas referências, colhidas na literatu-
ra, referem-se a picritos feldspáticos, geralmente com olivina
cumulática(com 1,5-31 Na?O) (e.g., Wilkinson, 1974; Drever e
Johnston,1967 a).

São desconhecidas rochas com a composição M (i.e.,
ultrabásica rica em álcalis) tida aqui como limite ultrabásico de
uma série de picritos e komatiítos alcalinos. Qual a chance de
elevar até a superfície magmas com essas composições e que, pro-
vavelmente, sofrem complexa historia reológica? Os maciços alca-
linos são raros, e mais raros ainda os do tipo encontrado em
Poços de Caldas: deve-se portanto supor que é pequena a probabi-
lidade de observar rochas com a composição do magma primário? As
questões ficam em aberto, e devem ser consideradas paralelas ã -
quelas que se levantam para duvidar da existência de magmas pi-
críticos como precursores dos basaltos atuais.

Vale a pena lembrar, todavia, na falta de outros
exemplos, o caso dos limburgitos, discutidos no item 6.5.4, que
mostra que magmas relativamente magnesianos geram, por possível
fracionamento de Mg-olivina e Ca-piroxênio, líquidos residuais de
composição sienitóide.

6.5.10. A cristalização do plagioclásio calcico como diferença fun
damental entre as linhagens gabrõide-alcalina e ultramáfi-
ca-alcalina: interpretação petrogenética.
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No ite» 6.5.1 enfatizou-se que nefelina sienitos
estão geralmente associados, por un lado, 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 series já mencionadas, a gabróide-alcalina e
a ultramáfica alcalina.

Neste contexto, a cristalização do plagioclásio
calcico reveste-se da máxima importancia. Este mineral só* crista
liza, sob condições de pressão baixa ou intermediária, quando o
sistema químico ê relativamente rico em CaO e A1-0-. Passa-se
rapidamente uma revista aos dados citados na literatura.

a) Cristalização de plagioclásio em quartzo toleitos.

Nestas rochas, a mineralogía a pressões baixas
( <10kb) é plagioclásio calcico + clinopiroxenio • ortopiroxenio
(e/ou pigeonita) - quartzo (e.g. Yoder e Tilley, 1962). A pres-
sões maiores, mudanças mineralógicas são controladas por reações
entre plagioclásios e piroxênios. Granada começa a cristalizar a
13,5 kb (1100°C) , e passa a ser estável a associação plagiocla -
sio cálcico-granada-clinopiroxênio. A 20,2 kb (1100°C), a asso -
ciação já é eclogítica, com clinopiroxenio + granada - quartzo ,
desaparecendo o plagioclásio (Green e Ringwood, 1967c). As rea-
ções eiitre anortita e piroxênios são as seguintes:

Ca Al2Si208 + 2 Mg2
Si2°6 * CaMgSi2°6 + M B ^ Í V HgAl2

Si O 6 • SiO2 (6-1)
An En Di En+ffe-Ts Qz

CaAl2Si20g • Ca^gSi2O6 - CaMgSi^ . CaAl2
SiO6 * S i O2

An Di Di+ Ca-Ts Qz (6-2)

Opx An Pir.Alm Cpx (6-3)
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(Mg,Fe)2Si206 + CaAl2Si208 » C a C H g . F e ) ^ ^ ! ^ + SiO2
Opx An Alm,Gr,Pir Qz

(Aim: almandina; An: anortita; Cpx: clinopiroxênio; Di: diop-
sídio; En: enstatita; Gr: grossulária; 0px;ortopiroxênio ;
Pir: piropo; Qz: quartzo. Ca-Ts e Mg-Ts são cálcio-tschermaki
ta e Mg-tschermakita, dissolvidas respectivamente em diopsídio e
enstatita ,cf. Green e Ringwood, 1967c). Albita reage para for -
mar piroxênio sódico:

NaAlSi-0o = NaAlSi.,0, + SiO,
ò 8 Z6 l r (L r -i

Ab Jd Qz ( 6"5 >

Ab Di Jd + Di Qz ( 6"6 )

( i42>;albita; Jd:jadeíta; cf. Green e Ringwood, 1967c). A jadeíta
se incorpora como molécula sódica no piroxênio.

Com o aumento da pressão os piroxênios dos quart-
zo toleítos tornam-se mais aluminosos, passando 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.

b) Cristalização de plagioolãsio em basaltos ins aturado 8 (olivi-
na toleitos e álcali basaltos).

Nestes basaltos, a associação de baixa pressão ê
olivina + plagioclásio calcico + clinopiroxênio (+ ortopiroxênio
e/ou pigeonita nos olivina toleitos, cf. Yoder e Tilley, 1962);os
olivina toleitos são olivina - e hiperstênio - normativos; os ál-
cali basaltos, nefelina-normativos. Olivina e anortita começam a
reagir a 7 kb (1100°C) formando piroxênios aluminosos (- espiné -
Tio) e deixam de coexistir a mais de 11 kb (110)0° C). Granada ri-
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ca em Fe cr is ta l iza a pouco mais de 12 kb, e plagioclásio desapa-

rece a 17 kb (11OO°C) (cf. Green e Ringwood, 1967c). Ito e Kenne-

dy (1971) pesquisando as mudanças num olivina to l e í to , encontram

que granada cr is ta l iza a 10 kb (1100°C) enquanto que plagioclásio

está ausente a 22 kb (llOO^C). As reações pertinentes são as se -

guintes:

Mg2Si04 +

Fo An Di Mg-Ts ( 6-7 )

Mg2Si04 + CaAl2Si20g = Mg2Si206 + C* Ai ,,Sí O-

Fo An En Mg-Ts ( 6-8 )

2Mg2Si04 + 2 CaAl2Si20g = CaMgSi^. CaAl2Si CL + Mg2Si206 . MgAKSiO.

Fo An Di + Ca - Ts En+Mg-Ts {-6_

2Mg~SiO>l + CaAl-Si.,0o = CílHgSi-O, + 2 Mg-SiJ), + Me Al~ 0 .
**2 4 2 2 8 6 2 6 * 2 2 6 * 2 4
Fo An Di En Esp ( 6-9 )

2(Mg,Fe)SiO4 + CaAl2Si20g = Ca (Mg,Fe)2 A l 2 S i 3 0u

Fo An granada ( 6-10 )

( E8p respinelio; Fo.'forsterita; cf. Green e Ringwood, 1976c). No
mesmo sistema, albita reage para formar jadeíta:

Na Al Si2O6 + (Mg,Fe)2Si206 + (Mg.Fe) A l ^ - Na Al Si2O6 +

Ab Opx Esp Jd granada

( 6-11 )

(comparar esta reação com a 6-5, no sistema supersaturado; Green
e Ringwood, 1967c).
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o) Cristalização de plagioclãeio em rochas ultramâfieae.

Nas rochas peridotíticas (e.g.,Evans,1977; Obata,
1976; Ringwood, 1975; Yoder, 1976), reconhecem-se três facies nri
nerais características, identificadas pela presença de plagioclá-
sio calcico, espinélio e granada, como minerais geralmente acesso
rios. Neste sistema, placioclãsio e olivina reagem a pressões bai_
xas, da ordem de 7-10 kb (11OO°C), para formar espinélios (ver
reação 6-9), incrementando-se também o teor de Al^O, dos piroxê -
nios (reações 6-7 e 6-8). Em piroxenitos, o plagioclásio desa
parece a pressões baixas, da ordem de 10 kb. Além das reações já
mencionadas, devem-se citar ainda as seguintes (e.g., Evans,1977):

2Si O 4 + Ca A 2 2 g ^ 2 4 g ^ ^ 2 6

Po An Esp Di Mg-Ts ( 6"12

(Mg,Fe)2Si206 + CaAl2Si20g • MgAl2O4 - ( M g . F e ^ ^ i j O ^ • Ca(Mg,Fe)Si2O6

Opx An Esp granada Cpx
( 6-13 )

Plagioclásio - peridotitos e plagioclásio-piroxe-
nitos são, portanto, rochas que só podem cristalizar a baixas
pressões (10 kb ou menos). Nos sistemas basálticos, o plagioclá -
sio é mineral estável até pressões bastante elevadas (da ordem de
17-20 kb).

A evolução do líquido parental da linhagem gabrói
de-aloalina deve ser portanto francamente polibárica. 0 magma pr_i
mario (picrítico alcalino? ver considerações acima, item 6.5.9 )
fraciona primeiramente Ng-olivina e Ca-piroxênio (além de outras
fases), gerando líquidos de quimismo basáltico. Estes continuam a
sua evolução, já sob condições crustais de pressão baixa ou inter
mediaria, fracionando plagioclásio e outros minerais; fornam-se ,
eventualmente, líquidos peralcalinos fortemente insaturados (cf.,
por exemplo, as linhagens basálticas alcalinas estudadas por

Coombs e "Wilkinson,1969).
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Por outro lado, não se pode apelar para este fra-
cionamento para reproduzir a tendencia ultramáfioa alcalina. Para
esta, deve-se sustentar a hipótese do fracionamento extremo e pre
coce de olivina e Ca-piroxênio (conjunta ou separadamente)ainda
sob condições de alta pressão. Este fracionamento wehrlítico pro-
duz assim magmas alcalinos dos quais foi subtraído precocemente o
CaO e cujo quimismo, na sua evolução posterior a pressões baixas,
inibe a cristalização do plagioclásio calcico.

Esta hipótese pode unir, tentativamente, as duas
linhagens citadas num único esquema petrogenético, cujo controle
principal reside no nível no qual se efetua o fracionamento do
Ca-piroxenio. Ilustra-se o esquema de maneira qualitativa na Figu
ra 6-25.

0 esquema proposto se distancia pouco daquele que
é ensaiado por alguns autores para explicar a geração de magmas
basálticos. Para estes, o provável líquido parental é de composi-
ção picrítica (e.g., Yoder,1976; Wyllie, 1981), ou até komatiíti-
ca. Para o presente autor, o magma parental das series alcalinas
ultramáficas pertence a urna vasta série de "picritcs" ou "komat¿
ítos" alcalinos, cuja composição anormal (riqueza em álcalis) de-
ve-se, pelo menos em parte, a herança transmitida pela área fonte
(ver item 6.3 e, para uma avaliação final, o item 6.10).

6.6. ASPECTOS PETROGENETICOS. V: AS RELAÇÕES ENTRE NEFELINA SIE-
NITOS AGPAlTICOS E MIASQUITICOS.

A grande maioria dos nefelina sienitos agpaíticos
citados na literatura caracteriza-se pelo excesso de Na sobre K,
condição que permite, junto com a presença de outros elementos"ra
ros" (Ti, Zr, Nb, etc.) a cristalização dos típicos minerais ag -
paíticos eódiooei estes são, ero geral, de fácil identificação a
té na amostra de mão. Por outro lado, um possível excesso de K
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LINHAGEM

GABROlDE-ALCALINA

LINHAGEM

ULTRAHAFICA-ALCALINA

Á L C A L I

B A S A L T O S

NEFELINA SIENITOS

E FONOLITOS

CaO > 3*

MgO > 1-2*

FRACIONAhENTO
PICRÍTICO,

HARZBURCrTICO,
ETC;

(COM e sem separação
•d!cio"«1 de
Ca-piroxênlo)

> 10 kb

CaO < 3*

MoO < 1*

FRACIONAMENTO
WEHRLfTICO

P I CHITO ALCALINO S.L.

(\

Figur? 6-2S. O fracionamento wchilítico e a relação entre is li -
nhagens gabroide-alcal ina c ul tram.í/ica-alca) ina (es
quemático) . Representa-se a possível derivação (te
magmas de neiclina sienitos por fracionamento (con -
junto ou seqüencial) de Ca-pircxénio e Hg-olivina do
magmas ultrabásicos alcalinos (picritos alcalinos
etc.)- O fracionamento wehrlítico até pressões da or
dem de 10 kb, retira Ca e Mg do magma primário e inl
be a posterior cristalização de plagioclásio cálcicõ
a baixas pressões (ver texto). Caminhos alternativos
(não representadoJ no presente esquema) podem confi-
gurar-se quando o fracíonamcnto wehrlítico precoce le
va ã geração de magmas bísicos-ultrabásicos álcali ~
nos derivados cum conteúdos moderados de CaO (e.g. ,
olívi na ijolitoi) que, a baixas pressões, possibili-
tam a cristalização de Ca-piroxénio e/ou Mg-olivina,
com passagem para magma: de nefelina sienitos (ver
tamben ítem 6-10),
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deveria formar, junto com os outros elementos "raros", os mine -
rais agpaíticos potáesiooe; estes minerais são muito mais raros
que os sódicos, e na literatura citam-se apenas o oxido prideri-
ta e os silicatos wadeíta e magnoforita (o último, um anfibolio;
ver Tabela 6-3; para definições e discussão, ver Apêndices D
e E).

Em Poços de Caldas, identificam-se muito ciaramen
te os extremos francamente agpaíticos, representados pelos lujau
ritos e rochas afins (nas quais Na2O > K_0, e c a . > 1,2).
Não se encontram, entretanto, os típicos "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 Capítulo 5 para mais detalhes; Tabela 6-1). Nos primeiros,
ocorrem como acessórios tanto titanita como magnetita; biotita é
mineral raro, e a soda-augita encontra-se como núcleo de cris-
tais fortemente zonados (ver M.Ulbrich, 1983); tipicamente, es -
sas rochas são também bastante ricas em 1^0 (geralmente,
K-0 » Na20, Figura 6-2). Os nefelina sienitos com fluorita do
Anel Norte (e outros tipcs semelhantes, ver Capítulo 5) apresen
tam titanita, magnetita e biotita e têm K20 > Na2O (Tabela 6-1;
Figura 6-2) predominando nessas rochas o feldspato potássico, rj.
co em Or (M.Ulbrich, 1983).

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 K-O aparentemente não viabiliza a cris-
talização de minerais agpaíticos. Observe-se que os nefelina si£
nitos mais agpaíticos são, em Poços de Caldas, todos tipos perso
dicos (Tabela 6-1 ; Figura 6-2 ). Uma conclusão imediata ê que
nestas rochas o aumento de Na controla a aparição dos típicos m¿
nerais agpaíticos (sódicos, tais como egirina e os vários "sili-
catos de metais raros"). Pelo contrário, o incremento na ativida
de de ^ 0 , em magmas silicáticos, aumenta apenas o campo de esta
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Figura 6-26. Freqüências de nefelina sienitos agpaiticos (i.e. ,
" COR «inerais agpaíticos. cf.Apéndices D e E) no

nacico alcalino de Poços de Caldas. Rochas agpaiti
cas, área tracejada; rochas «iasquiticas e interme-
diária» , em branco. Dados na Tabela 6-1. C.A.: coe-
ficiente agpaítico; N: núnero de ««ostras.

bilidade do feldspato potássico (ver discussão em Carmichaôl et

al., 1974, p. 239), sem que cristalizem necessariamente, ao mesmo

tempo, os minerais agpaiticos potássicos.

De qualquer maneira, os dados químicos mostram tran

sições nas concentrações de todos os elementos (tanto dos maiores

e menores como dos elementos traços, ver Figura 6-2 a 6-17) suge-

rindo portanto que existem relaçcea genéticas de parentesco entre

os vários facies.
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A explicação mais simples é a de supor que os
magmas agpaiticos derivam dos tipos mais miasquvtieos3 pelas se-
guintes razões:

a) as relações de idade indicam que os tipos agpaiticos se colo -
cam posteriormente aos menos agpaiticos.

b) os corpos mais valumosos são miasquíticos ou intermediarios

( - 83% dos afloramentos; Tabela 5^1) e, entre estes, desta-
cam-se particularmente os nefelina sienitos da Pedreira, como
possíveis representantes do magma sitnítico parental.

c) todos os tipos de nefelina sienitos são químicamente semelhan-
tes, e podem, em princípio, ser relacionados geneticamente en-
tre si por mecanismos muito simples de diferenciação.

6.6.1. 0 diagrama Al-O, -Na-O-K-O e as tendencias peralcalinas
em nefelina sienitos.

A passagem de "miasquitos" para "agpaítos" deve
estar controlada, principalmente, pelo comportamento dos álcalis
frente a Al.O.. Para poder acompanhar estas variações, apela -se
para o triangulo A ^ Q , -Na2O-K2O; nesse diagrama, a linha A12O, *
- 50% (proporções moleculares) separa as rochas peraluminosas das
peralcalinas. Qualquer processo que permita cruzar esta linha
controlará, portanto, a passagem entre "agpaítos" e "miasquitos "
(ver análise de um caso semelhante, em Carmíchael et al.,1974, p.
249).

A Figura 6-27 mostra, no diagrama citado, a loca-

lização das várias composições de nefelina sienitos de Poços de

Caldas; poucas rochas encontram-se localizadas acima da linha de

referência, já que a maioria dos nefelina sienitos apresenta um

coeficiente agpaítico > 1,00 (portanto, Al2Oj
 < 50% na Figura

6-27).
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figura 6-2?. Nefelina stcnitos de Poços de Caldas, representados
no diagraaa Al2O.-Na2O-K2O (proporções moleculares).
«: nefelina sicnítos cinzas, com fluorita, « mancha
dos do Anel Norte; b : chibjnitos e lujauritos .cor ~
pos chibiníticos-lujauríticos do Ancl Norte « chibi-
nitos orientais; Luí e Lull: lujauritos grosseiro e
fino;Ch: chibinito; NI e Nil: nefelina sienitos tra-
quitoides I e 11; Or: chibinito oriental; o: chibi-

nitos de Botelho»; d: nefelina sienitos finos oci-
dentais e com eudialitr. ocidentais; » : nefelina sie
nitos da Pedreira e rochas associadas (ver Figura
o-l); /: nefelina sienitos cintas, porfirfticos.com
biotita. • com eudialíta do Serrote; g :nefelino sie
nitos cimas centrais, cinins do Taquarí, com eudia~
Uta do Ttquarf. e com eudialit». S do Taquarí; h :
nefelina sienitos do Morro do Mel e cinzas com bioti
ta e com «udialita. Fazenda Pratinha. 'O

oo
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De maior interesse é a observação da Figura 6-28.
Nela, representa-se as composições de nefelina sienitos da Pedrei_
ra, junto com o quimismo dos possíveis minerais que podem ser fra
cionados de tais magmas: feldspato potassico, nefelina e soda-au-
gita (para dados químicos, ver M.Ulbrich, 1983); para comparações,
representa-se também oligoclásios, anortoclásios e biotitas.

Uma rápida análise da Figura 6-28 mostra que com-
posições parentais peraluminosas (e.g..amostras 38, 384, 321) po-
dem-se transformar em líquidos peralcalinos ( e.g., amostras 34
e 578) , apenas retirando minerais mais ricos em A K O , que o
magma do qual se fracionam. Candidatos óbvios para tal fraciona-
mento são os próprios minerais encontrados nestes nefelina sieni-
tos, ou seja, nefelinas, feldspatos potãssicos e soda-augitas. A
ordem de cristalização estabelecida para estas rochas é discuti-
da 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 com nefelina e feldspato potassico e culmina com egirina
(ver também item 6.8.3).

Nas Figuras 6-28 a 6-34 representa-se as composi-
ções de nefelinas e feldspatos potássicos (dados de M.Ulbrich ,1983),
junto com o quimismo global da rocha correspondente. Em todos os
casos, estes dois minerais são mais aluminosos que a amostra ana-
lisada; basta portanto retirar nefelina e feldspato potassico pa-
ra controlar a derivação de magmas peralcalinos. 0 efeito é muito
evidente em casos como os dos nefelina sienitos manchados do Anel
Norte, e os com eudialita do Serrote (Figuras 6-30 e 6-33).

A seguir, analisa-se com maioT 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 alcalinos
(ou seja, Al - Na + K), os cristais encontrados nestas amos -
tras são freqüentemente peraluminosos. Essa feição deve-se ã in -
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NazO

Figura 6-21. Nefel:-a sienito* «Ia Pedreira,
A1-O-* *Í2O-IC2O R

, no diagram
A1-O-* *Í2O-IC2O. Representaa-se. também algumas nefe-

linas (Mt)' feldst potassi
p . g

linas (oruMtt)'. feldspatos potassi-
cos ítiireulo ehaio maior .-cristal ou borda de cristal
zonado; círculo ahtio mmnor: núcleo de cristal zona-
do) • soda augitas (representadas por eru*»» M linha
Al.O.-Na.O) presentes nessas rochas. COBO comparação.

indicaa-se composições de anortoclásios
(4). olivinas (Oli) e biotitas (3). Biotitas e aine-
rais dos nefelina sienitos. de N.Ulbrich, 1983; ou-
tros dado* de Deer etal. (1962, 1963b). Os núaeros i
dentifican as aaostras analisadas (Tabela 6-1). ~

>

10 30 30 40 50 K,0

Figura 6-Z9. Nefelina sienitos cinzas e COM fluorita do Anel Nor-
te (ver Figura 6-2S). Cruttg e letra x: nefelina de
nefelina sienitos cinza* e COM fluorita do Anel Nor-
te, respectivamente. Ciraulot ahtiot: feldspato* po
tassicos (F identifica a composição do feldspato nõ
facies com fluorita). A ttta une centro com borda de
nefelinas zonadas. M: cimposição estequiosétricade
feldspato petássico.
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AI.O,

IO 20 30 40

Figura 6-30. Nefelina sienitos «anchados do Anel Norte (ver Fi-
gura 6-28). As "linhas de união" unem rochas e mi-
nerais coexistentes. Para dados, ver Tabela 6-1 e
M.Ulbrich (1983).

/
A^O,

Figura 6-31. Lujauritos e chibinitos, corpos lujauríticos-chi-
biníticos do Anel Norte e chibinitos orientais(ver
Figuras 6-27 c 6-28). letra x: nefelinas e feldspa
tos do chibinito oriental. 46a, 46b: lujaurito I 7
.corpo lujeurítico-chibinítico ocidental. Ponto$
eheiot: íeldspatos potássicos [linha une centro ,
•ais sódico, com borda mais potassica). Dados na
Tabela 6-1 e em N.Ulbrich (1983).
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10

Figura 6-32. Nefelina sienitos da Pedreira e rochas associadas
(ver Figura 6-28). Seta une centro cora borda de
cristal de nefelina. Para dados e números de amos-
tras, ver Tabela 6-1 e M Ulbrich (1983).

Figura 6-33. Nefelina sienitos com eudialita do Serrote (ver Fi-
gura 6-28). P identifica cristal menor de felds-
pato potássico, incluso em outros minerais. Para
dados, ver Tabela 6-1 e M.Ulbrich (1983).
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corporação do Sr que, como todo ion divalente, requer maior quan

tidade de Al-0- para ser saturado (ver quimismo em M.Ulbrich

1983). Na literatura, citam-se feldspatos ternarios com Ca, como

controladores de derivados peralcalinos (e.g.,anortoclasios, Car

michael et al., 1974, p.249). Nos nefelina sienitos da Pedreira,

o Sr está fazendo o papel do Ca; obviamente, a separação de

feldspatos peraluminosos "ternarios" (com Sri) permite que mag-

mas peralcalinos (e.g., amostra 578) derivem de magmas parentais

peraluminosos (e.g., 384 ou 38). À inegável importância do fra -

cionamento de feldspatos (e nefelina) adiciona-se ainda a das

soda-augitas, já que a maioria desses minerais é também peralunú

nosa (M.Ulbrich, 1983; algumas composições de soda-augitas re -

presentam-se na Figura 6-28).

6.6.2. Tendências perpotássicas ou persódicas, por fracionamen-

to de soda augitas, nefelinas e feldspatos potássicos.

Atentando apenas ãs variações nas relações Na2O:

K20, estabelecem-se em Poços de Caldas três grupos de nefelina

sienitos:

a) o grupo francamente oersódico, agpaítico, onde Na-0 > K-0

(proporções em peso,Figura 6-2).

b) o grupo intermediário, que incorpora tanto tipos agpaíticos

como miasquíticos (área localizada entre as duas retas, Fi-

gura 6-2) .

c) o grupo francamente perpotássico, K-0 > Na20 (proporções mo-

leculares, Figura 6-2).

Um magma parental de composição intermediária

(grupo b, acima), origina tanto a tendência perpotássica como a

persódica, fracionando soda-augitas, nefelinas e feldspatos po -

tãssicos. Os possíveis mecanismos são resumidos na Figura 6-35 ;
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10 30 bO

FiEura 6-34. Nefelina sier^tos porfÍnt icos , co« biot i ta . e cin
zas do Serrote (ver Figura 6-28). B: feldspatos
do facies co» biotita; por: feldspato e nefelina do
facies porfiritico. Para dados, ver Tabela 6-1 e
M.Ulbrich (1983).

Figura 6-J5. Diferenciaçio ea nefelina sienito* da Pedreira.por
separaçio de feldspato potánico, nefelina e »oda-
-augita. Tendências persódicas, controladas por
/racionamento urtítico (U), piroxenftico (P) ou
ijolít ico (I); tendências perpotássicas controla-
da» por fracionsaento sienítico (S) ou de nefelina
sitnito (NS). Cono referência, indican-se algu -
•as composições de nefelinas (oruittl, feldspatos
potíssicos (aíraulet ehtioi, cf. Figura 6-28) o
SOda-aucitas (triângulo* ontiot na linha A17O. -
NO) ¿ 3
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com setas, identifica-se os caminhos químicos a serem percorridos
por fracionamento de nefelina, feldspato potássico e soda-augita.
Um fracionamento ijolitico (nefelina e soda-augita) ou urtitioo
(nefelina) leva os magmas derivados a se enriquecerem em K.,0; o
fracionamento piroxenitico (soda-augita) repete, em geral, essas
tendências. Um fracionamento sienttiao (só feldspato potãssico)
ou de nefelina sienito (feldspato e nefelina, nas proporções a
proximadas de 3:1 a 2:1) enriquece o magma residual moderadamen
te em Na^O. Observe-se que, em todos os casos, o magma residual
aumenta também o seu coeficiente agpaítico.

Segundo o modelo adotado, os facies do grupo in -
termediário (cf.acima) representam os magmas parentais de todos
os nefelina sienitos de Poços de Caldas (Figura 6-35). Esses mag-
mas "parentais" derivariam, por sua vez, de magmas ultrabásicos al_
calinos, conforme discutido detalhadamente no item 6.5.

Um exercício quantitativo apresenta-se resumido
na Tabela 6-6. Toma-se como base a composição da amostra P-34(n£
felina sienito da Pedreira; ver também item 5.4.4, e Tabela 6-1).
Retiram-se desse "magma" várias frações de cristais, conforme as-
sinalado na Figura 6-35. Como indicado, os fracionamentos ijolíti^
co, urtítico e piroxenitico levam os magmas residuais para termos
mais potássicos, sem mudar drasticamente a composição global (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 diminuição acentuada de Na2O na fração residual).Pelo
contrário, o fracionamento sienítico ou de nefelina sienito ( com
ou sem soda augita) tende a aumentar (embora de maneira pouco a-
centuada) o teor de Na^O no líquido final.

Esses resultados identificam claramente os nefeli.
na sienitos como os equivalentes de "líquidos terminais" ou "fi-
nais" (i.e., de vale termal). As composições das fases "liquidus"
a serem retiradas (combinações adequadas de nefelina , feldspato
potássico e piroxênio) são tão parecidas com as do magma parental,
que fracionamentos da ordem de 40-501 acarretam pouca ou nenhuma



Tabela 6-6

Diferenciação em nefelina si«nito* da Pedreira.Poços de Caldas.por fracionamento de fcldspato potáisico, nefelina e toda augira

(D
P-31

SiO, S3.2

TiO¡ 0,92

AljOj 19.4

F.,0, 3.1

Feú 1.01

MnO 0.21

HgO 0,44

CaO 1.9

XajO 7.4

Kjü a.6

SrO O.S*

i 9«.t>a

Fli: feldspar» potássico (vir *nális» na coluna 21); He: nefelina (an;* li so n;i coluna 12); P_x: ÍOIIII ai:£ it )(.iiiãl i»e im toin.i.i li)

a: aproiinado: h: cxcis<o negativo d» M,;0; • material f r:icioi\:«dn.

(I) "Kigm.i" parental rrpi cs'nt.nlc ]<ela nnostra I»- .14 (Tabela 6-1). iodos o.< cálculos rcali:a«!os tal quo I ójciilos • 9u.i>l

(í) Frac»oí:.memo piroxcnftico (composição do líquido rcsiuu.il ¡ipôs rcUtiv 7,Si; de Px da amostra H-5*)

(5) I'acionamento ijolíttro (composição resiilunl apôs retirar 7,S g dp Px e 7,5 5 de Ke)

('). (*•) "raciunaricnlo urtítico (co.-»pos i<;ões rosiüuaif apôs retirar ¡0 e 3C g, respeclivairicnle, >)c Ke)

(6). (?) ('racionamento sicnitico (co;.\posi{õcs residuii» ipós re'!rar 10 e 30 j.. respert ivauente, de I:K)

(8) Iracionavcnto de neffliní sicnitnCcnmpoitição residual a,v>s rutirar 3 j; de Px, S c *'*> " c '" '" lí <̂ p FK)

(9) lÛ -a anterior (conposivi" residual upõs rt-tirar S g de Px, 10 ¿ da Ne e IS g de FK)

(10) lUen anterior (composição vesidusl após retirjr 30 g de FK e IS da Ne)

(II). (12). (13) Composições <]e feldspato potâssico (niícloo, «mostra 236), nefelina (amoitra ÍJC) e soda augltu (niltljo.

amostra 236), utilixados para cálculos <le fracionamento («iú'lus de M.Ulbrich, 1913). Amostra P-236: nefe '

lina sienito típico Ja Pedreira, coletado na Pedreira da Prefeitura. O
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mudança nas composições dos líquidos residuais (comparar colunas
9 e 10, Tabela 6-6, com a composição de "magma parental" P-34,co
luna 1, Tabela 6-6 ) •

6.6.3. Elementos traços e as relações entre nefelina sienitos
miasquíticos e agpaíticos.

E possível estabelecer, de maneira qualitativa ,
alguns parâmetros evolutivos, com base nos teores de elementos
traços, particularmente Ba, Sr. Rb, Zr e Nb. A distribuição dos
elementos traços entre magma e cristal coexistente é* governada
pelo coeficiente K, (* CX/C,, onde C e CL são concentrações do
elemento no cristal e no líquido coexistente, respectivamente) .
Valores de K. para vários minerais, que são função da temperatu
ra e da composição do sistema, são transcritos na Tabela 6-7 (co
mo fontes de dados, utilizaram-se os trabalhos de Cox et ai.,
1979; Gill, 1978; Hanson, 1978, 1980; Irving, 1978b; Long,1978).

Utilizando os valores dos coeficientes K. para o
modelo de magma parental miasquítico, surgem imediatamente as s£
guintes conclusões:

a) Qualquer líquido residual, derivado de um magma parental de
nefelina sienito por fracionamento de feldspato potássico,fi-
ca empobrecido em Sr e Ba, já que estes elementos se concsn -
tram nos cristais fracionados; em compensação, pouco muda a
distribuição do Rb.

b) 0 fracionamento de Ca-piroxênio enriquece o líquido residual
em Sr, Ba e Rb.

c) Altos conteúdos de Sr, num nefelina sienito, são incompatí -
veis com a hipótese do fracionamento previo de plagioclãsio
e/ou feldspato potássico.

d) Embora não sejam conhecidos dados de K, para nefelina, algu -



Tabela 6-7

Valores Kn de elementos traços em feldspatos e Ca-piroxênios

Rb Sr Ba Nb Zr

0,041-0,02(A) 4,4-1,5 0,3 (A)
Plagioclasio <0,01 <0,001

0,02 -0,2(1) 1,3-3,2(1) 0,05-0,2(1)

0,7 4,0-2,7 6,0
Feldspato potãssico

0 ( ) l,2-5,0(A) 6,4-14(A)

0,03 (A) 0,5 (A) 0,13 (A) 0,02 0,12
Ca-piroxênio

0,01-0,04(1) 0,06-0,09(1) 0,01-0,15(1) 0,01-0,03 0,05-0,22

A; rochas ácidas

I: rochas intermediárias

(ver texto para fontes de dados).

o
00
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mas considerações cristaloquímicas, aliadas a dados composicio
nais citados na literatura, permitem sugerir conclusões tenta-
tivas (para referencias e discussão sobre quimismo de nefeli -
nas, ver M.Ulbrich, 1983). Sr e Ba não se concentram em nefe-
lina, por razões estruturais (Heier, 1966). Rb, pelo contrario,
deve apresentar K, semelhantes aos conhecidos para o feldspa-
to potássico, já 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 contrario, deve
mudar pouco a concentração de Rb no líquido residual (ver con-
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, às vezes bastante fortemente, o líquido
residual em Nb e Zr (ver valores de K, na Tabela 6-7).

Parte-se agora para uma análise qualitativa das
distribuições de Ba, Rb, Sr, Zr e Nb nos nefelina sienitos de Po-
ços de Caldas (ver item 6.1.5). Observe-se que tanto "miasquitos"
como "agpaítos" (e tipos intermediários) mostram teores muito se-
melhantes de Rb (Figura 6-5). As rochas francamente agpaíticas,por
outro lado, são em geral mais ricas em Nb e Zr (Figuras 6-3 e
6-4) que as menos agpaíticas, com passagem gradacional entre os
extremos. Os "agpaítos" mostram também uma tendência para concen-
trações menores de Ba e Sr que as rochas menos agpaíticas (Figu -
ras 6-5 e 6-7).

Todas estas observações são compatíveis com um
modelo de cristalização controlada por fracionamento de feldspato
pováesico e nefelina, numa seqüência que se inicia com magmas de
nefelina sienitos miasquíticos para terminar com derivados agpaí-
ticos: basta comparar algumas das conclusões citadas acima (a, b,
c, etc.) com a distribuição dos elementos traços. Soda augita,que
aparece como núcleo de cristalização inicial em vários nefelina
sienitos miasquíticos (facies da Pedreira, finos ocidentais,man
chados do Anel Norte), é com certeza uma fase "liquidus" nos su-
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postos magmas parentais miasquíticos (ver ordem de cristalização,
ircrr» A..6.1). Este mineral, portanto, deve estar se fracionando
cor,jntamente com os outros, mas certamente em quantidades peque-
na? (5-101 do total, a julgar pelos dados modais de nefelina sie-
nitos. Tabela 5-3 ); anula-se assim o efeito gerado por seu fra-
cionamento, oposto ao controlado pela separação de nefelina e
feidspato potãssico (ver conclusões a e b, acima).

£ de interesse analisar o comportamento do Pb, pa
ra o qual inexistem dados de K,. Contrariamente ao esperado(i.e.,
preferência do Pb para substituir qualquer íon grande, monovalen -
te), encontram-se maiores teores de Pb nas rochas agpaíticas, e
concentrações bastante baixas nas rochas mais miasquíticas (e.g.,
¡ios nefelina sienitos da Pedreira, que se caracterizam paralela -
mente pelos altos conteúdos de Sr, cf. Figura 6-6). Esses resul-
tados sugerem que Pb substitui preferencialmente Na, por ser este
o metal alcalino predominante nos "agpaítos" (ver também Figura
b- ¿).

O alto teor de Sr, encontrado em vários nefelina
sienitos (e.g., facies da Pedreira e cinzas centrais), é incompa-
tível com qualquer fracionamento de feldspatos (ver conclusão c,
acima). Os magmas correspondentes são, portanto, magmas "primiti-
vos" no contexto dos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Refor-
ça-se assim a idéia de que os nefelina sienitos agpaíticos deri -
vam de um magma parental mais miasquítico (ver considerações ini-
ciais, neste item).

Um caso problemático é o dos nefelina sienitos al_
tamente ricos em K2O (K > 90.000 ppm, cf. Figuras 6-2 até 6-8) ,
entre os quais se contam muitos nefelina sienitos periféricos (fa
cies cinzas e com fluorita do Anel Norte, e os da Fazenda Prati -
nha; no interior do maciço, apenas a amostra analisada de nefeH
na sienito cinza do Serrote encontra-se com K alto). Uma hipóte-
se genética, já discutida previamente (ver item 6.6.2), sugere que
dssas rochas se derivam de magmas miasquíticos por fracionamento
urtítico ou ijolítico (cf. também Tabela 6-6). A separação de ne-
felina e Ca-piroxênio enriqueceria o magma residual não somente
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em K, mas também em Nb e Zr (ver K¿ respectivos, Tabela 6-7); no
entanto, as rochas perpotássicas são relativamente pobres nestes
elementos, mostrando portanto uma discrepância com o esquema de
derivação ijolítico-urtítico. Essas feições, emboTa os dados se-
jam ainda bastante escassos, sugerem que os nefelina sienitos per
potássicos representam uma linhagem separada, não diretamente a
parentada com a linha geral evolutiva que faz derivar a maioria
dos outros nefelina sienitos do suposto magma parental miasquíti-
co (tipo Pedreira).

6.7. ASPECTOS PETROGENÉTICOS. VI : A "DIFERENCIAÇÃO LIQUIDA" E
0 ENRIQUECIMENTO DE MAGMAS EM ÁLCALIS.

Nas décadas de 1920 a 1940, discutia-se a origem
das rochas alcalinas, freqüentemente, em 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 álcalis, poder-se-ia sugerir que basta-
va incorporar álcalis em magmas normais, para produzir tendências
evolutivas alcalinas. Assim, magmas basálticos normais converter-
- se-iam em magmas alcalinos quando, nos estágios últimos de cris-
talização, os líquidos eram enriquecidos tanto em voláteis como
em álcalis. £ esta uma hipótese semelhante à que se aplicava para
explicar as características mineralógicas e químicas de pegmati -
tos, considerados líquidos residuais de magmas granitóides (e.g.,
Bowen, 1928; Turner e Verhoogen, 1960).

0 processo mais citado para atingir tais objeti -
vos foi o da "transferência gasosa", segundo a qual os álcalis ,
junto com outros metais, são transportados como complexos de F
e/ou Cl. Não se explica muito bem, ainda hoje, qual a natureza do
mecanismo que permitiria tal transporte dentro de um líquido mag-
mático. Fenner (1926) favorecia a idéia da transferência gasosa
por bolhas que se deslocavam verticalmente em câmaras magmáticas,
e que concentravam tanto álcalis como voláteis nas partes apicais,
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colocando-os, era parte, também na rocha encaixante; este mecanis-

mo, obviamente, só pode ser efetivo em câmaras magmáticas relati-

vamente rasas e nos estágios finais de "degassificação" do magma,

por ebulição secundária (e.g., Turner e Verhoogen, 1960; ver tam-

bém Burnham, 1979, para discussões sobre origem de soluções hidro

termais a partir de magmas granitóides). Dados experimentais mais

recentes, junto com evidências geológicas (e.g., origem de jazi -

das de U, zircão, etc.) indicam que, com os álcalis, movimentam -

-se também muitos outros elementos por processos de "transieren -

cia gasosa" (e.g., U, Th, Terras Raras, Zr, Nb, etc: ver discus-

são em Kogarko, 1974).

Confundindo-se conceitualmente com o processo ci-

tado, está o chamado "efeito Soret", pelo qual se estabelece um

gradiente composicional em líquidos homogêneos de baixa viscosida

de, por difusão intra-líquido de certos componentes (cf.discussão

em Wahl, 1946). Este processo, considerado durante o século passa

do como o mais importante gerador de rochas magmáticas diferentes,

foi fortemente combatido por Bowen e relegado ã condição de meca-

nismo de pouca importância (Bowen, 1928; cf. também Wahlstrom

1950; Barth, 1962). Wahl (1946) revisa as várias evidências re-

lativas ao efeito Soret, particularmente as ligadas à difusão con

vectiva em processos industriais, e sugere que o fenômeno pode ser

importante em câmaras magmáticas, quando ajudado por convecção. A

falta de dados impede, ainda hoje, uma reavaliação do papel do

efeito Soret em magmas (cf. Elthon e Casey ,1984) .

Mais modernamente, Hamilton (1965) propõe o termo

"diferenciação líquida" para englobar todos os processos de dife-

renciação 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 líquida.

A importância do segundo mecanismo pode ser discutida em função de

algumas evidências geológicas e experimentais (e.g.,Le Bas,1977 ;

Kogarko et ai., 1974). Em princípio, vários líquidos de composi -

ção incomum (e.g., carbonatíticos ; ricos em apatita ou NaCl; solu

ções aquosas salinas) podem coexistir com líquidos silicáticos.Uma
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possível aplicação petrogenética, ensaiada principalmente por au

tores soviéticos, sugere que várias rochas ricas em sodalita(com

2-51 de Cl, e.g., tawitos e alguns sodalita sienitos) geram - se

por imiscibilidade líquida; a fração não silicática, rica em

NaCl, se deslocaria para regiões apicais da câmara magmática, e-

ventualmente metassomatizando a rocha encaixante (com aparição

de sodalita secundaria) ou seria consumida por reação com a nefe

lina, cristalizada da fração complementar silicática. A sodalita

assim formada nos sodalita sienitos seria, portanto, produto de

complexo processo de desmisturação líquida e posterior reação

(ver detalhes em Kogarko et ai., 1974; também Le Bas, 1977). 0

famoso horizonte de rocha com apatita e nefelina, no maciço de

Khibina, é interpretado por alguns autores soviéticos como uma

fração complementar, rica em fosfato, desmisturada de magmas ijo

líticos (ver discussão em Kogarko et ai., 1974). Magmas ultrabá

sicos ou básicos, ricos em C02, desmisturam-se em níveis superio

res, originando uma fração silicática dominante e outra carbona-

títica subordinada (e.g., Le Bas, 1977).

Uma avaliação crítica das idéias expostas permi-

te indicar algumas conclusões.

a) 0 efeito Soret (com ou sem ajuda de convecção) é certamente

pouco importante como controlador da geração de linhagens al_

calinas magmáticas. Pelo contrário, pode ser fenômeno da

maior importância em escala menor (e.g., aparição de adcumu-

latos, heteradcumulatos, etc, por cristalização de liquidos

"intercumulus", cf. Irvine, 1980) sob condições adequadas(ma£

mas de baixa viscosidade, cristalizando em câmaras fechadas).

b) a "transferência gasosa" é processo ainda pouco explicado na

literatura. Se por "transferência gasosa" se entende a apari

ção de bolhas de gás no magma, durante uma fase final de ebu

lição em magmas colocados a profundidades rasas, fica eviden

te que o processo se confunde com o da geração de fluidos hi

drotermais; este mecanismo, evidentemente, carece totalmente

de importância como controlador de linhagens magmãtioae. A
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"ebulição secundária" ("second boiling point") e fenómenos a
fins são tardios,ocorrendo apenas em magnas parcialmente cris_
talizados. Várias considerações mostram claramente que é difí
cil, ou até impossível, retirar magma intersticial (suposta -
mente enriquecido em álcalis, etc.) de uma "massa" magmática
com mais de 25-401 de cristais já formados (ver, no capítulo
7, considerações sobre geração e colocação de magmas).

c) Na maioria dos maciços alcalinos não existem provas, diretas
ou indiretas, que fundamentem hipóteses de geração de magmas
por imiscibilidade líquida (com a obvia exceção dos complexos
silicáticos-carbonatíticos).

d) Resta ainda uma consideração geral que consideramos fundamen-
tal. Apenas por manipulação química (supostamente representa-
da, na natureza, pelo efeito Soret, transferência gasosa,etc,)
é possível "inventar" rochas alcalinas por simples transforma
ção de, por exemplo, um magma toleítico; para tal basta con -
centrar adequadamente os álcalis. Não se observam, entretanto,
basanitos (ou rochas afins) diretamente associadas a toleítos.
Pelo contrário, as rochas alcalinas formam séries petrográfi-
cas distintas, definidas por quimismo especial e que estão reŝ
tritas a determinados ambientes geotectônicos (ver Apêndice
B, p. B-39). 0 caráter alcalino é portanto uma feição já defi
nida no magma parental, e pode ser explicada mais satisfato -
riamente por fenômenos de cristalização fracionada (ou fusão
fracionada), eventualmente polibáricos.

Este único argumento já basta para sugerir que
processos alternativos (como os citados acima) são de importância
petrogenética menor.

As teses ilustradas nas páginas anteriores suge -
rem que os magmas alcalinos repetem, de certa forma, as caracte -
rísticas da área fonte (ver item 6.3.); é esta a que adquire "ca
ráter alcalino", por processos de enriquecimento, transmitido por
sua vez ao magma parental nela gerado.



6-115.

O que anteriormente era considerado processo de
concentração especial de álcalis, é hoje transfornado en caracte-
rística petrogenética herdada, direta ou indiretamente, da área
fonte e, em parte, ligada a fracionanentos polibáricos.

6.8. ASPECTOS PETROGENÊTICOS. VII: OS NEFELINA SIENITOS
SUA LOCALIZAÇÃO NO VALE TERMAL INSATURADO.

0 diagrama de fases SiO2-nefelina-kalsilita carac
teriza-se por apresentar dois baixos termais muito pronunciados ,
um deles na parte supersatudada, o outro na parte insaturada do
diagrama (Bowen, 1937; Schairer, 1950; Hamilton e Mackenzie,1965;
Morse, 1969a; ver também discussões em Turner e Verhoogen,1960 ;
Carmichael et ai., 1974; Sood et ai., 1970; Morse, 1980; Sood,
1981).

Os aspectos de maior interesse para caracterizar

0 quimismo de nefelina sienitos mostram-se, de maneira resumida ,
na Figura 6-36. A baixas pressões, encontram-se na área insatura
da (abaixo da linha de união Ab-Or) os campos de estabilidade de
nefelina, feldspato potássico e leucita (Figura 6-36). Os campos
da nefelina e dos feldspatos alcalinos estão separados por uma 1¿
nha cotética, na qual se localiza o ponto mínimo M. Por outro Ia
do, leucita e feldspato alcalino se relacionam por meio de uma
linha complexa, na qual se registram em parte relações de reação;
a leucita é reabsorvida, reagindo com o líquido e passando para
feldspato alcalino. O ponto de encontro dos três campos de estabi
1 idade, a baixas pressões, marca o local do "ponto da pseudoleuci.
ta" (ver textos citados; também Bowen, 1928).

0 campo de estabilidade da leucita encolhe-se, ao
aumentar a P(H2O) do magma, e torna-se inacessível para líquidos
magmaticos a pressões superiores aos 4 ou 5 kb (embora a leucita
ainda seja estável a P(H20)>10 kb). A pouco mais de 2,5 kb de
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S¡ O,
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Le

Figura 6-36. Diagrama de fases SiO2-Nefelina (Ne) - Kalsilita(JCs)
(proporções em peso}. A parte insaturada encontra-
rse abaixo da linha Albita (Ab) - Ortoclásio (Or) .
Os limites composicionais da leucita (Lc) em rochas
vulcânicas, indicam-se por meio do segmento (Carmi -
chacl et ai., 1974). 0 campo preto ( N e ) identifi-
ca as composições aproximadas de nefelinas dos nefe-
lina sienitos de Poços de Caldas, localizados ao
longo do "campo de convergência" Bucrger-Morozewics
(M.Ulbrich, 1983). Registram-se também os campos de
estabilidade da leucita, da nefelina e dos feldspa -
tos alcalinos, separados pelas linhas coteticas nefe
lina-feldspatos e leucita-nefelina.e pela linha dê
reação leucita-feldspatos, para as seguintes condi -
ções: 1 atmosfera (1 at;cf.Bowen.1937; Schairer
1950), 1 kb P(H-O) (Hamilton e Mackenzie. 196S) e
S kb P(H,O) (ja sem o campo de estabilidade da leu
cita; Morse, 1968a, 1968b). 0 ponto M é o ponto
mínimo a 1 at; a 5 kb, se converte em ponto eutético
ternario. 0 trapezoedro, no interior do diagrama, as_
•inala a parte expandida que se representa nas Figu-
ras 6-37 a 6-41. r *• r
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P(H2O), o feldspato potássico funde congruentemente, e a P(H2O)
superiores a 4 kb, o ponto minino M converte-se em eutético ter
nãrio, refletindo comportamento análogo dos feldspatos álcali -
nos (para detalhes, ver os textos citados).

Neste diagrama, definem-se várias associações es
táveis de minerais. A mais importante é* a constituída por nefe-
lina e um feldspato alcalino binario (ou dois feldspatos, con -
forme a composição do magma e a pressão de H-0), que se forma
por cristalização de qualquer líquido colocado no triângulo Ness

- Or-Ab (Figura 6-36). Um magma localizado ã direita da linha
Ne -Or cristalizará como uma associação de Ne -feldspato po

5 5 5 5 ^

tássico-leucita (ou pseudoleucita). Magmas extremamente perpo-
tássicos, localizados à direita da linha Ne -Lc, cristalizarão
como uma associação sem feldspatos, como leucita - nefelina-kal_
silita(Figura 6-36).

0 triângulo Ne -Or-Ab incorpora, a baixas pre£
soes, parte do campo de estabilidade da leucita. Líquidos loca-
lizados nessa área iniciam a cristalização com leucita como fa-
se "liquidus"; o mineral será posteriormente reabsorvido e con-
vertido em feldspato alcalino, ao longo da linha de reação cor-
respondente.

As normas da maioria dos nefelina sienitos do
mundo mostram-se compatíveis com o quimismo do vale termal in-
saturado, já que os pontos respectivos aparecem representados den
tro do triângulo Ne -Or-Ab (Carmichael et ai.,1974).

S 5

Após estas considerações, passa-se a discutir
alguns aspectos específicos.

6.8.1. P(H-O) e a profundidade de cristalização dos nefelina
sienitos de Poços de Caldas.

Algumas 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:

a) os nefelina sienitos são intrusivos em fonolitos e, aparente -
mente, também em tufitos, brechas e aglomerados (nefelina sie-
nitos porfiríticos do Vale do Quartel; Capítulo 4).

b) São reconhecidas, ainda hoje, feições geomorfologicas e geoló-
gicas de "superestrutura vulcânica". Na parte periférica (ao
longo dos "anéis") encontram-se restos do arenito de cobertura
(Figura 4-4). Arenitos são também citados no topo da serra cris
talina do Mirante, alguns km a N de Aguas da Prata (ver espe-
cialmente Bjttrnberg, 1956, 1959). Alguns km a NW do maciço, em
áreas de embasamento, são encontrados afloramentos de pequeno
porte de brechas várias, supostamente relacionadas com eventos
vulcanoclasticos de Poços de Caldas (Oliveira et ai.,1975).

c) Considerações geológicas e geomorfologicas sugerem que o maci-
ço esteve submetido a processos de soerguimentos diferenciais,
com a área central se elevando sobre as zonas periféricas. Uma
comparação pertinente (embora não necessariamente adequada) é
a história que se propõe para as "caldeiras ressurgentes"("re
surgent cauldrons", Smith e Bailey, 1968; ver capítulo 7) que
se caracteriza por apresentar uma etapa de colapsos iniciais
(com a formação de diques anelares, etc.), seguida de soergui-
mento tardio da zona central; em caldeiras modernas, este soer
guimento pode atingir desde algumas centenas de metros, até
máximos de 1 km (Smith e Bailey, 1968). Os nefelina sienitos
periféricos, que se colocaram nos fonolitos dos "diques anela-
res" de Poços de Caldas, e os facies centrais, localizados no
interior do maciço, são portanto corpos que resfriaram a pro -
fundidades bastante semelhantes.

Uma estimativa da pressão máxima de t^O a que
cristalizaram estes nefelina sienitos é realizada com base nestas
evidências (supondo P(H2O)< P(litostática)). Uma pressão litos_
tática de 1 kb pode ser gerada por uma cobertura de fonolitos (den
sidade 2,6-2,8 g/cm ) da ord«m de 3 km. Pode-se supor, por outro
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lado, que a superestrutura vulcânica já erodida estivesse consti
tuída por rochas piroclásticas e alguns derrames; prováveis rema
nescentes desta estratigrafía encontram-se, ainda hoje, nas ro-
chas da "faixa piroclãstica do Vale do Quartel", e nos enclaves
dos agmatitos da zona brechóide do Anel Norte (Capítulo 3). Nes-
te caso, faz-se necessário estimar urna cobertura mais espessa ,
da ordem de 4-6 km, para atingir pressões litostáticas de 1 kb ,
já que as densidades das rochas piroclásticas são equivalentes às
de rochas sedimentares (1,4-1,8 e 2,0-2,4 g/cm para material se
dimentar inconsolidado e consolidado, respectivamente; Daly et
al., 1966). Caldeiras mais novas mostram coberturas de rochas p_i
roclásticas e derrames que dificilmente excedem espessuras da
ordem de 3 ou 4 km (Smith e Bailey, 1968; Mahood e Hildreth.1983).

Para o caso de Poços de Caldas, a conclusão par£
ce clara: qualquer que seja o modelo estrutural adotado, è* pouco
provável que a espessura das rochas já erodidas fosse muito su-
perior a 5 ou 6 km, equivalente portanto a uma P(litostãtica)má
xima de 1,5-2 kb. Assim, o campo de estabilidade da leucita a
1 kb P(H-O) é considerado um limite razoável para discutir os
caminhos da cristalização destes nefelina sienitos.

6.8.2. 0 quimismo dos nefelina sienitos de Poços de Caldas re-
presentado no diagrama SiCK-Ne-Ks.

No diagrama residual SiíK-Ne-Ks, representam -se
tradicionalmente as rochas cujo índice de cor é 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
cristalização, como será discutido no item 6.8.3.

As Figuras 6-37 a 6-40 reproduzem a localização
dos nefelina sienitos de Poços de Caldas no diagrama 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.
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Figura 6-37. A composição dot nefelina sienitos de Poços de Cal -
das no diagrama residual insaturado: análises de ro-
chas dos corpos lujaurlticos-chibiníticos, dos chibi
nitos de Botelhos, c dos nefelina sienitos cimas c
coa fluorita do Anel Norte. Con os números 1 e S i
dentificam-se os campos de estabilidade a 1 kb e Z
kb, respectivamente (ver tambes Figura 6-36).

Figura 6-31. A composição dos nefelina tienito» de Pocos de Cal -
das no diagrama residual insaturado: análises dot ne
felina sienitos do Serrote (porfíriticos. cima».coi
biotita e coa eudialita) e ocidentais c m eudialita
(ver taabéa Figura» 6-36 e 6-37).



6-121

Fifura 6-39. A cOMposição dos nefelina sienitos de Poços de Cal -
das no diaeraaa residual insaturado: análises dos
nefelina sienitos da Pedreira, Manchados do Anel Nor
te, e finos ocidentais (ver taabrá Figuras 6-36 S
6-37).

i —

•0
JO SO «o

K«

Fifura 6-40. A coup©*icio dos nefelina sienitos de Poços de Cal-
das no diagrama residual insaturado: análises dos
nefelina sienitos cinzas centrais, COM eudialita do
TaquaTÍ, com eudialita (ful do Taquarf), do Morro do
Mel e da Faxenda Pracinha (ver ta«bt« Figuras 6-36 e
6-37).
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Figura 6-41. A composição dos nefelina sienitos de Pogos de Cal
das no diagrama residual insaturado: visao conjunta

dos dados. As linhas a-b unen o caapo de N e«.
COM a composição do ortoclasio (ver Figura 6-36
e discussão no texto).
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de esperar, concentram-se ao longo do vale termal. As exceções
mais notáveis são as das rochas ricas em IUO (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 6-39).
Para efeitos comparativos, é também indicado, em todas as Figuras,
o limite do campo de estabilidade da leucita a 1 kb de P(H20)(ver
item 6.8.1).

A seguir, tecem-se alguns comentarios, emanados
da observação das Figuras 6-37 a 6-40:

a) Deve-se destacar a localização da maioria dos nefelina sieni-
tos de Poços de Caldas no vale termal insaturado. A mineralo-
gía (tanto modal como normativa) indica que estas rochas (co-
mo, por outra parte, a maioria dos piroxênio nefelina sieni -
tos) devem ser representadas, na realidade, no tetraedro Piro
xênio -SiO^-Ne-Ks, do qual o diagrama Sií^-Ks-Ne constitui a
penas uma das faces. Com efeito, os três minerais modais mais
importantes encontrados nestas rochas são feldspato potãssi-
co, nefelina e piroxênio, que formam geralmente mais de 901
da moda (Tabela 5-3). Os quatro ou cinco minerais normativos
mais importantes (albita, ortoclásio, nefelina, egirina, fre-
qüentemente também leucita e metassilicato de Na; Tabela 6-2)
constituem quase sempre mais de 90-951 da norma; em quantida-
des subordinadas, aparecem hedenbergita e diopsídio normativos
(1-51). Teores menores de anortita normativa ocorrem apenas em
alguns dos nefelina sienitos (e.g..amostras mais francamente
miasqulticas dos nefelina sienitos da Prefeitura, Tabela 6-2).
As proporções de piroxênio normativo estão geralmente em tor-
no de 5*12$; estes nefelina sienitos podem portanto ser repre
sentados, roto alguma confiança, no triângulo SiO.-Ne-Ks. En-
tretanto, rochas muito fcais ricas em FeO-Fe^O- (e.g.,os lujau
ritos) est*o tanteih r1-, :vst«iadus no vale termal, embora a
sua proporção ¿te y . >xênios normativos exceda os 301 ( Tabela
6-2).
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Esta característica sugere que o vale termal in-
saturado prolonga-se, para dentro do tetraedro Piroxênio-SiO~-Ks-
-Ne, diretamente para cima da base SiC^-Ks-Ne; os líquidos do
vale termal (incluidos os lujauritos) serão portanto projetados
sobre a base SiO^-Ks-Ne sem muita distorção, se o ponto de pro-
jeção utilizado é o vértice dos piroxênios.

b) Os nefelina sienitos do distrito representam líquidos deriva-
dos, jã que seu quimismo é compatível com apenas duas hipóte-
ses petrogenéticas: cristalização fracionada ou fusão fracio-
nada. A afirmação é muito obvia e já foi freqüentemente repet¿
da na literatura (e.g., como argumento equivalente na polêmi-
ca sobre a origem de granitos). A hipótese da fusão fraciona
da (ver também item 6.2) pressupõe a existência de rochas pa-
rentais cuja mineralogía adapta-se ã do diagrama residual(com
nefelina, feldspatos alcalinos e piroxênios) e que, ao esta -
rem sujeitas a condições adequadas de P(H2O) e T, fundem ge-
rando líquidos alcalinos insaturados. Conhecem-se apenas duas
litologias adequadas para tal finalidade: uma ê a dos nefeli-
na gnaisses (e.g.,Floor, 1974) e a outra é a dos fenitos (por
sua vez gerados pela atividade metassomática de fluídos alca-
linos, cf. item 6.2). Portanto, a concentração dos nefelina
sienitos no vale termal é forte argumento em favor da origem
dos líquidos respectivos por cristalização fracionada.

c) Nos nefelina sienitos de Poços de Caldas, predomina a textura
foiaítica (ver Apêndice E) com nefelina geralmente subidiomór
fica; até a nefelina intersticial (i.e..colocada entre as tá-
buas de feldspato potássico) conserva sinais de idiomorfirmo
anterior. Em varias rochas, a nefelina apresenta-se como cris_
tais idiomórficos, total ou parcialmente englobados por 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 cristalização antee da precipitação do felds-
pato potássico (cf.comentários de Bowen,1928, sobre a origem
da textura ofítica). Estas observações texturais (Capítulo 5
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e M.Ulbrich, 1983) indicam que a cristalização dos minerais
fêlsioos inicia-se ora com o feldspato potássico, ora com
a nefelina, para atingir rapidamente uma linha cotética de
coprecipitaçao.

0 quimismo destas rochas é inteiramente compatí
vel com estas conclusões, já que a maioria das análises coloca-
-se diretamente no vale termal insaturado, caracterizado pela
presença da linha cotética feldspato alcalino-nefelina ( Figura
6-36).

d) Leucita não foi observada em Poços de Caldas; algumas refe -
rencias mais antigas, indicando a presença do mineral, não
foram confirmadas por outros autores (ver Apêndice A). Pseu-
doleucita é, pelo contrário, feição encontrada com frequên -
cia nos fonolitos, embora em quantidades geralmente pouco si£
nificativas (ver Capítulo 3). Nos nefelina sienitos, pseudo-
leucita está ausente, ou aparece como manifestação extrema -
mente local (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 ,
muito mal conservadas e difíceis de separar texturalmente da
matriz). Como mineral essencial, pseudoleucita ocorre apenas
nos pseudoleucita nefelina sienitos do Anel Norte e em cor -
pos menores de pseudoleucita fonolitos (Capítulos 3 e 5).Sem
entrar a discutir detalhadamente os complexos processos de
formação de pseudoleucita, tópico ainda hoje sujeito a dis -
cussão (ver, por ex., Gittins, 1979), basta lembrar que a hi
pótese de Bowen (1928; ver também Gittins,1979) sugere que
agregados de pseudoleucita formam-se por transformação de
leucita, ainda não reabsorvida, na zona do "ponto da pseudo-
leucita" (Figura 6-36). Os magmas dos quais cristaliza o mi-
neral são, segundo esta hipótese, de natureza perpotássica,e
mostram portanto um quimismo que os coloca no campo da leucñ
ta no diagrama residual SiO2-Ne-Ks.

As observações petrográficas, citadas acima,bas_
taro para identificar o caráter perpotássico de muitos dos fono-
litos de Poços de Caldas. Também são perpotássicos muitos dos
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nefelina sienitos do maciço (Figuras 6-37 e 6-40). A ausencia de
pseudoleucita, nestas rochas, não se deve, portanto, a impedimen
tos químicos. Antes bem, pressões mais elevadas de H20 limitam ,
por um lado, a cristalização 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 potãssico.ao longo da linha de reação cor-
respondente (Figura 6-36).

6.8.3. A cristalização dos piroxênios e o tetraedro de fases Pi_
roxênio -SiO- - Leucita - Kalsilita.

Não basta o diagrama residual supersaturado SiO2
-Ab-Or para avaliar a cristalização de granitos e riolitos, de-
ve-se ainda adicionar o componente An para visualizar todos os
possíveis caminhos da cristalização (e.g. .Carmichael et ai.,1974).
Da mesma maneira, é difícil compreender a cristalização dos nefe
lina sienitos apenas em função do diagrama SiO2-Ne-Ks.Outros com
ponentes são importantes. Carmichael et ai (1974) discutem a
cristalização de fonolitos com a ajuda do pentaedro An-Ab-Or-Ne-
Ks, e Sood et ai. (1970) constróem o tetraedro Di-SiO2-Ne-Ks pa
ra identificar a evolução de nefelina sienitos e rochas afins. 0
último diagrama representa melhor as características modais e
normativas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas.

A influência do diopsidio sobre a cristalização
de nefelina sienitos é por demais significativa, bastando em al_
guns casos apenas 2-1% (proporções em peso) do mineral para at in
gir a linha cotética Di-feldspato alcalino (Figuras 6-42 e 6-43).
Paralelamente, fica também reduzido o campo da leucita. Nos dois
diagramas indicados, o campo de estabilidade dos feldspatos alca
linos , a P» 1 at,aparece muito restrito; dados experimentais, jun-
to com evidências petrográficas, sugerem entretanto que esse cam
po se amplia para pressões maiores de H~O. Na Figura 6-44,re
presenta-se uma imagem tridimensional dos campos de estabilidade
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Figura 6-42. Diagrama Diopsídio (Di) - Albita (Ab) • Leucita(l.c) ,
a 1 atmosfera t 1 kb (proporções em peso). A 1 at.
dados de Sood et al (1970) e Sood (1981); o diagrama
a 1 kb é inferido, baseado em dados experimentais na
linha de união Ab-l.c (Hamilton e Mackenzie, 1965
Moor se. 1968a). f" : feldspato alcalino, solução sóli_
da. O campo do feldsçato mostra-se simplificado
já que o "efeito plagioclasio", controlado pela pre-
sença de Ca no sistema (Bowen, 194S). deve originar a
cristalização de plagioclasio (c não simplesmente al̂
bita); cf. também Schairer e Yoder (1960).

SiOz

Figura 6-43. Diagrama Diopsfdio (Di) - Leucita ( U ) - SiO, a 1
atmosfera e 1 kb (proporções em peso). Dados2 a 1 at
segundo Schairer e Bowen (1938); o diagrama a 1 kb'
e inferido, baseado em parte nos dados de Hamilton e
Mackenzie (1965). A: ponto de reação leucita - fclds
pato potassico, í. ponto mínimo.
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Fisura 6-44. Diagraaa quaternário inferido Diopsídio (Di)-SiO,(Qz)-
-Nefelina (Ne)- Kalsilita (Ks) (proporções em pe
so) a 1 at e 1 kb (ver tamben Sood et al.. 1970, e
Sood. 1981). Ab: albita; lo: leucita, Or- feldspato
potíssico. H: ponto mínimo quaternário; /): " ponto
da pseudoleucita" quaternário (e.g..Sood, 1981). Mos
tram-se os volumes de fase da nefelina, da leucita e
dos feldspatos alcalinos. Reconstrução a 1 at basea-
da nos diagramas de Bowen (1937), Schairer (1950)
Schairer • Bowen (1938). Schairer « Yoder (1960).Mor
se (1968a). Sood et al. (1970), e Platt e Edgar(1977)

1Kb

Ne Ks

* 1 kb, baseada nos dados de Hamilton e Mackenrie
(1965), c inferencias (ver també» Figuras 6-42 e
6-43). Comparar coro Figuras 6-47 e 6-48. 0 campo dos
feldspatos aparece simplificado, porque deve mostrar.
à esquerda, a aparição do plagioclásio, em função do
"efeito plagioclãsio" (Bowen. 1945). No diagrama la-
teral esquerdo Di-Ne-SiO. assinala-se ainda o campo
de estabilidade da olivifla (em forma de cunha), que
deve entrar no diagrama quaternário como complemento,
ver Figura 6-47.

CO
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de leucita, feldspatos e nefelina (al at e 1 kb; cf. também

Sood et al., 1970).

Na literatura, ficou estabelecido que nefelina
sienitos miasquíticos e agpaíticos cristalizam segundo "ordens de
cristalização" muito contrastadas. Na "ordem miasquítica", a fa-
se "liquidus" e o piroxênio (e outros máficos) , enquanto que os
minerais félsicos começam a cristalizar tardiamente. Na " ordem
agpaítica", invertem-se as tendencias, com egirinas tardias ( e.
g.,Kogarko e Gulyaeva, 1965, citado em Kogarko, 1974). Caracte -
rísticas texturais e químicas indicam que os nefelina sienitos de
Poços de Caldas obedecem, pelo menos em parte, estas tendencias de
cristalização. Nos nefelina sienitos "miasquíticos" da Pedreira,
os núcleos de soda augita são (junto com opacos, etc.) as fases
"liquidus", seguidos por nefelina e feldspatos potássicos; nos
lujauritos, as agulhas e prismas de egirina encontram-se como
minerais intersticiais, rodeando marginalmente feldspatos e nefe
linas (para apresentação de dados e discussão, ver M.Ulbrich,1983).

Nas Figuras 6-45 e 6-46, representa-se o conteú-
do de piroxênios normativos de alguns tipos faciológicos. Os
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 301 em várias rochas agpaíticas). Co
mo referência, indicam-se os possíveis limites dos campos de es-
tabilidade de Di, Lc e feldspatos alcalinos, a 1 kb. A maioria
dos nefelina sienitos da Pedreira localizam-se no campo de esta-
bilidade do diopsídio (Figura 6-46), sugerindo (pelo menos a ní-
vel qualitativo) que a rocha mostrará Ca-piroxênio como mineral
"liquidus"; as representações são portanto compatíveis com as
observações texturais. Por outro lado, todas as rochas francamen
te agpaíticas situam-se também no campo do piroxênio; textural -
mente, entretanto, feldspatos e nefelinas são os minerais preco-
ces. A discrepância deve-se, obviamente, ao fato que nos diagra-
mas não se incluem opções para a representação dos piroxênios so
dicos.
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Figura 6-45. Conteúdo de Oiopsídio e lledenbergita normativos de

alguns nefelina sienitos de Poços ele Caldas, repre-
sentado no diagrama Di-Lc-Qz. Cono referencia, incH
can-se os campos inferidos de estabilidade de fclds_
patos patássicos. leucita. diopsídio e quartzo ( a
1 kb; ver Figura 6-43). a: nefelina sienitos da Pe-
dreira; b : nefelina sienitos ricos em K-,0 (pontee :
cinzas e con fluorita do Anel Norte. cinzas do
Serrote; aruzaa trochas do corpo da Fazenda Prati -
nha);c :lujauritos e chibinitos dos corpos lujaurí-
ticos-chibiníticos do Anel Norte (pontos ) e chibi-
nitos de Botclhos (crutea ) • A e B: ver Figura 6-43.

Figura 6-46. Piroxcnio normativo total (egirina • hedenbergita •
diopsídio) de alguns nefelina sienitos de Poços de
Caldas, representados no diagrama Oiopsídio (Di) -
- Leucita (Le) - SiO- (Qz). Como referencia, repre-
sentam-sc os varios campos de estabilidade, a 1
kb (ver Figura 6-43 e 6-45). u,b e o: ver Figura
6-4 5 •

O*
I
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Na Figura 6-47, observa-se um aspecto parcial do
diagrama Di-SiC^-Ne-Ks (ver também Figura 6-44) adaptado às con-
dições dos "miasquitos" de Poços de Caldas (i.e.,P(H_O)= 1 kb, e
Di como representante dos piroxênios). As características sali-
entes do diagrama são:

a) um reduzido volume de fase dos feldspatos alcalinos (e.em par
ticular, do feldspato potássico);

b) uma redução relativa marcada do volume de fase da leucita,por
efeitos tanto da P(H~O) como da influencia da cristalização do
Di;

c) a conversão do "ponto da pseudo'eucita" e do ponto mínimo ter
nãrio em linhas univariantes quaternárias (ver Sood et ai.,
1970).

d) o "vale termal" quaternário, localizado ao longo da linha RM
(Figura 6-47) é apenas uma projeção, para cima, do vale ter -
mal localizado no triângulo basal SiO^-Ne-Ks (Figura 6-36).

Na Figura 6-48, mostra-se um diagrama semelhante
ao anterior, adaptado às condições agpaíticas . As feições mais
marcantes são:

e) um volume significativamente maior de fase dos feldspatos al-
calinos, para permitir a cristalização inicial de feldespatos
(e da nefelina), conforme indicado pela "ordem agpaítica" de
cristalização.

f) uma redução maior do volume de fase da leucita, por influên -
cia adicional da cristalização de egirina (ver item 6-8-4).

g) o "vale termal" quaternário não coincide com a projeção do
vale termal insaturado ternario, face à curvatura diferente
das várias linhas e planos cotéticos (gerados pela possível re
dução do volume de fase da leucita, ver item 6.8.4).
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Figura 6-47. Diagrama quaternário inferido Oiopsfdio (Di) - SiO,
- Nefelina (Ne) - Kalsilita (Ks). Mostrando o volu*
Be de fase dos feldspatos e da leucita ( a i kb
P(H2O) . Fss. Ness e LcJS: volumes de fase dos

feldspatos alcalinos, nefelina e leucita (soluções
sólidas). Ao longo das linhas de união Ne-SiO, e
K»-SiO
çôes
Ver tamben Figura 6-44.

- indica»-se ainda, como pontos, as comfíosi -
de albita, leucita e feldspato potãssico .
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Figura 6-48, Diagrama quaternário inferido Egirina (Aeg) - SiO. -
- Nefelina (Ne) - Kalsilita (Ks), Mostrando os vo
lumes de fase dos feldspatos e da leucita (a 1 kf>
P(H,O)). Comparar COM Figuras 6-44 e 6-47. 0 diagra-
ma (esquemático) pretende reproduzir as condições de
cristalização dos nefelina sienitos agpafticos de Po
ços de Caldas (ver texto), cristalizados a baixa fu-
gacidade de oxigênio (algo superior a üo huffer IMQ.
M. IMbrich. 19SJ). Para pressão atmosférica. ver
B.-iilcy c Sch.iircr (1966); sob estas condições, hema-
tita ê fase estável. Para uma discussão da influên -
cia de ín-, sobre a cristalização da egirina, ver
Ohta et ¿al. (1977).
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Entre os dois diagramas das Figuras 6-47 e 6-48,
existem obviamente transições contínuas, condicionadas pela solu
ção solida aparentemente total entre Di e egirina (ver M.Ulbrich,
1983, para referência e discussão). A cristalização de alguns dos
nefelina sienitos do distrito pode agora ser discutida, a nível
qualitativo, com base nestes diagramas.

Nos nefelina sienitos da Pedreira, os piroxênios
mostram-se extremamente zonados. Os núcleos, em parte reabsorvi
dos, são de soda augita pouco zonada, com uma zona intermediária
delgada e com rápidas mudanças químicas, para finalizar com bor-
das de egirina e egirina-augita. Estas variações sugerem que a
cristalização se inicia sob condições da Figura 6-47 ("condições
miasquíticas", com Di), para passar de maneira gradativa, porém
rápida para as tendências representadas na Figura 6-48 ("condi-
ção agpaítica" com coprecipitaçao de minerais félsicos e egirjL
na, ao longo de linha cotética). 0 aumento do Na no magma incre-
menta também a atividade do elemento no líquido; paralelamente ,

eleva-se a fugacidade de 0?, controlando a passagem de Fe + para
3+Fe e a cristalização de egirina.

Para a cristalização de magmas agpaíticos, basta
considerar as condições indicadas na Figura 6-48.

6.8.4. A formação da pseudoleucita e o tetraedro Piroxênio
- SiC-Ne-Ks.

A nível apenas introdutório, e sem pretender es-
gotar todas as possibilidades já discutidas na literatura, passa
-se agora a considerar as condições de formação da pseudoleuci-
ta, com base nas idéias de Bowen (1928). Algumas observações são
pertinentes (ver também Capítulo 5; M.Ulbrich, 1983):
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a) Pseudoleucitas encontram-se preferencialmente em nefelina sie
nitos ricos em K^O , a julgar pelas observações registradas no
item 6.8.2, provavelmente, o pseudoleucita nefelina sienito é
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 (Figura 6-47 e 6-48).

b) As pseudoleucitas »ncontram-se tanto em rochas de tendencias
intermediárias 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 idiomorficas (icositetraedricas) a subidio-
mõrficas de maior tamanho incluem cristais ídioraórficos enor -
mes tanto de feldspato alcalino como de piroxênio primário .
Nos pseudoleucitas nefelina sienitos, os piroxênios, agora al̂
terados, eram provavelmente soda augitas ou egirina-augitas
ícf. M.Ulbrich, 1983).

Estas observações sugerem que as rochas come-
çam a sua cristalização provavelmente no volume de fase da leuci
ta, ou muito perto dele, e atingem rapidamente uma verdadeira li_
nha aotética quaternária de oopreoipitação (e não de reação); no
ponto da pseudoleucita, as leucitas transformam-se em pseudoleu-
citas por mecanismos desconhecidos, magmaticos ou pós-magmati -

COS.

Encontra-se nesta análise a justificativa para as
curvaturas indicadas no volume de fase da leucita, no diagrama E
girina-SiO2~Ne-Ks (Figura 6-48). Com efeito, tanto em rochas'mias
quíticas" como "agpaíticas", leucita coprecipita com feldspato po
tássico e piroxênio, aparentemente sem intervalos muito grandes de
cristalização (ver item c, acima). Este efeito so pode ser conse-
guido quando, no diagrama da Figura 6-48, o volume de fase da leu
cita torna-se menor, por influência da presença de egirina, con -
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trabalançando assim o aumento no volume de fase dos feldspatos ai.
calinos (comparar as Figuras 6-47 e 6-48).

6.9. ASPECTOS PETROGENÉTICOS. VIII: A ORIGEM DOS CORPOS DE LU -
JAURITOS E CHIBINITOS DO ANEL NORTE.

Uma detalhada discussão das características pe-
trográficas, estruturais e texturais dos corpos lujauríticos-chi-
biníticos foi apresentada no item 5.4.1.5. As abundantes evidên-
cias mostradas naquela parte, adicionam-se algumas considerações
baseadas em dados químicos.

O quimismo dos macro elementos, principalmente os
teores de álcalis, sugere que os lujauritos derivam de magmas chi_
biníticos "sensu latu". As duas rochas dominantes nos corpos lu-
jauríticos-chibiníticos são os chibinitos e os lujauritos grossed
ros (Lu I), nas proporções de aproximadamente 70-80% de chibini -
tos para 20-30% de lujauritos I (os demais facies encontram-se em
proporções bastante menores; ver mapas e perfis do corpo ociden -
tal, utilizados para esta estimativa, Figuras 5-6 e 5-7). Os
chibinitos são rochas perpotãssicas, por terem excesso de feldspa
to potássico, rico em Or, com nefelinas meso-potássicas (M.Ulbrich,
1983). Os lujauritos grosseiros, por outra parte, são rochas fran
camente persódicas (Tabela 6-1), devido ã abundância de egirina
modal. O quimismo destas rochas, portanto, mostra-se compatível
com o processo discutido no item 6.6.2.

Uma visão geral dos teores de elementos traços(Rb,
Zr, Ba e Sr) das rochas dos corpos lujaurítico-chibiníticos do
Anel Norte mostra-se na Figura 6-49. Os dados, embora ainda es -
cassos e inibindo a discussão de modelos quantitativos de fracio-
namento (e.g., do tipo apresentado por Tindle e Pearce, 1981; cf.
também Allegre e Minster, 1978), permitem pelo menos algumas dî
gressões a nível qualitativo. Como base para comparações, toma-se
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Figura 6-49. Elementos traço* (Rb, Sr, Ba e Zr) nos vários fá-
cies dos corpos lulauríticos-chibiníticos, Anel
Norte. Ver també* Figuras 6-3 até 6-15. Ch.chi-
binito;£ttl eLullrlujauritos grosseiro e fino;
US I e MS II: nefelina sienitos tvaquitoides
I e II; Or: chibinito oriental.
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a composição do chibinito ("magma parental") e a dos lujauritos gros

seiros I (materiais derivados por fracionamento ?)•

a) 0 teor de Zr aumenta, do chibinito para o Lu I, como era de eŝ
perar se o fracionamento é por separação de "nefelina sienito"
(Figura 6-49; ver valores de K¿ Zr para feldspatos e nefelinas
na Tabela 6-7).

b) Não são esperadas mudanças significativas nos teores de Rb.por
separação de feldspatos ou nefelinas (cf.Tabela 6-7 e discus -
são no item 6.6.3).

c) Chama a atenção a diminuição nos teores de Ba (de chibinitos ,
- 500 ppm, para lujauritos I, 100-150 ppm, Figura 6-49), que
entretanto é bastante menor que a esperada: a separação de
feldspato potãssico deveria esgotar rapidamente os conteúdos de
Ba do líquido original chibiníticc (ver Figura 6-50, na pagi-
na seguinte).

d) 0 chibinito representado na Figura 6-49 tem 740 ppm de Sr; da-
dos adicionais (inéditos) mostram que o teor médio destas ro-
chas é da ordem de 1000 ppm (média de 5 análises), relativa -
mente baixo se comparado com o de outros chibinitos. Os chibi-
nitos orientais mostram teores do Sr da ordem de 1600-1800 ppm,
enquanto que nos chibinitos de Botelhos ocorre teor médio de
1300 ppm (média de 4 análises). 0 teor de Sr dos lujauritos I
é superior a 2000 ppm, enquanto que nos lujauritos finos ( Lu
II) é de 500-600 ppm; os nefelina sienitos traquitõides finos
-médios e grosseiros (NeS I e NeS TI) mostram abundancias de
1200-1400 e 800-1000 ppm, respectivamente (Tabela 6-1, Figura
6-49, e dados inéditos).

Estes valores não são compatíveis com um modelo
de fracionamento a partir de magmas chibiníticos. 0 coeficiente de
partição para a rocha, supondo separação apenas de nefelina e
feldspato potãssico é K¿ rocha • 0,01 x 0,4 (fração da nefelina) +
3 x 0,6 (fração do feldspato) - 1,8. Portanto, o magma lujau -
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rítico deveria ser mais pobre em Sr que o magma chibinitico pa-
rental (Figura 6-50). Entretanto, cabe duvidar dos valores de
K, „ citados na literr*ura para feldspatos ricos em Or, Os
d .Sr ^
feldspatos mais ricos em Sr, no distrito, são também os com maio
res teores de Na; os dos chibinitos e lujauritos I (com 0r>80%)
não apresentam conteúdos de Sr detectãveis à microssonda. A
conclusão a extrair é que, nos feldspatos, Sr substitui preferen
cialmente Na, e não K; provavelmente, os valores de K^ gr de
feldspatos rices em Or devam ser menores que os citados na lite
ratura.
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Figura 6-50. Curvas de variaçio de elementos traços, durante a
cristalização fracionada (fracionamento de Rayleigh)
a) Concentrações de elementos traços nos líqui-

dos fracionado (Cj) e inicial (Co); Cj/C^»

F^ "1'. F: fração do líquido. D: coeficiente de
particição dos cristais separados, b: concen
tração do elemento traço nos cristais que se
separam nesse instante (C$i) vs concentração no

magma inicial (Co). Cfi/C0 - DF
0"1 (Cox et ai.

1979; Allegre e Minster, 1978).
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Comparação com maciços estratiformes gabrôides.

A estratigrafía do complexo lujaurítico-chibiní-

tico ocidental do Anel Norte indica que os nefelina sienitos tra-
quitõides I e II, e os lujauritos finos (Lu II) são facies de "bor-
da" de chibinitos e lujauritos grosseiros, respectivamente. Estru-
turalmente, os NeS I e II são subjacentes ao Lu II e, evidentemen-
te, também aos lujauritos grosseiros (cf. Figura 5-7). Parece por
tanto tentadora a perspectiva de considerar que este condicionamen
to estrutural obedece a uma estratigrafía seqlienciada, retratando u
ma deposição cumulãtica, equivalente â que acontece nos clássicos
maciços estratiformes gabrõides: primeiramente, depositar-se-iam
os chibinitos, posteriormente os nefelina sienitos I e II e
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 gabroide:

a) os complexos lujauríticos-chibinjcieos do Anel Norte, particu -
larmente o ocidental, são de dimensões muito reduzidas, e resul-
ta difícil visualizar a atuação de complexas células convecti -
vas, tal como é geralmente proposto para o caso dos maciços es-
tratiformes gabrôides;

b) os tipos dominantes são, como indicado, lujauritos I e chibini-
tos, com os outros facies se colocando apenas como um fino "ho-
rizonte sandwiche" entre os dois tipos principais;

c) não são observadas litologias monominerálicas (e.g., bandas con£
tituídas unicamente por nefelina, ou feldspato alcalino,etc.) ;

1) não se observam, nos lujauritos I e nos chibinitos, evidências

de estruturas similares aquelas encontradas nos típicos com -

plexos gabrôides estratiformes (e.g., gradações, canais de

erosão, etc.)*
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e) uma derivação cunulãtica mostraria uma gradação nos teores dos
elementos traços, paralela a estratigrafia estabelecida. Assim
(Figura 6-50) o teor de Sr deveria diminuir progressivamente dos
chibinitos para lujaurítos I (com os NeS I, NeS II e Lu II mo^
trando teores intermediários). O que se observa ê exatamente
o contrario (a exceção é o Lu II, com conteúdos muito baixos
de Sr).

A história de colocação dos lujauritos.

0 panorama geral mostrado tanto pelos dados es-
truturais e petrográficos, como pelas considerações precedentes so
bre o quimismo, permite sugerir três possíveis mecanismos de gera
ção e colocação dos corpos lujauriticos-chibiníticosdo Anel Norte .
Nas hipóteses apresentadas, cuida-se de desvincular, nos lujauri-
tos, o estágio de geração do de sua colocação.

a) Invasão "forçada" de magma lujauritico, seguida de magma chi-
binitico.

A proposta baseia-se na hipótese de geração se-
parada de magmas lujauríticos e chibiníticos, os primeiros prova-
velmente derivados de magmas chibiníticos "sensu latu". A hipóte-
se ê ilustrada na Figura 6-51, na página seguinte. Começa a histó
ria com a invasão de um "mush" magmãtico lujauritico, que se co -
bre com uma fina camada de borda de lujaurito II, que cristaliza
mais rapidamente, à maneira de uma borda resfriada, principalmen-
te por perda de voláteis; no interior da massa, concentram-se os
fluidos. As estruturas foliadas do lujaurito grosseiro desenvol -
vem-se por influência de movimentos de reacomodação. Num proces-
so seqUenciado, essencialmente continuo, invadem posteriormente
os magmas chibiníticos, formando nos seus contatos os facies tra-
quitóides I e II. Esta hipótese adapta-se aos resultados geotermométricos, já
que tanto os diagramas de Powell e Powell (feldspato potássico e nefelina)
como o de Hamilton (nefelina) indicam temperaturas relativamente altas de
cristalização (ou recristalização ) , da ordem de 750-800°C (Hamilton) e 550 -
600°C (Powell e Powell) , para os tipos faciológicos de grão mais fino,
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Figura 6-51. Invasão sequenciada de lujauritos e chibinitos.
a: invasão inicial de "mush" lujaurítico, que
forma una delgada carapaça externa de lujaurito
fino (em preto).b: a continuação, invasão dos pri-
meiros magmas chibiníticos, que rodeiam fluidalmen
te a massa lujaurítica, colocand -se como envelope
de nefelina sienitos traquitoides (tracejado) .c e d-
continuação do processo, com a invasão continua de
magmas derradeiros de chibinito. A câmara inicial
expande-se, e os lujauritos se reacomodam, crista-
lizando e recristalizando. Em parte, quebra-se du
rante o processo a carapaça externa dos lujauri -
tos, mais frágil, separando-se porções lujauríticas
da massa principal (cf.também mapa da Figura 5-6).

e temperaturas inferiores(menos de 500 C) para os facies mais gros_
seiros (Lu I e chibinitos) (M.Ulbrich, 1983). Com certeza,comprova
-se que tanto Lu I como chibinitos mostram um quimismo mineral mo-
dificado por recristalizaçoes, provavelmente a temperaturas subma£
máticas. Vale a pena lembrar que o "solidus" dos lujauritos e de
menos de 470°C (a 1 kb P(H20), cf, Sood, 1981). Outras evidências
também são compatíveis com estas hipóteses (e.g. .condicionamentoes_
trutural concordante, resultado de fluxo seqüenciado de magmas; si
nais de ruptura e "annealing" em cristais de feldspatos,etc., cf.
Figura 5-12); aparição de albita tabular, unicamente nos lujauri-
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tos II e facies traquitóides I e I I , já que estes facies, colocados como f i-
na carapaça quebradiça e cristalizada, são submetidos à ação roetassomática
dos fluidos emanados de chibinitos e lujauritos I , ainda a cristalizar; expli
cam-se também *s estruturas de "auto-injeção" e o desprendimento de fragmentos
lujauríticos)(Figuras 5-8 e 6-51; ver também mapa da Figura 5-6).

b) Invasão de magmas chibiniticos> com concentração de líquidos
residuais lujauríticos.

Por mecanismos de percolação (cf. item 7.3) ,co
letam-se líquidos persôdicos, submetidos a movimentação la te ra l
e c r i s ta l ização sob condições de câmara fechada. 0 contato entre
os magmas lu jaur í t i cos , e os chibini tos infrajacentes (já par -
c ia i ou totalmente c r i s t a l i zados ) , dar-se- ia por uma "zona de
contato", semelhante àquela que se observa, como borda " res f r ia -
da" quente, nos complexos estratiformes c láss icos . A zona de
contato (que formaria os Lu I I , NeS I e NeS II) es ta r ia submeti-
da a c r i s ta l ização a temperaturas ainda consideráveis (por perda
de vo l á t e i s ) , metassomatismo (por influência de fluidos emanados
de chibini tos e lu jaur i tos ) , e orientação e deformação (por movî
mentação dos bolsÕes lu jaur í t icos superiores, mais fr ios e mó-
veis) .

c) Invasão de magmas chibiniticos "sensu latu"t com geração de
lujauritos por um mecanismo de dois estágios .

Invadem magmas ch ib in i t i cos , dos quais se sepa
ram predominantemente feldspatos potãssicos e nefelinas e, su -
bordinadamente,egirina augitas (os minerais i n i c i a i s encontrados
nos ch ib in i tos , cf. M.Ulbrich, 1983), provocando concentração de
Na no magma residual (cf. Figura 6-35 e discussão no item 6 .6 .2) .
0 resultado final é um líquido persodico, relativamente pobre em

Fe; c r i s t a l i zado , o produto ser ia um nefelina sienito hololeuco
orático, com teores baixos de Ba e Sr, e a l tos de Zr. Este
magma coleta-se em pequenos bolsões superiores, e as temperatu
ras nesse estágio são de 750-800°C. Estas são as temperaturas ofe
recidas pelo geotermómetro de Hamilton, baseado no excesso de SiO2

em nefel inas , que representam provavelmente T rea is de c r i s t a l í -
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zação magmática; supõe-se que reequilibrios posteriores afetam mais as
relações Na:K dos minerais fêlsicos, sem mudar significativamente o ex
cesso original de SiC^ presente na nefelina (como sugerido pelas T algo in
feriores indicadas pelo geotermõmetro de Powell e Powell) (cf.M.Ulbrich, 1983).

0 magma assim coletado, colocado por sobre a massa chibinítica.re
cebe ainda dois tipos de aportes adicionais: os últimos líquidos
intersticiais, que se movimentam por percolação, e os fluídos "deu
téricos", ricos em elemento traços, Na, Fe, etc. Os bolsões mag-
máticos, com quimismo original de nefelina sienitos agpaíticos no
loleucocrãticos, enriquecem-se assim progressivamente em Na, Fe e
elementos traços. 0 processo deve ocorrer simultaneamente com a
cristalização de feldspatos potãssicos e nefelinas, que são os
minerais iniciais nos lujauritos. São portanto principalmente os
resíduos líquidos destes bolsões os que recebem o aporte químico
acima mencionado, convertendo-se o conjunto gradativamente num
"mush" de composição lujaurítica (cristais de feldspato potãssico
e nefelina, flutuando em líquidos residuais progressivamente enr_i
quecidos em Na, Fe, e t c ) . Alarga-se consideravelmente, desta ma
neira, o intervalo de cristalização, até T inferiores a 470 C
principalmente devido ao rebaixamento do "solidus" (o "liquidus "
dos magmas lujauríticos é similar ao dos nefelina sienitos normais,
da ordem de 1000°C 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
condições submagmáticas; é nesses minerais que se concentra o
aporte químico acima referido.

Parecem bastante mais remotas as possibilidades de
formar lujauritos por flotação de cristais de feldspato potãs_
sico (densidade, 2,55-2,57 g/cm3) e nefelina (densidade, 2,62 g/cm3),
aos quais adicionar-se-iam ainda magmas intersticiais e fluidos deu
téricos ricos em Na, Fe, etc, repetindo o mecanismo de formação em
dois estágios, exposto acima. A densidade de magmas chibiníticos é
desconhecida, embora ela deva ser, provavelmente, superior a dos
magmas andesíticos (2,5 g/cm a 800°C) , em razão principalmente
dos teores superiores de Fe. Por outra parte, os cristais de felds_
pato potãssico do lujaurito deveriam estar bastante enriquecidos
em Sr (o que, aparentemente, não é fundamentado por análises de
microssonda, ver M.Ulbrich, 1983).
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Descarta-se, da mesma maneira, a possibilidade

de formação de dois magmas por imiscibilidade de um único magma

"chibinítico" parental, por razões de densidade: o magma mais

rico em Fe, o do lujaurito, é também o mais pesado e deveria ser

encontrado na parte inferior do corpo ígneo.

Criticas e comentarios.

A complexidade do problema ê de tal ordem que o

acúmulo de dados apresentados não ê suficiente, a juízo do autor,

para resolver definiti ramente a questão sobre o mecanismo que

origina e/ou coloca os lujauritos (ver também comentários, e refe

rências bibliográficas, no item 5.4.1.5). Os mecanismos discuti-

dos mostram virtudes e defeitos:

— 0 primeiro ponto a assinalar e 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

reolõgico de magmas; os lujauríticos são extremamente "frios" e,

provavelmente, menos viscosos que magmas feldspáticos mais po-

bres em voláteis. Daí vem a necessidade de supor invasão forçada

de "mush" magmãtico (ao estilo do que ocorre nos lujauritos da

província de Transpecos, cf. item 5.4.1.5, onde se observa folia

ção deformada por movimentações posteriores) ou, alternativamen-

te, a de imaginar magmas hiperfluidos de menor viscosidade, nos

quais placas de feldspato se orientam planarmente, por simples de

posição gravitativa (ao estilo das lâminas de mica, depositadas em

agual).

— Uma outra condição limite muito rigorosa é a da concordância

estrutural entre os vários facies (Figura 5-6), que sô pode ser

provocada seja pelo mecanismo de invasão seqüenciada (hipótese a,

acima), seja por separação de cristais e/ou magmas por processos

ainda muito pouco conhecidos e certamente diferentes dos encontra

dos nos complexos estratiformes gabrõides.
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— as temperaturas obtidas pela utilização dos geotermômetros
são muito restritivas: a carapaça de nefelina sienitos traqui-
tõides I-II e lujauritos II, cristaliza a T superiores as dos
chibinitos e lujauritos I. Este "horizonte sandwiche", portan
to, é o equivalente de uma borda "resfriada"!

— Albita tabular encontra-se unicamente nas rochas do "hori-
zonte sandwiche11. Portanto, deve-se supor que estas rochas es-
tiveram submetidas a processos metassomáticos localizados (e.g.,
redistribuição de material a nível intra-cristalino) que, entre
tanto, não mudaram significativamente as composições das nefeH
nas e dos feldspatos potãssicos (caso contrário, teria mudado
a sua composição e, portanto, as estimativas geotermometricas ,
cf. acima).

— De grande importância é a restrição imposta pelos elementos
traços, discutida acima. Não existe modelo aceitável de cris-
talização fracionada que explique completamente a distribuição
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
mais densos localizados acima?).

— As considerações precedentes justificam, pelo menos parcial_
mente, as razões que levam a propor, como alternativas(e, em
parte, como complementos) as três hipóteses expostas. Surge cia
ramente, principalmente em função dos teores excessivos de Sr ,
Zr e Ba dos lujauritos I (e, inversamente, dos conteúdos muito
baixos desses elementos nos Lu II), que deve ter sido importan-
te a transferência "metassomâtica" de elementos traços (por
transferência gasosa?; efeito Soret?; e t c ) . Esta conclusão, a
plicada apenas ao caso local aqui citado, não invalida (ate
provas em contrriio) as conclusões mais gerais, emitidas no
item 6-7, em função das quais negava-se a importância da "dife-
renciação líquida" como processo importante na geração de linha
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gens de nefelina sienitos. Para fortalecer esta afirmação, basta
lembrar que os nefelina sienitos cinzas vizinhos, encaixantes do
corpo lujaurítico-chibinítico ocidental, exibem agregados tardios
intersticiais de eudialita e astrofilita, nas imediações da Pedra
Balão; (cf. item 5.4.1.1); estes minerais, que não parecem compa-
tíveis com o quimismo perpotássico dos nefelina sienitos cinzas ,
devem ser considerados de origem metassomática.

— Duas hipóteses supõem concentração póstuma de magmas, na par
te apical da câmara, para formar os lujauritos (hipóteses b e c ,
acima). Ainda assim, é necessário supor que estas massas lujaur_í
ticas conservam a fluidez por bastante tempo, se movimentando ho-
rizontalmente (por expansão lateral da câmara?) por sobre uma "ca
mada de contato" , constituída pelos lujauritos II e nefelina si£
nitos traquitõides. Esta mobilidade tardia é necessária, para
explicar a orientação de minerais e a aparição da estrutura folia
da dos lujauritos.



6.10. PANORAMA DAS INTERPRETAÇÕES PETROGENÉTICAS

Nas linhas seguintes resume-se alguns dos pontos

discutidos nos tópicos anteriores.

Eventos metassomáticos de enriquecimento.

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 corriqueiramente discutidas para o grupo das rochas calco-al-
calinas. Parece existir consenso, hoje em dia, de que as rochas a.1
calinas geram-se em ambientes geotectônicos especiais, provável -
mente por fusão de manto fértil enriquecido por processos metasso-
máticos de enriquecimento. As rochas do manto converter-se-iam
em peridotitos com flogopita e anfibólios, dos quais é possível ex
trair líquidos com teores anormalmente elevados de álcalis e ou -
tros elementos incompatíveis. A presença de manto fértil parece ,
portanto, condição necessária, mas não suficiente , para a gera-
ção de pelo menos alguns dos líquidos alcalinos; flogopita, por
exemplo, só começa a fundir em sistemas peridotíticos a pressões
relativamente elevadas. Adicionalmente, H-0 e CO- são componen-
tes importantes para controlar tanto o início da fusão como a na
tureza do líquido neoformado; em geral, o líquido será tanto mais
alcalino e mais insaturado quanto maior for a fração molar de CO-
no fluido intergranular.

As linhagens ultramãfica-alcalina e gabrõide-alcaii na

Duas das linhagens mais características e impor -
tantes de rochas alcalinas são as chamadas de ultramáfica-alcali-
na e gabróide-alcalina. A primeira identifica-se por apresentar,
junto com nefelina sienitos, também rochas ultramãficas (por ve-
zes dominantes), tais como peridotitos, olivinitos e clinopiroxe-
nitos, e membros da série urtito-ijolito-melteigito.

A segunda linhagem mostra-se, em parte, petrográ-
ficamente semelhante: predominam também aqui, freqüentemente, as
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rochas ultramãficas (com e sem plagioclãsio calcico), junto as
quais encontra-se tanto sienitos e nefelina sienitos como gabros
alcalinos. A diferença fundamental entre as duas series define
-se em função da presença de plagioclãsio calcico, que inexis -
te na linhagem ultramáfica alcalina e é mineral importante na
linhagem gabróide alcalina.

Magmas ultrabásieos alcalinos e a derivação de nefelina sienitos

Algumas manipulações químicas muito simples, e
que podem ser facilmente visualizadas em diagramas de subtração
-5xido-5xido (apenas variantes dos conhecidos diagramas de va -
riação) mostram que o caminho químico para a obtenção de nefeH
na sienitos pode ser definido principalmente pelo fracionamento
(conjunto ou seqüenciado) de Mg-olivina e Ca-piroxênio, retira-
dos de um suposto magma ultrabásico alcalino. Este fracionamen-
to wehrlítico possibilita a extração eficiente de MgO e CaO do
magma parental, enriquecendo o líquido residual tanto em SiO
álcalis como em A1-0-.

2

0 fracionamento wehrlítico eficiente, se reali-
zado a pressões elevadas (> 10 kb), empobrece precocemente o
magma primario em CaO e afasta os magmas derivados do volume de
fase do plagioclãsio calcico; o resultado final são magmas de
nefelina sienitos. Por outro lado, um fracionamento wehrlítico
incompleto, a pressões elevadas, faz derivar magmas ainda bási-
cos-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 pre
sente trabalho, devem ser pesquisadas com mais atenção e funda-
mentadas com maior acúmulo de dados (quimismo de séries de ro -
chas, diagramas de fase, e t c ) .
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Fracionamento wehrUtico, e a existência de magmas ultrabãsicos

alcalinos.

Não resta dúvida que tanto Mg-olivina como Ca-
-piroxênio (geralmente aluminoso) são fases "liquidus" em mag -
mas básicos ou ultrabãsicos a altas pressões. Por outra parte ,
são muito tenues as evidencias sobre a possível existencia de
magmas picríticos (ou komatiíticos) alcalinos. No presente con-
texto, esta hipótese é paralela àquela que faz derivar os mag -
mas basálticos normais de magmas picríticos mais primitivos. A
julgar por criterios geológicos, magmas picríticos não deveriam
ser os líquidos parentais dos basaltos, porque a sua presença ,
embora freqüentemente constatada, está longe de satisfazer os
pré-requisitos volumétricos supostos para um magma parentaT'inn
versal". Entretanto, a hipótese adquire a sua força principa!!

mente em função de argumentos indiretos (e.g., caráter invaria -
velmente derivado da maioria dos magmas basálticos, que são l í -
quidos cotéticos). A ausência de picritos e komatiítos, hoje .
pode-se dever mais a causas físicas do que petrogenêticas (e.g.,
densidades relativamente elevadas dos magmas correspondentes,ini
bindo a sua ascensão através de crosta moderna mais leve).

Hipóteses alternativas: a geração de magmas de nefelina sienitos
por fusão de rochas crustais e de fenitos.

A pressões adequadas de H~0, as temperaturas do
vale termal insaturado são extremamente baixas, da ordem de 700°C
ou menores, e portanto nada impede a formação de magmas de nefeH
na sienitos por fusão de rochas crustais. A hipótese, no entanto,
vê-se frustrada principalmente por falta de matéria-prima adequa-
da; com efeito, rochas crustais insaturadas (com nefelina e felds_
pato) são extremamente raras.
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Uma hipótese similar é a que faz derivar magmas de
nefelina sienitos por fusão de fenitos. Estas rochas, encontradas
como halos periféricos às ocorrências alcalinas com carbonatitos
e/ou ijolitos, formam-se por transformações metassomáticas de ro
chas encaixantes. Por sua composição mineralógica, os fenitos
podem ser mobilizados reomorficamente. A idéia, mais elaborada
que a anterior, é tautológica e deve ser aplicada só em casos es-
peciais devidamente documentados.

"Agpaítos" e "miasquitos".

Como em todas as ocorrências similares citadas na
literatura, os "agpaítos" de Poços de Caldas identificam-se por
serem, além de rochas insaturadas, também peralcalinas ( i. e.,
Na2O + K20 > A12O3, proporções molares) e ricas em elementos
LIL (TR, U, Th, Zr, e t c ) . Prefere-se portanto definir a condi-
ção agpaítica principalmente em função da presença de silicatos
de metais raros (e.g., eudialita, astrofilita, e t c ) , aqui chama
dos de "minerais agpaíticos". Por contraste, inexistem esses mi
nerais nos nefelina sienitos miasquíticos (e intermediários); má
fieos principais são agora piroxênio (soda augita, egirina-augi-
ta ou egirina) e biotita e como acessórios típicos, aparecem apa
tita, titanita, magnetita e fluorita. Entretanto, muitos dos
"agpaítos" de Poços de Caldas mostram coeficientes agpaíticos in
feriores a 1,1.

Os dois grupos de nefelina sienitos, agpaíticos
e miasquíticos (ou intermediários), apresentam-se em Poços de
Caldas com características químicas inteiramente transicionais.

Relações genéticas entre rochas agpaTticas e miasqufticas

No distrito, predominam os nefelina sienitos mi-
asquíticos e intermediários, que constituem mais de 801 dos afio
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ramentos. São esses nefelina sienitos os que representam os
magmas parentais dos nefelina sienitos agpaíticos, uma hipótese
que por outra parte vê-se fundamentada com dados químicos. A
passagem de "miasquito" para "agpaíto" pode ser facilmente con -
trolada pela extração de Al-O_ do magma parental, enfatizando -
-se nesse caso a condição de peralcalinidade. Dados químicos(de
minerais e de rocha total) mostram que o efeito pode ser produ-
zido por extração dos minerais principais do magma parental(felds
pato potássico, nefelina e soda augita). Definem-se dessa forma
varios fracionamentos diferentes: o urtítico (separação de nefe
lina), o piroxenítico (separação de piroxênio),o sienítico (sepa
ração de feldsp^to potássico) e o de nefelina sienito (separação
conjunta de nefelina e feldspato potássico). A atuação dos dois
primeiros tipos de fracionamento desloca os magmas residuais pa-
ra termos mais ricos em K-0, enquanto que os dois últimos defi -
nem uma tendencia persodica.

Tendencias persódicas e perpotissicas,

A maioria dos nefelina sienitos de Poços de Cal-
das são rochas perpotássicas (i.e., K20 > Na-0 proporções em
peso). Em geral, as rochas mais claramente agpaíticas (e.g.,lu-
jauritos) são também as mais ricas em Na-O. As rochas mais ri-
cas em K20 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 al-
guns elementos traços destes facies não pode ser reproduzido sim
plesmente por fracionamento urtítico ou piroxenítico de magmas pa
rentáis miasquíticos ou intermediários (ver item anterior) e
portanto deve-se supor que estas rochas representam uma linhagem
perpotássica específica, não aparentada diretamente com os nefe
lina sienitos miasquíticos mais comuns do distrito.
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A origem de rochas lujaurTticas.

O corpo lujaurítico-chibinítico ocidental do
Anel Norte mostra uma clara estratigrafía interna, sugerindo r£
1ações genéticas entre os cinco facies que o compõem. Estrutura,
textura, mineralogía e quimismo indicam que o processo petTOgene
tico responsável deve ser muito complexo, diferente daqueles que
formam os típicos macices estratiformes. Admite-se, como possí-
veis alternativas, as tris seguintes:

a) invasão sequenciada de varios magmas, começando por um "mush"
lujaurítico, seguido de magmas chibiníticos;

b) invasão de magmas chibiníticos e cristalização inicial de
feldspato potissico e nefelinas, com a formação posterior de
magmas lujauríticos por concentração apical dos líquidos re-
siduais ricos em Na, Fe, etc.

c) formação em dois estágios, com invasão inicial de magmas
chibiníticos seguida de concentração apical de líquidos re-
siduais, por sua vez enriquecidos por transferência gasosa,
em Na, Fe, etc.

Mostra-se difícil, em particular, compatibili-
zar duas características apresentadas por estes facies; por
um lado, a existência de um "horizonte sandwiche" de lujauri-
tos finos e nefelina sienitos traquitõides, colocados entre lu
jauritos grosseiros e chibinitos, e por outro lado, a presença
de conteúdos maiores de Sr no suposto magma derivado lujaurít^
co (contrária ã hipótese de separação precoce de feldspatos po
tássicos de possíveis magmas parentais chibiníticos). 0 dilema
pode ser superado, se são aceitos mecanismos não magmáticos de
distribuição de elementos traços, apelando para o transporte
por meio de soluções "deutéricas".
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CAPÍTULO 7

CONSIDERAÇÕES GENÉTICAS GERAIS

Discutem-se neste capitulo vários aspectos de in-
teresse petrogenético geral.

No primeiro item, trata-se das limitações impos_
tas, tanto pelas idades como pelo quimismo (geral e isotópico),pa
ra identificar as possíveis fontes (crustais, litosféricas ou as_
tenosfericas) dos magmas alcalinos. Em princípio, não existe empe
cilho para supor geração de magmas alcalinos tanto na litosfera
como na astenosfera; entretanto, a movimentação da placa litosfé
rica, por sobre a Bacia do Paraná, com deslocamentos aproximados
E-W da ordem de 100 km 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 supõem subsidência inicial, seguida de domeamentos "ressurgen
tes" centrais (por invasão de domos magmáticos, etc), de forma a
construir uma estrutura que, levantando a parte central, deixa de
primida a parte periférica. Alguns desses conceitos são aplica -
dos, em função de dados geológicos - geomorfologicos e petrogené
ticos, ao caso da estrutura de Poços de Caldas. Paralelamente,cha
ma-se a atenção para a existência da "estrutura de Águas da Pra -
ta", que resulta, possivelmente, de um colapso menor, prévio â
formação da estrutura principal.

No terceiro item, dedicado a modelos de geração
de magmas, passa-se ordenadamente revista às várias idéias exis -
tentes na literatura sobre origem de magmas por fusão parcial, co
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meçando com a imagem textural de "films" intergranulares que,apôs
coleta, movimentam-se por mecanismos diapíricos (ou outros seme -
lhantes). Algumas características, ligadas principalmente â visco_
sidade de rochas sob fusão, permitem estabelecer as que aqui são
chamadas de condições de "rigidez" e de "plasticidade": a primei-
ra inibe a separação eficiente de líquido e cristais residuais(e.
g., por "filter pressing"), enquanto que, 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 submetidas a processos de
enriquecimento metassomático em elementos LIL, com o que torna-se
obsoleta a idéia de que magmas alcalinos devem, forçosamente, ser
produto de fusão extremamente incipiente de rochas do manto; o
próprio mecanismo de percolação enriquece magmas seletivamente em
elementos LIL e simula um modelo de "zone refining".

No item quarto, examinam-se algumas condições li-
mites para identificar supostos mecanismos deslanchadores do
magmatismo alcalino, utilizando-se para tal de observações geoló-
gicas e modelos de estrutura crustal e litosférica.

7.1. IDADES E QUIMISMO DE NEFELINA SIENITOS, E MOVIMENTAÇÃO DE
PLACAS; SUBSÍDIOS PARA IDENTIFICAR A PROFUNDIDADE DE GERA-
ÇAO DOS MAGMAS ALCALINOS DE POÇOS DE CALDAS.

Vários parâmetros, tanto geológico-petrogrãficos
como químicos e temporais, permitem uma discussão mais detalhada,
ainda que qualitativa, sobre a profundidade de origem dos magmas
alcalinos do distrito.

7.1.1. Idades de colocação das rochas alcalinas

As idades K/Ar de rochas do maciço CAmaral et ai.,
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1967; Bushee, 1971) mostram diferenças de até 30 ma entre os pri-
meiros eventos ("ankaratritos", 87 ma) e os últimos (diques pos-
tumos de fonolitos, 53 na), 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), re-
gistram, na melhor das hipóteses, tão somente eventos térmicos î
solados, e não as idades de colocação dos magmas. Estudos em ela-
boração, utilizando-se do método Rb/Sr, indicam idades mais anti-
gas para os nefelina sienitos do Anel Norte, da ordem de 86-89 ma
(Kawashita et ai., 1984). Embora ainda falte a confirmação final,
através do estudo de fonolitos, parece claro que a colocação do
maciço deu-se num intervalo de tempo muito menor que o sugerido pe
Ias datações K/Ar; provavelmente, em Poços de Caldas o período de
atividade magmãtica não ultrapassou alguns poucos ma. Como analo-
gia, cabe lembrar que o intervalo de formação dos grandes vulcões
hawaiianos não ultrapassa 2 ma (às vezes, bastam apenas 100.000
anos para que o ciclo se complete; ver discussão em Shaw et ai. ,
1980); da mesma forma, os dados disponíveis para algumas das gran
des caldeiras riolíticas-andesíticas sugerem que estas têm um
período de atividade vulcânica que não excede 1-1,5 ma (e.g.,Smith
e Bailey, 1968) (ver também item 7.2.).

7.1.2. Magmas rasos: origem crustal de magmas de nefelina sie -
nitos?

Uma primeira suposição coloca a zona de geração
dos magmas alcalinos na crosta continental. Este aspecto já foi
examinado, e as conclusões são claramente negativas, principalmen
te por inexistirem quantidades suficientes de rochas adequadas pa
ra gerar líquidos alcalinos insaturados pelo mecanismo de fusão
parcial (itens 6.2 e 6.8).

Em alguns casos, nefelina sienitos associam-se ge
neticamente a rochas granitóides alcalinas, formando complexos
característicamente zonados (e.g., Tilley, 1958). Cabe perguntar
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se não são estes os casos em que magmas parentais supers aturados,
de origem crustal, evoluem para a geração de derivados insatura -
dos; a dessilicatizaçao dos magmas parentais granitôides ocorre -
ria por meio da assimilação de mármores, ou mecanismos 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 com-
plexos zonados sao uma classe especial de rocha granitóide
muito diferente das do tipo calco-alcalino normal;

b) as evidências geológicas indicam que estes complexos supersa-
turados-insaturados, tipicamente zonados, colocam-se como ma-
nifestações sequenciadas, evidenciando a atuação de processos
petrogeneticos ligados a fusão parcial e/ou diferenciação;

c) os casos de nefelina sienitos ligados a granitôides alcalinos
são raros.

7.1.3. Magmas de origem mantélica?

Como segunda opção, cabe a de originar os magmas
de nefelina sienitos por diferenciação de magmas ultrabãsicos (ou
básicos), hipótese já explorada e aceita, em termos gerais ( ver
itens 6.5 e 6.10). Esta possível derivação vê-se fortalecida por
evidências apresentadas pelas razões iniciais Sr /Sr de isõcro
nas verdadeiras de dois conjuntos de nefelina sienitos ( razões
da ordem 0,705, cf. Kawashita et ai., 1984).

Pouco se sabe, entretanto, sobre a profundidade
de geração, Ê difícil estimar se tais magmas geram-se ainda no
manto litosfêrico, ou já nas regiões da astenosfera.

Os efeitos introduzidos pela movimentação da
placa litosférica sul-americana, da ordem de 100 km a cada milhão
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de anos (media de 10 cm/ano), colocam severas limitações para uma
geração de magmas a níveis muito profundos. As interpretações de-
pendem agora exclusivamente de duas premissas:

1) maior ou menor intervalo de idader .'atre as manifestações ini -
ciais e derradeiras, em Poços d* Laidas (30 ma de acordo com
as idades K/Ar, vs 1-2 ma, * ;ülgar pelas analogias com outros
edifícios vulcânicos mais /jdernos, em parte sustentadas pelas
datações Rb/Sr);

2) área fonte imóvel v? área fonte móvel.

Algumas das várias possibilidades a sugerir estão
representadas esquemáticamente na Figura 7-1. A observação da Fi-
gura mostra que são apenas três as interpretações, em parte coinci^
dentes, que se adaptam às observações geológicas:

a) uma fonte móvel localizada na aatenosfera, cuja movimentação a
companha, com igual velocidade,a da placa litosférica; magmas
gerados 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 controles
estruturais, localizados na interface litosfera-astenosfera, o
que espelharia em parte, a própria topografia da Bacia do Para-
ná, com efeito, áreas como a borda da Bacia convertem-se, nesse
caso, em zonas de inflexão estrutural, propícias para a geração
de magmas alcalinos (ver item 7.4).

b) uma fonte magmatogênica situada exclusivamente na litosfera; ob
viamente, magmas nela originados atingirão sempre o mesmo local
crustal de "emplacement".

c) geração instantânea dos magmas parentais alcalinos (e.g.,num in
tervalo da ordem de 100.000-200.000 anos, com rápido deslocamen
to para a litosfera). As possíveis diferenças de idade (sejam 30
ma. se são adotadas as idades K/Ar, sejam intervalos menores ;
cf. acima) refletirão apenas histórias de deslocamentos, dife -
rene iações e resfriamentos de magmas parentais já existentes.
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Finirá 7-1. Areas fontes de aagaas alcalinos, e aoviaentaçio de
placas. PonHlhadot astenosfera; traetjado intar -
rompido: placa litosftfrica; oontut locais crustais
de colocação de aagaas alcalinos) quadrilâterio tra~
90jado/ arta fonte de aagaas alcalinos. A $tta indi-
ca o sentido de aoviaentaçio da plata litosferica. a:
¡rea fonte fixa de aagaas alcalinos, colocada na aste
nosfera, coa aoviaentaçio da placa da ordem de 3000
ka (a rasio de 10 ca/ano) ea 30 aa (i.e., intervalo
geocronológico X/Ar para Poços de Caldas, cf.
Bushee, 1971). A ¡rea fonte, produzindo aagaas inter-
aitenteaente, colocaria as ocorrências alcalinas na
crosta, espaçadas regulamente, simulando a passagem
de ua "hot spot"; representaa-se apenas as ocorrências
extreaas (inicial e final), b;fonte litosférica de
aagaa, se aoviaentandò solidariaaente coa a placa li-
tosférica. o: caso siailar ao retratado ea a , aci-
aa, coa fonte astenosférica fixa, que gera magmas nun
intervalo de 2 aa espaçados ea 200 ka. d: Fonte aste
nosferica aóvil, cujo deslocaaento, solidario ao da
placa litosférica, coapensa o efeito assinalado em a,
aciaa. A fonte desloca-se para W, de forma a estar sen
pre situada, após o teapo c , abaixo da ocorrência
alcalina inicial.
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O limite entre litosfera e astenosfera pode ser
definido em função de variáveis puramente geofísicas; isoterma
dos 1300 C e/ou superficie de desacoplamento entre placa litosfé1-
rica (rígida) e astenosfera (plástica) e/ou limite superior da
zona de baixa velocidade (com atenuarão de ondas sísmicas, prova-
velmente por início de fusão parcial, cf.item 7.2.2). Para geólo-
gos e petrõlogos, o estudo de nodulos e das seqüências ofiolíti -
cas mostra que a litosfera e a astenosfera são também areas petro
gráficamente distintas: manto majoritariamente residual a litosfe
ra, suposto manto fértil a astenosfera. A comparação entre os
dois enfoques (geofísico e geológico) mostra porque muitos geólo-
gos e geofísicos (e.g., Turcotte e Ahem, 1978) acreditam que
magmas profundos se geram,obrigatoriamente ,na astenosfera.

Os argumentos apresentados acima favorecem a hipó
tese da origem astenosférica da maioria dos magmas alcalinos, em
bora não seja possível rejeitar por completo a alternativa que Io
caliza a fonte deles no manto litosférico.

7.2. POÇOS DE CALDAS: UMA "CALDEIRA RESSURGENTE"?

Estudos realizados durante décadas em várias cal-
deiras do mundo inteiro, bem como considerações de ordem geral ,
levaram Smith e Bailey a sustentar o conceito de "caldeira ressur
gente" ("ressurgent cauldrons", Smith e Bailey, 1968). A história
dessas caldeiras, conforme a opinião desses autores, pessa por
várias etapas. Inicia-se o vulcanismo com a aparição de fendas
circulares, através das quais se espalham principalmente manifes-
tações piroclásticas (ignimbritos, depósitos de "base surge",etc.).
Segue um colapso gravitativo, condicionado pela evacuação da su -
posta câmaia subvulcânica. Gera-se nesse momento uma estrutura
subcircular, limitada externamente por um mercado ressalto topo -
gráfico, em muitos casos superior aos 300 ou 400 m (a julgar p Ia
análise de vários casos estudados). 0 mergulho interno desse res-
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salto, muito íngreme, ê rebaixado por fenômenos erosivos normais,
que fornecem material fragmentário para a construção de leques in
tra-caldeira de conglomerados e "mud*flows". A caldeira comporta
-se como bacia hidrográfica fechada e termina se convertendo, ge-
ralmente, em lago.

Não cessa, entretanto, a atividade subvulcânica ,
com reflexos na superfície. 0 assoalho da caldeira ajusta-se por
meio de movimentos verticais diferenciados. O resultado são es -
truturas de domo, claramente registradas pelo comportamento estru
tural das camadas 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
domeamento são, possivelmente, das mais variadas; citam-se desde
as que apelam a reajustes de tipo isostático até as que se rela -
cionam com invasões subvulcânicas de magma. Esse estágio de "do-
ne amento ressurgente", acompanhado ou não de vulcanismo periféri-
co e/ou central, é provavelmente a causa mais importante que ele-
va gradativãmente o espelho do lago central. Quando se atingem as
cotas do ressalto topográfico periférico, possibilita-se o escoa-
mento do lago e a instalação de saídas de água para o exterior
que com o tempo se convertem na rede fluvial centrífuga que ternú
na por comunicar a caldeira, hidrográficamente, com a rede exter-
na de rios. Na maioria das caldeiras do mundo, já esvaziadas, no-
ta-se que o ressalto topográfico externo é cortado por uma ou
duas entalhaduras profundas: o escoamento inicial do lago central,
portanto, aparentemente é controlado pela atividade de apenas um
ou dois rios.

Termina a história com a aparição póstuma de mag-
mas que se localizam como manifestações periféricas, no mesmo Io
cal das fraturas periféricas iniciais.

O perfil transversal final das "caldeiras ressur-
gentes" mostra, na parte externa, a elevação das fraturas iniciais
externas, agora reforçadas pela aparição dos diques anelares peri-
féricos. Na parte central, eleva-se o "domo ressurgente", com
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cotas topográficos que são semelhantes,ou pouco inferiores, às
que se encontram nos Anéis periféricos. Entre estas duas saliên -
cias, a periférica e a central, desenha-se assis uma entalhadura
ou "depressão marginal", mais ou menos marcada, que se manifesta
como uma zona deprimida circular, interna aos ressaltos periféri-
cos.

Os exemplos mais claros deste tipo de caldeira es_
tão restritos a manifestações andesítico-dacitíco-riolíticas (Smith
e Bailey, 1968), tendo-se documentado até hoje tão somente um ünî
co caso de caldeira ressurgente associada a vulcanismo alcalino
(os pantelleritos da caldeira de Pantelleria, Mahood e Hildreth ,
1983). Estes exemplos, detalhadamente descritos na literatura,con
servant ainda bastante intato o edifício supracrustal piroclástico
e as várias etapas da evolução da caldeira podem, portanto, ser
identificadas com base em dados litologicos e estruturais.

7.2.1. 0 conceito de "domeamento ressurgente" central aplicado ao
caso do maciço alcalino de Poços de Caldas

Parece difícil aplicar diretamente, a priori, o
conceito de "caldeira ressurgente" ao caso do maciço alcalino de
Poços de Caldas. Do conceito inteiro, resgatam-se principalmente
duas feições, enfatizadas a seguir:

1) implícita na idéia de caldeira está a noção do colapso ini
ciai. A rocha encaixante (cogenética ou não) afunda como blo-
co rígido (Williams, 1941; Smith e Bailey, 1968; Nacdonald ,

1970) , e os magmas que constróem o edifício vulcânico deslo -
cam-se, nesse esquema, principalmente através de fendas,fra-
turas e condutos isolados, sepultando apôs a sua erupção,qual
quer vestígio da rocha encaixante afundada. Embora pairem dü"
vidas sobre este modelo (e.g., caldeiras con as manifestações
superficiais já erodidas deveriam mostrar-se constituídas,pre



7-10.

dominantemente, por rochas encaixantes, testemunhas do bloco
rígido afundado!), ele merece atenção principalmente porque
mostra que o edifício vulcânico se constrói com movimentos re
lativos, e coloca rochas do embasamento pré-existente em ní-
veis topográficos mais profundos que os dos ressaltos topo -
gráficos periféricos.

2) A "ressurgência" encarrega-se de mobilizar seletivamente a
massa central do maciço, elevando-a significativamente e per̂
mitindo, portanto, que na região central se forme um relevo
positivo, intensificando em conseqüência a denudação. A res-
surgência, por ser de natureza dômica (com culminação estru
tural central) eleva a parte central para cotas mais eleva -
das (eventualmente, até equivalentes as encontradas nos res-
saltos topográficos periféricos); o efeito de domeamento di-
minui do centro para a periferia e não afeta as zonas vizi -
í»r,as aos ressaltos topográficos marginais.

Veja-se agora como estes conceitos podem ser de
uti i Jade para entender algumas feições petrográfico-geolõgicas,
do oe.ciço alcalino de Poços de Caldas, já descritos nos Capítu -
l y 3 , 4 e 5.

i

aj A feição geral do maciço é, a primeira vista, a de uma "cal-
deira", no sentido clássico de Williams (1941), como já deta
lhadamente salientado por Ellert (1959) e BjOrnberg (1959) ;
possíveis incongruências do modelo podem se dever, em parte,
ao fato que o nível de erosão atingiu, em Poços de Caldas,ní
veis mais profundos que os dos exemplos estudados por
Williams.

i

b) 0 ressalto topográfico periférico, possível expressão de
"diques anelares" de egirina fonolitos, encontra-se clara -
mente marcado nos anéis topográficos setentrional e meridío-

i

nal e no anel de menor elevação ao longo da borda ocidental.
Inexiste manifestação topográfica na borda oriental; nesta
última região, os egirina fonolitos de Poços de Caldas estão
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en contato direto coa o maciço sienítico de Pedra Branca, o
que sugere uma relação genética (de origem mecânica ou eros¿
va?) de natureza desconhecida.

c) Uma depressão marginal (ver acima), que 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 nível entre a depressão marginal, e
as cotas mais elevadas dos Anéis vizinhos, são da ordem de
400-450 m nos Anéis Norte e Sul, 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.

Esta depressão marginal parece ser, em Poços de
Caldas, conseqüência quase direta de fenômenos erosivos. A depres_
são marginal ocidental, muito marcada, deve-se claramente à maior
facilidade com que são removidos pela erosão os depósitos da
"faixa piroclâstica do Vale do Quartel". Na parte meridional, 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 área, predominam
rochas fonolíticas e piroclásticas, de colocação aparentemente sub
horizontal, invadidas por egirina fonolitos (ver item 3.3.1).Cabe
perguntar, entretanto, se a colocação da faixa piroclâstica do
Vale do Quartel, e o predomínio de rochas subhorizontais no terço
meridional do maciço não são devidas, em última análise, a claros
condicionamentos periféricos de natureza estrutural.

Por outra parte, a depressão marginal setentrio -
nal é claramente visível, estando limitada para o interior do ma-
ciço por morros âs vezes íngremes de erigina fonolitos. Aqui, re-
sulta difícil atribuir a sua existência a mero fenômeno erosivo :
as rochas desta feição topográfica são principalmente egirina fo-
nolitos.
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As evidências indicadas nio são, obviaaente, con-
clusivas; entretanto, as semelhanças topogrlficas com um modelo
de "caldeira ressurgente" erodida sao, em parte, bastante notáveis:

d) Os tufisitos intratelüricos observados no extremo N do Vale
do Quartel (com quartzo e microclinio elásticos, arredondados,
ver item 3.2.2) são de origem intrusiva; obviamente, a fonte
dos clastos são rochas subjacentes do embasamento cristalino.
É esta (por enquanto) a única prova tangível de que, em pro -
fundidade, encontram-se testemunhas do embasamento regional ,
que deve ter-se afundado, por mecanismos de colapso(provavel-
mente, como blocos isolados menores).

e) Arenitos de cobertura, do Grupo Tubarão (?), encontram-se não
só nas áreas periféricas (anéis topográficos) que rodeiam o
maciço; arenitos semelhantes (?) ocorrem também, como restos
de pouca expressão, no topo da Serra cristalina do Mirante (u
ma elevação topográfica marcante que se estende, com direção
NW, imediatamente a N de Aguas da Prata; ver referêrcias e
localização dos afloramentos de arenito, em BjtJrnberg, 1959).
Na região vizinha a Águas da Prata, são pouco expressivas (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 do maciço alcalino, capeados por
arenitos. Portanto, são provavelmente pouco expressivos os
possíveis movimentos relativos de rochas do embasamento vs as
do maciço (submetidas a processos de afundamento marginal,por
subsidência?; A.Motoki, com.oral).

f) Os arenitos de cobertura, no interior do maciço, encontram-se
situados em apenas algumas áreas. Os maiores afloramentos apa
recém na região SW do maciço, nas vizinhanças da cidade de
Aguas da Prata (ver também item 7.2.2.). Arenitos ocorrem tam
bem, em afloramentos geralmente isolados e menores, na encos-
ta interna dos Anéis periféricos (e borda oriental). Nunca,en
tretanto, acham-se arenitos no centro do maciço. Esta ausên
cia, junto com a sua presença nas partes periféricas, é de
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difícil explicação, a menos que seja» supostos mecanismos de
soerguimento central: como conseqüência, as rochas de cobertu-
ra que por ventura aparecessem na parte central seriam removi-
das por erosão.

g) As maiores elevações do interior do maciço encontram-se locaH
zadas em função de possíveis controles estruturais. Por um la-
do, acompanham a borda oriental da "faixa piroclástica do
Vale do Quartel", na forma das íngremes Serras do Quartel e
do Paiol (ver Figura 4-4). Por outro lado, localizam-se no in-
terior das várias estruturas circulares, já discutidas detalha
damente no item 4.5 (ver também Figura 4-4). Na perspecti-
va desta discussão, muitas das " estruturas circulares" adqui-
rem uma clara conotação genética: são provavelmente os locais
onde se colocam "domos ressurgentes" raagmáticos, em parte como
vulcões de complicada estrutura interna (hoje parcialmente ex-
posta ã observação) (ver discussão sobre a área do Morro do
Serrote, item S.4.3.4.).

h) Os poucos vestígios de cobertura piroclástica e/ou sedimentar
no interior do maciço não permitem estudos mais aprimorados de
ambientes sedimentares. Entretanto, algumas manifestações iso-
ladas mostram características estruturais que sugerem deposi -
ção subaquosa de material sedimentar, especialmente tufítico
(e.g., no extremo meridional da "faixa piroclástica do Vale do
Quartel", R.Ellert, 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 saí-
da do maciço; o vale do rio da Prata, que escoa a drenagem do
vale do Prata (e áreas vizinhas), na altura da localidade de
Aguas da Prata; o corte, topográficamente pouco marcado, do
rio Taquari na borda oriental; e, principalmente, o profundo
corte produzido pelo hoje modesto Ribeirão do Pirapetinga, na
saída do Anel meridional para a localidade de Andradas (ver Io
calizaçao na Figura 4-4).
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Conclusões

Ainda é muito cedo para estabelecer um modelo es-
trutural de colocação das rochas do maciço alcalino. As considera
ções anteriores, entretanto, sugerem que a área sob discussão fi-
cou submetida, pelo menos parcialmente, a processos muito marcan-
tes de delimitação estrutural, controlando portanto a forma sub -
circular do maciço (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 d, acima).
Cabe pouca dúvida de que a massa central elevou-se (tardiamente)
em função de mecanismos semelhantes aqueles propostos para uma
"caldeira ressurgente" (observações e, £_ e £, acima) ; no caso
de Poços de Caldas, esta "ressurgência " efetuou-se pela localiza
ção de domos magmãticos de fonolitos e rochas associadas (em par-
te como vulcões, ver observação £, acima). Finalmente, não se de-
ve 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; Williams, 1941;Smith e Bailey,
1968).

7.2.2. A "estrutura de Aguas da Prata"

A Serra da Fartura (Figura 4-4) constituída predo
minantemente por egirina fonolitos, marca topográficamente o limi
te do maciço alcalino de Poços de Caldas com o embasamento, na
região de Aguas da Prata. Esta Serra faz contato, a N, com a Ser
ra de Poços de Caldas; a sua continuação imaginária para SE (pas-
sando pela cidade de Aguas da Prata e pelo Vale do Prata) encon -
trar-se-á com a Serra do Gavião (Figura 4-4).

Nun exercício imaginário, pode-se traçar um novo
contato geométrico do maciço, esquecendo a existência da saliên -
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cia representada pela Serra da Fartura; para tal, basta unir a
Serra do Gavião, a S, com a de Poços de Caldas, a W, utilizando
o raio de curvatura predominante no perímetro do maciço. Apare*
ce assim o maciço com um novo contato imaginário, que passa pela
região meridional da "faixa piroclástica do Vale do Quartel", a
E da cidade de Aguas da Prata. Com isto, ficaria excluída do
maciço uma área de aproximadamente 20 km ( Figura 4-4 ).

Esta região excluída,aqui chamada de "estrutura
de Águas da Prata", caracteriza-se por duas feições específicas
(Figura 4-4):

a) predomínio de arenitos, com siltitos laminados intercalados
(ver item 3.1), invadidos por egirina fonolitos; na parte N
desta estrutura, encontra-se uma das duas "línguas" terminais
da "faixa piroclástica do Vale do Quartel".

b) o contato com o embasamento, definido topográficamente pela
saliência da Serra da Fartura, mostra uma curvatura menortdi
ferente daquela que predomina no maciço.

Esta ocorrência deve ser separada, do ponto de
vista estrutural, do resto do maciço. A "estrutura de Aguas da
Prata" representa uma feição adicional (de colapso?).subsidiária
à estrutura principal, que a corta (portanto, a "estrutura de
Aguas da Prata" ê anterior ã estrutura principal).

Se totalmente desenvolvida, a "estrutura de Aguas
da Prata" apresentar-se-ia com forma subcircular, com diâmetro a
proximado de 10 km.

7.3. MODELOS PARA A GERAÇÃO E ASCENSÃO DE MAGMAS.

A maioria das hipóteses petrogenéticas admite co
mo premissa nais plausível a da neoformação de magmas, essencial^
mente por processos de fusão parcial da crosta ou do manto.
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O problema a enfrentar é essencialmente duplo. Por
um lado, deve-se discutir os mecanismos que possibilitam a gera -
ção de magmas que, no inicio da fusão parcial, certamente aparece_
rao como líquidos de dimensões submicroscõpicas, intersticiais aos
grãos residuais. Por outro lado, e necessário compreender os meca
nismos que permitem a coleta desse material, para o seu posterior
transporte e movimentação para níveis mais superficiais.

7.3.1. 0 início da fusão parcial: aspectos texturais

A fusão parcial sob condições de equilíbrio ê o
exato oposto do processo de cristalização em equilíbrio; complica
ções surgem quando a fusão realiza-se de maneira descontínua (cf.
Morse, 1980).

Começa-se a discussão sobre a fusão parcial utili-
zando como exemplo o conhecido diagrama residual da petrogênese
An-Ab-Or-Sit^-í^O (Figura 7-2). A fusão parcial inicia-se naquele
sistema quando se atingem pressões e temperaturas adequadas (e.g.
Tuttle e Bowen, 19S8; Morse, 1980; etc.): coexistem, então, com
os três minerais quartzo, feldspato potássico e plagioclásio.tam
bem vapor e líquido neoformado. 0 ponto de fusão mínima (ponto A,
Figura 7-2), só é* abandonado quando, por mudanças adequadas na T
e P e aumento no grau de fusão parcial, dissolve-se inteiramente
no líquido uma das fases sólidas. Os três percursos possíveis es
tão indicados esquemáticamente na Figura 7-2; assim, o caminho de
fusão A •*• B é o de uma rocha cuja composição inicial representa-
-se pelo ponto Bf, portanto com excesso de quartzo e plagioclásio
sobre feldspato potãssico. Caminhos diferentes são os indicados
pelas composições A e C, e A e D, que correspondem ao processo de
fusão parcial de rochas com excesso de feldspato potãssico e
quartzo, e feldspato potãssico e plagioclásio, respectivamente.A
medida que se desloca a composição do líquido (e.g., de A para B)
muda também a sua proporção e a composição dos feldspatos coexis-
tentes (para detalhes, ver Tuttle e Bowen, 1958;.
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Interessa agora encontrar a imagem textural que
corresponde a essa evolução química. Toda rocha quartzo-feldspá
tica, dentro do contexto do diagrama residual, ê candidata para
possível fusão parcial, atingidos os patamares correspondentes
de P e T. Importa assinalar que ê a presença real ( e não a
potencial ) dos minerais indicados no diagrama a que viabiliza
a fusão; uma rocha com a composição química do granito, porém com
diferente mineralogia (e.g., una combinação de jadeíta, quartzo
e anortita, com 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 gnaisse
quartzo-feldspático, de grau metamórfico médio-alto (Figura 7-3 a ).
A partir da discussão anterior, chega-se à óbvia conclusão de
que o início da fusão parcial só ç possível nos contatos inter -
granulares A, onde se tocam as três fases minerais e
que portanto correspondem, faciologicamente, ao ponto pseudo-eu-
tético A do diagrama residual (Figura 7-2). 0 aspecto textural
mais provável, ao se iniciar a fusão, será o de um filme líquido
intergranular formando-se ao longo dos contatos A (Figura 7-3 b),
que em três dimensões provavelmente adota a forma de lâmina irre
guiar. Nesse estágio de fusão incipente (<ii de líquido), não
se forma líquido nos contatos B, C ou D (Figura 7-3 a). A quanti^
dade de líquido pseudo-eutético formada vai depender da composi-
ção inicial da rocha; no caso extremo, o do gnaisse com composi-
ção mineralógica correspondendo a do ponto eutético A, a rocha
funde-se completamente, gerando-se um fundido de composição pseu
do-eutética; 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 líqui_
do pseudo-eutéctico, espalham-se as lâminas de líquido pelos con
tatos intergranulaTes vizinhos (Figura 7-3 c) . 0 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 7-3 (b,c,d); a solubilização total do
feldspato potássico (Figura 7-3 d) permite que o líquido se colo
que agora, ao longo da linha cotetica, por incremento na propor-
ção de fundido e mudanças na sua composição (Figura 7«2), onde



Figura 7-2. Fusão de rocha quartzo-feldspãtica, no tetraedro re
sidual An-Ab-Or-SiO,-H-O. 0 triângulo Q:-P-FK repre
senta una projeção esquemática de pontos compos icio
nais situados no interior do tetraedro Ab-Or-An-Qi,
sobre o triângulo base, através do vértice An ( ver
tetraedro na parte superior da figura). Ab, An: al̂
bita e anortita; FK e Or: feldspato potãssico ;Qz:
quartzo (ou polimorfos);P: plagioclãsio. A: ponto
pseudo-eutêtico de fusão mínima; B, C e 0:compos^
ções de líquidos, em estágio já avançado de fusão
parcial; B'. composição aproximada de rocha quart-
zo-feldspãtica, com excesso de quartzo e plagioclá-
_io sobre feldspato potãssico (ver texto). Diagrama
triangular aproximado, segundo Winkler (1974).

Figura 7-3. Fusão parcial em biotita-sillimanita gnaisse quart-
zo-feldspãtico ( flí.biotita ; FK: feldspato potássi
co; P.-plagioclásio; 0; quartzo; St.sillimanita)".
A, B, C, D: contatos duplos ou tríplices entre vá
rios minerais (ver texto), a) Aspecto textural dê
camada leucossomática antes da fusão (a rocha apre-
senta excesso de quartzo e plagloclásio sobre felds
pato potãssico). fc;Fusão pseudo-eutêticu inicial ,
concentrada nos contatos A, entre quartzo, feldspa
to potãssico e plagioclãsio; líquido aparece como
lâminas irregulares, pouco se espalhando por conta-
tos vizinhos; o) Fusão mais avançada, ainda pseudo-
-eutêtica, com relitos de feldspato potãssico; d)
Fusão parcial avançada, já ao longo da linha cotéti
ca quartzo-plagioclãsio, do diagrama residual (Figü
ra 7-2); feldspato potãssico totalmente dissolvido
no líquido. Biotita e sillimanita não são afetados
pela fusão. A fusão acontece sob condições total -
mente estáticas, com pouca redistribuiçao de líqui-
do durante as etapas iniciais de fusão, que portan-
to se concentra ao redor dos contatos mineralógicos
A, ou perto deles. Na parte d .com a fusão parcial
já avançada, a fração líquida encontra-se em quanti
dades apreciáveis, "Molhando" praticamente todos os
contatos intergranulares.0 esquema mostrado é sim -
pi ifiçado; um esquema mais realista supõe fusão par
ciai sob condições de pressão diferenciada e distrt
buição homogênea do líquido, já desde o início ' dõ
processo (Mehnert et ai., 1973; BUsch et ai., 1974;
Arzi, 1978b).

I

co
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coexistem quartzo, plagioclãsio e líquido ( - vapor).A maioria das
rochas gnãissicas apresenta-se com composições da fração fêlsica
que se projetam dentro do vale termal do diagrama residual, ou
pelo menos perto dele. Portanto a solubilização total de uma das
fases sólidas (quartzo, ou um dos dois feldspatos) provavelmente
só se completa quando já foram atingidos níveis consideráveis de
fusão parcial (e.g., Figura 7-3 d).

Complicações muito diversas ocorrem durante a fu-
são parcial, particularmente através de mudanças na PÍH^O); as-
sim, avanços na fusão e até possíveis cristalizações de líquido
neoformado acontecem em função da quantidade de água presente no
sistema e da sua velocidade de difusão através do líquido (e.g.
Arzi, 1978 b ) . Para uma discussão de exemplos experimentais, ver
Mehnert et ai., 1973; Büsch et ai., 1974; Johannes, 1980).

7.3.2. Características físicas de uma rocha sujeita a fusão parcial

Uma das características mais importantes de toda
rocha sujeita a fusão parcial é que este fenômeno vê-se acompanha
do de modificações às 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.

Fusão pardal e velocidade das ondas P e S

Sob fusão parcial, a rocha reage com mudanças drás
ticas em alguns dos seus parâmetros físicos (rigidez, e t c ) , que
afetam imediatamente a velocidade das ondas sísmicas. Na etapa i
nicial de fusão, o líquido neoformado apresenta-se intersticial -
mente aos grãos residuais, adotando formas e tamanhos provavelmen
te muito variados. Um parâmetro muito simples, a "relação formal"
r.f. ("aspect ratio"), representa bastante satisfatoriamente es-
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sas variações extremas, sobretudo as relativas â forma do líquido

intersticial; assim, "gotas" intersticiais esféricas terão

r.f. = 1,0, enquanto que o modelo certamente mais realista de lâ-

minas líquidas intergranulares apresentar-se-â com r.f.=0,01 ou

ainda menores. Na literatura, apresentaram-se dois modelos. 0

primeiro deles é o de Birch (1969), que supõe gotas esféricas, e

cujos cálculos mostram que variações significativas nas velocida-

des P e S sõ acontecem quando na rocha sob fusão parcial já exis_

tem proporções apreciáveis de líquido intersticial (S% ou mais).0

segundo modelo é o de Anderson e Spetzler (1970) , que considera

também as possíveis variações na forma do líquido intersticial, â

través de mudanças na r.f.; lâminas intersticiais, aleatoriamente

distribuídas, mostram-se muito eficientes para diminuir as veloci^

dades P e S já no início da fusão parcial (0,11, ou até menos.de

líquido intersticial).

Os resultados foram aplicados por geofísicos para

explicar as características sísmicas da "zona de baixa velocidade"

(¿BV). £ esta uma faixa colocada no manto superior (na "astenos-^

fera") a profundidades que variam entre 70 e 100 kms, com espessu-

ra média de uns 120-150 kms; adquire particular importância geolõ

gica por tratar-se provavelmente da zona onde se gera a maioria

dos magmas basálticos e afins, e cujo comportamento portanto afe-

tí» direta ou indiretamente a maioria dos processos petrogenéticos

na crosta. Os cálculos citados acima sugerem que quantidades ex -

tremamente pequenas de líquido (da ordem de 0,1-1,0$, colocado C£

mo lâminas intersticiais com r.f. < 0,01) bastam para reduzir os

parâmetros elásticos das rochas ultramãficas e portanto as veloci^

dades das ondas; ainda que o líquido se apresente como gotas in -

tersticiais esféricas (r.f. - 1), não é necessário mais do que

5-6% de líquido para explicar as propriedades da ZBV (Figura 7-4) .

Contraste de densidades entre líquido neoformado e resíduo cris

talino

Em geral, a pressões reduzidas, as diferenças de

densidade entre líquidos e as rochas correspondentes são bastan-
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Figura 7-4. Variação da velocidade das ondas^sísmicas P e S, em
funçio do proporção de fração líquida (M) e a re-
lação formal r.f. (Anderson e Spetzler, 1970). 0
lfquido encontra-se como "gotas" intersticiais, com
forma definida pela relação formal r.f., que defi-
ne a razão entre largura e comprimento, num perfil
da "gota". As curvas representam a velocidade para
várias r.f. (indica-se o logaritmo decimal da r.f.):
nio se representa a curva -1, extremamente similar
1 do "zero". O intervalo marcado pelas duas flechas
opostas marca as velocidades encontradas na ZBV.
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te marcadas, da ordem de 0,3-0,7 g/cm (aproximadamente 5-151, e.
g., Clark, 1966). Em rochas submetidas a fusão parcial, o líqui-
do neoformado e o residuo cristalino, embora equilibrados, são
de composições geralmente bastante diferentes(sobretudo nas eta -
pas iniciais de fusão). Assim, um lherzolito fértil ( p = 3,35
g/cm ) pode-se equilibrar com um líquido basáltico quando submeti^
do a fusão parcial inicial, com densidade de aproximadamente 2,6
g/cm3.

A maioria dos líquidos com mg > 0,6 são provável^
mente "primários" e prodatos portanto de fusão parcial direta de
rochas do manto (tanto maior a proporção de fusão parcial, quanto
maior o coeficiente mg); embora pouco marcado, nota-se claro au-
mento na densidade dos líquidos magmáticos com o incremento do
coeficente mg (ver Figura 6-24) .

Densidades de iTquidos e sólidos a pressões elevadas

As equações que estimam a densidade de líquidos e
sólidos a pressões elevadas, são função tanto da densidade ini -
ciai Po (a P * 1 atm e T de referência), como do módulo de com-
pre8 8ibilidade (o inverso do coeficiente de compressibilidade) e
de sua derivada em função da pressão; os dois últimos parâmetros
são inversamente proporcionais ã densidade da rocha, a pressões e
levadas. 0 módulo de compressibilidade, a 1 atm , é da ordem de
0,05-0,30 mbar para a maioria dos líquidos silicáticos industriais,
e da ordem de 0,1-0,2 mbar para a maioria dos magmas básicos e
intermediários; entretanto, ê dez vezes maior que o dos silicatos
geológicamente importantes, particularmente os que se encontram no
manto (olivina, enstatita, diopsídio) (segue-se aqui o enfoque de
Stolper et ai., 1981).

Com o aumento da pressão, os líquidos magmáticos
se comprimem mais rapidamente que os minerais citados, consequen
temente aumentando a sua densidade e diminuindo o contraste com
a dos cristais (e rochas). 0 efeito térmico sobre o módulo de
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compres sibil idade parece ser nulo ou mito pequeno (maiores pres-
sões na Terra geralmente estão acompanhadas de temperaturas mais
elevadas) e portanto nío compensam a tendência do aumento da den*
sidade dos líquidos com a pressão.

0 resultado é que, na Terra, se gera uma eonver -
gência de densidades entre rochas e líquidos magmãticos, que no
extremo pode até se converter em inversão de densidade (líquidos
mais densos que os sólidos). Cálculos efetuados tentativamente com
alguns valores conhecidos (ou estimados) permitem obter curvas de
variação de densidades que ilustram claramente essa tendência (Fî
fura 7-5). A identidade nas densidades de líquido neoformado e
resíduo cristalino estabelece, portanto, uma possível condição li_
mite para a extração de magmas; abaixo do limite, magmas neoforma
dos são gravitacionalmente estáveis e voltam a se cristalizar sem
se deslocar (para discussão, ver Stolper et ai., 1981).

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 uma
mistura de esferas rígidas, imersas num líquido newtoniano visco
so, a viscosidade relativa n expressa-se pela equação de
Einstein-Roscoe, tal que:

V V nl * (1'35 C " °'35) -2,5

onde nm e rij são as viscosidades da mistura e do líquido, res-
pectivamente, e C e a fração fundida (em proporções volumétricas)
(e.g.,Arzi, 1978 a). 0 termo entre paréntesis torna-se zero para
uma fração crítica C de aproximadamente 0,259, e a viscosidade re
lativa passa a ser infinita para frações menores. Atinge-se assim
o patamar da chamada proporção reológioa oritioa (PRC) ( Arzi ,
1978 a) a partir da qual não existem diferenças, em termos de vis
cos idade, entre a mistura sólido-líquido e um sólido totalmente ri
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Figura 7-5. Variação nas densidades de alguns minerais do manto
• de líquidos basálticos e pfcríticos vários(Stolper
et ai.. 1981). Densidade em g/cm , vs pressão em
kb . Variações de densidade calculadas segundo uma
equação de estado de Birch-Murnagham de terceiro grau.
Para líquidos, * derivada do módulo de compressibi-
lidade ê t' • 6-7, enquanto que o mddulo de compres
sibilidade K° varia entre 0.115 e 0,2 mbar.
Di,Eel,Ga e 01: densidades calculadas de diop_
sldio. eclogito, granada e olivina. respectivamente,
a várias profundidades. A e B:densidades calculadas
de líquidos basálticos picrlticos a pressões eleva-
das ( P - 2.75 g/cm3), com K° - 0.11S mbar, e Kl •
• 0,2 mBar. respectivamente; C.-densidades calcula-
das dos líquidos que se equilibram com lherzolito a
várias pressões. D e S-valores aproximados de P pa-
ra topo (profundidades de 60 até 120 ms) e base
(220 km) da ZBV. respectivamente.

Figura 7-6. Viscosidad» relativa de mistura de líquidos e «¿li-
dos (Arzi, 1978a). A linha representa os valores de
viscosidade relativa ( n ) calculados segundo a
formula de Einstein-Roscoé i'que vale para esfera»
rígidas com liquido viscoso intersticial, de compor
tamento newtoniano). A linha tracejada une valores
experimentais (indicados como elipsoides) que indi-
cam o comportamento do inicio de fuiio em granito
(ver texto).

I
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gido. A mistura encontra-se então como massa Teológicamente into -
vel, que so pode se movimentar por aumentos nas proporções do fun
dido (Figura 7-6).

0 modelo apresentado pode ser parcialmente aplica-
do para rochas. Experimentos virios indicam comportamentos analo
gos tanto para basaltos como para rochas graníticas. A PRC para
líquidos graníticos é de aproximadamente 201, enquanto que para
basaltos é provavelmente da ordem de 501 (Figura 7-6; cf. dados
citados em Arzi, 1978 a ) . Ainda é muito cedo para avaliar o com -
portamento Teológico de rochas parcialmente fundidas. Entretanto,
conclusão importante do exposto é que sólidos parcialmente fundi-
dos, sob condições de rigidez, apresentam-se com viscosidades re
lativas muito elevadas, e só podem se movimentar como "líquidos "
quando a proporção de fundido ultrapassa a PRC.

7.3.3. A geração de magmas e a "condição de rigidez"

Algumas das características salientadas nas se-
ções anteriores impõem severas condições limites para modelos pe-
trogenéticos. Uma delas obtém-se a partir da aqui chamada "condi-
ção de rigidez", para a qual são supostas as seguintes limitações:

1) Rigidez da rocha sob fusão (e, portanto, validade da equação
de Einstein-Roscoe, com o qual diminui ou torna-se inexisten-
te o contraste de viscosidade entre a massa parcialmente fun-
dida e a rocha encaixante, Figura 7-6).

2) Contraste de densidade entre sólido e líquido intersticial
não superior a 0,5-0,7 g/cm , portanto semelhante ao que se
observa, à pressão atmosférica, entre rochas e líquidos delas
derivadas por fusão parcial.

Nessas condições, o contraste de densidade entre u
ma massa parcialmente fundida (até 201) e a rocha encaixante é
de, no máximo, 0,05-0,07 até 0,10-0,14 g/cm . Entretanto, a vis-
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cosidade da massa em questão permanece sumamente elevada, inviabi^
1izando processos de extração de líquido ou, pelo menos, retardan
do-os exageradamente. Mecanismos de "filter pressing", por exem -
pio, não atuam sob essas condições de rigidez.

A ênfase na ausência de contrastes de viscosidade
entre rochas parcialmente fundida e rocha encaixante, faz com
que a "condição de rigidez" limite severamente as hipóteses so
bre a geração de magmas: magmas podem-se gerar unicamente quando
a proporção de líquido neoformado ultrapassa a PRC (ver item ante_
rior), já que só neste caso pode-se imaginar que a massa submeti-
da a fusão parcial se movimenta solidariamente (e.g. , como diãpi-
ro) ou diferenciadamente (e.g., separando líquido por " filter
pressing", etc).

7.3.4. A geração de diapiros ascendentes por contrastes de densidade

Existe hoje consenso de que as rochas do manto
comportam-se como materiais eminentemente plásticos; evidencias
nesse sentido acumulam-se e constituem a bagagem de toda teoria
petrogenética e tectónica. Limita-se desse modo a "condição de
rigidez" para alguns casos mais específicos, já que dificilmente
parece ser condição aceitável para a geração de magmas no manto .
Torna-se assim necessário estabelecer uma "condição de plasticida
de".

Massas desse tipo podem mobilizar-se por mecanis -
mos "ramberguianos" cujo "detonante" são os contrastes de densida
de (e.g. Ramberg, 1972). 0 modelo parte de uma instabilidade gra-
vitativa (e.g., na forma de uma "banda de baixa densidade" imersa
no manto) na qual se geram espontaneamente ondas de instabilidade
com o que, por coleta de material por fluxo plástico, desprendem-
-se massas diapíricas que se movimenta verticalmente. A seqüência
de eventos nesse tipo de fenômeno, por outra parte inteiramente se
melhante ao que mobiliza os diapiros salinos, ê muito caracterís-
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tica; é detalhadamente discutida em varias publicações ( e.g.
Selig, 1965; Trusheim, 1960; Murray, 1968; Khitenead e Luther ,
1975; Marsh, 1979a, 1979b). Uma vez em ascensão, o diápiro res-
fria-se, idealmente, segundo dois regimes extremos. Um deles é a
condição limite de resfriamento imposta pelo gradiente adiabá-
tico, que para silicatos é tipicamente da ordem de 0,3-0,5°C/km.
A outra é a que pode ser imposta pelo gradiente geotérmico, que
a baixas profundidades e da ordem de 20-30°C/km, e a profundida-
des medias (100-200 km) atinge apenas alguns graus por km.

Interessa agora destacar que no regime de res-
friamento adiabático, os diápiros constituem-se em anomalias tér
micas, podendo portanto facilmente atingir térmicamente a curva
do seu próprio "solidus" durante a ascensão. O mecanismo é ilus-
trado na Figura 7-7, mostrando como diápiros profundos submeti -
dos a este regime térmico acabam inevitavelmente se fundin^ofpar
ciai ou até totalmente) após intersecção com o "solidus".

Este mecanismo é essencialmente um processo de
"fusão por relaxamento de pressão" ("pressure release melting"),
proposto por varios autores para explicar o início de fusão (por
ex., em cadeias meso-oceânicas) nas rochas ascendentes do manto
que participam de células convectivas (e.g., Green e Ringwood ,
1975; Oxburgh e Turcotte, 1968; Turcotte e Ahern, 1978).

7.3.5. 0 início da fusão, a "condição de plasticidade" e a geração
de magmas por "percolação"

São inúmeras as hipóteses propostas para expli -
car o início de fusão, tanto no manto superior como na crosta
inferior; para um resumo criterioso, ver Yoder (1976). Basta in-
dicar que a maioria das hipóteses ê fisicamente viável, o que
por outra parte apenas disfarça uma ignorância filosófica geral,
travestida de especulação científica. Pouco vale propor hipóte -
ses gerais que, em última análise, não são verificáveis por fal-
ta de provas concretas.
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Figura 7-7. Ascensão e fusão de diápiro sólido através do manto
(Ramberg, 1972). As curvas representam o gradien-
te geotérmico esquematizado (curva (), a do "soli -
dus" (curva A) e a do resfriamento d? diápiro segun
do um gradiente adiabático (curva B). 0 diãpiro des
prende-se do nível 1 por instabilidade gravitati-
va; no nível 2 inicia-se a fusão, por intersecção do
gradiente de resfriamento com a curva do "solidus"
(observe-se que este regime de resfriamento conver-
te o diápiro em anomalia térmica positiva, ao longo
de sua subida). No nível 3, estabelecem-se as condi
ções para uma eventual fusão completa do diãpiro. 0
processo aqui representado é completamente geral, e
aplica-se também para diápiros parcial ou totalmen-
te líquidos.
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Para nosso caso, estamos apenas supondo que a
fusão parcial já se iniciou (e.g., na zona 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) 0 contraste de densidade entre líquido neoformado intersti -
ciai e o residuo cristalino converte-se em causa principal de
comportamentos reologicos diferenciados.

2) a "condição de plasticidade" permite separação seletiva de
cristal e líquido intersticial, o primeiro se deformando pías
ticamente e o segundo se coletando por percolação (e.g. Sleep,
1974; Stolper et al., 1981).

0 mecanismo de percolação é ilustrado esquemáti-
camente na Figura 7-8. Observe-se que as limitações implícitas
no modelo anterior (a "condição de rigidez") invalidariam o es -
quema da Figura 7-8; entretanto, na condição plástica os cris-
tais e o líquido se movimentam de forma não solidária (ver deta-
lhes na Figura 7-8). No caso limite de coleta extremamente "efi-
ciente" (e.g.,70-901 de líquido), forma-se uma bolha majoritaria_
mente magmática, que ao se tornar gravitativamente instável movi_
menta-se posteriormente por mecanismos ramberguianos (diápiro mag_
mático). Por outro lado, basta que se atinjam concentrações sig-
nificativas de líquido (e.g., 20 ou 30%) para criar uma instabi-
lidade gravitativa que possibilita eventualmente a ascensão de
diápiros parcialmente sólidos; esse corpo estará então submetido
a fusão parcial crescente â medida que avança para a superfície,
ã semelhança do acontecido com o diápiro ilustrado na Figura 7-7.

A quantidade de líquido a se coletar dependerá em
última análise de uma série de fatores intimamente inter-relacio
nados (principalmente, o gradiente de temperatura regional, bem
como a velocidade de resfriamento do líquido e da percolação, e
o tempo necessário para gerar e deslanchar urna instabilidade gra_
vitativa; para uma discussão destes fatores, ver Stolper et al.t

1981; mecanismo semelhante e o proposto por Turcotte e Ahern,1978).
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Figura 7-8. Esquema geométrico de coleta de magma, por percolaj
çao, durante a fusão parcial. Supõe-se condição piás
tica de rochas do manto (ou da crosta) e portanto
possibilidade de separar o líquido 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
sistema . Fração do liquido aproximadamente 201,con-
centrada ao longo das fraturas verticais (as linhas
verticais podem também ser consideradas contatos en-
tre grãos minerais iso-orientados verticalmente, mu-
dando adequadamente a escala).^ b) Fim da fusão çar-
cial (201 aproximadamente de líquido total) e inicio
da percolação. A metade do líquido 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 in-
ferior perdeu aproximadamente 101 de líquido,enquan
to que a superior (abaixo do horizonte A') encontra-
-se com 30% de líquido, c e d) Variações no volume
de líquido na camada superior, durante o avanço do
processo de percolação. Observe-se que é necessário
supor velocidades diferentes de percolação, para con
centrar o líquido; as causas podem ser muito varia-
das (cf.discussão em Stolper et ai., 1981). Conse
quência extrema deste processo (ver Figura 7-8d) po-
de ser uma camada inteiramente lícjuida. A alternati-
va mais çrovãvel, contudo, é o inicio de movimenta -
ção diapírica por contrastes de densidade (a que e
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 aplicado tanto para um
mecanismo estático(como explicado acima, com os ho-
rizontes A e A' fixos) ou dinâmico com ligeiras mo-
dificações (e.g., horizontes A e A' migrando para ní
veis superiores, com percolação e fusão parcial a
tuando simultaneamente).
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Algumas possíveis variantes desse segundo caso
são ilustradas nas Figuras 7-9 e 7-10 (diãpiro parcialmente sôH
do se movimentando por canal vertical preferencial. Figura 7-9 ;
concentração de líquido em bandas horizontais, gravitativamente
instáveis, com formação de diãpiros, Figura 7-10).

7.3.6. Velocidades de coleta e de ascensão de diipiros

Na literatura, denomina-se de "rise time" o tem-
po necessário para que uma lâmina gravitativamente instável pas-
se a apresentar os primeiros sinais de deformação sinusoidal. 0
"rise time", estimado em perto de 200.000 anos (para um material
com viscosidade da ordem de 10 poises), é diretamente propor-
cional â viscosidade do material e inversamente proporcional tan
to ã extensão da área fonte como ao contraste de densidades ( Selig,
1965; Marsh, 1979b). 0 tempo de coleta, até a condição de aseen
são, pode ser tentativamente estimado em outros 200.000 anos,che
gando-se assim à conclusão de que bastam perto de 400.000 anos
para gerar e movimentar um diápiro.

A velocidade de ascensão pode ser facilmente es-
timada, à luz da velocidade de subdução de placas (que é da or -
dem de 10 cm/ano, em média). Com efeito, o diápiro que escapa de
uma "zona de Benioff" (ver Marsh, 1979a, 1979b) deve movimentar-
-se, no mínimo, com velocidades de 10 cm/ano; caso contrário, o
diápiro seria arrastado pela placa até níveis mais profundos. Es_
sa velocidade supõe que o diãpiro percorre 100 km no tempo máxi-
mo de 10 anos. Na realidade, as velocidades de ascensão de
diápiros devem ser superiores, em parte pela "buoyancy" a que
estão submetidos, e em parte porque o processo e auto-acelerador;
ã medida que a massa se movimenta, aumenta a fração líquida e
portanto também o contraste de densidades (ver Figura 7-7); pro-
vavelmente, 100 km são percorridos pelo diãpiro em menos de
200.000 anos (ver estimativas em Marsh, 1979b).
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Figura 7-9. Percolação COBO mecanismo de geração de diápiro par-
cialmente fundido, a) Esquema senelhante ao da Figu-
ra 7-8 d, assinalando concentração seletiva de l i -
quido ao longo de canal ( e . g . , zona pressionada) ¡in-
dica-se coa linha grossa os limites do diápiro, a se
deslocar como massa parcialmente fundida, b) idem an
ter ior , identificando em escala maior os contornos
do diápiro a se deslocar, e o canal de concentração
da anomalia térmica, responsável pela fusão parcial.
0 diápiro, uma vez deslanchado, se movimenta segundo
um esquema Tamberguiano, podendo portanto fundir -se
durante sua ascensão (Figura 7-7).

—

mmami

maun

• B B B I

mamas

—

•mamai

' " ' • ' . - ' . , •

B B B B I

•mamai
—

—

Figura 7-10. Camada gravitativamente instável, formada por per-
colação de líquido magm.ítico. Renrcsenta-se esque-
máticamente uma camada de menor densidade (contor-
nos marcados por traço grosseiro) com líquido in -
tersticial (ver Figura 7-8d). Observe-se as ondas
de instabilidade, como primeiro passo pam a forma
çao de diagiros (d: comprimento de onda), 0 volume"
da camada e considerado constante, com compensa -
çoes produzidas por fluxo plástico (como referen -
cia, colocam-se os horizontes A e A', ver Figura
7-8d). 0 pontilhado representa o material que, por
fluxo plástico, soma-se âs partes dõmicas, marca -
das por tracejado oblíquo. A formação de uma cama-
da instável representa uma alternativa para o caso
indicado na figura "-9.
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Chega-se assim a estimativas globais, entre o iní
cio e a colocação final do diápiro originado no manto, da ordem
•; 500.000-600.000 anos, relativamente modestas se comparadas com
as incertezas normais das datações geológicas e geocronolõgicas.
(Para hipóteses de colocação não diapírica, ver Turcotte e
Ahern, 1978;Weertman , 1971; Anderson e Grew, 1977; Shaw, 1980).

7.3.7. Magmas alcalinos, produtos de fusão inicial?

As hipóteses prévias de geração de magmas alcali-
nos sugeriam fusão apenas inicial (1-5%) de rochas do manto ( ver
referências em Wyllie, 1971; Carmichael et ai., 1974; Yoder>1976;
e t c ) , para fugir ao obstáculo colocado pelos teores extremamente
baixos de álcalis e outros elementos LIL que eram supostos típi -
cos das rochas mantélicas. Só esse artifício permitia concentrar
esses elementos nas proporções requeridas pelos líquidos álcali -
nos (cf. também Harris, 1974).

Essa imagem pode agora ser mudada para outra, pro
vavelmente mais realista, lembrando algumas das condições discuti^
das acima:

1) A presença de "metassomatitos" no manto minimiza o problema da
concentração de elementos incompatíveis no líquido neoformado.
Com Kj típicos da ordem de 10" a 10" para a maioria dos el£
mentos incompatíveis em olivinas e piroxênios (e.g., Cox et
al., 1979), metassomatitos com 1-2$ de álcalis geram líquidos
altamente enriquecidos em álcalis, mesmo supondo fusão total
(ver modas de possíveis metassomatitos, e composições químicas
dos minerais metassomãticos, nas referências citadas no item
6.3).

2) 0 mecanismo de percolação, mostrado na Figura 7-8, deve apre -
sentar efeitos concentradores idênticos aos do "zone refining"
(Harris, 1957, 1974; Harris e Middlemost, 1969). A concentra -
ção máxima, neste caso, equivale a 1/K, (i.e., para K, de 10"
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a 10 , a concentração do elemento incompatível no líquido tor
na-se 100 ou 1000 vezes superior aquela encontrada na rocha
original; e.g., Cox et al., 1979; Harris» 1974),

3) 0 mecanismo de percolação mostra também uma imagem geológica
que é inteiramente compatível com as estruturas encontradas nos
nodulos compostos, já que estes se caracterizam por mostrar
veios e "diques" de piroxenitos, supostamente depositados por
líquidos magmáticos pelo mecanismo de "crystal plating" ( ver
item 6.3). Movimentação de líquidos magmãticos "mantelicos "
através de canais e veios não é, portanto, uma proposta que
carece de fundamento geológico.

A imagem proposta torna desnecessária a idéia da
concentração extrema de álcalis (e outros elementos "LIL") nos
líquidos alcalinos por fusão parcial inicial. O manto previamente
enriquecido em elementos "LIL" começa a fundir, coletando-se os
líquidos por mecanismos de percolação (Figura 7-8); eventualmente,
desloca-se toda a massa, parcial ou totalmente fundida, por meca-
nismos ramberguianos. A própria ascensão do material propicia um
aumento ainda maior da fração fundida (Figura 7-7).

7.4. ESTRUTURA CRUSTAL E A GERAÇÃO DE MAGMAS ALCALINOS NA BACIA
DO PARANA.

A geração de magmas alcalinos, tópico muito dis-
cutido, supõe-se ligada principalmente a domeamentos regionais e
"rifting" em areas continentais (e.g., Bailey, 1964, 1974). Tes-
tam-se aqui hipóteses semelhantes para o caso das manifestações
alcalinas da Bacia do Paraná. Previamente, resume-se algumas ca
racterísticas geológicas gerais:

i

a) 0 magmatismo alcalino da Bacia do Paraná aparece situado ape-
nas nas suas bordas. Este padrão manifesta-se muito claramen
te do lado brasileiro, ao longo das orlas oriental e nor -
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oriental da Bacia (e.g., Ulbrich e Gomes, 1981). Padrão seme -

lhante repete-se também do lado paraguaio e boliviano, já que

informações mais recentes comunicam a existência de numerosas ma

nifestações alcalinas localizadas numa faixa que se extende pe-

lo flanco oriental do Arco de Assunção e inclui, para Norte,as

áreas de Candelaria e Velasco (Almeida, 1983; Haggerty e Maria-

no, 1983).

b) Embora já se conheçam idades K/Ar para a maioria das ocorrências

alcalinas brasileiras, o padrão é ainda muito pouco claro; apa-

rentemente, 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 magmatismo basáltico, por outro Ia -

do, manifesta-se como corpos vulcânicos e subvulcânicos que se

concentram em torno dos 120-130 ma (e.g., Cordani e Vandoros ,

1967; Fodor et ai., 1983). As poucas idades K/Ar conhecidas pa

ra as ocorrências paraguaias sugerem que estas rochas são mais

antigas que as do lado oriental (e.g., 135 e 143 ma para Cerro

Cora; 129 e 149 ma para Cerro Charará; entre 110 e 180 ma para

o lacólito de Sapucaí). Almeida (1983) relaciona a colocação das

rochas alcalinas da orla oriental da Bacia do Paraná com dois

eventos magmãtico-tectônicos principais, relacionados com a rea

tivação wealdaniana (Almeida, 1967, 1969). 0 primeiro desses e

ventos seria contemporâneo ao vulcanismo basáltico da Bacia ( ¿

dades Jurãssica Superior e Cretáceo inferior pré-Aptiano). 0

segundo evento ocorreria no Cretácio superior, com derradeiras

manifestações no Eoceno.

c) Considerações geológicas e geocronologicas e, em parte, meramen

te geográficas, indicam que a zona da Bacia do Paraná esteve sub

metida, em épocas pré-Aptianas e Aptianas, a pelo menos duas

anomalias térmicas acentuadas, de localização e magnitudes dife

rentes. Uma delas, a mais importante e ainda atuante, é a que

se liga ã criação constante de crosta oceânica, na cadeia meso-

oceânica atlântica. A outra, separada da anterior, é menos im -

portante e de duração temporal obviamente limitada; é a respon-

sável pelo processo de fusão de manto infra-continental, na área

da Bacia do Paraná (ver, entre outros, Fulfaro et ai., 1982, e
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bibliografia ali indicada). Vários dados geocronologicos su-
gerem que as manifestações basálticas da Bacia do Paraná não
são inteiramente contemporâneas, observando-se uma tendência
para idades mais antigas nas regiões meridionais (Santa Cata-
rina) e mais novas na parte setentrional (São Paulo) (Cordani
e Vandoros, 1967; Fodor et ai., 1983). Esta característica
(por outra parte, passível de correção, em função de datações
mais novas e abrangentes) sugere que uma anomalia térmica in-
fracrustal se deslocava de S para N, â maneira de um " hot
spot " ou manifestação semelhante. A julgar pelos dados ora
disponíveis, inexiste migração similar de ocorrências alcaH
nas, na orla E da Bacia (para idades das rochas alcalinas
do litoral São Paulo - Rio de Janeiro, e interpretações ge-
néticas, ver Herz , 1977).

Qualquer pretensão de explicar a gênese dos

magmas alcalinos deve, forçosamente, se ligar aos seguintes con-
dicionamentos geológico-temporais, diretamente emanados dos
itens a, b e ç, citados acima:

1) As rochas alcalinas ligadas a história da Bacia do Paraná o
correm, aparentemente, sobretudo como manifestações marginais
â própria Bacia. Portanto, os processos que controlam a subs-£
dência (e soerguimento compensador nas bordas) são também os
que determinam o magmatismo alcalino como manifestação predo-
minantemente marginal.

2) As manifestações alcalinas só ocorrem, aparentemente, tanto
contemporânea como posteriormente ao magmatismo basáltico; a
subsidência da Bacia, cabe lembrar, começou antes do evento
vulcânico. Portanto, o magmatismo alcalino não é um magmatis_
mo de subsidência, semelhante àquele que acompanha "rifts" in_
traoratônioo8 (e.g., graben do Reno).

3) A julgar pelas idades K/Ar, as manifestações alcalinas ocor -
rem concentradas em duas épocas (ver item b, acima): uma,
grosseiramente contemporânea aos basaltos, e a outra, poste -
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rior. Portanto, o efeito térmico associado â colocação dos
basaltos é duplo: no interior da Bacia (e em parte na perife-
ria, como diques) colocam-se basaltos, enquanto que na perife_
ria aparecem (quase?) simultaneamente as rochas alcalinas ini_
ciais.

4) As ocorrências alcalinas derradeiras se colocam, a julgar pe-
las idades K/Ar, uns 20-40 ma (?) posteriormente ã extinção do
magmatismo basáltico na própria Bacia. Portanto, o mesmo fe_
nÕmeno (anonalia térmica?i V.Hamza, com.oral) que gerou o mag_
matismo basáltico é o estopim para originar, com atraso, tam-
bém o magmatismo alcalino tardio.

Esses fatores geológico-temporais são muito
severos e limitam consideravelmente qualquer opção genética. Pre
tende-se, nos parágrafos seguintes, estabelecer algumas bases pa
ra a identificação das possíveis causas do magmatismo alcalino.

7.4.1. A crosta na Bacia do Paraná

Na Figura 7-11 estabelece-se um possível es-
quema de distribuição de densidades na Bacia do Paraná. Na Figu-
ra 7-11 A, identifica-se de maneira esquemática, a estrutura da
crosta, na etapa inicial de subsidência da Bacia. Pmbora o mode-
lo seja tentativo, e sujeito a críticas, tem por finalidade ape-
nas estabelecer subsídios para uma discussão. Ignoram-se as cau-
sas da suh'idencia inicial; uma vez iniciado, o processo é de
certa maneira auto-sustentante (possíveis agentes causadores, dis_
cutidos na literatura mais recente, incluem mecanismos os mais
variados: anomalias térmicas locais, seguidas de domeamento re -
gional e posterior subsidência, em parte acentuada por vários com
plicadores geológicos, cf. Hsü, 1965; Bailey, 1964, 1974;Sleep,
1971; Falvey, 1974; Haxby et ai., 1976; "rifting" ativo,Boillot,
1981, p.34; De ChaTpal et ai., 1978; Bott, 1980; adelgaçamento
global da crosta por "creep" da crosta inferior e intermediária ,
Bott, 1979, 1980; esticamento da crosta, com efeitos térmicos co-
laterais, McKenzie, 1978; e t c ) .
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FiguT» 7-11. A crosta na Bacía do Paraná (esquemático). Supõe- se
modelo Isostático «imples (e.g.. Boi Hot, 1981, p.
28). As densidades médias supostas sâo: crotta, 2,8
g/cm3; manto UtctfÍTÍeo, 1,3 g/cm3; rooha* fdintn
tañe ,1,1 g/cm3; ba$altot 2,95 g/cm3.
A. «oerguimento marginal na Bacia do Paraná, compen
sado por afundamento da descontinuidade M em 5,6 km.~
8, Subsidência eis épocas pré-batíltica», após de -
posição d« uma espessura máxima de 3,5 km de rochas
sedimentares; o afundamento da superfície N é agora de
8,4 km.
C. A subsidência após a colocação dos basaltos (es -
pessura máxima suposta de 1,5 km).
Com utas indica-se o fluxo compensador infracrustal
(centrípeto nas épocas de adelgaçamento da crosta, em
A e B; centrífugo, para compensar a maior densidade dos
basaltos, na época pós-basáltica C).
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Na Figura 7-11 B, retrata-se uma possível dis_
tribuição de densidades apôs a deposição de 3,5 km de rochas sedi^
mentares, representando esquemáticamente as condições imperantes
nas épocas pré-basálticas (e.g., Soares, 1981; Northfleet et at.,
1969; Gama et al., 1982); como resposta gravimétrica, a crosta in
frajacente deve-se adelgaçar ainda mais (comparar Figuras 7-11 A
e 7-11 B).

Na Figura 7-11 C, representam-se as condições

após o término do evento basáltico. 0 efeito gravimétrico e geolo
gico do magmatismo basáltico é duplo: coloca rochas densas sobre
outras mais leves pré-existentes, e opera um aquecimento geral da
crosta e da litosfera infrajacente.

A descontinuidade M vê-se submetida, ao lon-
go desta historia, a duas etapas contrastadas. Primeiramente,ele
va-se a descontinuidade M (Figuras 7-11 A e 7-11 B), e o cor -
respondente deficit de densidade deve portanto ser compensado por
fluxo infracrustal (ver seta, Figuras 7-11 A e 7-11 B). Poste -
riormente, a sobrecarga basáltica afunda a descontinuidade M, e a
compensação gravimétrica deve ser sustentata por inversão do flu-
xo infracrustal: antes centrípeto (no sentido E-W), ele tornou-se
então centrífugo (sentido W-E; Figura 7-11).

7.4.2. A litosfera na Bacia do Paraná

A Figura 7-12 mostra esquemáticamente um pos_
sível modelo de crosta e litosfera na Bacia do Paraná, baseados em
modelos geofísicos já amplamente discutidos na literatura (e.g. ,
McKenzie, 1978; Turcotte, 1983; e muitos outros). Observe-se que
o adelgaçamento da crosta implica em espessamento da litosfera, ao
estilo dos modelos "ativos" e "passivos" adotados para explicar
"rifting" intracontinental (e.g.,Sengor e Burke, 1978; Turcotte ,
1983). Não se descarta a possibilidade (geofísicamente viãvel?)de
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Figura 7-12. A litosfera na Bacía do Paran!, £ e If assina <•
1«M as Irea» marginais ltste e oeste, respectiva*
mente.9P» Bacía do Piran!) C> crestai L> utos
fera; At astenosfera.
a) > adelgaçamento da crosta e formação da subsi -
déncia inicial (por fenómenos ativos ou passivos,
cf. Turcotte, 19Í3( McKeniie, 1978). A Srea da
Bacia converterse, pelo nenos teuporariaaiente, em
anomalia tCraica. As »«to* indican a dissipa -
çio tírwica e, consequentemente, os possíveis ca-
minhos de soluçSes «etassomatirantes; o pontilhadc
indica as áreas de concentração preferencial de
elementos incompatíveis, nas interfaces astenosfe
ra-litosfera e litosfera-crosta. Os "eventos dê
enriquecimento" em elementos IIL sio deslanchados
pela presença da anomalía térmica inicial.
b) as setas mostram o fluxo compensador na litos
fera (ver Figura 7-11); na astenosfera, indica-se*
fluxo de astenosfera quente (causa,ou efeito , do
adelgaçamento da crosta). A elevação da interfa-
ce astenosfera-litosfera, que reflete a atuação
de anomalia térmica, não deve perdurar, no caso
da Bacia do Paraná (contrariamente ao caso de
"rifts" como o do vale do Reno, com vulcanismo as_
sociado) ~
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atenuação da litosfera, por domeamento positivo das isotermas (co
mo sugerido na Figura 7-12 a). Na Figura 7-12 b mostra-se esque-
máticamente o sentido do fluxo compensador na litosfera (ver Figu
ra 7-11 e comentarios no texto) e na astenosfera (comparar com
Turcotte, 1983, p.707). Como resultado, a Bacia sujeita a subsi -
dência converte-se (pelo menos temporariamente) em anomalia térmi_
ca positiva.

Uma das conseqüências desta imagem é especial^
mente interessante. A dissipação da anomalia térmica, indicada es_
quematicamente pelas setas da Figura 7-12 a, permite identificar
um padrão radial centrífugo para a migração de gases metassomati-
zantes (ver item 6-3).

Se utilizarmos as analogias que são observa -
das em ambientes geológicos crustais (e.g., deposição de minério
por soluções hidrotermais, ao longo de superfícies estratigráfi -
co-estruturais de discontinuidade; etc.) podemos até detectar pos_
síveis áreas de concentração e "deposição" de gases (H^O e/ouCO?)
e elementos incompatíveis: locais óbvios são as interfaces cros -
ta-litosfera e litosfera-astenosfera (Figura 7-12 a).

7.4.3. Perfil crustal e a abertura do Oceano Atlântico Sul

São fartas as evidências que apontam para uma
relação causai entre a abertura do Oceano Atlântico Sul e vários
fenômenos geológicos correlatos (e.g., Ponte e Asmus, 1976; Asmus
e Guazelli, 1981).

A Figura 7-13 a 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 litosferica. A movimentação é da ordem de 100 km por cada
10 anos (com média de 10 cm/ano). Na Figura 7-13 b (comparar com
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Figura 7-12 b) ilustra-se a ascensão e provável distribuição Ia
teral de material quente do manto, em parte já magmãtico, segun-
do um modelo de "rifting" passivo (Turcotte, 1983). 0 domeamento
passivo (Turcotte, 1983) gera fundidos mantélicos por relaxamen-
to de pressão; os líquidos basálticos, transportados para áreas
mais superficiais, são então os causantes "passivos" de fortes
anomalias térmicas relacionadas com a geração do novo assoalho o
ceânico (e.g., Turcotte, 1983; ver Figura 7-13 b ) .

Observe-se que a astenosfera subjacente à Ba
cia do Paraná, e a própria Bacia, começam a se desacoplar pela
movimentação da placa litosférica, a Bacia se deslocando para W
e a astenosfera infra-Bacia (relativamente) para E.

7.4.4. Possíveis causas do magmatismo alcalino

No estágio atual do conhecimento geológico,
não é possível fornecer mais do que subsídios para uma discussão
dos fenômenos causadores do magmatismo alcalino na Bacia do Para
nã; faltam dados sobre a estrutura crustal e infracrustal na
região e, paralelamente, inexistem modelos testados e universal-
mente aceitáveis de geração de bacias intracratônicas.

Entretanto, merecem destaque três aspectos ,

que são levantados a seguir e que, cristalizados da discussão das
"condições limites" expostas acima, afiguram-se temas promisso -
res de pesquisas e especulações mais detalhadas, ainda por vir:

1) Preparação para o magmatismo alcalino: os eventos de enrique-
cimento. Mostra-se nas Figuras 7-12 a e 7-13 a as possí-
veis áreas preferenciais de localização de metassomatitos do
manto, cuja presença pode-se converter em causa principal do
posterior magmatismo alcalino (e basáltico acoplado!). A gera
ção de metassomatitos deve ter começado já no início da subsi
dência da Bacia, em decorrência da dissipação térmica inicial,
e se alastrou provavelmente por várias centenas de milhões de
anos, até o início da abertura do Atlântico Sul.
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Figura 7-13. A abertura do Atlântico Sul e a movimentação da
placa litosfêrica sul-americana. a .•"rift" central;
E : borda leste da Bacia do Paraná; BP: Bacia do
Paraná.
a.- "rifting" (ativo ou passivo) apôs domeamento;a
anomalia térmica que acompanha o fenômeno dissi -
pa-se conforme indicado pelas setas. 0 pontilhado
indica possíveis áreas COM concentração preferen-
cial de elementos LIL. por "eventos de enriqueci-
mento" (ver Figura 7-12).
6.- deslocamento da placa litosfêrica, apósa ini-
ciação da deriva por criação de crosta oceânica.
Enfatiza-se principalmente a irregularidade da
interface litosfera-astenosfera, cujo resultado ¿
mediato • a aparição de áreas de alivio de pres -
são, nos locais de inflexão estrutural (ver área1

tracejada, na borda da Bacía).
o.- ampliação da Figura anterior; criação de uaa
zona de "alivio de pressão" por simples desloca-
mento relativo de astenosfera e litosfera. em
área de inflexão estrutural. £.• litosfera. Ver
texto.

Figura 7-14. Zonas intracontinentais de domeamento. Observe-se
a aparição de zonas de alfvio de pressio, por des-
locamentos relativos de astenosfera e l itosfera,
supondo una superfície irregular de desacoplamento.
a: inflexio estrutural W com zona de compressão
(pontilhado), seguida de zona de decompressio supe
rior (hachurado; os vetores indicados sio os com"
ponentes tangencial e perpendicular 9 superfície
de desacoplamento). b; zona de decompressio na in
flexão estrutural E. Observe-se a assimetria na cõ
locação das zonas de decompressio, implícita ao nõ
delo proposto. ~
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2) Anomalias térmicas. O manto enriquecido era elementos "LIL" i-
nicia a sua fusão parcial sob condições mais amenas que as do
manto anidro. 0 problema, neste caso, pode-se até inverter:
é a falta de manto químicamente adequado que inibe o início da
fusão, não a ausência de condições térmicas.

As possíveis causas do magmatismo basáltico in
tra-Bacia ("hot spot"?, manto anômalo ascendente?, etc; cf.
Yoder, 1976; Artyushkov et ai., 1980; e outros), não serão discu-
tidas aqui; em parte, a própria história pré-Devoniana da Bacia
(e.g., com aulacõgenos precoces?) pode, por razões estruturais ,
ser a causa condicionante do vulcanismo posterior (ver Fúlfaro et
ai., 1982).

De qualquer maneira, a longa história vulcã-

nico-sedimentar da Bacia do Paraná está ligada, muito claramente,
à aparição (ativa ou passiva, cf. Turcotte, 1983) de pelo menos
dois eventos térmicos marcantes. 0 primeiro deles é aquele re-
lacionado com a própria formação pré-Devoniana da Bacia; adelgaça
mento da crosta determina fluxos infra-crustais do manto e aqueci
mento localizado (pouco importa se o aquecimento é causa, ou con-
seqüência, da aparição de crosta fina). A Bacia não registra vul-
canismo pré-basáltico; deve-se portanto supor que a anomalia tér-
mica dissipa-se lentamente, sem fundir rochas (mas, eventualmen-
te, controla o fluxo centrífugo de soluções metassomatizantes.cf.
parágrafo anterior).

0 segundo evento térmico aparece ligado à
produção do vulcanismo basáltico intra-Bacia, e com ele se esgota.

Como correlacionar estes dois eventos térmi -
cos com a geração e colocação de rochas alcalinas? O primeiro de
les, por acompanhar tão somente a subsidência inicial pré-Devonia
na da Bacia, correlaciona-se eventualmente com o postulado "even-
to inicial de enriquecimento", do qual seria causa deslanchadora.
0 segundo evento, pelo contrário, cria condições para a formação
preoooe e tardia de magmas alcalinos, identificando-se assim tem
poralmente com os dois períodos de colocação (inicial e derradei-
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ra) das ocorrências alcalinas (ver dados geocronolõgicos, citados
no inicio do item 7.4). Com efeito, as manifestações iniciais
são resposta ã aparição de anomalia térmica causadora do magma -
tismo basáltico intra-Bacia, enquanto que as manifestações álcali^
nas derradeiras resultam eventualmente da dissipação ( muito
demorada; V.Hamza, com.oral) da anomalia térmica inicial (precedi^
das de um segundo evento de enriquecimento?).

3) Condicionamento mecânico. A fusão por decompressão é o meca -
nismo magmatogênico preferido por muitos geólogos e geofísicos,
em parte condicionado por fenômenos como "rifting" passivo por
pressões intra-placa (e.g., Turcotte, 1983).

Na Figura 7-13 propõe-se um modelo de gera -
ção de zonas de decompressão ou "alívio de pressão", combinando a
movimentação 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 ,
jã que as próprias anomalias térmicas encarregar-se-iam de gerar
descontinuidades e inflexões estruturais. 0 modelo da Figura 7-13,
apenas ilustrativo, mostra de maneira "didática" os efeitos a S£
rem esperados quando uma placa movimenta-se no sentido indicadora
área de inflexão estrutural, como ilustrado na Figura 7-13 b (zo-
na hachurada) deve se tornar uma área de alívio de pressão, como
sugerido esquemáticamente na Figura 7-13 c. Na margem oposta da
Bacia, a W, localiza-se uma inflexão estrutural que é a imagem es_
pecular da inflexão E; nela, a movimentação da placa gera uma zo-
na de decompressão que aparece geométricamente precedida por uma
zona de compressão (ver também Figura 7-14).

0 modelo mostrado na Figura 7-13 baseia-se na
imagem de uma litosfera infra-bacia mais espessa; panorama simi-
lar será obtido no caso contrario (litosfera infra-bacia mais del̂
gada) bastando inverter a "polaridade" (zona de compressão, ime -
diatamente seguida de uma zona de decompressão, na borda E da ba-
cia; na borda W, a aparição de uma zona de decompressão, similar
àquela mostrada na Figura 7-13 c).
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Modelo idêntico pode ser indicado para áreas
submetidas a "crustal swelling" (e.g., as regiões coa domeamentos
crustais na África central, cf. napa em Turcotte, 1983). Una vez
introduzida a anonalia térmica (por mecanismos ativos ou passivos),
o próprio deslocamento da placa litosferica, por sobre a anomalia
térmica e estrutural assim gerada, modifica localmente as condi -
ções de pressão. Destacam-se, outra vez, as ãreas marginais, com
"inflexão estrutural", que devem ser consideradas zonas estrutu -
raímente débeis e nas quais se manifesta, localmente, alívio de
pressão (Figura 7-14).
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7.5. CONCLUSÕES GERAIS

A seguir, esboça-se resumidamente algumas conclu

soes de caráter geral.

0 mapeamento faciologico

Em função de características petrográficas reco-
nhecíveis na amostra de mão, mapearam-se vários tipos faciológi-
cos de nefelina sienitos. Estes facies aparecem geralmente como

corpos de reduzidas dimensões, cujo tamanho raramente excede os
2

poucos km de afloramentos. Como uma primeira aproximação, sepíi
ram-se os facies de nefelina sienitos agpaíticos dos miasquíti -
cos ou intermediários. Em conjunto, os afloramentos de nefeli-
na sienitos cobrem algo mais de 140 km ; predominam os facies
miasquíticos e intermediários, com mais de 801 do total afloran-
te.

As litologias presentes no distrito

Adicionalmente às descrições pormenorizadas dos
nefelina sienitos, apresentam-se dados resumidos sobre as outras
litologias encontradas no distrito. Os arenitos aflorantes são
atribuídos, em função de suas características petrográficas, ao
Grupo Tubarão. Embora não sejam objeto específico do presente tra
balho, dedica-se particular atenção â descrição e classificação
dos depósitos piroclásticos, alvo de uma revisão especial (Apên-
dice B). As rochas vulcânicas-subvulcânicas são divididas em
egirina fonolitos (os "tinguaítos" da literatura) e fonolitospor
firíticos.

As estruturas no maciço alcalino

AS estruturas lineares observadas no campo e em
fotografias aéreas não podem, em geral, ser identificadas ine -
quivocamente como falhas; a maioria delas são, provavelmente,me
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ros fotolineamentos. As "estruturas circulares" citadas na lite-
ratura são lançadas no mapa em escala 1:50.000, e examinadas em
função de evidencias estruturais e litológicas. A mais importan-
te delas ê a chamada "estrutura circular do centro-leste",clara-
mente definida por padrões radiais e periféricos de drenagem. No
seu interior, encontram-se várias estruturas secundarias (prová-
veis domos subvulcânicos). As rochas desta estrutura circular es_
tão quase totalmente alteradas por hidrotermalismo. A área,com -
plexa do ponto de vista petrográfico, contém a maioria das mani-
festações de interesse econômico do maciço alcalino (Campos de
Cercado e Agostinho, Morro do Taquarí, Morro do Ferro, etc.).

A coluna estratigráfica do distrito

É praticamente impossível realizar correlações
entre as diversas áreas. Optou-se por dividir o maciço em várias
áreas, para cada uma das quais é estabelecida uma coluna estrati^
gráfica. Em geral, supõe-se que as brechas e os tufitos do Vale
do Quartel são manifestações iniciais (uma afirmação por outra
parte passível de contestação). Seguem egirina fonolitos e prova
velmente também fonolitos porfiríticos. Os nefelina sienitos são,
em geral,posteriores às rochas vulcânicas. Existem, entretanto,
abundantes evidências de complicações maiores, com repetição ou
até inversão de fenômenos (e.g.«fonolitos porfiríticos com xeno-
litos de nefelina sienitos). Atividade póstuma, provavelmente imú
to complexa e marcada pela aparição de brechas de conduto e tufí
tos, é a da alteração hidrotermal, a qual se associan também os
fenômenos de mineralização presentes no distrito (U, Th, Mo, TR,
Zr, e t c ) .

As idades relativas de "agpaítos" e "miasquitos"

Em algumas áreas 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



7-50.

agpaíticos. A conclusão, extendida tentativamente para todos os
facies de nefelina sienitos do distrito, encontra também algum
fundamento em evidencias petrogenêticas ("agpaítos" derivados ,
por diferenciação, de facies mais miasquíticos).

As estruturas dos corpos de nefelina sienitos

Os mapeamentos detalhados de nefelina sienitos

permitem lançar algumas inferencias sobre a forma dos corpos íg-
neos. Em casos muito específicos, observa-se claramente que a
estrutura é do tipo "lopolítico"- afunilada, com os facies se co
locando de maneira estratigraficamente sequenciada (e.g., os
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 estrutura se forma a partir de uma
câmara magmãtica, 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 magmático apresen-
ta-se afunilada, com contatos centrípetos de inclinação moderada
ou até subhorizontal.

Por outra parte, vários outros corpos colocam-se
como unidades verticais a subverticais; nesta categoria, cabem
muitos dos nefelina sienitos periféricos, que invadem os "Anéis"
topográficos adotando formas de diques ou corpos alongados.

0 qui mismo dos nefelina sienitos

A monotonia dos tipos litolôgicos impede a formu
lação detalhadas de hipóteses de derivação magmãtica. Os nefeli.
na sienitos são quimicamente rochas pouco variadas, exceção fei-
ta aos conteúdos de alguns elementos traços, caracterizados por
mudanças notáveis, de um tipo para outro, mudanças estas por ou-
tro lado inteiramente previsíveis em função da dualidade "mias-
quito" - "agpaíto". As passagens químicas entre possíveis extre
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mos são sempre gradacionais, e cabe pouca duvida de que o conjun
to dos nefelina sienitos (com ligeiras subdivisões) constitui una
verdadeira "unidade genética" ou "magmática". Em geral, destaca-
-se o teor elevado de K-0 de varios facies; os tipos persõdicos,
com Na-COK-O, são também 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 às rochas persõdicas;
nas rochas perpotãssicas do distrito (cujos coeficientes agpaíti
cos são, em geral, pouco superiores a 1,0) são raros, ou inexis-
tem, os silicatos de metais raros.

Hipóteses petrogenéticas

A detalhada revisão das formas de se gerar mag-
mas de nefelina sienitos, adiciona-se ainda, no Capítulo 6, um
resumo das principais possibilidades levantadas (ver item 6.10).
Cabe lembrar que se levanta a hipótese da existência de magmas
ultrabãsicos alcalinos, dos quais derivariam os nefelina sieni -
tos principalmente por fracionamento wehrlítico (extração de Ca-
piroxênio e Mg-olivina). Desta forma, gerar-se-iam magmas de ne-
felina sienitos de características gerais miasquíticas. Destes,é
possível derivar magmas de nefelina sienitos agpaíticos, por fra
cionamento de feldspato potássico e/ou nefelina e/ou soda augi-
ta.

Idades e quimismo, como condicionadores de hipóteses magmatogênj_
cas

As idades K/Ar de rochas do distrito mostram um
intervalo de idades da ordem de 30 ma, entre as manifestações ini
ciais e as derradeiras. Este intervalo parece exagerado . Ele
aparece reduzido em 20 ma por novas datações Rb/Sr (duas isócro-
nas de nefelina sienitos periféricos e rochas do complexo lujau-
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rítico-chibinítico do Anel Norte), que mostram idades da ordem de
86-89 ma. As razões iniciais, da ordem de 0,705, sugerem que
os nefelina sienitos derivam-se, direta ou indiretamente, de ro-
chas do manto.

Considerações geodinámicas indicam 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).

Possíveis condições limites para identificar as causas do magma -

tismo alcalino

Uma revisão da literatura mostra algumas feições
definidas, que devem ser utilizadas como parâmetros em todas as
hipóteses genéticas:

a) localização das ocorrências alcalinas na margem da Bacia do

Paraná (e não no seu interior)

b) coincidência temporal entre a localização dos basaltos do
Eo-Cretáceo no interior da Bacia, com a colocação das ocor -
rências alcalinas iniciais, à qual sucedem (uns 20-40 ma de -
pois) as manifestações alcalinas derradeiras.

Um exame das hipóteses levantadas na literatura
mostra que bacias intracratõnicas estão, direta ou indiretamente,
relacionadas com adelgaçamento da crosta, no interior da bacia ,
compensado pelo espessamento da litosfera infracrustal, com re -
flexos na historia térmica da área. Explora-se, adicionalmente,
a possibilidade de que irregularidades na superfície da astenos-
fera sejam as causadoras diretas de inflexões estruturais; estas,
combinadas com a movimentação da placa litosférica, podem se con-
verter em áreas de debilidade crustal e zonas de alívio de pres-
são.
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Lujauritos e chibinitos
(Anel Norte)

Chibinitos de Botelho*
(Anel Norte)

NeS ocidentais coa eudialit»
(Anel Ocidental)

NeS COB eudialita do Serrote
(Morro do Serrote)

NeS coa eudialita do Taquari
(Morro do Taquari)

NeS coa eudialita, Sul do
Taquari

NeS coa eudialita,
Faz.Pratinha (Anel Meridional)

NeS Manchados
(Anel Norte)

NeS Finos

(Anel Ocidental)

NeS da Pedreira: tipicos

fijl cinzas

r> outras variedades
/ \ NeS cinzas
*-* (Anel Norte)

NeS coa Fluorita
(Anel Norte)

A NeS cincas centrais e Tipo Taquari
(Morro do Taquari e borda oriental)

A NeS cinzas coa biotita,
^ Faz.Pratinha (Anel Meridional)

M* NeS cinzas, Morro do Mel (Anel Meridional)
• • (Triangulo cheio: facies con eudialita)

. HeS cinzas do Serrote
"* (Moro* do Serrote)

NeS coa biotita do Serrote
(Morro do Serrote)

D NeS porííriticos
(Zona da Cascata, etc.)

Figura 6-1. Símbolos identificadoref dos vários facies de nefcli
na sicnitos de Poços de Caldas, NeS: nefelina sicni~
tos . A oruz, e os símbolo* aheioo, assinalam os
facies agpaíticos: a letra x , junto com timbólos va
Bio» (ou parcialmente aheioo) identificam os facie?
miasquíticos e intermediários.
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Figura 1-4. Toponimia do distrito alcalino de Poços de Caldas,
MG-SP. Os nomes indicados sío os encontrados nas
folhas topogrlficas, em escala 1:50.000, do IBGE ,
exceto as denominações de "Serra do Quartel" e
"Morro do Mei", referidas no mapa geológico do
Ellert et ai. (1959) (ver Ellert, 1959). 1: Pedrei
ra Bortolan; 2: Pedreira da Prefeitura; 3: Labora
torios da Nuclebrás (km. 13 da estrada Poços de
Caldas - Andradas); 4: Campo do Agostinho.
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FIGURA 4-4
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RETROSPECTO HISTÓRICO: OS ESTUDOS ANTERIORES SOBRE O DISTRITO

ALCALINO DE POCOS DE CALDAS

A. 1. Introdução

A leitura da bibliografia sobre o distrito, que

já conta com muitas publicações, converte-se em interessante ta-

refa para os que se envolvem em estudos "caldasianos". Os pri-

meiros trabalhos, do século passado, são em geral de altíssima

qualidade informativa e científica, e mostram o gabarito intele£

'uai notável dos geólogos pioneiros. A esta fase inicial, suce-

dem-se uns 20 ou 30 inc* em que o distrito foi praticamente ignorâ

do por geólogos e naturalistas, até que a atividade econômica ba

seada na mineração, em especial a relacionada com Zr e bauxita,

faz renascer os estudos geológicos. A partir deste momento, mul_

tiplica-se grandemente a quantidade de trabalhos publicados so-

bre o distrito, especialmente durante a última década.

Os trabalhos próvics aqui comentados sáo ordena-

dos em setores; agrega-se geralmente um comentário informativo,

sobretudo no caso dos trabalhos de cunho geológico, que permite

ao leitor colocá-lo em perspectiva e conhecer o seu conteúdo. A

presente compilação (completada em 1983), na qual se citam uns

140 trabalhos, constitue uma listagem bastante completa do que

já foi publicado sobre o distrito.
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A.2. Trabalhos geológicos gerais

Os primeiros trabalhos foram realizados por petrcJ

grafos, especialmente interessados nos tipos petrográficos pouco

comuns que afloram no distrito e, em geral, nas áreas costeiras

brasileiras. Rosenbusch, além de ter atuado por vários anos co-

mo instrutor privado de uma família na Bahia, vê-se ligado ao Bra_

sil por extensos contatos profissionais. Foi Rosenbusch que de£

creveu o tinguaíto original, em 1887, a partir de uma amostra en

viada por Derby, além de redefinir e descrever muitas rochas do

Brasil no seu tratado de Petrografía.

Após a primeira referência a sienitos e nefelina

sienitos no Brasil, por Derby, constatou-se a abundância destes

tipos petrográficos ao longo de toda a área costeira meridional

brasileira. Derby, que se destacou pela sua vasta atuação pro-

fissional e foi diretor do Serviço Geológico e Mineralógico e do

Museu Nacional, acompanhou como geólogo os trabalhos de constru-

ção da estrada de ferro São Paulo-Poços de Caldas. Reconheceu

Derby a natureza vulcânica do distrito de Poços de Caldas, des-

crevendo ao mesmo tempo a coexistência, até então desconhecida,

de nefelina sienitos e fonolitos. Observou também o que parecia

passagem gradativa de nefelina sienitos para fonolitos, através

de tipos intermediários ("tir.guaítos") , e propõe ainda uma provj_

vel idade pós-carbonífera para o maciço, ao indicar que as rochas

vulcânicas cortam e metamorfizam arenitos que naquela época eram

considerados carboníferos (Derby, I 8 8 7 j.
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Outro trabalho de grande relevância foi o de Ma-

chado (1888), que descreve era detalhe vários nefelina sienitos

"grosseiros" e "maciços finos" (os últimos comparados aos fonoli_

tos), em parte porfiríticos, mostrando ainda algumas análises

parciais de rochas do distrito. Machado também se inclina a su-

por que entre ícrolitos e nefelina sienitos existem passagens

gradativas, "confirmando as interrelações entre os dois tipos de

rochas, tão diferentes no seu hábito externo e na sua estrutura"

(Machado, 1888).

Trabalhos posteriores sobre o distrito são extre-

mamente escassos. Na década de 30 e de 40, renasce o interesse

pela geologia, com a descoberta de jazidas de zircônio e bauxi-

ta. Destacam-se naquela época sobretudo os trabalhos de Barbo-

sa, Guimarães e colaboradores, em parte de natureza petrográfica

e mineralógica. Barbosa (1934) apresenta novas descrições de r£

chas, ãs quais adiciona várias análises químicas. Destaca ainda

a variedade de minerais encontrados no maciço, citando 32 deles.

Posteriormente, Barbosa (1936) chama a atenção sobre a importân-

cia econômica das jazidas minerais do distrito. Num trabalho de

1948, baseado em mapeamentos de reconhecimento, separa Barbosa

claramente os nefelina sienitos dos fonolitos: considera os pri_

meiros como constituintes de uma massa batolítica, provavelmente

pré-ordoviciana, de intrusão profunda e sujeita a demorado inte£

valo de erosão, após o qual se colocariam no Triássico (ou põs-

Triássico) os arenitos da Formação Botucatu e, posteriormente,os

fonolitos e outras manifestações vulcânicas (Barbosa, 1948).
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Entretanto, as interpretações estratigráficas de

Derby são em geral sustentadas pela maioria dos geólogos, que mu

dam apenas a idade do maciço em função das idades atribuídas ao

conjunto de arenitos e siltitos invadidos pelas rochas alcali-

nas. Estes arenitos eram considerados por alguns como pertencen

tes à Serie Santa Catarina, que estaria representada no planalto

pelos Grupos São Bento, Passa Dois e Itararé-Tubarão. Alguns au-

tores consideram os arenitos de idade jurãssica (e.g., Leinz e

Guimarães, cf. Freitas, 1945) enquanto que outros os consideram

cretácicos (Lamego, cf. Freitas, 1943).

Os arenitos, hoje estudados com maior detalhe, a-

presentam-se na sua parte basal (em Ãguas da Prata) associados a

siltitos laminados; são geralmente de granulação média até gro¿

seira e muito ricos em quartzo, que se apresenta na forma de

clastos bastante angulosos e com as suas superfícies foscas. Na

parte S do maciço, os arenitos estão cortados por diques de dia-

básio (Ellert, 1959), cuja idade é hoje considerada neo-jurãssi-

ca ou eo-cretãcica. Estima-se que este conjunto litológico equi.

vale ã Formação Botucatú, do Triãssico (Bjornberg, 1956, 1959;

Bjornberg e Landim, 196bj.

Branco (1956) mapeia parte da região ocidental do

distrito, e descreve varios tipos de rochas.

Na década de 50, apresenta-se o primeiro mapa geo

lógico completo do maciço, através dos trabalhos de Bjornberg,

Coutinho e Ellert (Ellert, 1959; Bjornberg, 1959). Diferenciam-
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se nesse mapa, como unidades mais importantes, as seguintes: n£

felina sienitos varios (incluindo lujauritos e chibinitos), tin-

guaítos e fonolitos subvulcanicos, lavas fonolíticas, brechas e

tufitos varios (aos quais se associam derrames ankaratriticos),a

lém de restos da cobertura prévia de arenitos do grupo Botucatú.

Os arenitos e brechas foram estudadas por Bjòrnberg (1959)enquan

to que Ellert (1959) descreve sobretudo as rochas ígneas, e apre_

senta uma interpretação geológica e estrutural do maciço. Para

Ellert, estabelece-se primeiramente um levantamento regional es-

calonado, seguido de atividade vulcânica, essencialmente pirò.-

clástica (brechas e lavas, entre as quais as de ankaratritos).S£

gue uma etapa de subsidência da parte central do maciço, com as-

censão de magma por fendas radiais e circulares; estabelecem-se

assim os tinguaítos e fonolitos subvulcanicos, formando-se tam-

bém naquela época o conjunto de diques anelares que, como desta-

que topográfico, circundam hoje quase que todo o maciço. A maio

ria dos nefelina sienitos, no esquema de Ellert, são posteriores

ã maioria dos tinguaítos, por apresentar com estes contatos intru-

sivos; os contatos gradacionais seriam mais raros (Ellert,

1959). Areas consideráveis do embasamento, vizinhas ao maciço,

são mapeadas como 'rocha fenitizada", destacando-se particular-

mente duas regiões, uma a W (caminho a São Roque de Fartura)e ou

tra maior a SE que, em forma de "meia lua" (16 x 6 km), ocupa

toda a área da Serra da Pedra Branca; esta última região mapeia

-se hoje como um maciço sienítico separado, o de Pedra Branca,

anterior ao de Poços de Caldas (Winters e Ebert, 1978; Winters,

1981). As feições que se associam à fenitização parecem restrin

gir-se ao crescimento aparentemente localizado de egirina, fluo-
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rita, etc. (Ellert, 1959, 1969), reduzindo portanto os processos

de fenitização ã expressão mínima.

Bushee (1971), na sua tese de doutoramento, apre-

senta, além de dados geocronológicos (ver abaixo), um mapa de d£

talhe da Pedra Balão e zonas vizinhas, ao N da cidade de Poços

de Calda.c. Identifica Bushee no seu mapa dois corpos alongados

de lujaurito. Os nefelina sienitos que rodeiam o lujaurito (pos_

teriores a este, segundo Bushee) são mapeados como três tipos fa

ciolõgicos diferentes, dos quais o primeiro tipo (que inclui o

chibinito) é de textura geralmente traquitóide e está em contato

imediato com o lujaurito, enquanto os outros dois são de gra

nulação grosseira. A E do corpo lujaurítico, mapeia Bushee ain-

da um eudialita nefelina sienito ("chibinito de Botelhos", na no

menclatura do presente trabalho). Bushee indica adicionalmente

que o lujaurito e os outros nefelina sienitos, nesta zona, são

posteriores aos tinguaítos; em alguns casos, entretanto, "o tin

guaíto mostra aspecto textural de granulação fina, quando em con

tato com lujaurito e nefelina sienitos indicando que o tin

guaíto se coloca tanto antes como depois da intrusão das rochas

sieníticas". As observações geológicas de Bushee (nesta e ou-

tras áreas do maciço) confirmam a história dos eventos proposta

por Ellert (1959).

Mapeamentos posteriores foram realizados pelos

geólogos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e da Nu-

clebris. Os geólogos responsáveis pelo trabalho separam os tin-

guaítos dos fonolitos pela granulação, e mostram particular cuida
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do em mapear as áreas com alteração hidrotermal, apresentadas no

mapa como "rocha potássica". 0 mapa aparece reproduzido em va-

rios trabalhos de geólogos e petrógrafos da Nuclebrás e CNEN (e.

g., Utsumi et al., 1971; Gorsky e Gorsky, 1974; Oliveira, 1974).

Contribuição interessante é a de Paradella e Al-

meidaF? (1976)(ver também Almeida F9 e Paradella, 1976) que iden-

tificam através do estudo de imagens LANDSAT, no interior do ma-

ciço, várias estruturas circulares, que são interpretadas como

estruturas vulcânicas formadas provavelmente numa fase posterior

ao colapso central inicial (ver Ellert, 1959); a maioria das o-

corrências mineralizadas (Zr, U) localizam-se em áreas determina

das per estas estruturas.

Trabalhos geológicos mais recentes, ainda em and<i

mentó, são os realizados por H. Ulbrich e outros, com o objetivo

de estudar a evolução geoquímica do maciço. Estudaram-se, numa

primeira etapa, os nefelina sienitos, mapeados e investigados nú

neralógica e petrográficamente com algum detalhe. Alguns resul-

tados destes trabalhos foram apresentados em vários Congressos

(Teixeira et ai., 1982; Teixeira e Ulbrich, 1982; Ulbrich e

Pucci, 1978; Ulbrich e Vlach, 1978; Ulbrich et ai., 1978, 1979),

onde se comunicam conclusões preliminares de estudos geológicos

e estruturais (tinguaítos, nefelina sienito híbrido da Pedreira

da Prefeitura, petrografia dos lujauritos, geologia do Morro de

Serrote). Estabeleceu-se uma tentativa de mapear faciologicamen

te os nefelina sienitos, separando-os segundo critérios mineral£

gicos e texturais. Algumas observações geológicas no Morro do Ser
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rote e nas vizinhanças da Pedra Balão sugerem que os primeiros

nefelina sienitos, colocados em tinguaítos, são de natureza mias_

quítica, seguidos por variedades agpaíticas (ver resumo em Ulbrich

et ai. , 1979).

Na tese de M. Ulbrich (1983) são resumidas as ca-

racterísticas petrográficas e mineralógicas da maioria dos tipos

faciológicos de nefelina sienitos do maciço (ver também o item

sobre Mineralogia e Petrografia).

Embora provavelmente a área que circunda o maciço

alcalino estivesse coberta por detritos vulcânicos (brechas aero_

transportadas, lahars, sedimentitas fluviais derivadas) pouco

resta hoje deste envoltório sedimentar do edifício vulcânico, cî

tando-se apenas algumas ocorrências isoladas (e.g., os restos en

contrados perto de Divinolândia, a 15 km a NW do maciço; Olivei^

ra et ai., 1975).

Algumas considerações sobre a geomcrfologia do dis_

trito encontram-se em Freitas (1943) e Christofoletti (1970,

1973), que descrevem os contrastes topográficos encontrados no

maciço, em parte relacionando-os à uma etapa antiga de peneplani^

zação (que para Freitas, 1943, ocorreu no Neocretácico).

Existem já muitos trabalhos geofísicos sobre o dis_

trito, a maioTia porém como relatórios inéditos (ver, por ex.,

as referências em Almeida F9 e Paradella, 1976, e Almeida et

ai., 1980). Araújo (1977, 1980) pesquisa várias propriedades
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térmicas (condutividade, fluxo térmico). 0 fluxo térmico ê de

50,6 miliwatts/m2 no setor C-08 e atinge até 96,5 mW/m2 no Morro

do Ferro, enquanto nas rochas do embasamento é de apenas 31 mW/

m1. O gradiente geotérmico é da ordem de 29°C (áreas C-08 e

C-09, Campo do Cercado), até > 33°C/km (Pedra Balão, Morro do

Ferro). Na Mina, o gradiente medido em furos de 10-20 m é vá-

rias vezes superior, porém não se transmite em profundidade, d£

vido ao resfriamento por águas que circulam através das rochas

intensamente fraturadas.

A.3. Geocronologia

As primeiras datações conhecidas sobre minerais

de Poços de Caldas são as de Dutra (1966), que analisa zircões

por meio do método chumbo alfa, obtendo idades que variam entre

87 e 109 ma. Os zircões se encontram como veios e pequenos di-

ques em rochas tanto afaníticas como faneríticas, e apresentariam

idades correspondentes a uma fase última, possivelmente hidrote£

mal (ver abaixo) , portanto posterior ã colocação da maioria das

rochas do distrito.

Em 1970, Guimarães e Vianna estimam uma idade de

177 ma para as rochas do maciço (e idade similar para a maioria

das rochas alcalinas do Brasil meridional) pelo método da "dis-

persão da birrefringencia" em minerais, hoje abandonado; os au-

tores localizam, regionalmente, um cinturão ue atividade alcali_

na que, partindo da Ilha de São Sebastião, passa por Poços de

Caldas e Araxá e chega, finalmente, até Iporã (Guimarães e Vian-

na, 1970).
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As primeiras datações K-Ar (rocha total, feldspa-

tos e biotitas) do distrito er.. ntram-se em Amaral et al.(19ó7),

posteriormente ampliadas e ; -cutidas em Bushee (1971). Bushee

relaciona um total de 2\ idades para rochas tanto finas como fa-

neríticas, e mostra :••*••£ os ankaratritos são as rochas mais anti-

gas (87 ma), enq1 »:.£O que alguns diques pequenos de fonolitos,in

trusivos em n<- .lina sienitos vários, tem 53 ma. A maioria dos

tinguaítos < fonolitos mostram idades em torno de 72-78 ma, en-

quanto que as idades da maioria dos nefelina sienitos (incluindo

lujaurito e chibinito da Pedra Balão) agrupam-se por volta dos

60-64 ma. Deve-se salientar que estas são idades mínimas de re£

friamento, caracterizando portanto, sem dúvida, apenas eventos

de aquecimento.

A.4. Interpretações geotectónicas

As primeiras interpretações geotectónicas gerais,

relacionadas com as manifestações alcalinas, devem-se a Freitas

(1951). Para Freitas, a localização do magmatismo basáltico na

Bacia do Paraná é controlada por fenômenos tensionais, em função

dos quais desenvolvem-se duas direções estruturais preferenciais.

Uma delas orienta-se paralelamente ã costa brasileira, enquanto

a segunda adentra o continente e é perpendicular ã primeira. As

idades de muitas ocorrências alcalinas são, para Freitas, bastan

te similares às das rochas basálticas, o que sugere que o contro_

le tectónico tensional aplica-se também para as rochas alcalinas.

Almeida (1971) apresenta um esquema de condicion£
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mentó tectónico que relaciona as ocorrências alcalinas do Brasil

meridional com a evolução da Bacia do Paraná. As ocorrências de

rochas alcalinas são divididas em vários grupos, e sua colocação

relacionada com características geotectónicas marcantes. Assim,

identificam-se as manifestações alcalinas que se encontram no ar

co de Ponta Grossa (Banhadão, Mato Preto, Barra do Teixeira, It£

pirapuá, Tunas), as que aparecem como marcante lineamento "alca-

lino" na borda NE da Bacia do Paraná (em Goiás e Minas Gerais:

Santa Fé, Montes Claros, Iporá, Santo Antonio da Barra, Catalão,

Serra Negra, Salitre, Araxá, Tapira e outros), as que se relaci£

nam ao arqueamento de Rio Grande do Sul (Piratini), as do Para-

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

Almeida et ai. (1980) discutem os levantamentos a£

romagnéticos e gravimétricos realizados nos últimos anos na par-

te Oeste de Minas Gerais, à luz de interpretações geotectónicas.

Na borda NE da siniclise do Paraná, localizam-se as faixas dobra

das Brasília e Uruaçú, reativadas após o Uruaçuano e constituí-

das de rochas metamórficas de grau médio a baixo, com alguns nú-

cleos remanescentes de rochas pré-uruaçuanas. Estas faixas do-

bradas foram invadidas por ocorrências alcalinas mesozoicas du-

rante a fase de soerguimento do Alto Paranaíba. Já na confluên-

cia meridional das faixas dobradas costeira e de Brasília-Uruaçú,

na região de Alfenas-Três Coracões-Poços de Caldas, encontra-se

a parte setentrional do maciço de Guaxupé, separado das faixas

dobradas por um notável conjunto de falhas. Nesta região do ma-

ciço de Guaxupé, constituída quase inteiramente por rochas char-

noquíticas e granulíticas, coloca-se como única manifestação ai-
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calina mesozoica a de Poços de Caldas.

Ulbrich e Gomes (1981) apresentam uma visão gerr1

das ocorrências alcalinas do Brasil meridional, que são agrupa-

das em nove províncias, segundo critérios tanto petrográficos C£

mo temporais e geológicos.

Sadowski e Dias Neto (1981) definem o lineamento

sísmico-tectônico de Cabo Frio, no qual se localizam várias in-

trusões alcalinas (além de Poços de Caldas, as de Cabo Frio, Tin

guá, Morro Redondo, Mendanha e Itatiaia, entre outras). 0 linea

mentó se caracteriza ainda por algumas feições estruturais(e.g.,

a deflexâo de estruturas précambrianas) e a concentração de sis-

micidade recente. Esta faixa linear encontra-se levemente curva

da, na direção geral E-W, e coincide com um círculo mínimo (Po-

ços de Caldas ate Cabo Frio), que é interpretado pelos autores

como a projeção, no continente, de uma zona oceânica de fratura

(a de Rio de Janeiro, ou a de latitude 42 ° 50') , ao longo da qual

se localizariam as diversas ocorrências alcalinas já citadas, colo-

cadas por meio de mecanismos de "hot spot".

1apido-Loureiro e Valderano (1982) comparam as o-

corrências alcalinas brasileiras com as angolanas (ambas reuni-

das na "província alcalina carbonatitica brasil-Angola") e dife-

renciam pelo menos seis subprovíncias no Brasil e mais duas em

Angola. Em mapas "pre-drift", que unem Africa e América do Sul,

as rochas alcalinas dos dois continentes situam-se em faixas con

tínuas.
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A.5. Mineralogía e petrografía

As primeiras descrições petrográficas — excelen-

tes por sinal — encontram-se nos trabalhos já citados de Derby

(1887) e Machado (1888). Derby descreve fonolitos, nefelina sie

nitos, tufitos, brechas e arenitos, e menciona também pela pri-

meira vez algumas ocorrências de rochas com pseudoleucita (perto

da estação Cascata); observa Derby, adicionalmente, que algumas

camadas de tufitos aparecem "porcelanáceas", por terem sido meta

morfizadas pela invasão dos magmas alcalinos.

Machado indica que todas as rochas importantes do

distrito são constituídas por combinações de feldspato potássico

("ortoclásio"), nefelina e augita verde pleocróica (egirina). Ci

ta ainda Machado, como minerais acessórios e característicos de

pelo menos algumas rochas, a titanita, a magnetita, a sodalita,a

biotita, e a wollastonita (possivelmente rinquita?); a melanita

é citada como acessório de um nefelina sienito de Cascata, e ain

da se faz menção a um silicato de pleocroísmo amarelo, tentativa

mente identicado como lavenita (coincide esta descrição com uma

de Graef, 1887, que cita o mineral lavenita em nefelina sienitos

de Tinguá).

Chama a atenção, jã no século passado, a existên-

cia de grandes zircões idiomórficos, descritos (.entre outros au-

tores) por Sachsen - Coburg (1889). As favas de "caldasito"(ter

mo que Derby propõe para a mistura de zircão granular com um mi-

neral fibroso, posteriormente identificado como baddeleyita) fo-
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ram estudadas com notável detalhe por Hussak (1899). Este autor

destaca-se por suas contribuições mineralógicas e petrográficas:

descreveu seis novos minerais encontrados no Brasil (em colabora^

ção com Prior, cf. nota em Leonardos, 1970). Em 1892, descreve

Hussak a "brasilita" encontrada no carbonatito de Jacupiranga

(mármore, naquela época), que por erro analítico foi considerado

um novo óxido natural de Nb e Ta. 0 erro foi posteriormente re-

tificado pelo próprio Hussak, que mostrou tratar-se de um mine-

ral composto por 97°* de ZrO2 , e portanto quimicamente equivalen-

te â "baddelevita" que Fletcher tinha descrito também em 1892(cf.

Hussak, 1892; Fletcher, 1894). O próprio Hussak reconhece a

prioridade do nome baddeleyita e retira o termo brasilita (ver

Traube, 1895; Leonardos, 1970). No trabalho sobre as favas de

Poços de Caldas, identifica Hussak (1899) a presença de zircão e

de um mineral fibroso que, embora constituído por 981 de ZrO2,

Hussak prudentemente não equipara ã baddeleyita (cf. também

Hussak e Reitinger, 1903). Posteriormente, trabalhos mais com-

pletos sobre zircão e caldasito identificam o óxido fibroso de

Zr como baddeleyita, e ainda adicionam dados mineralógicos e quí

micos sobre os minerais de Zr (Franco, 1945; Franco e Loewens-

tein, 1948; Loewenstein, 1952). 0 caldasito c o zircão são em

geral uraníferos, e pesquisados desde 1953 como possível reserva

de Urânio (ver abaixo, itens sobre as jazidas de Zr e de U).

Hussak (1900) também descreve pequenos diques e

veios de pseudoleucita tinguaítos, aparentemente encontrados em

rochas graníticas do embasamento(?), na vertente N do Anel tin-

guaítico, ao N da cidade de Poços de Caldas.
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Algumas observações petrográficas e geológicas ge

rais são feitas por Barbosa (1936) que cita nefelina sienitos,

linguaítos, e brechas e arenitos; em Pocinhos do Rio Verde, in-

dica também uma ocorrência de pseudoleucita nefelina sienito.

Posteriormente, são sobretudo os trabalhos de Gui

maraes que focalizam tanto aspectos mineralógicos como petrográ-

fico-petrológicos (e.g., Guimarães, 1947, 1948, 1961; Guimarães

e Dutra, 1962). Estabelece Guimarães uma íntima relação genéti_

ca entre as ocorrências basálticas e as alcalinas, que se deriva^

riam dos magmas basálticos por mecanismos de diferenciação, É e¿

e mecanismo que, segundo Guimarães, pode ser revitalizado por mo

iificações introduzidas quando magmas basálticos ainda primiti-

vos se misturam seguidamente com os líquidos já diferenciados(e.

g., Guimarães, 1947, 1948). Descreve Guimarães dois novos sili-

catos de Zr e metais raros, a "giannettita" e a "pennaita", am-

bos encontrados tanto em nefelina sienit&s (sobretudo lujauri-

tos) como em tinguaítos, e com "status" ainda incerto de espécie

mineral reconhecida (Guimarães, 1948; cf. também Winchell e

Winchell, 1967). Guimarães e Moraes (1955) identificam, entre

outros minerais raros, a lamprofilita em nefelina sienitos do Ser

rote. Guimarães e Ilchenko (1954) referem-se brevemente âs pseu

doleucitas do distrito.

Lamprofilita e eudialita foram analisadas por mé-

todos químicos especiais por Dutra (1955). Baptista (1976) estu

da a lamprofilita do lujaurito da Pedra Balão, especialmente do

ponto de vista cristalográfico (identifica cL,, e constantes de
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cela). Dirksen (1964), alem de estudar o zircão e a baddeleyita

de diversos setores, indica tamben conteúdos de Zr, Hf e Nb de

eudialitas (chibinito da Pedra Balão e do interior do maciço).

Em 1956, Freitas descreve um "akerito" (quartzo

sienito com augita, biotita e barqueviquita) colocado em rochas

do embasamento, na periferia ocidental do maciço (dique?; rocha

charnoquítica do embasamento?) (Freitas, 1956).

As primeiras descrições completas das variações

litológicas do distrito encontram-se publicadas em Ellert (1959)

e Bjòrnberg (1959). Ellert caracteriza os nefelina sienitos,

os tinguaítos, e os fonolitos, enquanto que Bjòrnberg define as

características texturais e granulometricas das brechas e areni-

tos.

Ashry (1962) descreve um chibinito, da zona da Pe

dra Balão, cicando além dos minerais mais comuns (feldspatos, n£

felina, egirina e eudialita) também astrofilita, sodalita, hidro

nefelina (variedade de natrolita), pectolita, titanita e fersma-

nita.

Bushee (1971) adiciona, ao mapa de detalhe da zo-

na da Pedra Balão, as descrições petrográficas e algumas estima-

tivas modais de lujauritos, chibinitos, nefelina sienitos vários

e tinguaítos. Cita Bushee sanidina e ortoclásio como os feldspa

tos típicos de tinguaítos e nefelina sienitos, respectivamente.A

lista de minerais citados, tanto nas rochas finas como nas gros-
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seiras, é extensa: feldspatos, nefelina, egirina, eqkeraannita,

biotita, eudialita-eucolita, astrofilita, pectolita, enigmatita,

catapleita, melanita, titanita, lamprofilita, e vários outros a-

cessorios. Bushee mapeia nesta zona, além do lujaurito, ainda o

chibinito e mais três tipos de nefelina sienitos (ver item sobre

geologia).

Gorsky e Gorsky (1974), como petrõgrafos da CNEN,

descrevem grande quantidade de amostras do Planalto. Nessa pu-

blicação, informa-se sobre as descrições de nefelina sienitos,

tinguaítos, fonolitos e várias rochas alteradas hidrotermal e in

temperie amenté. A mineralogía destas rochas é a citada já por

outros autores (e.g., Ellert, 1959; Bushee, 1971), com algumas

interessantes adições. Gorsky e Gorsky são os únicos que citam

olivina (faialita) num nefelina sienito de Quirinos (zona de Cas_

cata) e, além de pseudoleucita, indicam leucita (com geminação

múltipla) num tinguaíto do setor 02 (ver mapa no trabalho comen-

tado) e ainda quartzo secundário (como esferulitos) e opala em

rochas fortemente alteradas (principalmente tufitos); quartzo

primário é descrito em duas ou três amostras (veios de quartzo,

e sienito com quartzo) que, pela localização, devem corresponder

a rochas de embasamento (e.g., do maciço sienítico vizinho de P£

dra Branca (?), cf. Winters e Ebert , 1978; Winters, 1981). Co

mo minerais acessórios, ã lista já indicada por Bushee (1971), a¡

dicionam Gorsky e Gorsky os seguintes: rinquita, rincolita, la-

venita, zireão, e vários opacos (ilmenita, rutilo, magnetita, a-

natásio, pseudobrookita, pirita). A lista de minerais de altera

ção deutérica que foi descrita por estes autores ê extensa: ei-
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tam-se thomsonita, natrolita, analcima e chabazita (COBO zeóli-

tas), calcita, sericita, varias argilas, wavellita, cloritas, a-

pofilita, etc. (alguns destes minerais são encontrados en geodos

da Pedreira Bortolán). Confirmam os autores também a presença

de melanita em nefelina sienitos de Cascata (cf. referência aci-

ma, Machado, 1888). Extremamente interessantes são as descri-

ções da mineralogía de caldasitos e de amostras alteradas hidro-

termalmente (cf. também Gorsky e Gorsky, 1968, 1970; ver item

sobre mineralizações de U e de Zr).

Vários estudos mineralógicos e petrográficos são

apresentados por H. Ulbrich e outros. As variações faciolõgicas

e petrográficas dos lujauritos da Pedra Balão e do Morro do Ser-

rote são descritas sumariamente em dois resumos (Ulbrich et ai.,

1978). 0 nefelina sienito híbrido da Pedreira da Prefeitura ca-

racteriza-se em Ulbrich e Vlach (1978). Estudos de diferencia-

ção mineralógica na Pedreira Bortolán (Ulbrich e Pucci, 1978)mos_

tram a presença de variada mineralogía nos veios pegmatíticos,

geodos, cavidades e juntas de tinguaítos; reconhecem-se mais de

20 minerais, que se ordenam parageneticamente pela relações tex-

turais. Resultados preliminares de trabalhos geológicos e petro

gráficos resumem-se em Ulbrich et al., (1979). Trabalhos identi_

ficando o quimismo dos piroxênios de alguns tipos faciológicos

encontra-se em Ulbrich e Ulbrich (1980) e M. Ulbrich et al.,

(1980) (cf. também Ulbrich e Ulbrich, 1982, para esquemas de cá_l

culo de relação FeJt/Fe2+ nas egirinas).

Trabalho de detalhe é a tese de M. Ulbrich (1983)



A-19.

onde se definem químicamente os principais minerais de nefelina

sienitos. Os feldspatos potássicos são em geral ricos em Or, e

mostram estados estruturais cambiantes. Em muitos fácies coexis^

tem num mesmo cristal microclínios ordenados com fases menos or-

denadas, enquanto que alguns tipos litológicos caracterizam - se

por apresentar só microclínio máximo. As nefelinas são em geral

meio-potássicas, e as suas composições correspondem (nas fácies

de nefelina sienitos de granulação mais fina) a temperaturas de

cristalização (provavelmente magmáticas) da ordem de 700 até

mais de 800°C nos tipos miasquíticos, e de aproximadamente 600°C

nas variedades finas de afinidade agpaítica. Pelo contrário, t¿

pos mais grosseiros exibem nefelinas cujas composições sugerem

temperaturas baixas de cristalização e/ou recristalizaçao (540°

até 500°C). 0 ordenamento dos feldspatos potãssicos, a composi-

ção de muitas nefelinas e o aparecimento de albita (com hábito

tabular ou como pertita) mostram a importância que nestas rochas

adquire o re-equilibramento a baixas temperaturas (em parte sub-?

magmáticas) controladas pelo próprio quimismo peralcalino dos

magmas (e/ou soluções finais?). Os piroxênios, freqüentemente

zonados, mudam a sua composição geralmente até extremos egiríni-

cos; em alguns casos (e.g., nefelina sienitos híbridos) encon-

tra- se zonalidade extrema, de soda augita até egirina (nas bor-

das). Mg-arfvedsonita acompanha alguns fácies agpáiticos, en-

quanto que a biotita, escassa e químicamente muito variável (Mg-

biotitas até annitas), associa-se a fácies miasquíticos.
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A.6. As jazidas de zircão e caldasito

Na década de 30, começou-se intensa exploração

das jazidas de minério de Zr, já conhecidas desde o século passa

do (cf. item sobre Mineralogía). Às pesquisas puramente minera-

lógicas iniciais (e.g., Hussak, 1899; Hussak e Reitinger, 1903)

adicionam-se posteriormente as que também enfatizam os aspectos

geoquímicos e genétic>c fr'-anro, 1945; Franco e Loewenstein,

1948; Loewenstein, 1952; Guimarães, 1948). Zircão e caldasito

são encontrados como veios e como depósitos aluvionais e colu-

viais; os veios de caldasito encontram-se sempre associados a

rochas com intensa alteração hidrotermal, e sugere - se portanto

que o Zr é subtraído da estrutura cristalina dos silicatos prima

rios de Zr e redepositado pela influencia da alteração hidroter-

mal (e.g., Teixeira, 1936; Guimarães, 1948; Guimarães et al.,

1953; Franco, 1945; Gorsky e Gorsky, 1968). As favas de calda

sito são encontradas sobretudo como depósitos transportados; os

minerais constituintes importantes são a baddeleyita e o zircão,

e como minerais acessórios (em parte secundários)-encontra-se se

ricita, magnetita, rutilo, manganita, gibbsita, caulinita e óxi-

dos amorfos de ferro (e.g., Gorsky e Gorsky, 1974). Baddeleyi-

ta apresenta-se, nas favas, como agregados tipicamente botrioi-

dais ou fibro-radiados, enquanto o zircão aparece em mosaicos

granulares e como cristais idiomórficos; as relações texturais

sugerem a substituição da baddeleyita pelo zircão, através da in

fluencia de soluções percolantes, que adicionariam silica (e.g.,

Franco e Loewenstein, 1948; ver também Gorsky e Gorsky, 1968).
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Estudos geoquímicos e de viabilidade econômica fo

ram realizados por Teixeira (1936, 1943), Barbosa (1936) e Guima

rães et al. (1953). Teixeira (1936) não só descreveu em detalhe

várias jazidas e os métodos de mineração, como também sugere pela

primeira vez uma origem hidrotermal para os minerais zirconífe-

ros (destruição hidrotermal de Zr-silicatos primários, como eu-

dialita e outros, e deposição posterior do Zr lixiviado).Frayha

(1948, 1952) cita reservas totais de ZrO2 , inferiores a 100.000

toneladas.

Em 1948, descobriu-se que o minério de Zr era ur£

nífero com conteúdos moderados de U308(e.g., Frayha, 1961, 1962a,

1962b, 1962c). Em 1956, o caldasito era ainda considerado a re-

serva mais importante de minério de urânio do Planalto (Olivei-

ra, 1956b).

Uma discussão geral sobre a geoquímica do Zr, e a

sua possível substituição nas estruturas por U, encontra-se em

Tolbert (1958c). Tolbert foi um dos geólogos que colaborou na

pesquisa das jazidas zirconíferas de Poços de Caldas, para ava-

liar o seu potencial uranífero. Os resultados são apresentados

em duas publicações (Tolbert, 1958a, 1958b) e repetidos numa ter

ceira (Tolbert, 1966). Discutem-se nestas publicações as carac-

terísticas gerais das jazidas, apresentando detalhes sobre 25 Io

cais favoráveis, com avaliações sobre possibilidades e dados so-

bre teores (Zr e U); adicionam-se mapas de anomalias e em parte

também geológicos, de Taquarí, Tamanduá e TTÔS Barras, no inte-

rior do maciço.
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Dirksen (1964) estuda zircão e baddeleyita de va-

rias localidades do distrito (Serrote, Taquari, etc.) e publica

dados sobre conteúdos de Zr, Hf e Nb.

Fujimori e Sardela (1980) e Sardela (1981) estu-

dam amostras de caldasito dos Campos do Serrote, Morro do Taqua-

ri e Brígidas. A composição mineralógica do material é bastante

complexa; predominam zircão (com gelzircão) e baddeleyita, e

mencionam-se ainda como componente menores magnetita, corindón

(?), quartzo (?), fluorita,gibbsita, muscovita, rutilo, mangani-

ta, cromita (?) e columbita. Apresentam-se nesses trabalhos(ver

também Sardela e Fujimori, 1980) teores de U total e lixiviá-

vel, medidos pelo método fluorimétrico. As concentrações de U

total variam de 2500 até 4600 ppm, enquanto o U lixiviável sõ a-

tinge um máximo de 401 desses valores; sugerem estes dados que

a maioria do U encontra-se retido na estrutura dos minerais zir-

coníferos. Em média, os caldasitos do Serrote apresentam maior

teor de U que os de Brígidas e Taquari. As amostras apresentam

equilíbrio radioativo. 0 Th encontra-se em quantidades menores;

as relações Th/U variam, nas amostras analisadas, de 0,14 até

0,70.

Alguns dos problemas relativos ã metalurgia do Zr,

e a utilização do minério na indústria cerâmica, são discutidos

em Angeleri (1942) e Bergstrom e Souza-Santos (1962, 1963).
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A.7. Urânio e nolibdênio

A presença de minerais radioativos, detectada a-

través de traços registrados em chapas fotográficas» foi notada

pela primeira vez no distrito em minerais de Zr (caldasito) por

geólogos da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do DNPM (R.

R. Frayha e outros, cf. Frayha, 1962b). Em 1952, o DNPM recebe

uma comunicação do Geological Survey dos Estados Unidos, infor-

mando sobre a descoberta de U em minério de zircônio, e recomen-

dando a iniciação de pesquisa detalhada. Esta pesquisa começa

em 19S3, através da Divisão de Fomento da Produção Mineral (R.

Frayha, H. Bessa, e outros), em colaboração com os geólogos ame-

ricanos M. White e G. Tolbert, através de convênio do U. S. Geo-

logical Survey e da I). S. Atomic Energy Commission com o CNPq

(e.g., Frayha, 1957, 1962b; Ramos e Maciel, 1974a, 1974b); inau

gura-se assim a "fase americana" de prospecção de urânio no Bra-

sil (cf. também White e Pierson, 1974). Em 1956, cria-se a Co-

missão Nacional de Energia Nuclear, como organismo do CNPq (Ra-

mos e Maciel, 1974b), que desde então supervisiona toda a ativida-

de da pesquisa no Planalto. Em 1960, termina a "fase americana"

e começa a etapa de colaboração com técnicos franceses, cujos re

sultados são resumidos em Grestner (1974) (ver também Ramos e Ma

ciei, 1974a, 1974b). Nesta etapa preliminar de propecção ("fase

americana" e "fase francesa") efetua-se ativa tarefa de levanta-

mentos aerocintilometricos e de caminhamento radiométrico em ter

ra, completada com levantamentos aeromagnatométricos e geológi-

cos de detalhe; relatórios parciais são publicados nos Boletins

da Divisão de Fomento da Produção Mineral, do DNPM (e.g., Frayha,
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1961, 1962a, 1962b, 1962c; Dutra, 1954) e resumos encontram-se

nos relatórios finais de White e Pierson (1974) e Grestner

(1974) e no trabalho de avaliação geral de Ramos (1968), dedicado

a pesquisar a situação do urânio no Brasil. As pesquisas carac-

terizaram aproximadamente 68 anomalias radiométricas, com teores

de radiação acima de 0,36 rar/h (Oliveira, 1974), entre as quais

se destacam principalmente as anomalias do Campo do Cercado (ano-

malia C-09), a do Campo do Agostinho, e a do Morro do Taquari (O

liyeira, 1968). As duas primeiras, como se evidenciou através de

pesquisas posteriores, caracterizam-se por mineralizações de U,

Mo e Zr (e.g., Putzer, 1976), enquanto que a do Morro do Taquari

mostra, além de mineralização disseminada de U, Mo e Zr (e.g.,

Castro e Souza, 1962), também notável concentração de pequenas

jazidas localizadas de caldasito e zircão, ambas uraníferas, já

conhecidas de longa data.

Referências ã geologia e mineralogía do Morro do

Taquar-C, embora esparsas, encontram-se indicadas em Castro e Sou

za (1962), que descrevem molibdenita, pirita e fluorita(em veios

e como minerais disseminados) em furos de sondagem em microsieni.

to (ver também Frayha, 1967, que descreve ura furo de Taquarí).

Gorsky e Gorsky (1974) descrevem olivina basalto en testemunho

de sondagem a 35,5 m de profundidade (a única descrição de um

basalto que estaria localizado nas rochas ígneas do maciço; lo-

calização geográfica correta?). Em afloramentos e em testemu-

nhos de sondagem, descrevem ainda os dois citados autores uma mi

neralogia acessória sumamente variada e complexa (como sulfetos,

sulfatos e fosfatos, acham-se molibdenita, associada a ilsemamú



A-25.

ta e jordisita, além de vivianita, melanterita, strengita, vila-

teita, bassetita, pirita, pirrotita; citam-se também fluorita,

rodocrosita e ferro-rodocrosita, vredenburgita, sitapaita, Jacob

sita, hausmannita, ilmenita e magnetita). Como os minerais mais

importantes, são citados feldspato potássico, sericita, óxidos e

argilas várias. Fujimori (1982a) encontra kalsilita no Mo/ro do

Taquarí, como aparente produto de alteração em rocha potãssica

(cf. também Fujimori, 1977).

A geologia do Campo do Agostinho é rapidamente

drescrita em Utsumi (1971), que identifica também vários minerais

de Mo (molibdenita, jordisita e ilsemannita), com pirita, fluoH

ta, zircão, etc; urânio encontra-se disseminado ou como mine-

rais específicos (não citados ou não identificados). Posterior-

mente, Oliveira (1971) apresenta perfis radiométricos de vários

furos oblíquos de sondagem, e cita, além de feldspato potássico

("sanidina"), também sericita, fluorita e zircão, mencionando

ainda vários minerais de U (autunita, torbenita secundária,coffi_

nita e uranotorianita). Referências sobre a mineralogía de altera

ção encontram-se nas descrições de Gorsky e Gorsky (1970, 1973 e

1974). Citam estes autores, a partir de determinações em teste-

munhos de sondagem, gibbsita, calcita, chalconita, melanterita,

antozonita, e como raridades, ainda astrolita e calcio-urcilita.

Descrevem-se, nos relatórios citados dos dois petrógrafos, tam-

bém zircão, rutilo, ilmenita, titanita, hematita, magnetita e a-

patita. A mineralização mais comum é de pirita uranífera, fluo-

rita, e molibdenita-jordisita-ilseaannita; U encontra-se disse

minado e como autunita, uraninita, coffinita e torbenita. Fuji-
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morí (1974) determina que a maioria das amostras do Campo do A-

gostinho apresenta-se com desequilíbrio radioativo, particular-

mente as que estão sujeitas a intemperismo. 0 autor estuda os

minerais uraníferos com técnicas de autorradiografia, e com mi-

crossonda (retro-espalhamento) e espectrometría. Determina a

presença do U como constituinte de minerais independentes (coffi

nita, uraninita, autunita, e um mineral amorfo de U, com Ca, Si,

Al, Zr, e t c ) , além de observar o elemento disseminado em outros

minerais (particularmente em fluorita, zircão, baddeleyita e po-

wellita, onde substitui cations da estrutura). Dados adicionais

sobre mineralogía e composição (amostras de galeria) são indica-

dos em Fujimori (1980).

Não se publicaram até o momento descrições geoló-

gicas detalhadas da jazida do Campo do Cercado, por enquan-

to o único depósito de U em exploração no Brasil (Mina O.

Utsumi). Indicam-se a seguir alguns dados geológicos e petro

gráficos (L. Barroso Magno e J. Ibrahim com. pessoal; cf. tam

bem Oliveira, 1973). A jazida, da qual se extrai minério pelo

método de cava, encontra-se capeada por uma zona oxidada que, na

superfície, está fortemente intemperizada. A mineralização bas-

tante incomum caracteriza-se pela combinação Mo-Zr-U (como no

Campo de Agostinho), e apresenta forte enriquecimento em U secun

dário ao longo de frentes de óxi-redução. A rocha oxidada,já em

profundidade, é de cor marrom claro ou bege, conservando ainda

bastante intatas as estruturas e as texturas, que no entanto de-

saparecem nas amostras mais intemperizadas. A zona reduzida (i.

e., não intemperizada e mostrando a alteração hidrotermal prima-
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ria) destaca-se facilmente da rocha anterior pela sua cor asare-

lada-esverdeada, mostrando-se freqüentemente enriquecida em U de

deposição secundária (e.g., cono pechblenda). 0 limite entre a

zona de oxidação e a de redução mostra-se extremamente irregular.

Os tipos litológicos encontrados são nefelina sienitos, "tinguaí^

tos" e fonolitos, pseudoleucita "tinguaítos", e brechas de tipos

variados, geralmente localizados na parte central da jazida, e

aos quais se associam as áreas mais mineralizadas. A mineralo-

gía de alteração do Campo de Cercado (em testemunhos de sonda-

gem) é estudada por Gorsky e Gorsky (1974) , que descrevem bre-

chas e rochas alteradas variadas. Os autores encontram, como ini

nerais mais importantes de alteração, sericita, argilas, feldspsi

tos, e óxidos de ferro; citam adicionalmente zircão, rutilo, il_

menita, fluorita, pirita, apatita, colofano, fosfatos uranífe-

ros (fosfuranilita), ilsemannita e jordisita, substancia carbono

sa (?), coffinita, uraninita, e autunita secundaria. Fujimori

et al. (1976) estudam amostras da jazida, encontrando coffinita

e uraninita (esta de oxidação média, U02,i,3), além de citar bien

da, zircão, fluorita, xenotimio e monazita.

Detectaram-se também anomalias radioativas nos a-

renitos da Formação Botucatú, em áreas localizadas perto de Á-

guas da Prata, onde aparecem como pequenos bolsões descontínuos

no arenito, acompanhando veios de uma "ocra" limonítica e zirco-

nífera (Frayha, 1957).

A metodologia da prospecção de urânio, utilizada

pela CNEN e pela Nuclebrás, é descrita em Maciel et ai.(1973b),
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enquanto que considerações sobre as jazidas de urânio no Brasil,

con dados geológicos gerais e avaliações sobre teores,encontras-

se en Ranos e Maciel (1974a, 1974b); Ramos e Fraenkel (1974a,

1974b); Maciel et al. (1973a); Fuzikawa e Chaves (1971), Ma-

ciel e Cruz (1973a) e Oliveira (1973). Considerações sobre a •£

todologia utilizada na lavra da Mina 0. Utsumi, no Campo do Cer-

cado, são discutidas por Barroso Magno (1982). As técnicas de a

valiação e cubagem elaboradas para cálculo de reservas são discu

tidas era varias comunicações (Garcia-Guerra et al., 1976, 1978;

Marques et al., 1980). 0 panorama da pesquisa de urânio no Pla-

nalto, apresenta-se como "case history" em Forman e Angeiras

(1981) e Forman e Waring (1981).

Anteriormente â descoberta de outros tipos de ja-

zidas de U, tanto em Poços de Caldas como ero outras regiões do

Brasil, considerava-se o caldasito e o zircão uranífero (ver i-

tem correspondente) como a reserva mais importante de U do Bra-

sil (e.g., Oliveira, 1956b).

A.8. Torio e ferro

0 Morro do Ferro, na parte central do maciço, é

conhecido como possível reserva de minério de Ferro (magnetita)

desde pelo menos 1934 (Barbosa, 1936). Em 1953, detecta-se urna

notável anomalia radioativa, produzida por acúmulo de Th e seus

produtos de desintegração no laterito (Oliveira, 1956a; Wedow,

1961a). Estudos geológicos de detalhe indicam a existência de

um "stockwork" de veios e diques de magnetita, subverticais e com
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direção NW; os maiores entre eles apresentas largura máxima de

5 ra, e comprimentos de 2G0-5OO m (Wedow, 1967). A anomalia ra-

dioativa estende-se cono una nancha que cobre, aproximadamente,

os afloramentos do "stockwork" de magnetita; adota forma de len

te elíptica de uns 500 i e é de pouca profundidade (10-15 m); a

cubagem mostra reservas significativas de ThO2 e terras raras,da

ordem do milhão de toneladas (Wedow, 1967; Maciel e Cruz,

1973b). Estudos mineralógicos identificam allanita primária, a-

lém de bastnaesita mamelonar-botrioidal, torogummita e ceriani-

ta (Frondel e Marvin, 1959; Wedow, 1967); os três últimos mine

rais são considerados produtos de laterização de allanita (We-

dow, 1961b).

A distribuição das anomalias radioativas no Morro

do Ferro é mostrada em Fujimori et ai., (1980). Fujimori(1982b)

cita, em amostras de sondagens, vários minerais raros. Além de

argilas e sericita, observam-se fluorita, pirita, magnetita, zir

cão, rutilo ou anatasio, e possivelmente também chlopinita e pi-

rocloro. Ao ser consultado por Fujimori, P. Freeborn (Pennsylva

nia State University) encontra, em lámina, a cheralita e sugere

a presença de zircão torífero e de fersunita.

A.9. Alteração hidrotermal e "rocha potãssica"

São bastante escassos os trabalhos realizados até

hoje sobre a alteração hidrotermal no distrito. A relação entre

alteração hidrotermal e mineralização foi reconhecida já desde

cedo, e impulsionou,entre outros, aos geólogos da Comissão Nacio
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nal de Energia Nuclear a sapear, cono unidade independente, a ro

cha alterada, marcada nos mapas cono "rocha potássica". A maio-

ria dos autores sugere que uma das prováveis manifestações do hi

drotermalismo, a deposição de caldasito em fendas, deva-se a des

truição dos silicatos primarios da rocha, com a conseqüente libe

ração do Zr e sua posterior redeposição e recolocação por solu-

ções hidrotermais (e.g., Teixeira, 1936; Guimarães et al.,

1953; Franco e Loewenstein, 1948; Gorsky e Gorsky, 1938). A

alteração hidrotermal relaciona-se também diretamente às jazidas

de U e Mo (ver item sobre ü e Mo). Fluorita de origem hidroter-

mal já foi citada anteriormente (e.g., Frayha, 1967; Castro e

Souza, 1962). A própria rocha potássica é interpretada como re-

sultado de alteração hidrotermal (Frayha, 1950a, 1950b, 1952).

Entretanto, o estudo mais completo até hoje sobre

a alteração hidrotermal deve-se a Moniz (1969). Diferencia este

autor uma suíte de argilominerais (e feldspato potássico) como

produtos do hidrotermalismo. Supõe Moniz uma primeira fase de

hidrotermalismo, com formação de halloysita 4H2O - 2H20, mica po

tássica (sericita), e gibbsita, acompanhada de destruição inten-

sa dos minerais primários. A temperaturas menores, continua o

processo (aparentemente de maneira contínua) com uma segunda fa-

se, gerando-se nesta etapa uma possível zonalidade de mineralo-

gía de alteração, que na periferia das fissuras apresentaria

halloysita 4H,0 - 2H20, seguida de montmorillonita e finalmente

(perto das fissuras) uma zona de mica e feldspato; nesta etapa

depositam-se nas fissuras fluorita, zircão, baddeleyita, etc. Nu

ma terceiTa fase, a temperaturas ainda menores, geram-se associa
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ções de argilominerais e hidróxidos (caulinita e gibbsita, prin

cipalmente). Na última fase, a baixas temperaturas (que se esti

mam por volta dos 130°C) depositou-se zircáo, baddeleyita, e 6xi

dos de ferro e manganês, conjuntamente com a maioria dos minerais

de U. Aparentemente, o autor interpreta esta zonalidade como o

resultado de uma única pulsação hidrotermal, a qual, ao circu-

lar, diminui a sua temperatura e muda, por interações com a ro-

cha encaixante, a sua composição. Eventualmente, o processo po-

de ser também visualizado como o resultado de várias pulsações,

cada uma das quais pode repetir o esquema assinalado acima.

Estudos químicos mostram o enriquecimento das ro-

chas alteradas ("rocha potássica") em K20, por alteração hidro

termal que converte a rocha original (grosseira ou fina) essen-

cialmente em agregado de feldspato potássico e sericita; os teo

res citados na literatura variam entre 7 e 15-161, com uma média

ao redor de 10-12* de K20 (Frayha, 1950a, 1950b, 1952; Almeida

et ai., 1978). Constitui-se esta rocha portanto em fonte poten-

cial de potássio (e.g., Ilchenko e Guimarães, 1953) uma vez re-

solvido o delicado problema da destruição das redes cristalinas

dos dois minerais citados, para permitir a liberação do K (e.g.,

por conversão em zeólitos, kalsilita, etc; cf. Frayha, 1950b;

Almeida et ai., 1978). Os estudos nesse sentido começaram faz

tempo, não se obtendo ainda uma solução economicamente rentável.

Já foi sugerido utilizar a rocha do distrito (tanto a rocha po-

tássica como a sienítica-fonolítica) como fertilizante através

do método de "rochagem", que consiste em adicionar ao solo dire-

tamente a rocha finamente triturada (Leonardos et al.t 1976). H

chenko e Guimarães (1954) tentam aumentar a utilidade da rocha
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potássica, por meio de tratamento químico. Por outro lado, as

rochas do maciço (e a rocha potássica) já foram utilizadas na in

dústria do vidro (e.g., Cunha e Lobo, 1937; Frayha, 1950).

A. 10. Bauxitas e alteração intempéries

0 distrito de Poços de Caldas destaca-se do ponto

de vista econômico sobretudo pela importancia de suas jazidas de

bauxita. A bauxita forma-se tanto dentro do maciço, em áreas de

relevo suave (bauxita de campo) como nas topografias mais íngre-

mes (topo e encostas do dique anelar, etc.) (bauxita de encos-

ta) (Teixeira, 1937). No total, calcula-se uma reserva aproxima

da de uns 40-60 milhões de toneladas de bauxita, com uma média a

cima de 501 de A12O, (D. Williams, com. pessoal). As primeiras

pesquisas sistemáticas de bauxita só começam em 1934, quando o

engenheiro Paiva Oliveira constata definitivamente a presença da

bauxita no Planalto (Barbosa, 1936).

As primeiras referências ã bauxita já são antigas,

nas quais se discutem principalmente os aspectos geolõgico-econô

micos (e.g., Barbosa, 1936; Pinto, 1937, 1938; Souza - Santos,

1937; Teixeira, 1937). Barbosa (1936) faz as primeiras descri-

ções sistemáticas das jazidas, apresentando também análises quí-

micas de rochas frescas e alteradas. Souza-Santos (1937) ident¿

fica, em lâminas petrográficas, gibbsita e diásporo como os prin

cipais minerais de alteração; supõe que a bauxitização é bastan

te antiga, tendo-se se processado sob clima diferente do atual.

Os primeiros trabalhos experimentais sobre a alteração deven - se
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a Ilchenko e Guimarães (1954). Ashry (1962) estuda duas amos-

tras isoladas de aglomerado vulcânico e tinguaíto, alterados in-

tempericamente, e encontra, além de quartzo secundário,vários ou

tros minerais de alteração (caulinita, illita, óxidos, meta-

halloysita).

Os primeiros trabalhos paragenéticos sobre a bau-

xita devem-se a Harder (1952) e Weber (1959a, 1959b). Harder ex

plica a transição brusca entre a rocha alcalina e a bauxita pela

conversão direta dos minerais primários em minerais de alteração

(e.g., nefelina em gibbsita) e mostra também o que considera o

perfil típico de alteração. Weber apresenta o primeiro trabalho

detalhado sobre a bauxita de Poços de Caldas. Divide as ocorrên

cias nc Planalto em quatro tipos: a) cascalho bauxítico super-

ficial (nodular e/ou fragmentário); b) bauxita homogênea (in s¿

tu, ãs vezes mostrando juntas reliquiares, com alvéolos, friá-

vel); c) bauxita nodular com matriz argilosa; apresenta nodu-

los, tubos e agregado irregulares, em matriz argilosa (caulíni-

ca?); d) bauxita de substituição, homogênea, em matriz argilo-

sa: a textura sugere,neste caso, bauxitização de argilas. Des-

creve o autor os diversos tipos litologicos primários, diferen-

ciando as rochas mais novas (fonólitos, alguns nefelina sieni-

tos), do grupo mais antigo (que para Weber são chibinito, lujau-

rito, e as rochas do embasamento). Cita Weber também processos

semelhantes de bauxitização nas rochas do embasamento. A bauxi-

tização é considerada fenômeno recente e ainda estaria em pro-

gresso. A maior intensidade de bauxitização dá-se nas encostas

dos diques anelares, onde as precipitações são maiores. Poços
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de Caldas, para Weber, oferece, junto COB épocas de intensa pre-

cipitação (dezembro até aarço), outras totalmente secas, portan-

to condições ideais para bauxitização. A percolação das águas é

considerada necessária, já que a bauxita so se desenvolve em á-

reas de drenagem n^rfeita. Distingue Weber a bauxitização dire-

ta (a partir de rocha fresca) da indireta (por dessilicatização

de argilas); a última seria, para o autor, a mais abundante em

Poços de Caldas, e encontra-se no interior do distrito.

Dados mineralógicos adicionais sobre minerais das

bauxitas encontram-se em Souza-Santos e Santini (1963).

Os primeiros estudos mais abrangentes sobre a al_

teração intempérica, em geral, devem-se a Moniz (1969). Para Mo

niz, os depósitos supérgenos do Planalto são de três tipos: a)

bauxitas; b) argilas residuais de regiões elevadas; c) argi-

las refratárias de baixadas. As bauxitae formam-se, segundo Mo-

niz, diretamente da rocha fresca (e não a partir de argilas), a-

presentando como minerais mais importantes gibbsita e cliaquita,

freqüentemente acompanhadas por quantidades variáveis, porém ge-

ralmente subordinadas, de caulinita e illita; goethita e boehrai

ta são minerais mais raros. Nas rochas alteradas in situ, obser

vam-se fraturas reliquiáreis, notando-se passagem de uma zona ae

halloysita 4H,0 (desenvolvida nas fraturas) até a rocha fresca,

passando por uma zona intermediária com bauxita; esta estrutu-

ra sugere a transformação de bauxita em argila, por ressilicati-

zação, processo que também se observa nas bauxitas depositadas
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nas partes baixas das encostas. As argilae residuais formam-se

in situ sobre rocha fresca, apresentando com maior freqüência

as associações illita-caulinita, ou illita - caulinita -gibbsita,

ou caulinita-gibbsita. As argilas refratárias de baixada se en-

contram nas partes baixas das encostas e ao longo dos cursos de

córregos e rios; os depósitos são escuros na parte superior(por

•presença de quantidades significativas de matéria orgãnica)e cia

ros a brancos nas partes inferiores. Mineralógicamente, obser-

va-se nestes depósitos geralmente uma combinação de caulinita,

illita e gibbsita, com a gibbsita dominando nas partes superio-

res do perfil, para desaparecer gradativamente em profundidade,

à medida que aumenta o teor de mica; paralelamente, o teor de

A12O, diminui de aproximadamente 501 até 291.

Moniz et ai. (1972) estudam os veios de argilomi-

nerais associados às bauxitas e rochas incipentemente alteradas.

Diferenciam-se dois tipos de veios, os de aspecto porcelanãceo

("colofánico"), constituído por halloysita.4H20 (com litioforita

acessória), e os com caulinita e gibbsita. Os primeiros são

associados tanto à bauxita como à rocha em alteração, e neles en

contram-se gibbsita secundária, em fissuras e cavidades; estes

veios formam-se ao longo de fissuras, e são prévios ã bauxitiza-

ção. Os veios com caulinita, pelo contrário, supõem-se formados

por ressilicatizaçao de bauxita.

Marchetto e Barbosa (1973) estudam a bauxitizaçâo

de sienitos, cujos minerais félsicos passam a gibbsita, enquanto
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que os raáficos se transforma» em goethita; "limonita" preenche

fraturas e cavidades.

Gorsky e Gorsky (1974) determinan cliaquita, gibb

sita e, em algumas amostras, também quartzo secundario (?) em m£

terial intemperizado.

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

vide em depósitos de borda ("rim deposits") e depósitos do pla-

nalto ou de campo ("plateau deposits"). Dos dois, os primeiros

são mais espessos (4-7 m), mais contínuos e homogêneos, e mais

ricos em A12O,; localizam-se geralmente sobre "tinguaítos" e en

contram-se em toda a extensão do dique anelar. Os do segundo ti

po acontecem no interior do maciço, desenvolvendo-se tanto sobre

nefelina sienitos como "tinguaítos", são menos espessos (2-4 m),

e também menos ricos em A12O,.

Almeida descreve em detalhe alguns perfis. Os ¿fe

pósitos de borda ou encosta apresentam-se com perfil típico. Na

parte superior, encontram-se, geralmente por debaixo das cris-

tas, as bauxitae fragmentárias ou de cascalho, que representam,

pelo menor em parte, bauxitas transportadas; distinguem-se pela

presença de fragmentos (freqüentemente concreçoes) de bauxita em

matriz bauxítica-argilosa. Seguidamente, observa-se um horizon-

te de bauxita coerente, cuja textura é dominada por gibbsita mi-

crocristalina; apresenta-se ora maciça, ora com estratificaçao

ou laminação secundárias, por vezes também esponjosa-alveolar(es_

pecialmente nas partes mais inferiores deste horizonte). Final-
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mente, encontra-se por debaixo um horizonte de bauxita friâvel,

diretamente colocado sobre a rocha fresca, com a qual os conta*

tos são em geral extremamente bruscos. A média química destas

bauxitas, bastante homogênea, é de SiO,, 3,4-4,01; A120J,56-571

e Fe2Os, 9,01, com algo de Ti e Mn. Os minerais encontrados nas

bauxitas de encosta são principalmente gibbsita e, em menores

proporções, caulinitas ordenadas e desordenadas, halloysita. 2H2O,

goethita e magnetita (residual). Em juntas, encontra-se óxidos

de Mn; não se descobriu o mineral de Ti (que eventualmente pode-

ria ser anatásio) e não se observou quartzo.

Nos depÓ8Íto8 de planalto encontra-se perfil seme

lhante. A bauxita superior é a de fragmentos, por vezes com es-

pessura superior a um metro, com abundantes concreções. A baux¿

ta coerente ocorre como crosta dura, por baixo da qual encontra-

se, em geral, escassa e rara bauxita do tipo friável. Separando

a bauxita da rocha fresca, observa-se geralmente um horizonte de

argila. A mineralogía das bauxitas no planalto é semelhante à

encontrada nas encostas, adicionando-se apenas muscovita (illi-

ta?) no horizonte inferior de argilas. Os depósitos do planalto

são bastante inhomogéneos, com média química SiO,, 4 - 7 1

A12O,, 53-55% e Fe20,, 8-9%. A bauxitização é considerada re-

cente. No interior do maciço, estima-se que a camada de argila

e as bauxitas formam-se conjuntamente, em função de variações na

percolação: a menor percolação, maior facilidade para formação

de argilas, que por outra parte se encontram como depósitos em

encostas suaves ou no fundo dos vales. Alguns estudos efetuados

em amostras de exfoliação, colhidas de matacões expostos ao in-
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temperismo, mostra passagem gradacional e direta de mineralogía

primária (aáficos, nefelina e feldspatos) para gibbsita e goethi

ta, sem a formação intermediária de argilas e micas. Almeida

também discute as variações químicas que acompanham a bauxitiza-

ção.

A.11. Consideraçõe finais

Os comentários precedentes permitem estabelecer

um panorama geral dos conhecimentos sobre o distrito.

Nota-se, em primeiro lugaT, um grande acúmulo de

dados petrográficos e mineralógicos. Entretanto, faltam quase

por completo os estudos paragenéticos; as exceções são as inve£

tigações realizadas sobre as bauxitas, onde vários autores indi-

cam seqüências de cristalização de argilas e hidróxidos. A lis-

ta completa de minerais citados para o maciço, já muito extensa,

deve ser considerada com um certo cuidado. Assim, alguns auto-

res determinam quartzo secundário em rochas alteradas (Gorsky

e Gorsky, 1974; Ashry, 1962), que não é citado por outros (e.

g., Almeida, 1977). Muitos minerais são meramente citados nas

publicações (e.g., cálcio-urcilita, xenotímio, fersmanita, mela-

nita, cromita, corindón, astrolita, substância carbonosa, vila-

teíta, strengita, cheralita, e vários outros) sem que no entanto

sejam adequadamente definidos (acompanhando dados sobretudo ópti

cos, químicos, de micros sonda e de difratometria de raios X). Es_

tas identificações devem ser consideradas tentativas, jã que não

i possível ao leitor julgar se se trata, nestes casos, de meras
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suposições,ou identificações definitivas. Gorsky e Gorsky (1974)
i

descreve» olivina basalto em furos de sondagem do Morro do Taqua
i

rí (xenólito en rocha alcalina?); entretanto, não se observa»
i

manifestações basálticas posteriores às rochas alcalinas no pía-
i

nalto. À indefinição nestas determinações mineralógicas, adicio
i

na-se ainda uma grande falta de estudos petrográficos-petrológi-
i

cos das rochas do maciço.
i

i
i
i

As atividades de pesquisa geofísica foram inten-

sas no planalto (cintilometria, magnetometria) embora pouco foi

publicado até o momento. Panorama idêntico observa-se para o ca

so das bauxitas, que foram intensamente pesquisadas, sobretudo
i

para a determinação de teores e cubagem.
i

i

i

Pouco se sabe, até o momento, sobre a estruturado

maciço em conjunto. Oispõe-se ainda de escassos dados para iden
i

tificar, por exemplo, os tipos de fraturas existentes no planai-
i

to, o possível controle de localização dos vários corpos ígneos
i

(e das mineralizaçoes), e a forma dos corpos plutônicos e vulcâ

nicos. Uma melhor compreensão dos controles que localizam as o-

corrências alcalinas em geral, e a de Poços de Caldas em particu

lar, depende de estudos regionais, que nos parecem ainda muito

incompletos; em especial, nota-se a ausência de estudos geofísi^
i

cos (e.g., de sísmica regional) através dos quais poder-se-ia co
i

nhecer a estrutura da crosta na região do maciço de Guaxupé e i-
i

reas vizinhas. As interpretações geotectónicas indicam,como con
i

clusão geral, que a localização do maciço se relaciona com a his
i

tória da Bacia do Paraná (e.g., Almeida, 1971). Elevar a proje-
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ção de uma falha oceânica ao "status" de controladora de fenome

nos estruturais e magmáticos, como pretendem Sadowski e Dias Ne-

to (1981), parece-nos no momento idéia interessante, porém ainda

com pouco fundamento geológico e sobretudo geofísico. Devem ser

também retomados os estudos geomorfológicos, que podem ajudar

grandemente na determinação de estrutuas gerais, não visíveis em

mapeamentos rotineiros.

Merecem reparo os dados geocronológicos. Até que

ponto as datações K/Ar indicam idades de resfriamento magmático,

num sistema geológico que esteve continuamente aquecido por mui-

to tempo (e ainda o está), haja visto a proeminência da altera-

ção hidrotermal no distrito?
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RESUMO

Com base em observações no Planalto de Poços de

Caldas, e numa revisão bibliográfica, apresenta-se proposta para

a classificação das brechas subaéreas e intratelúricas de origem

ígnea. Engloba-se no termo "brecha ígnea" todas as rochas clás-

ticas de origem ígnea, cujos clastos (de angulosos até* arredonda

dos) sejam maiores do que 2 mm. A classificação proposta divide

as brechas em vulcânicas subaéreas, vulcânicas intratelúricas(de

conduto) e plutônicas. As brechas vulcânicas subaéreas são as

autoclásticas de derrame (incluindo as de ajuste, de talus e de

colapso externo e interno de domos vulcânicos), as piroclásticas

aerotransportadas (tufitos, lapillitos), os depósitos piroclásti-

cos de fluxo (entre os quais se encontramos ignimbritos e os de-

pósitos freato-magmáticos de "maare") e as brechas epigenéticas

associadas ao vulcanismo (entre as quais os lahars são as mais

importantes). As brechas subvulcânicas de conduto compreendem

as autoclásticas (de fricção, etc.), e xenolíticas de conduto

(com matriz de rocha vulcânica) e o importante grupo de brechas

de conduto que resultam da atividade explosiva. Estas últimas

dividem-se principalmente em brechas não-intrusivas (de colapso,

do tipo "shatter" ou de fragmentação, e as que se encontram como

brechas "quebradas" ou zonas"craquelêes") e intrusivas de condu-

to (do tipo tufisítico, geralmente com matriz predominante ou pe

Io menos abundante,e os aglomerados e brechas intrusivas, geral-

mente com pouca matriz); utilizando características estruturais,

apresenta-se um esquema de geração destes vários tipos, em parte
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baseado em modelos da literatura. As brechas plutõnieas são di-

vididas em brechas protoclasticas de contato e fricção (catacla-

sitos e milonitos), agmatitos, brechas de substituição e brechas

de corpos menores (provavelmente colocadas por mecanismos tufisí

ticos).

Revisam-se os termos texturais e estruturais uti-

lizados para descrever as brechas e propõe-se adicionalmente que

se enfatizem na descrição tanto as características dos clastos

(tipo, seleção, arredondamento, tamanho, etc.) como também as re

lações clastos vs matriz; identificam-se assim três tipos de bre

chas: "clast-supported", "clast-matrix supported" e "matrix -

supported".

Em todos os casos, revisam-se os possíveis meca-

nismos que levam ã formação do material brechóide.
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AS BRECHAS SUBAÉREAS E INTRATELÚRICAS DE ORIGEM ÍGNEA: REVISÃO

E PROPOSTA PARA UMA CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICA

O tema das "brechas de origem ígnea" surge natu-

ralmente ao estudar as rochas ígneas, especialmente as que se co

locam através de fenômenos vulcânicos ou como corpos intrusivos

rasos. Os trabalhos petrográficos e de mapeamento realizados pe

lo autor em Poços de Caldas o confrontaram, mais de uma vez, com

material vulcanoclástico que, longe de ser homogêneo nas suas ca

racterísticas texturais e estruturais, mostrava variadíssimas fe.i

ções. As tentativas de interpretação geológica levavam, frequen

temente, a situações de perplexidade e incompreensão. Nada mais

natural, então, que suplantar este estado de ignorância por ten-

tativas de racionalização, através de revisões do tema e propos-

ta de uma classificação geológica. 0 trabalho aqui apresentado

restringe-se ao já complexo grupo das brechas subaéreas e intra-

telüricas; felizmente para o autor, as brechas subaquosas são

praticamente inexistentes em Poços de Caldas e estão excluídas

desta discussão.

A grande maioria das brechas de origem ígnea for-

ma-se em ambiente vulcânico ou subvulcânico, registrando portan-

to todas as complexas interações possíveis entre processos epige_

neticos e vulcânico-subvulcânicos. Mais do que no caso das ro-

chas ígneas maciças "convencionais", a caracterização da brecha

ígnea não se esgota na descrição da própria rocha; devem-se ain

da adicionar, como extremamente significativas, observações so-
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bre o ambiente geológico de colocação.

Este enfoque parece-nos muito importante, já que

as brechas de origem ígnea só podem ser interpretadas, geralmen-

te, através do conhecimento do contexto geológico de sua coloca-

ção. Justificam-se assim, mais do que classificações baseadas

em processos, aquelas que enfatizam os ambientes geológicos.

I. A DEFINIÇÃO OE BRECHA DE ORIGEM ÍGNEA

Brecha de origem ígnea ê a formada diretamente p£

Ia atividade ígnea. O termo inclui portanto brechas vulcânicas,

geológicamente as mais numerosas e importantes, e as plutônicas.

Os processos geológicos diretamente responsáveis pela formação

de brechas são dos mais variados, e compreendem principalmente os

seguintes (em parte, segundo Anderson, 1933):

A. Erupção subaquosa de lava, em parte invadindo sedimentos

(hialoclastitos, peperitos, "pillows", etc.)

B. Fricção(brechamento de crosta sólida do derrame ainda em mo-

vimento; brechamento mecânico das rochas encaixantes pelo

magma; etc.)

Ç. Invasão tranquila de magma na rocha encaixante (agmatitos)

D. Desmoronamentos (parte frontal de lavas aa, crosta externa

Ce domos vulcânicos, etc.)
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E. Deslizamentos de encostas de vulcões(lahars acompanhando e-

rupções; lahars por ruptura de lagos de cratera, etc).

JF. Erupções com participação de lava (rochas piroclásticas e ig

nimbritos vários; erupções vulcanianas, peleanas, por fissu

ras, strombolianas, etc.; em parte, erupções através de la-

gos de cratera, campos de neve, e t c ) .

G. Erupções freáticas e freato-magmáticas (as primeiras sem a

participação de magma, as segundas gerando "base surges").

Na maioria dos casos, os depósitos resultantes de

tais atividades são constituídos essencialmente por rochas íg-

neas, seja como clastos maiores, seja constituindo a matriz. Es_

ta característica é bem observada no caso das brechas de origem

vulcânica. Fisher (1960b) indica que "brecha vulcânica é a ro-

cha composta predominantemente por fragmentos angulosos maiores

de 2 mm, colocados em matriz subordinada, de qualquer composição

ou textura, ou até sem matriz; ou, alternativamente, composta

de fragmentos maiores não vulcânicos, colocados em matriz vulcâ-

nica". Wright e Bowes (1963) assinalam que a definição exclui

algumas brechas vulcânicas constituídas de fragmentos acidentais

(e.g., brechas várias de explosão); alternativamente, incorpora

ao conjunto todas as brechas sedimentares, com clastos vulcâni-

cos, formadas por processos epigenéticos. Os autores citados

propõem, portanto, definir como brecha vulcânica toda brecha for

mada em conseqüência de fenômenos vulcânicos, independentemente

de sua litologia; esta proposta é hoje a aceita pela maioria

dos autores.
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Contudo» a classificação ainda não é* inteiramente

satisfatória. Nem todos os clastos destas brechas são "angulo-

sos" (cf. a definição de Fisher), já" que são bastante comuns as

brechas que apresentam clastos arredondados (e.g., "pebble dikes"

de origem vulcânica, muitas brechas mineralizadas de conduto, Ia

pillitos com lapilli de acreção, e t c ) .

Uma definição cuidadosa de brecha de origem ígnea

deve portanto incluir também os "aglomerados", geneticamente e-

quivalentes às brechas de clastos angulosos. Prefere-se aqui a

seguinte definição: brecha ou aglomerado de origem ígnea é toda

rocha com fragmentos, angulosos a arredondados, maiores de 2 mm,

formada exclusiva ou predominantemente pela ação de processos t£

neos, ou que acompanham processos igneos.

A designação das brechas por nomes compostos e adjetivados

Existe consenso entre vários autores que nomes com

postos e adjetivos devem ser usados com algum cuidado quando se

descrevem brechas (cf. Wright e Bowes, 1963).

Em princípio, nomes compostos devem identificar o

ra o processo de formação da brecha, ora a litologia dos clastos

maiores. Assim "brechas de intrusão" ou "brechas de explosão"

são brechas geradas por intrusão de magma (brechando, por exem-

plo, a rocha encaixante) ou por explosão (com ou sem participa-

ção de magma). Analogamente, "brechas de granito" ou "brechas

de basalto" refere-se à constituição litologica dos clastos maio

res dominantes.
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Os adjetivos são utilizados ora para definir ca-

racterísticas geológicas e estruturais da brecha, ora para iden-

tificar a constituição (granulometrica ou litológica) da matriz.

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

quanto que "brecha tufítica" ou "brecha basáltica" definem rochas

cuja matriz é formada por material tufítico ou basáltico, respec

tivãmente.

II. TERMOS TEXTURAIS E ESTRUTURAIS UTILIZADOS NA DESCRIÇÃO DE

BRECHAS

As brechas de origem ígnea apresentam fragmentos

e são portanto rochas clásticas. Para sua descrição, justifica-

se inteiramente a utilização da nomenclatura de rochas sedimentei

res, como já vem sendo feito pela maioria dos autores. Nos para

grafos seguintes, é* definido o significado dos termos a serem u-

tilizados, que também se encontram resumidos na Tabela B-1.

Clastos vs. matriz

A diferença entre clastos e matriz e mais ou me-

nos arbitrária, e depende de definições. Adota - se aqui, como

guia aproximado, definir como matriz os clastos cujo tamanho é

1/10 (ou menos) do tamanho dos clastos maiores.
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TABEIA B-l

TERMOS UTILIZADOS HA DBSCRXÇXO DE BRECHAS DE ORIGEM ÍGNEA
(Ver texto para discussão)

Definição de brecha ou aglomerado de origem ígnea: rocha clistica ge
rada por processos ígneos, coa clastos maiores de 2 ••«an-
gulosos a arredondados, de qualquer litologia (sais de 25%
de clastos «alores vs matrix).

Litologia dos clastos: brecha oligomlctica (ou monolitológica)i
brecha polimíetica (ou polilitológica).

Relações entre clastos e matrixt "Clast-supported", "Clast-matrlx sif>
ported", "Matrix-supported".

Cariter dos clastost essenciais, acessórios ou acidentais.

CARACTERIZAÇÃO DO CLASTO

GranulOMetriat escala granulomitrica (cf. Tabela B - 4 ) .

Format equidimensional, laminar, tabula», prolate(Pettijohn,1975).

Angulosldadei angulosos, subangulosos, subarredondados, arredondados
(Pettijohn, 1975).

Litologiai indicar coaposiçio petrográfica.

Texturas maciço, pumiceo, escoriáceo, vesicular-amigdalõide, orien-
tado, etc.

CARACTERIZAÇÃO DA MATRIZ

Granulomtria, forma, angulosidad*, litologiax ver caracterizaçio do
ciasto.

Texturai indicar se os espaços entre os clastos estão total ou par-
cialmente preenchidos por matrix.

Matrix magmática vs matrix clásticat se os clastos maiores estão ci-
mentados por magma, indicar mineralogía, textura, granula-
ção (agmatltos, clastolavas, ver Tabela B-io).
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Proporção de clastos maiores necessários para definir una "bre-

cha-

Una brecha vulcânica (ou aglomerado vulcânico)é de

finida como a rocha com mais de 251 de clastos maiores. Para

rochas intermediarias, utiliza-se a mesma nomenclatura das ro-

chas sedimentares. Assim, uma rocha com 90\ de cinza e 101 de

blocos é um "tufito brechõide". Mantêm-se, desta maneira, o pa-

ralelismo com a classificação das rochas sedimentares (Pettijohn,

1975).

Observe-se que neste aspecto não existe consenso

entre os autores. Schmincke (1974) assinala que na literatura

se recomendam proporções mínimas de 15 até 401 de clastos, para ¿

dentificar a brecha ou o conglomerado.

Litologia dos clastos: oligomTctico vs. polímTctico (ou mono -

vs. polilitológico)

Os clastos maiores de brechas e conglomerados po-

dem ser de um so tipo, ou de varios tipos litológicos. Este as-

pecto, que tem implicações geológicas, cita-se na literatura de

varias formas (oligo- vs. polimíctico; mono- vs. polilitológi-

co; mono- vs. poligênico; cf. Tabela B-2). Das três alternate

vas indicadas, parece-nos insatisfatória apenas a proposta por

Hatch e Rastall (1971), pela utilização do sufixo "genético": no

contexto das brechas e conglomerados, urna rocha "poligenetica"

não é, certamente, uma rocha que passou por varias etapas genéti.



TABELA B-2

NOMENCLATURA PARA IDENTIFICAR O CARACTER MONO- OU POLILITOLOGICO OE BRECHAS E CONGLOMERADOS

AUTOR

Pettijohn. 1975 (entre outros)

Schmincke, 1975;

Parsons, 1969;

Fisher, 1960a

Hatch et al., 1971

NOMES PROPOSTOS

Oligoaiictico
Polimictico

Monolitológico

Polilitolõglco(ou heterolitológico)

Monogenêtico
Poligenêtico

UTILIZADO PARA

Conglonerado»

Brechas vulcânicas

Conglomerados

60
I
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cas, como sugere o termo!

Relações entre clastos e matriz

Urna característica textural de fundamental impor-

tância, que deve ser registrada, é a que indica as relações en-

tre matriz e clastos maiores (ver consideração no item III.2.2b,

e Tabela B-9, sobre brechas de conduto). Algumas brechas apre-

sentam os clastos maiores imbricados e em contato, dominando a

textura (e.g., brechas de derrame, ver item III. 1.1.). No extr£

mo oposto, situam-se as rochas com seus clastos maiores totalmen

te imersos em matriz (e.g., os ignimbritos com lapilli e pedra-

pomes em matriz dominante de tufito). Estas características, pe

Io menos em parte, são diretamente relacionadas ao processo gene

tico. Em Sedimentologia, esta relação ê utilizada para definir

índices classificatorios. Assim, Dunham (1962) estabelece uma

classificação adicional para as rochas carbonáticas elásticas,

que se encontra resumida na Tabela B-3; as relações clastos - ma

triz das rochas indicam bastante adequadamente os ambientes esp£

cíficos de deposição (e.g., de maior ou menor energia).

Para a descrição das texturas de brechas, propõe

-se aqui utilizar termos semelhantes aos indicados na Tabela

B-3, que infelizmente são de difícil tradução para o português.

São os seguintes:

Sustentada por olaetos ("clast supported"): os clastos maiores

estão todos em contato direto entre si nas três dimensões do es



TABELA B-3

CLASSIFICAÇÃO OE ROCHAS POR MEIO DAS RELAÇÕES MATRIZ/CLASTOS

(Exemplo das rochas carbonáticas elásticas, Dunham,1962)

ROCHAS CARBONÁTICAS NÃO RECRISTALIZADAS

ESTRUTURAS CLÁSTICAS

COM LAMA CARBONATICA

"rtUD-SUPPORTED"

<10% clastos

Lamito carbonâtico

(calcilotito)

10* clastos

"tiackestone"

(caleilutito calcarenltico)

SEM LAMA

"GRAIN-SUPPORTED"

"Grainstone"

(calcirudito ou calcarenito)

ESTRUTURAS NAO
CLÁSTICAS

"Boundstone"

(biolitito)

I
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paço, e a textura é definida, portanto, pelos clastos. Os espa-

ços entre os clastos maiores estão ora vazios, ora preenchidos

por matriz, cimento, ou mineralizaçoes (Figura B-la).

Sustentada por matriz ("matrix-supported"): os clastos maiores

estão separados, nas três dimensões do espaço, por matriz, que

portanto define a textura da rocha (Figura B-1b).

Sustentada por olastos e matriz ("clast-matrix-supported"): uma

textura intermediária entre as duas anteriores, com os clastos

maiores parcialmente em contato entre si, e parcialmente separa-

dos por matriz (Figura B-1c).

Caráter dos clastos: essenciais, acessórios e acidentais

Os clastos (maiores ou da matriz) que derivam di-

retamente do magma juvenil, ligado ao processo vulcânico ou plu-

tônico em consideração, são chamados de essenciais . Fragmentos

de rocha ígnea pré-existente, cogenética ao material juvenil,

são chamados de acessórios , enquanto que os fragmentos de rochas

estranhas ao evento ígneo são denominados de acidentais (e.g.,

Pettijohn, 1975; Schmincke, 1974).

Caracterização dos clastos e da matriz

A descrição da matriz e dos clastos é fator impor

tante para definir geneticamente a brecha. Nesta descrição, de-

vem-se incluir informações sobre granulometria, litologia, textu



B-14,

FIGURA B-1. Tipos d« brechas segundo as ralações clastos vs. ma_

triz. Escala arbitrária nos tris casos, sagmantot

garalmantt representando alguns cm ou decímetros.

¿) Sustentada por clastos ("clast>supported"). Ttx

tura dominada por clastos que se sustentam mutuamert

te. Hatrlz intersticial escassa, freqüentemente êu

sente, b) Sustentada por clastos e matriz ("elast-

matrlx supported"), com clastos parcialmente susteft

tados por matriz, parcialmente em contato mútuo, ç)

Sustentada por matriz ("matrix-supported"), clastos

totalmente envolvidos por matriz, sem contatos mú-

tuos.
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ra, forma, ângulosidade, etc. (ver Tabela B-1).

A es cala granulométrica adotada é a proposta por

Fisher (1961), que apenas modifica ligeiramente uma anterior, a

de Wentworth e Williams (e.g., Pettijohn, 1975), de modo a adap-

tá-la à das rochas sedimentares. A classificação granulométrica

das brechas de origem vulcânica, é mostrada na Tabela B-4. Ob-

serve-se que, embora o termo "brecha" (ou "aglomerado") vulcâni-

ca deva ser utilizado para rochas com clastos superiores a 2 mm,

razões históricas consolidaram a denominação de "lapillito" e

"tufito de lapilli" exclusivamente para os depósitos piroclásti-

cos aerotransportados, com fragmentos de 2 até 64 mm, reservan-

do-se o termo "brecha" para os equivalentes constituídos de fra¿

mentos maiores (Tabela B-4; Fisher, 1961; Pettijohn, 1975).

Os depósitos epigenéticos diretamente associados ao vulcanismo

(essencialmente lahars) são classificados segundo a nomenclatura

das rochas sedimentares comuns (Tabela B-4; ver também item

III.1.4).

A classificação dos fragmentos em "anguloso","sub

anguloso", "subarredondado" e "arredondado", segundo o maior ou

menor arredondamento das arestas (Pettijohn, 1975), aplica-se a

qui de maneira qualitativa, devido ã dificuldade de separar vi-

sualmente os diversos tipos e aplicar medições mais rigorosas.

III. CLASSIFICAÇÕES GENÉTICAS VS. GEOLÓGICAS

São várias as classificações genéticas propostas



TABEIA B-4

CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÊTRICA DOS VARIOS TIPOS DE BRECHAS DE ORIGEM VULCÂNICA

(modificado de Fisher,1961)

Tamanho
(Mi)

>256

256

128

64

32

16

8

4

2

0,5

0.2S0

0.125

<0,0625

NOME DA PARTÍCULA

Rochas

Bloco

Calhao

Seixos

Grão

Partícula de
silte ou argila

Rochas
Piroclisticas*

Blocob

(Bomba)

Blocob

(Bomba)

Partícula
de

lapilli

Partícula
de

cinsa grosseira

Partícula de
cinxa fina

AGREGADO CONSOLIDADO

Rochas
Piroclásticas*

Brecha grosseira
(Aglomerado)

Brecha fina
(Aglomerado)

Lapillitos(Tufi-
to de lapilli)

Tuf i to
grosseiro

Tufito fino

Brechas autoclisticas
e de condutos

Brecha0

(Aglomerado)

Tufisito

Laharsd

Brecha
(Conglomerado)

Arenito

Slltlto e
argilIto

at aerotransportada e de fluxo (ignimbritos, e t c ) .
b: nas rochas piroclisticas, bloco ê fragmento anguloso,bomba o fragmento arredondado com formas geral-

mente aerodinâmicas.
et aglomerado apresenta-se com fragmentos arredondados,
d» depósitos epiclasticos associados ao vulcanismo.

o*
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para brechas, especialmente para as de origen vulcânica, das

quais a mais citada e a de Fisher (1960b). Esta classificação

enfatiza o processo de brechamento e divide as brechas em "auto

clásticas" (quando o magma esteve sujeito a processos de autobre

chamento por resfriamento, fluxo, vesiculação, e t c ) , "aloclásti

cas" (quando o processo magmático fratura as rochas pré-existen-

tes), "piroclásticas" (quando o magma é ejetado mais ou menos

violentamente e se fragmenta) e "epiclásticas" (quando o material

vulcânico é mobilizado por processos epigenéticos) (ver também

Wright e Bowes, 1963; Fisher, 1966; Parsons, 1969). A classi-

ficação de Fisher (1960b) aparece na Tabela B-5, com as modifies*

ções propostas por outros autores

A primeira vista, parece justificada uma classifi

cação genética. Entretanto, algumas considerações mostram que

esse tipo de classificação é, neste caso, bastante arriscada e,

às vezes, pouco prática. Por um lado, é ainda bastante limitado

o conhecimento sobre muitos dos processos que geram brechas (e.

g., o processo de ejeção e transporte de ignimbritos; o posicio

ñamento e movimentação das brechas de conduto; a vesiculação ex

trema de lavas, gerando "tufolavas" e "frothlavas", e.g., Boyd,

1961; McCall, 1964), com o que os processos tornam-se critérios

pouco firmes para estabelecer classificações. Por outro lado, a

caracterização do ambiente geológico permite uma classificação

das brechas sem a necessidade de conhecer, paralelamente, todos

os detalhes sobre o processo de formação. Do ponto de vista tex

tural e petrográfico, urna brecha autoclástica de "fricção" (Tab£

Ia B-5) pode ser muito similar a brechas aloclásticas de "expio-
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TABELA B-5

CLASSIFICAÇÃO GBNETXCA DB BRECHAS VULCÂNICAS
(Fischer, 1960b, 19661 «right • k m , 19«3i Parsons, 1969)

I. BUCHAS VULCÂNICAS ADTOCLASTICAS

A. Brechas de fricçío
1. Brechas d* fluxo (autobrechamento d* derrames)
2. Brechas por desmoronamento da crosta externa de dcaoe (bre

chas de talus ou de coluvlo)

B. Brechas de explosão (brechamento da rocha vulcânica por vesi-
culação em diques, condutos, etc.)

II. BRECHAS VULCÂNICAS ALOCLASTXCAS

A. Brecha de intrusão (formada por intrusão de magma e brechasen
to da encaixante, etc.)

B. Brecha de explosão (subvulcanlcas eu condutos vulcânicos,etc.)

C. Brecha intrusiva (que corta rochas pré-existentes;comparar coa
brecha de intrusão)

XXX.BRECHAS PXROClASTXCAS

A. Brechas vulcânicas (aaterial aerotransportado)
1. Brechas streabolianas e de fontes de lavas (explosões pouco

violentas)

B. Brechas piroclâstleas de fluxo (igniabritos)

C. Brechas hidrovulcánicas
1. Brechas fornadas por explosões freáticas (nio aeoapanhadas

de aagaa)
2. Brechas lahiricas (correntes vulcânicas de laaa)
3. Brechas hialoclâsticas, formadas por derrames subaarinhos

D. Aglomerados e brechas de conduto

XV. BRECHAS VULCAüICAS EPICLASTICAS

A. Brechas lahiricas (ea parte)

B. Brechas depositadas ea aguas (lagos, etc.)
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sãoM ou de "intrusão", ou a uma piroclástica de "conduto", etc.

(Tabela B-5). Entretanto, a identificação do ambiente geológico

fixa não so o contexto geológico como também limita de maneira a

dequada os parâmetros geológicos que são os causadores do fenôme

no: reconhecer que a brecha sob discussão é, por exemplo,

uma brecha de conduto exigirá explicações diferentes das que

se apresentarão se a brecha for considerada ligada a derrames.

Este exemplo ilustra o que parece vantagem maior

das classificações geológicas: força-se, através da classifica-

ção geológica, uma caracterização e descrição adequada do ambien

te geológico, partindo-se posteriormente para possíveis inferen-

cias ou especulações sobre causas e mecanismos de geração da bre

cha.

A ênfase na classificação geológica de ambientes

permite dividir as brechas de origem ígnea em apenas três gran-

des grupos muito gerais: as relacionadas a fenômenos vulcânicos

e com expressão na superfície (as brechas vulcânicas supracrus-

tais), as que se relacionam com fenômenos subvulcânicos e não a-

tingem a superfície (.brechas subvulcânicas de conduto) e as rela

cionadas com fenômenos plutônicos (brechas de origem plutônica).

Para as brechas subvulcânicas, propõe-se aqui o nome de brechas

de conduto. "Conduto" refere-se aos vários corpos geológicos

que levam material vulcânico até a superfície (chaminé,fissuras,

"necks", etc.) e equivale em parte ao termo inglês "pipe". In-

cluem-se no termo também os condutos que não se comunicam com a

superfície, como muitos diques e fendas plutônicas e subvulcâni-

cas.
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Existem transições entre os vários tipos geológi-

cos de brechas (por ex., entre as de conduto e as supracrustais,

por um lado, e algumas plutônicas, pelo outro). Em alguns casos,

a separação das brechas por ambiente geológico duplica algumas

descrições de tipos litológicos, já que brechas similares encon-

tram-se em mais de um ambiente geológico (e.g., brechas "auto-

clásticas" formam-se no interior de condutos e em derrames) . Eŝ

ta duplicação, entretanto, parece-nos inconveniente menor, face

à clara definição das características geológicas.

A classificação geológica que se propõe aqui apa-

rece resumida, com suas subdivisões, na Tabela B-6 e será discuti_

da nas páginas seguintes.

II 1.1. Brechas vulcânicas subaéreas ou supracrustais

São subdivididas em brechas de derrames,piroclásti_

cas aerotransportadas e de fluxo, e epigenéticas (cf. Tabela B-6).

III. 1.1. Brechas autoclásticas de derrames

0 nome de brechas autocláeticae foi proposto para

as brechas vulcânicas geradas pela movimentação do próprio magma,

durante a sua colocação: encontram-se localizadas em corpos tan

to tipicamente supracrustais (e.g., derrames) como subvulcânicos

(e.g., diques ou condutos). 0 termo engloba também as chamadas

brechas de fricção (Curtis, 1954 ; Fisher, 1960b; Parsons, 1969).
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TABELA B-6

CLASSIFICAÇÃO FKOPOSTA PARA BRECHAS DB ORIGEM ÍGNEA EM FOMÇXO DO AM-
BIEKTE GEOLÓGICO DB COLOCAÇÃO (Ulbrich, 1983)

A. BRECHAS DB ORIGEM VULCÂNICA

I. Brechas supracrustais (subaireas)
1.1. Brechas autoclisticas de derrame

Brechas de derrames
Brechas de ajuste
Brechas de talus ou coluvio
Brechas de colapso

1.2. Brechas e depósitos piroclisticos aerotransportados (te-
fra)

1.3. Brechas e depósitos piroclisticos de fluxo
Igniabritos
Brechas e depósitos de "maare"

1.4. Brechas eplgenéticas associadas ao vulcanismo; lahars

II. Brechas subvulcinicas de conduto

11.1. Brechas autoclisticas e xenoliticas (matrix ígnea)

11.2. Brechas explosivas de conduto

A - Brechas não intrusivas
Brechas de colapso
Brechas de fragmentação("shatter") e zonas "craquele
es"

B - Brechas intrusivas
Brechas tufisíticas
Aglomerados de conduto

B. BRECHAS DE ORIGEM PLOT0NICA

Brechas de fricção e protoclistleas de borda (cataclasitos e mi-
lonitos)

Agaatltos e rochas plutónicas xenoliticas
Brechas de corpos plutónicos pequenos (diques e dlatremas
plutÔnicos)
Brechas de substituição
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Neste item, tratam-se só as brechas relacionadas

com manifestações superficiais (derrames, e t c ) .

1. Brechas de derrames

Alguns derrames (lavas basálticas tipo aa, lavas

andesíticas, etc.) apresentam-se com o topo já solidificado e

sujeito a tensões devido à movimentação da parte central, ainda

fluida. Essa crosta superior, fragmentada em blocos de tamanhos

diversos, decimétricos e angulosos, continua se movimentando por

fluxo do derrame. De maneira semelhante â formação de brecha no

topo, também existem condições para produzir brechas na parte in

ferior do derrame. A parte central solidifica-se geralmente co-

mo rocha vulcânica maciça. Estas brechas apresentam-se freqüen-

temente com pouca ou nenhuma matriz, autosustentando-se por sol-

da dos blocos ainda plásticos [aglutinatos); em outros casos, a

matriz é ígnea, de lava intersticial resfriada (constituindo-se

estas rochas, neste caso, em "clastolavas", Maleyev, 1966, que

são de certa maneira uma variedade de agmatitos. ver itens

III.3.I.; Tabela B-8).

Fenômenos semelhantes de autobrechamento foram ob

servados em andesitos subvulcânicos e outras rochas (parte marg_i

nal de diques; em "plugs"; cúpulas de corpos plutônicos; etc.)

que se relacionam,pela similitude do mecanismo gerador, às bre-

chas de derrame aqui mencionadas (ver também item III.2.I.).

Alguns derrames aparecem totalmente brechados,
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com claras evidências de movimentação horizontal como massas de

blocos. Estas e outras observações indicam que o brechamento é

intratelúrico (Parsons, 1969, p.272).

Estrutural e petrográficamente semelhantes são a_l

guns depósitos brechõides, que gradam para derrames maciços, pro

vavelmente gerados por derrames subaquáticos ou subglaáais e sub

sequente brechamento por explosões freáticas (Fiske et al., 1963)

(ver também Tabela B-7).

2. Brechas de ajuste

Alguns derrames andesíticos (Curtis, 1954;Schmin-

cke, 1979; Parsons, 19ó9) mostram evidencias de autocataclase

muito irregular, propiciada aparentemente por um mecanismo de

esfriamento e vesiculação, com pouca ou nenhuma movimentação do

derrame (as características mais importantes do fenômeno estão

reproduzidas na Figura B-2; Curtis, 1954).

3. Brechas de talus e de colapso em domos

Lavas muito viscosas acumulam-se geralmente como

domos nos vulcões andesíticos e similares, com uma crosta exter-

na resfriada, escoriácea ou maciça, sujeita a constante expansão

por aumento de volume da massa magmática central; os fragmentos

da crosta externa desprendem-se continuamente por desmoronamen-

to, formando depósitos de material extremamente caótico, que ain

da pode mobilizar-se, por gravidade, encosta abaixo. Este meca
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FIGURA B-2. Brecha de ajuste, por brechamento autoclástico de

derrame, que se movimenta como unidade já quase só-

lida. Três estágios sucessi vos. ¿) D iac1asamento

na rocha. b) Deslocamento e brechamento autoclás-

tico ao longo do d i ac l a s a m e n t e c) Estágio mais a_

vançado, com faixas de brechas separando blocos ma-

ciços. Escala arbitraria (correspondendo a vários

decímetros ou metros quadrados) (Curtis, 195*0 •
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nismo de geração de blocos é acompanhado, freqüentemente,por con

trações do núcleo do domo (por resfriamento e vesiculação) e for

mação de brechas internas de colapso (comparar com item III.2.2b)

e, por outro lado, pela ruptura da crosta e expulsão de avalan-

ches incandescentes movimentadas por gravidade (ver também ava-

lanches tipo Merapi» item II1.1.3).

III.1.2. Brechas piroclásticas aerotransportadas (t£

fra, Thorarinssnn, 1954)

As brechas aerotransportadas, de deposição por con

troles essencialmente gravitativos, são as que se formam durante

explosões mais ou menos violentas que ora lançam para o ar gran-

des quantidades de material essencial e acidental (vulcanismo do

tipo vulcaniano), ora determinam a ejecção relativamente tranqui-

la de lava incandescente (vulcanismo de tipo ^tromboliano). No

vulcanismo mais violento, formam-se fragmentos de tamanhos muito

variados, desde blocos e bombas de vários metros, até cinza de

tamanho de silte ou argila; <* partir da deposição gravitativa

deste material, formam-se tanto os cones vulcânicos, com flancos

com pendentes relativamente abruptos (interestratificados com der

rames) como as camadas de material piroclástico fino que cobrem

extensas ãreas, por vezes extendendo-se por dezenas de km2. 0

vulcanismo stromboliano (e as fontes de lava, geradas por meca-

nismos semelhantes) caracterizam-se por constituir cones de escõ

ria e de cinza, que aparecem geralmente com pendentes moderadas.

0 material elástico derivado por este mecanismo é geralmente so

de lavas; os fragmentos acessórios ou acidentais são raros. Ra



B-26.

raraente este material se deposita longe da área fonte.

Em geral, o material que se deposita gravitativa-

mente, caracteriza-se por apresentar algumas feições gerais mui-

to típicas, que não se repetem nos outros depósitos piroclásti-

cos supracrustais. As camadas mais grosseiras de tefra (aglome-

rados e brechas) que se depositam perto da chaminé ejetora, mos-

tram estratificação grosseira e maciça, apresentando-se, por ve-

zes, com pouca ou mesmo nenhuma matriz. 0 material mais fino

(incluindo depósitos contendo lapilli) encontra-se como depósi-

tos estratificados a laminados, com excelente continuidade late-

ral. Cada estrato ou lâmina corresponde a um evento explosivo.

A seleção é em geral de boa a excelente, com cias tos tanto mais

angulosos quanto mai •> fino for o material.

Depósitos piroclásticos aerotransportados se iden

ti ficam em geral facilmente a partir de um conjunto próprio de

características estruturais e texturais (Figura B-3); ver resu-

mo das características na Tabela B-8 .

II1.1.3. Depósitos pirocl "sticos de fluxo

Os depósitos deste tipo geram-se pelo colapso e i_

mobilização de correntes de densidade extremamente fluidas, que

se formam quando magmas relativamente ricos em voláteis são ex-

pelidos violentamente. 0 resultado do processo é* uma verdadeira

emulsao, muito pouco viscosa, com gotas e fragmentos maiores de

magma, em processo contínuo de degasificação, imersos em gases
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FIGURA B-3. Algumas feições características de depósitos piro-

clisticos aerotransportados. a) Depósitos de man-

to, capeando regularmente a topografia; observar

estrat ifi cação contínua e regular (também observada

en depósitos de "base surge"). b) Efeito de lmpa£

to de bomba, com bomba vulcinica deslocando as cama

das inferiores de tefra uniformemente estratificada

(comparar com Figura B-ít) (esquemático, segundo

Schmincke 1971») . £> Depósito de lapilll, pouco

consolidado; note-se a estrutura interna maciça do

depósito e ausencia quase total de matriz.
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de origem vulcânica e ar quente. 0 conjunto de gases e partícu-

las adquirem às vezes excepcional velocidade (da ordem de 100 a

200 km/hs). Mapeamentos geológicos dos depósitos resultantes in

dicam claramente que, sob circunstâncias favoráveis (temperatura

da massa, tamanho das partículas, etc.) as correntes de densida-

de deste tipo podem se trasladar a distâncias de mais de 100 km

até em terrenos horizontais. 0 mecanismo propulsor não é portan

to a gravidade (embora seja importante como agente auxiliar), mas

resultante do fenômeno explosivo e da autopropulsao que se origi^

na pela degasificação das partículas e conseguinte lubrificação

da corrente como um todo (e.g., Sheridan, 19 79; Wohletz e Sheri_

dan, 1979). Este processo geológico é semelhante ao da "fluidi-

zação", utilizado na indústria (Reynolds, 1954; ver tufisitos,

item III.2.2b).

Os depósitos piroclãsticos de fluxo são principal

mente de dois tipos, como se indica a seguir:

1. Ignimbritos

Os ignimbritos apresentam características algo va

riadas, no tocante a petrografia, estrutura, e extensão areai.

No entanto, a maioria dos autores afirma que estes depósitos se

constituem sobretudo pela ação de correntes de densidade de alta

temperatura, de origem semelhante às descritas acima. Autores

soviéticos (cf. Cook, 1966) diferenciam ignimbritos e "tufola-

vas"; as primeiras são de natureza elástica, enquanto que as s£

gundas eqüivalem a lavas vesiculadas, com texturas não elásticas
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(e.g., McCall, 1964). A leitura de trabalhos específicos (ve-

ja-se Cook, 1966) sugere, entretanto, que a maioria das tufola-

vas descritas por autores soviéticos são verdadeiros ignimbritos.

Williams (195 7, citado em Parson, 1969, e Schmin-

cke, 1974) detalha três possíveis mecanismos geradores de ig-

nimbritos: a) mecanismo peleano (do Monte Pelee), onde a corren

te de densidade é gerada por explosão ou colapso de domos vulcâ-

nicos de rochas intermediárias ou ácidas; b) tipo de St. Vin-

cent (ou tipo de Krakatoa, ver Parsons, 1969), onde a corrente de

densidade é formada principalmente por colapso gravitativo da

clássica coluna de detritos piroclásticos que acompanha muitas

das explosões de vulcões andesíticos e riodacíticos - riolíticos:

uma parte do material piroclãstico continua se expandindo e atin

gindo grandes alturas até se dispersar, enquanto que as partes

mais inferiores e centrais entram em colapso gravitativo, desli-

zando-se, então, pelas encostas de vulcão, como corrente de den-

sidade; a) correntes piroclãsticas emanadas de fissuras, como

massas quentes que se autoexpandem, uma vez expelidas. Embora es

te fenômeno nunca tenha sido observado, acredita-se que seja a-

quele que deposita os grandes mantos de ignimbritos presentes em

várias partes do mundo (campos ignimbríticos do SW dos Estados U

nidos; Valley of the Then-Thousand Smokes, Alaska; Turquia; Su

matra; Ilha Norte de Nova Zelandia, etc.)*

Os dois primeiros mecanismos formam, perto do con

duto, depósitos de brechas cacTticas, pouco extensas e sem estra

tificação, com quantidades variáveis de clastos maiores (do tipo
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escoriáceo ou pumíceo, comumente colapsados por efeitos do fluxo

e compactação, também freqüentemente acompanhados de clastos aei

dentais e acessórios). Os ignimbritos de fissura, por outra par

te, chegam a cobrir dezenas ou até centenas de km3» apresentando

espessuras consideráveis (até dezenas de metros), perfeitamente

horizontais; são maciços, con estruturas características ("fiam

me", etc.) geradas pelo colapso e orientação dos fragmentos pumí

ceos maiores. Geralmente, dominam os clastos médios e sobretudo

finos; a maioria destes ignimbritos são, granulómetricamente, tu

fitos. As rochas podem aparecer ora porosas, ora soldadas; no

último caso, as unidades de fluxo apresentam zonalidade típica

(base e topo pouco consolidados, parte central e central-inf£

rior soldada: tufitos soldados). As características mais mar-

cantes destes depósitos estão discriminadas na Tabela B-8 (ver

também Figura B-4).

Depósitos semelhantes (pelo menos no tocante ao

mecanismo) são os que se formam por ruptura de domos vulcânicos

quando são expelidas massas incandescentes de lavas, que se mis-

turam aos depósitos de talus e se movimentam por gravidade. Es-

te tipo é muito semelhante ao tipo Merapi, de avalanche incandes_

cente (MacDonald, 1972, p.150), causada pela expansão extrema

dos domos, ate que partes da crosta externa, semi-incandescentes,

se desprendem e se movimentam por gravidade.



F I G U R A B-k. A l g u m a s f e i ç õ e s c a r a c t e r í s t i c a s d e i g n i m b r i t o s . ¿0

E s t r u t u r a e u t a x í t i c a em i g n i m b r i t o s o l d a d o c o m

f r a g m e n t o s a l o n g a d o s e o r i e n t a d o s {"fiamme") , gera_1_

m e n t e d e p e d r a p o m e s c o l a p s a d a , e m m a t r i z t u f í t i c a ;

n o t a r a f a l t a d e e s t rat i f ¡ c a ç ã o e g r a d a ç ã o . b) Es_

t r u t u r a m a c i ç a n ã o o r i e n t a d a e m i g n i m b r i t o n ã o s o l -

d a d o ( e . g . , c o m o o s q u e se e n c o n t r a m n o t o p o de unj_

d a d e s i gn imbr Tt ¡ c a s ) . ç_) V i s ã o e s q u e m á t i c a d e d u a s

u n i d a d e s d e f l u x o e r e s f r i a m e n t o em i g n i m b r i t o s soj_

d a d o s : o b s e r v a r a d i s p o s i ç ã o c o l u n a r , c a r a c e r *stj_

ca s o b r e t u d o d a s p a r t e s c e n t r a i s d a s u n i d a d e s e a

s u p e r f í c i e p e r f e i t a m e n t e h o r i z o n t a l ( h i d r o d i n á m i c a )

da u n i d a d e s u p e r i o r . cO E f e i t o " i n v e r s o " d e b o m b a

e m i g n i m b r i t o ; o f r a g m e n t o m a i o r foi t r a n s p o r t a d o

p e t a c o r r e n t e f l u i d i z a d a , e a c u r v a t u r a n a s e s t r u t £

r a s d e f l u x o i n d i c a o g r a u d e c o l a p s o e d e c o m p a c t £

ç ã o ( " d e f l a ç ã o " ) da c o r r e n t e , u m a v e z f i n a l i z a d a a

m o v i m e n t a ç ã o ( c o l a p s o o u " d e f l a ç ã o " t o t a l : h 2 h o

h i h o ) ( s e g u n d o S h e r i d a n , 1 9 7 9 ) . e_) D o i s a s p e c t o s

m i c r o s c ó p i c o s d a t e x t u r a a p r e s e n t a d a p o r i g n i m b r i -

t o s ; e . m o s t r a e s t i l h a ç o s d e v i d r o e f r a g m e n t o s de

c r i s t a i s em i g n i m b r i t o n ã o s o l d a d o ; e . i n d i c a e s -

t i l h a ç o s d e f o r m a d o s e e s t i r a d o s p o r e f e i t o d e c o m -

p a c t a ç ã o e f l u x o , em i g n i m b r i t o s o l d a d o . f) D i f e -

r e n t e s " p o r o s i d a d e s " em c o r r e n t e s f l u i d i z a d a s . (A)

r e p r e s e n t a o e s t á g i o i n i c i a l d e f l u i d i z a ç ã o ( f l u x o

de t i p o i n e r c i a ) ) ; (B) r e p r e s e n t a o e s t á g i o de c o r

r e n t e f l u i d i z a d a " d e n s a " ( f l u x o v i s c o s o - i n e r c i a l ) ;

(C) é o e s t á g i o d e c o r r e n t e f l u i d i z a d a " l e v e " , c o m

f l u x o v i s c o s o . ( P a r a d i s c u s s ã o , v e r W o h l e t z e S h e -

r i d a n , 1 9 7 9 ) .
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2. Depósitos freato-magmãticos de "maare" (depósi^

tos de "base surge")

Esta é uma categoria de depósitos que só agora co

meca a ser explicada mais satisfatoriamente. Os "maare" são cha

mines subcirculares a elípticas, geralmente de pequenos tamanhos

(menos de 1 km de diâmetro), rodeadas por um anel topograficamen

te mais elevado, constituido de material tufáceo e lapillítico.

Os mecanismos que geram tais depósitos são ainda

muito discutidos, mas existe consenso entre varios autores que

se trata de uma categoria especial de "hidroexplosão" (cf. Tabe-

la B-7; Stearns e MacDonald, 1946, cit. em Oilier, 1974). As

explosões freato-magmãticas ocorrem quando magmas entram en con-

tato com lençóis freáticos (Schmincke, 1974; Oilier, 1974; Par

sons, 1969) e se caracterizam por apresentar uma seqüência típi-

ca de eventos (Waters e Fisher, 1971): a) o aparecimento de uma

coluna vertical de vapor branco, com pouco ou nenhum material só

lido; b) subseqüentemente, jatos pretos de partículas sólidas

são ejetados radialmente, seguindo trajetórias balísticas;

c) o processo culmina quando uma mistura extremamente turbulenta

de vapor e ar eleva-se carregando partículas sólidas e, após seu

colapso gravitativo, se expande radialmente como uma corrente de

densidade, movimentada a alta velocidade.

Os depósitos de "maare" apresentam-se como cama-

das geralmente finas (centimétricas a decimétricas), com estrat¿

ficação contínua (depósitos tipo manto), freqüentemente lamina-
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TABELA B-7

ERUPÇÕES FREÁTICAS

(Stearns e Macdonald, 1946, c£. Oilier, 1974)

1. Erupções submarinhas. Lavas entrando em contato com a água do
mar e gerando explosões (construções de cones piroclásticos sub-
roar inhos; geração de fluxos piroclásticos submarinhos, lavas al-
mofadadas; variolitos; etc.).

2. Erupções litorâneas. Explosões causadas pelo ingresso de derra
mes terrestres no mar (lavas almofadadas; cones litorâneos de ma
terial piroclãstico gerados por brechamento de lava, e t c ) .

3. Erupções freáticas. Agua subterrânea (ou de outro tipo, e.g.,la-
gos) convertida em vapor, ao entrar em contato com ambiente vul-
cânico (explosões, com depósitos caóticos de material acessório
e acidental; caso raro). Inclui também os casos de ingresso de
água subterrânea em condutos com material lávico ou detritos
quentes (Halemaumau, Hawaii).

4. Erupções freato-magmáticas. Agua subterrânea, de lagos, etc.,
convertida em vapor pela proximidade de magmas; estes participam
do evento (comparar com o Item anterior)(depósitos piroclásticos
de "raaare"). Oilier (1974) recomenda utilizar "freático" e "frea
to-magmático" indistintamente, para englobar simultaneamente os
dois fenômenos.

5. Erupções subglaciais. Lava se expandindo embaixo de geleiras(vu¿
cões com topografia de crista ou "tableau"; etc.).
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das; são características as formas antidunas e laminação cruza

da de baixo ângulo. Litólo**, c amen te dominam os tufitos, os tufí

tos de lapilli, e lapilli «.•.>; as rochas são geralmente oligomíc

ticas (Schmincke, 19 74'. Muito freqüentes são também os lapilli

de acreção, que ŝ r pisolitos pelo tamanho e estrutura interna

concéntrica e ."< em geral raramente ultrapassam os 10-20 mm de

diâmetro. A :esentam no núcleo geralmente fragmentos maiores (vi

treos ou cristalinos), rodeados concéntricamente por material

muito fino. Formam-se preferencialmente em ambiente úmido. Al

guns destes lapilli, com o núcleo vazio, geram-se provavelmente

por acreção de partículas muito finas ao redor de gotas de chu-

va (ver Tabela B-8 e Figura B-5).

Alguns autores incluem nesta categoria também as

explosões freáticas ou freato-magmáticas, as quais produzem bre-

chas caóticas maciças polimícticas, com fragmentos angulosos

principalmente acidentais e acessórios de tamanhos extremamente

variados. Estas explosões não são acompanhadas pelo fenômeno de

"base surge" (e.g., Parsons, 1969).

111.1.4. Brechas epigenéticas associadas a fenômenos

vulcânicos (em parte, as brechas vulcânicas

epiclásticas de Fisher, 1960b, 1966)

0 termo de "brecha epiclástica vulcânica" foi

proposto por Fisher (1960b) como denominação abrangente para en-

globar todas as brechas transportadas e depositadas por fenôme-

nos epigenéticos (i.e., de transporte subaéreo) essencialmente
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FIGURA B-5. Estruturas «m depósitos de "basa surge". Esquemátj^

co. •) Na part* inferior, observam-se depósitos ho

rizontais laminados da tefra, sobra os quais encon-

trem-se dapõsltos de "base-surge". Observar as for_

mas antidunas, ascendentes, com Iam Inação c estratj_

ficação cruzada de baixo ângulo (a sota-vento da for_

ma antiduna); a seta indica a dlreçío da corrente

(segundo Schmincke, 197*»). j>) Formas antldunas su.

cessivas, cujas cristas se movimentam no sentido da

corrente (ver seta); noter a lemlnação cruzada de

baixo angulo, e • tendincia das lâminas e estratos

de "subir" a topografia (segundo Fisher c Waters,

1970). ç_) Depósitos de tefra, na parta inferior;

forma antiduna corta a estrat I f I cação cruzada de ba_r_

Iavento; por cima, depósitos de tefra e/ou de "ba-

se surge" (Fish«r * Waters, 1970); d.) Camadas de

material tufítico, com estrato de lepllll acrecio-

nais em matriz tufítica (texti-ra "m*tr ¡ x-f upported");

lapltll com estas estruturas concéntricas sã) con»J_

derados típicos de ambientes úmidos de deposição,*

portando provavelmente indicadores característicos

de depósitos colocados por "base surges" (ver tex-

to; esquemático, «agundo Fisher e Waters, 1970).





CARACTERÍSTICAS GEMÍS DOS PRINCIPAIS

Tiro COMO GEOLÓGICO TAMANHO C EXTEKSAO ESTCUTUIIA ESPESSURA HEftCl'LHO ODICIKAI CUkSTOS H A 1 M E S

Brechas de

derraae

Brechas d* talus

Dcrraaes (as

ciados i cones,

etc.)

Centena*

ka

Maciça, caótica;
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do para) derr.
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Maciça, gradação

para vulcanita aa

cica
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Baixo a

Subhorizontal
Angulosos,todos ess.
nenhuaa seleção

Tefra: brechas
aerotransportadas
(próximas a con-
dutos)

Corpos irregula
res estratifor-
mes, associados
a cones ou con-
dutos

Dezenas a centenes
de a , raramente
ka

Maciça, caótica,
>s vezes gradado
nal, estratlfica-
ção nulto gross*!
ra

Metros a
dezenas
de n (uiU
dade)

Moderado a alto Angulosos até arre-
dondados

Tefra: lapi Hi -
tos e tufitos

Estratos e Láai
mas reculares
associados (ou
não) a renes,de
pósitos ie man-
to

De centenas de

a dezenas de ka
Maciça a laminada
(unidade)

Lapillito:
ca a da ;
tufito:em
a mm (uni-
dades)

Subhorizontal (de Angulosos; lapi 11 i de
pósitos de manto) acreçâo são arredondados

Expósitos de "ma
are":brecbas (per
LO do conduto)

Corpo* iitrati-
fermes

Reduzido (m )
centenas de a

Maciça, caótica Métrica
(unidade)

Angulosos até arredon
Subhorizontal dados (freq., também

lapi l l i s acrecionais)

Depósitos de "ma
are': lapi Hitos
e tufitos

Estratcs regula
res e láminas
(dep.dí r-.snto);
parte i-5tal de
"maare** condu-
tos sir.lares

Reduzido(centenas
de m a kir )

Estratificada-la-
minada; estr. cru
zada

Mm. , cm ou
dm (unida-
de)

Sjbhorizontal
Angulosos até arredon
dados (freq. lapil l is
de acreció)

Ignimbritos

Zstrat.cs (os
mais ?xtensos
não associados
a cones ¡

Centenas de ms
dezenas de ka

Maciça,Ignimbr i to
soldado,com zona-
1 idade e disjun-
ção colunas (Fig.
•-4)

Métrica
até dezenas
de m (uni-
dade)

Horizontal
Geralmente angulosos
(Fig. B-4)

iahar
Cor pe
fomw (partes
•liste. ¡ de co-
nest

Centenas de

dezenas de k

Maciça,com estr.

gradacional gros-

seirarOu com cias

tos maiores no

centro

(unidade)
Subhorizontal

a baixo
Angulosos até arredor*
dados

<«!>.> a c c w n o i acü. ; acident; .» Br. < brecha; dm: decímetro; ess.: essencial; estr.: estr»tif lcaçáo;
estrut.: «-urutura; Ira;.: fragmentos; freq.i freqüentemente; gross.: grosseiramente; nat.i material;

l «nct.-ópio: Suj-;: supported» vu lc : vu)cánico(s).
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TABELA » - •

:> PRINCIPAIS DEPÓSITOS SUBAÉREOS DE ORIGEM VULCANIC*

UHES TEXTUM POLI- ou
OLIGOHlCTlC*

CUSTOS «MORES MATRIZ VARIEDADES

•j; angu*-

lisa ou

• guiar

blocos

"Clast-supp."

(por vezes.

aglatinados)

OH90
Vulcanita maciça
ou escoriácea

Ausente ou pouco
abundante

Derivadas de *a»*e
pahoehoet clastos
escorliceos-1rregu
Iares;de lava de
blocos:clastos •>-
ciço*,fratura l isa .

Tiple* brecha de derrame apresen-
ta.B* parte media.lava maciça não
brechada ¡variedades totalmente bre
diadas pod«m representar frentes
de derraate, o» lava }â brechada
no conduto (cf. texto)

De*c)ast-supp.'
»ti *elast-ma- Oligo at* poll
triz supp."

Vulcanitas
e aces*.

Frações distais»
com natriz acess.:
próximais.pouca
ou notam «atriz

Por fluxo encosta abaixo,passa pa
ra lahar e Incorpora maior qu«nt£
dade de aat.acess. (e acid.)

'. ess.,

ao

"Clast-supp." 0H90
Fragmentos

vulcanlto

Fragmentos aaio*

res gradad onals

até tamanhos da

matriz

"Clast-supp.* Geralmente poli

Rochas vulcini-

eas ess.e acess.

as vezes,tambea

acid.

Geralmente subor

dinada,alterada

aspecto irregular,blocos maiores

de vulcanita luciça, sea rotação,

mostrando crtrut.contínuas(fluxo,

etc),gradando para zonas brecha-

das (Fig. 1-2)

Associadas e/ou interestratifiça-

das com lapiHitos e tufitos e/ou

derrames.Kanifestações adicionais

alteração, Calhas, diques, etc.

de

Lapillito, de

"clast-supp."até Oligo

"matrix-supp."

arredon
t ambém

rionais)

"Clast-rutrix sug
ported" oligo

Vidro, frag. de

cristais m .

Lapillito:as ve-

zes, matriz tufl

tica

Vidro, freq. ai

terado; frag.

ess.e acess.

Tufttlca

Efeito de bonba(Fig.B-3) .Ausência
de estr.cruzada(com estr.cruzada:
dep.de "base surge* ou aat. te-
transportado).Estr. gradada in-
versa (dep. lacustres)

X
cões IAssociados a "maare*. Gradações

para depósitos vais finos de "ba-
se surge"

arredon
lapill is

Lapillito: "ma-
trix-fupp."

Olíoo Vidro,cristais;
frag.ess.

Lapillito: ma-
triz tufítica

Associados a "iaaares",etc.; lapil-
l i tos de acrtção freqüentes; for-
mas antiduna nos tufltns; lomin.i-
ção cruzada de baixo ãr.gulo ('10-
10°) (Fig.B-5). Alternar, com tc-
fra

mgulusos

Clastos maiores
"Hatrix-supp.*
(blocos e lapll- Oligo
li)em matriz f i -
na (Fig.B-4)

Pedra pomes,
frag.de cris-
tais,dominam
frag.ess.

Ignimcrito ou ma

triz de lapllli-

toividro e cris-

tais

Avalanches de do-

mo (com blocos em

matriz fina; tipo

Herapi, etc., cf.

terto)

Granulo»etriCiU-iente,dominrim tufi-
tos de lapllli e tuíi tos (Fig.B-4,
Micr., estilhaços de vidro (orient.:
dos ou não).Freq.recristalizadoE,
con vesículas,csferuli tos, etc.

tí arrpdor. "Katrla-supe. poli
Clastos v u l c ,
desde ess.
até acess.

Arenosa atS sil-

tftica-argilosa;

acid.OK acess.

predominam

"Ouentes'e "frios*

(ver texto)

Cradações paira brechas autoclástí
cas,da talus,«te. .por um l.ido, <
conglomerados,por ojtro.No estra-
to,as vezes canais com estr .cru?,!
da.Interestratificado com dirra-
tr.es e depósitos fluviais

I S E C T I O N 2
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constituídas por fragmentos vulcânicos. Inclui, portanto, desde

avalanches de encostas vulcânicas vlahars) até congloaerados coa

seixos de vulcanitos pré-existentes. 0 termo é extenso demais, já

que incorpora rochas muito diferentes, tanto genética coao estru

turalmente (ver també» Wright e Bowes, 1963; Parsons, 1969).Pre

feriaos aqui restringirmos aos fenôaenos que estão diretaaente

ligados ao vulcanismo. Um conglomerado com clastos de rochas vul

canicas, formado por erosão normal de cones vulcânicos e derra-

mes pré-existentes, não deve ser considerada uma rocha "direta-

mente" ligada ao vulcanismo.

Depósitos lahãricos

Estes depósitos são, de longe, os mais importan-

tes entre vi *qui discutidos. 0 termo "lahar" define um depósi-

to vulcanic transportado por água, no vernáculo da população

da Indonesia (van Bemmelen, 1949, citado em Fisher,1960c). Schmin

cke (1974) indica que a diferença essencial entre lahar e ou-

tros depôsi os (e.g., brechas de encosta ou colúvio, brechas pi-

roclásticas de fluxo, etc.) é que os primeiros derivam de corren

tes vulcânicas de densidade, onde o meio fluido é água líquida

(e não, por exemplo, vapor como nas "base surges"). Os lahars

são divididos, segundo o mecanismo de geração, em "quentes" e

"frioa" (Anderson, 1933; Fisher, 1960a; Schmincke, 1974). Os

do tipo quente originam-se por erupções de levas através de la-

gos, geleiras, ou simplesmente solos saturados em água. Nestes

casos, formam-se misturas de água e material vulcânico ainda quen

te, porém já bastante resfriado, que deslizam como avalanches
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(semelhantes a "mudf lows"), incorporando Material acessório CO-

BO matriz. Os depósitos são de camadas maciças caóticas, muito

mal selecionados; alguns autores indicam a presença de pequenas

áreas com laminação de corrente (Parsons, 1969), enquanto que

também são citados os casos de estratificação gradativa inversa,

sobretudo nos depósitos mais distais (Parsons, 1969) e de concen

tração de clastos maiores na parte média do estrato (Schmincke,

1974, ver também Figura B-6). Os fragmentos maiores são geral-

mente todos vulcânicos, sobretudo na parte proximal, alcançando

às vezes tamanhos consideráveis (métricos). A matriz é desde su

bordinada (freqüentemente 251 ou menos) até predominante (cf. Fi

gura B-6). A espessura da unidade se mantém por vezes constante

por mais de 60 km. Encontra-se freqüentemente madeira incorpora

da, às vezes carbonizada, outras petrificada (cf. Parsons, 1969;

Schmincke, 1974; Fisher, 1960a).

Os "lahars" de tipo frio são também às vezes con-

temporâneos, ou penecontemporâneos, à erupção. Em parte, origi-

nam-se posteriormente, por deslizamento de encostas vulcânicas

instáveis. Os depósitos de lahar frio apresentam característi-

cas similares às dos lahar quentes e a distinção entre as duas

categorias resulta difícil ou impossível, particularmente nos de

pósitos mais antigos. Por outro lado, a própria dinâmica do pro

cesso indica que um lahar, quente na sua zona de origem, pode

facilmente converter-se em lahar frio à medida que avança. Exis_

tem evidências geológicas que sugerem que pelo menos parte do ma

terial brechado dos lahars é de erigem intratelúrico (Lydon,

1968).
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FIGURA B-6. Secçio transversal de lanar. Maciço e arenoso na

parte inferior, mostra na parte média clastos maio-

res em matriz sfitica-arenosa; notar, neste exem-

plo, a tendencia de concentração de blocos maiores

no centro (por outra parte, feiçio pouco comum). Na

parte superior, com o aumento na relação de líquido

vs. clastos transportados, aumentam os fenômenos de

turbulência e movimentação aquosa, produzindo estrû

turas e texturas características (estratif i cação CMJ

zada, canais de erosão, etc.) A figura destaca ade

quedamente o complexo mecanismo de transporte e de-

posição que é característico das correntes de lama

(reproduzido em Schmfncke, 197*0'
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Os lahars constituea depósitos importantes naaaio

ria das áreas caracterizadas por vulcanisao explosivo. Para ua

resta» de suas características, ver Tabela B-8.

III.2. Brechas subvulcânicas de conduto

Citaa-se aqui dois tipos de brechas, que represen

taa condições geológicas algo diferentes. Ua desses tipos é o

das brechas de conduto que exibea aatriz ígneaUtea III.2.I.). 0 se

gundo tipo apresenta brechas totalaente clásticas (itea III.2.2.).

111.2.1. Brechas autoclásticas e xenolíticas de con-

duto (coa aatriz ígnea)

As brechas desta categoria localizaa-se ea condu-

tos nos quais a atividade explosiva foi provavelaente nula ou in

conseqüente. Lavas que fluea no conduto foraaa âs vezes breohae

autoelãstieae de conduto, por fragmentação de aaterial essencial

já sólido, ciaentado posterioraente por lava intersticial que se

resfria; este tipo parece restringir-se a lavas andesíticas e

siailares. Os aecanisaos citados para gerar o autobrechaaento

intratelürico são vários, poréa todos eles re1aciónaa-se,de uaa

ou outra foraa, ao resfriaaento do aagaa, eventualaente acoapa-

nhado de explosões locais ou vesiculação (cf. Maleyev, 1966).

Provavelaente, várias das brechas autoclásticas supracrustais

(ver iten 111.1.1.) adquirem as suas características já dentro

do conduto, do qual saea expelidas como derraaes fragaentados

(Curtis, 1954; Parsons, 1969). Várias lavas de conduto apresen
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tarn-se carregadas de xtnôlitoa (acidentais ou acessórios), que,

ao se resfriares, converte»-se nuuaa variedade de "clattolavae"

coa fragmentos colocados em matriz de rocha vulcânica (Maleyev,

1966); Curtis (19S4) e Lydon (1968) sugerem que o autobrechasen

to é inerente ao mecanismo de resfriamento (em domos, ou até in-

tratelúrico) de lavas viscosas. Muitas destas brechas, sobretu-

do as autofragmentadas, reconhecem-se facilmente em amostra de

mão, mas as diferenças entre clastos e matriz tendem a se tornar

indistintas ao microscópio.

Em geral, estas brechas são variedades de agmati-

tos, aos quais devem ser comparados (cf. item II1.3.1. para ca-

racterização e classificação; Tabela B-10). E* interessante a

observação que os "agmatitos" são subordinados ou inexistentes

nos diatremas e outras manifestações vulcânicas que se formam

predominantemente a partir de explosões (cf. item III.2.2b).

II1.2.2. Brechas de conduto, resultantes de fenôme-

nos explosivos

Estas brechas caracterizam-se por constituir dia-

tremas virios (quimberlíticos, de "maare", etc.) e os condutos

mineralizados de brecha. Do ponto de vista estrutural, distin-

guem-se dois tipos diferentes de depósitos intra-conduto.não sem

pre representados em todos os diatremas: os depósitos estratifi

cados (por ex., material aerotransportado depositado ou re deposit

tado na chaminé) e as brechas propriamente intratelúricas.



B-42

111.2.2a. Brechas estratificadas de conduto e depósi^

tos associados

A maioria dos diatremas e chaminés pouco erodi-

dos ("maare", condutos de quimberlitos, etc., cf. Hawthorne»

1975) apresenta na parte superior de seus condutos uma cobertura

de depósitos piroclásticos retrabalhados. Encontram-se assim con

glomerados, arenitos e limolitos vários, constituídos essencial-

mente por produtos ejetados» com i, ';• -~e- de deposição por a-

gentes fluvio-lacustres (discordancias, canais de erosão, etc;

ver Figuras B-12 e B-13, abaixo). Os diatremas de "maare" apre-

sentam a maior parte do conduto preenchida por depósitos tufíti-

cos e brechóides, com estratificação subhorizontal (e.g., Monta-

na, USA; Hearn, 1968), às vezes retrabalhados por agentes flu-

viais (condutos de Fifeshire, Escócia; Francis, 1970). Estas £

videncias sugerem que essas camadas estratificadas são em parte

depósitos de retorno ("fall-back deposits"; Figura B-7) que, ao

longo da história do conduto, estiveram submetidos ã subsidência

por vezes considerável (mais de 1300 m em Montana, Hearn, 1968).

0 mecanismo de subsidência converte-se então em parte essencial

da dinâmica que se opera durante a formação do conduto (Figura

B-7). Algumas observações geológicas feitas em diatremas de

"maare" e quimberlíticos, em parte sustentadas também por evidên

cias de laboratório, sugerem explicações algo mais complicadas

que as meramente ligadas ao "retorno" de material piroclástico

aerotransportado(ver item III.2.2b; Woolsey et ai., 1975; Lo-

renz, 1975).
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FIGURA B-7. Depósito» piroclásticos de retorno (tipo "fall-back1 V
Parte do material que preenche o conduto é formado
por retorno do» fragmentos piroelásticos aerotrans-
portados (para mecanismos alternativos, ver discus-
sío no texto). As setas indicam as áreas com predo
minio de movimentos de subsidincía e aquelas nas
quais se produz moví mentaçío ascendente.
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III.2.2b. Brechas intratelúricas de conduto

Aborda-se o tena das brechas de conduto identifi-

cando vários grupos diferentes do ponto de vista geológico e es-

trutural, e cujas características, a juízo do autor, correlacio-

nam-se bastante estreitamente com possíveis mecanismos formado-

res (não necessariamente conhecidos em detalhei). Suplanta-se

assim aqui a visão generalizadora que normalmente predomina na

literatura, por um esforço de introduzir uma sistemática precisa

na nomenclatura das brechas de conduto.

Na literatura, utilizam-se geralmente nomes mis-

tos de tipo genético-geológico, para se referir às brechas de con

duto (e.g., "brecha de colapso"). Embora este hábito seja pouco

satisfatório, é difícil fugir dele, e até pouco conveniente: com

efeito, já se indicou acima que, para o autor, as brechas de con

duto são muito variadas e a cada possível mecanismo gerador cor-

respondem também características petrográficas e geológicas pró-

prias.

Do ponto de vista geológico, diferenciam-se ime-

diatamente dois tipos contrastados, as intrusivas e as não intru-

sivas.

a) Brechas não intrusivas do conduto

Estas brechas intratelúricas caracterizam - se por

não evidenciar relações intrusivas com as rochas encaixantes. Dis
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tinguen-se aqui três tipos diferentes, geológica e geneticamente

interligados entre si: as brechas de colapso» as brechas de fra¿

mentação, e as zonas "craquelees".

1. Brechas de colapso

Um primeiro tipo de brecha de conduto apresenta-

se geralmente colocada na parte marginal ao conduto, com frag-

mentos que são a amostragem da litologia das rochas encaixantes;

estão normalmente constituidas por fragmentos angulosos e não

possuem matriz. As características gerais, que aparecem resumi-

cas nas Tabela B-9, são compatíveis com mecanismos de colapso.

Várias são as propostas já citadas na literatura, que se mencio-

nam a seguir:

¿) "lasqueamento" ("spalling"), gerado pela dife-

rença entre a pressão litostãtica na rocha encaixante, e a pres-

são menor que atua no conduto (em parte, exagerada pelo "efeito

Venturi", que reduz ainda mais a pressão no conduto, por efeito

dos gases que escapam para a superfície); Gates, 1959, discute

os fenômenos de "spalling" descritos em túneis e minas profun-

das.

B) explosões controladas pela expansão de gases

magmáticos (Rust, 1937; cf. discussão em Gates, 1959).

Ç) explosões de gases (e água!) que se encontram

nos poros das rochas excaixantes e se expandem violentamente, após



TABELA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS BRECHAS EXPLOS

TIPO CORPO GEOLÓGICO TAMANHO E EXTENSXO ESTRUTURA COLOCAÇÃO
ORIGINAL CLASTOS MAIORES

Brec&a de colapso

\

Preenchimento de

conduto, corpo*

•pr.cilíndricos,

irregulares.

Horizontal:

dezenas de

Vertical: •

temas d* • ,

Maciça,caótica Subvertical
Angulosos (gradando para ar-

redondados) .nenhuma seleção

Breca de fragmen-

taçâs ("shatter")

Partes marginais

de conduto:lâmi-

nas,diques, cor-

pos irregulares,

etc. Xs vezea d¿

quês, etc. isola

dos.

Horizontal: poucos

• . Vertical: pou-

cos B . «té cente-

nas de a .
Maciça Subvertical Angulosos, nenhuma seleção

Zona "craquelêe"

Diques, lâminas,

etc.;irregulares,

isolados ou par-

tes marginais de

condutos.

Horizontal:cm a

n . Vertical: CM

até centenas de m

Maciça Subvertical Angulosos

Brechu intrusivas

tufls'ticas, tufi-

sitos

Formas írregula-

res-cilíndricas;

parte central de

condutos

Horizontal: m a de

zenas de n (raramen

te,poucas centenas

de IR ) .Verticalicen

tenas de m â vfi-

rios km

Irregular-maciça,

as vezes com es-

truturas verti-

cais- irregulares

de fluxo

Subangulosos, angulosos até

Subvertical arredondados, pouca ou ne-

nhuma seleção

Aglomerados e bre-

chas intrusivas

Formas irregula- Horizontal: m a de

rcs-clllndricass zenas de m . Verti Irregulares-naci^

parte central de cali centenas de ça

condutos m

De angulosos até arredonda-

Subvertical dos(que predominam nos agio

merados de conduto)

Para abreviações, ver Tabela B-8

( SECTION 1



¡HECHAS EXPLOSIVAS INTRATELDRICAS DE ORIGEM VULCÂNICA

TOTORA POLI- 00 COMPOSIÇÃO DOS
OLIGOHlCTICO CLASTOS MAIORES

MATRIZ E/OU
CIMENTO VARIEDADES COMENTARIOS

'para ar-
Eeleção

•Clast-supp." a
•rlast-matr:x supp.9

Oligo (litolo-
gia das zonas

vizinhas do
conduto)

Fragmentos
rochas do
duto

da
con-

.•

Ausente ou pou-
co abundante;ci

sentada por B Í -
neralízações

seleção

osos êtê
ou "•"

. I

•CiMt-supp.*,
clastns pouco no -i-
ment. >4o*

Oligo (litolo-
gia da rocha
encaixanta)

Fragmentos de
rochas encaixai»
te

Ausente ou
cassa

es-

Vxtricamente sen E O -
virTT"«ção de cia*- Oligo
tCr.

Fragmentos da
rocha encaixan
te

Ausente

Gradando para brechas é d«
fragmentação e 'aglomerados*
intrusivos. Partes centrais
e/ou marginais d* condutos
(ver texto e Figura B-15)

Aspecto *espinhoso*no aflo-
ramento.Gradação para bre-
chas de colapso a zona'cra-
quelée*

Gradação para brechas de
fragmentação. Aspecto "es-
pinhoso* em afloramentos

Brecht tufisltica:
"Hatrix-supp.* a
"clast-matrix
supp."

Poli (litólo-
gias variadas)

Fragmentos ess.
(vidro,vulcani-
tas),acess. e
acid.

Brecha tufislti-
ca: matriz de tu-
fito (cf. agióme
rados)

"Satélites'em
rochas encai-
xantes:lâminas,
"pefciile dikes" ,di
quês

Delações intrusivas con ou-
tras rochas.Estrut.caótica:
blocos enormes associados a
mat. fino. Grosseira zonaH
dade horiz.(Figuras B-ll e
B-12)

redondí-

nos agio "Clast-matrix supp.'

a "clast-supp."

Poli (porém cost
preferência por Dominam frag.

litologla da> a c e " ( r o C h"
rochas do con-
duto

d o

Escassa,de frag-
. mentos menores;
cimentada por mi-
neralizações (cf.
tufisito)

Provavelmente,
gradações para
brechas (tufisl.
ticas (ver texto)

Relações intrusivas com ou-
tras rochas.Gradação para
brechas de colapso e de frag
mentação

f~ SECTION 2
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fase de compressão pela passagem da onda explosiva que abre o

conduto (no caso da água, ocorre sua conversão quase instantânea

em vapor por efeitos térmicos e conseguinte brechamento das pare

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

£) exsolução de água no magma, que se concentra

como "megabolha" na parte superior da câmara magmática, e subse-

quente criação de espaço vazio, sujeito a colapso, após esvazia*

mento por migração da água para as rochas encaixantes (Norton e

Cathless, 1973).

E) processo de brechamento e fluidização de magma

(e rocha) com posterior "iaplosão" das paredes do conduto (com a

geração de brecha que pode ser mobilizada posteriormente por no-

vas fluidizações) (Biondi, 1979).

F) Corrosão e solubilização de rochas pré-existen

tes fraturadas, por soluções hidrotermais e posterior colapso e

mineralização ("mineralization stoping", Locke, 1926; cf. tam-

bém Bryner, 1961, 1968).

Das causas citadas, as que parecem geológicamente

mais prováveis são a A), a C) e a E). Provavelmente, brechas de

colapso formam-se por combinações de processos.

Existem amplas evidências geológicas mostrando

que as brechas de colapso são uma categoria importante de bre-

chas intratelúricas. Relações geológicas extremamente claras são



B-48.

•ostradas por um conjunto de condutos de brechas no Chile cen-

tral e setentrional (Sillitoe e Sawkins, 1971). Os condutos cor

tam granodioritos, e apresentam una zona interna brechada, coa

clastos angulosos e irregulares, sem matriz, cimentados por quart

lo e vários outros minerais (turmalina, sulfetos, etc.). A ro-

cha encaixante, na imediata vizinhança do conduto, encontra -se

quebrada por um sistema concéntrico de fraturas paralelas às pa-

redes do conduto; este fenômeno é chamado de "laminação" ("shee

ting", Sillitoe e Sawkins, 1971), e é interpretado como a respo£

ta da rocha encaixante a processos de colapso (ver também discuis

são dos fenômenos de compressão-descompressão, item 3 desta se-

ção). No conduto, o teto colapsa formando um caótico conjunto

de blocos, enquanto que das paredes desprendem-se tanto lâminas

como blocos irregulares. Observações de detalhe mostram que os

condutos apresentam complexa história de colapso, registrada pe-

la presença de vários sistemas de fraturas grosseiramente concên

tricas (Figura B-8).

A Figura B-9 mostra uma secção interpretativa a-

través deste tipo de conduto (Sillitoe e Sawkins, 1971.

Um resumo das principais características destas

brechas e apresentado na Tabela B-8.



B-49.

FIGURA B-8. Virios sistemas de fraturas concéntricas, ao redor
de condutos, Chile. A figura mostra a complexidade
dos mecanismos de fraturamento periférico ("lamina-
çío") em condutos mineralizados de colapso . Li-
nhas cheias: fraturas verticais; tracejadas: fra-
turas com mergulho moderado. (Segundo S H H t o e e
Sawkins, 1971).
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FIGURA B-9. Secção esquemática interpretativa de condutos de co

lapso, Chile. No teto (zona A) observa - se apenas

diaciasamento e fraturamento concéntrico (nio repr£

sentado). (B) representa uma zona com blocos leve-

mente movimentados e caóticamente fraturados (zona

"craqueiée" até brecha de fragmentacio). A zona

(C) é de colapso (em partes, com fragmentos lamina-

res de»locando-se da parede do conduto até o centro,

por escorregamento). A zona (D) é a mais fortemen-

te mineralizada, e afetada por substituição de frao.

mantos pela neo-mineralízação. Ao redor do condu-

to, a zona de laminacão (E) (Segundo Siltitoe e

Sawkin», 1971).
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2. Brechas de fragmentação ("shatter breccias")

Um tipo muito comum de brecha é aquele formado ex

elusivamente por fragmentos angulosos de rocha encaixante, gera¿

aente colocados na periferia do conduto. Esta brecha é oligomíc

tica» com pouca ou nenhuma matriz, e passa gradativa ou brusca-

mente a rocha encaixante maciça. As evidências geológicas mos-

tram que estas brechas formam-se praticamente in situ, observan-

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

mação está intimamente ligada ao das brechas de colapso, já que

o mecanismo de colapso exige um ajuste mecânico que se propaga a

té as rochas vizinhas ao conduto; o fenômeno de "laminação" (Fi

gura B-8), é apenas uma das conseqüências deste ajuste. 0 apare

cimento das "lâminas" e zonas mais irregulares de fratura não su

jeitas a colapso direto pode ser considerada uma condição precur

sera para que, por intensificação e repetição dos ajustes mecâni

cos (e.g., através de varias erupções sucessivas) toda a zona se

converte em brecha. Entretanto, a mobilização dos fragmentos é

escassa, apenas se observando alguma "abertura" e rotação dos

clastos. Estas brechas podem se converter em precursoras das bre

chas de colapso, particularmente as que se localizam nas áreas ¿

mediatamente vizinhas ao conduto. Assim, cabe esperar todas as

transições estruturais e texturais entre uma brecha de colapso e

as que aqui são descritas (como, por outra parte, o sugere a Fi-

gura B-9).

Para estas brechas, propõe-se aqui o nome coleti-

vo de "brechas de fragmentação", (N.V.Coutinho, com. pessoal),
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uma tradução tentativa adotada para o equivalente inglés "shat-

ter breccias", já extensamente utilizado na literatura (embora

de maneira não sistemática e não necessariamente neste contex-

to). As características mais salientes das brechas de fragmenta

ção resumem-se na Tabela B-9.

3. Zonas "craquelées" (zonas "quebradas")

Intimamente associado aos dois tipos anteriores de

brechas, encontram-se conjuntos litologicos claramente brechói-

des, de pouca extensão e que se localizam nas partes periféricas

dos condutos, inteiramente em rocha encaixante. Trata-se de zo

nas intensamente fraturadas, com geometrias às vezes bem defini-

das (e.g., lâminas ou "diques" de alguns m de extensão, e poucos

cm de espessura). A rocha encaixante está aqui quebrada em frag

mentos centimétricos, angulosos; inexiste matriz, e são frequen

tes espaços vazios entre os clastos. Entretanto, a movimentação

relativa dos clastos é escassa ou nula. Estes corpos brechôides

são típicos acompanhantes de fenômenos explosivos e seu mapeamen

to sistemático (em afloramentos de superfície) pode servir de e-

ventual guia para a localização de condutos. Para estas "bre-

chas" propõe-se o nome de zonas "craquelées" (zonas "quebradas").

Em parte, não são mais do que estágios prévios para a geração de

brechas de fragmentação (ver item anterior).

0 mecanismo produtor das zonas "craquelées" está

intimamente ligado ao que gera as brechas anteriormente discuti-

das. As rochas encaixantes, por fora dos limites imediatos do
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conduto, estão sujeitas ã propagação de ondas compressivas (du-

rante a explosão) apôs o que segue-se imediatamente uma etapa de

desconpressão. Criam-se portanto, nos locais afetados (Figura

B-10), áreas sujeitas ã compressão e descompressão sucessivas.

Embora seja necessária uma confirmação quantitativa da importân-

cia destes fenômenos, sugere-se que nestas áreas atuam esforços

que fraturam intensamente a rocha encaixante, gerando uma "bre-

cha" com fragmentos de pequenas dimensões que, entretanto, mos-

trarão poucos sinais de movimentação (ver Tabela B-9).

Algumas jazidas citadas na literatura (do tipo

"stockwork") assemelham-se a zonas "craquelées" mineralizadas. A

faixa mineralizada de Cactus, na região do São Francisco, Utah,

por ex., corresponde a um corpo subvertical de brecha, aparente-

mente sem relação nenhuma com condutos. Está colocado em monzo-

nito, e tem espessura irregular (máxima de 30 m). A parte infe-

rior ê aparentemente gradacional para rocha ígnea maciça. Domi-

nam os blocos angulosos, que nas partes superiores tornam-se par

cialmente arredondados. A movimentação relativa dos blocos en-

tre si é mínima ou inexistente (Locke, 1926).

A identificação dos três tipos de brechas não in-

trusivas de conduto sugere uma grosseira zoneografia, indicada es

quematicamente na Figura B-10. Assim, as zonas "craquelées" do-

minam nas partes distais, enquanto que no conduto em si locali-

zam-se, eventualmente, possíveis brechas de colapso. Na zona in

termediária, especialmente nas paredes do conduto, encontram-se

as brechas de fragmentação.
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FIGURA 8-1C. Zonas "craquelées", localizadas ao longo de faixas

de compressão e descompressão (indicadas com li-

nhas tracejadas; ver texto). De maneira esquemá-

tica, indica-se também a localização das diversas

brechas geradas por descompressão. (A) é zona de

colapso (o próprio conduto) enquanto que as bre-

chas de fragmentação formam-se preferencialmente no

local (B). As zonas "craquelées" encontram-se mais

afastadas do conduto. Numa visão dinâmica do pro-

cesso, as zonas "craquelées" transicionam textural

e estruturalmente para as brechas de fragmentação;

considerações idênticas valem para estas últimas e

as brechas de colapso. Comparer a zonal idade nes-

ta figura, com a que apresentam as brechas dos con_

dutos das Figuras B-9 e B-14.
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Estes importantes tipos de brechas relaciona» - se

assim entre si diretamente por meio de mecanismos de compressão

e descompressão (e eventuais colapsos).

8) Brechas intrusivas de conduto

Estas brechas intratelúricas, contrariamente is

anteriores, são rochas onde a litologia dos fragmentos, e as re-

lações geológicas, mostram claramente transporte ascendent* do

material brechado; as relações com as rochas encaixantes (por

vezes também outras brechas) são claramente intrusivas. Diferen

ciam-se aqui, sobretudo por motivos texturais, dois tipos. 0

primeiro é o conjunto das brechas tufisíticae, com clastos desde

angulosos a arredondados, e matriz predominante ou pelo menos a-

bundante. 0 segundo tipo ilustra-se com os importantes aglomera^

dos de conduto, constituídos essencialmente de clastos arredonda

dos a subarredondados, geralmente de tamanhos decimétricos ou

superiores, com pouca matriz. 0 primeiro tipo encontra-se tipi-

camente nos condutos de quimberlitos e de "maare", enquanto que

o segundo é freqüentemente descrito em condutos mineralizados

com sulfetos. As diferenças genéticas entre os dois tipos são

provavelmente só de grau.

4. Brechas intrusivas tufisíticas e tufisitos

Hans Cloos (1941) propõe um processo de transpor-

te de clastos, de formas e tamanhos muito variados, em uma emul

são de gases, eventualmente também com a participação de magma
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fragmentado» submetido a processos de vesiculação e resfriamento

(ver também ignimbritos). Com este processo» Cloos explica a co

locação de material caótico nos condutos da Suabia, Alemanha; as

rochas assim constituídas são chamadas por Cloos de "tufisitos"

(tufitos intrusivos) de forma a diferenciá-las dos tufitos aero-

transportados. 0 processo de transporte e deposição é semelhan-

te ac processo industrial de "fluidização" , ao qual foi relacio

nado (Reynolds, 1954). Este mecanismo é geralmente utilizado pa

ra acelerar as reações químicas entre partículas e gases, e con-

siste na injeção de gás numa camada horizontal de material fina-

mente fragmentado. A baixas velocidades de corrente (da ordem

de 0,3 cm/seg. para partículas de 40 mieras), o gás simplesmente

impregna a camada de pó. A velocidades pouco maiores, a camada

se expande; as partículas começam a perder contato entre si,por

estarem isoladas por envoltórios de gás. O aumento ainda maior

de velocidade (até aproximadamente 30 cm/seg, para partículas de

40 mieras) é acompanhado pela formação de bolhas de gás, que ag¿

tarn violentamente as partículas ao se propagarem verticalmente.

Nesse momento, a camada ainda continua horizontal, porém já apre

sentando aspecto borbulhante pela vibração introduzida pelas bo-

lhas. A velocidades ainda superiores, as bolhas começam a trans

portar as partículas, e a camada começa a se deslocar (Reynolds,

1954).

Mecanismos semelhantes a este explicam porque uma

massa de fragmentos pode se comportar como um fluido extremamen-

te móvel, invadindo até fraturas finas por dezenas de metros.

Cloos (1941) mostrou, nos seus estudos dos diatr©mas de Suabia,
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que o processo provavelmente começou como corrente de fragmentos

de gases {corrent*fluidizada, na terminologia atual) invadindo

fraturas e erodinda-as, por causa do poder erosivo dos fragmen-

tos fluidizados. 0 conduto amplia-se, assim, através de um ver-

dadeiro processo auto-erosivo. Paralelamente, a massa fluidiza-

da penetra nas fraturas que circundam as paredes do conduto, am

pliando-as e separando, das paredes, grandes blocos de rocha en-

caixante. Na imagem de Cloos, esses blocos (restritos à zona ex

terna do diatrema) literalmente flutuam na corrente fluidizada,

na qual descem lentamente por gravidade, sem no entanto rotar ou

se movimentar caóticamente; explica-se assim porque a maioria

dos grandes blocos marginais aparecem no conduto em níveis muito

inferiores aos estratigráficos, sem mudanças relativas na orien-

tação de suas estruturas internas (estratificação, etc.)» Na par

te superior dos condutos, preservam - se tufitos estratificados,

que aparecem freqüentemente com camadas de lapillitos acrecio-

nais (pisolitos); às vezes, blocos isolados destes depósitos

são observados em níveis mais profundos, aos quais descem por

subsidência. Os tufisitos exibem às vezes clara orientação gra-

nulométrica e linhas verticais de fluxo.

A estrutura dos diatreraas dos quimberlitos da A-

frica do Sul é bastante conhecida, em função dos muitos exemplos

já estudados (Hawthorne, 1975); uma reconstrução geral de un dia

trema típico (Figura B-11) mostra características similares âs

indicadas acima. Encontra-se uma parte central, de aspecto caó-

tico, dominada por rocha tufisítica (mais ou menos brechóide),

na qual os fragmentos maiores são de dimensões moderadas (máximo
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FIGURA §-11. S*cçio interpretativa geral da um conduto quinbar-
Iftlco tulafricano. (A) indica ot dapótitot da
"basa-turga" qua forma* a alavacão topográfica ao
rador i» cratera original (geralmente, área nio
preservada). (I) aolnata o material retrebethe-
do depositado na cratera (areias, limo, cascalho)
por agentes fluviais a lacustres. (C) mostra as
breches caótica*, com blocos enorme* em matrix tufj.
sftlca. (D) representa os tuflsitos centreis do
conduto, mais ou menos arechóldes; observar a
grosseira zonal Idade horizontal, com o» blocos
maiores concentrados perto da parede do conduto.Na
parte inferior, dsttac««-sa breches tufisftlcas in,
truslvas, poUnfctlcas, com fragmentos de litólo-
gfas variadas Uenótltos do manto, encalxantes
e t c ) . (Segundo Hawthorne, 1975). Ver també* te¿
to.
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de algumas toneladas) e urna zona externa onde se encontram blo-

cos às vezes enormes de rocha encaixante, colocados em matriz tu

fisítica.

Estes blocos maiores podem ser correlacionados a co-

luna estratigráfica das paredes do conduto e mostram subsidência

de às vezes centenas de metros. Enquanto que na parte externa,

o movimento global é de subsidência, na interna encontram-se, a-

lém de blocos menores de rocha encaixante, também outros que fo-

ram trazidos de grandes profundidades (xenólitos do manto,etc).

Novamente se observa que o mecanismo de preenchimento e formação

do diatrema envolve complexa movimentação: ascendente na parte

interna, descendente na parte externa do conduto.

0 mesmo esquema é aplicado para explicar a estru-

tura interna dos diatremas dos "maare" (ver também item III. 1.3.).

Na Figura B-12, é* apresentado um modelo estrutural deste tipo de

diatrema, aplicável para as ocorrências da França e da Alemanha

(Lorenz, 1974). As primeiras manifestações explosivas formam um

conduto estreito, supondo-se então que a rocha encaixante se des-

prende das paredes por dois processos, ã medida que avança a cons

trução do diatrema: "spallíng" o desprendimento de lâminas e eu

nhas maiores por instabilidade gravitativa (Figura B-12). Forma-

se assim uma zona externa, dominada litologicamente por rocha en

caixante em subsidência. Na parte central, manifesta-se a cor-
i

rente fluidizada, carregando fragmentos de rochas encaixantes e
i

magma resfriado, com água ou vapor de água atuando como veículo
i

fluidizante. 0 material se deposita na superfície, sobretudo a-
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FIGURA B-12. Conduto de "maare". Na parte superior do conduto

(A) depósitos retrabaihados de "maare" (depósitos

fluviais e lacustres). No interior, subsidencia

de depósitos estratiformes de maare (B), cortados

por condutos tufisfticos (C). Observar a subsidên

cia lateral de blocos de rochas encaíxantes. Na

parte inferior, (E) rocha vulcânica. (D) é rocha

encaixante. (Segundo Lorenz, 1975)*
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través de "base surges". Este processo retira constantemente ma

terial do fundo do conduto, depositando-o na superfície; para-

lelamente, amplia-se o conduto, com as partes mais externas sen-

do constantemente rebaixadas e, eventualmente, expelidas quando

situadas no fundo do conduto. A subsidência atinge, em determi

nado momento, também os depósitos superficiais do "maare", que

vão se perder no conduto. Explica-se assim uma das característi

cas mais notáveis desta estrutura: o anel externo com blocos

deslocados de rocha encaixante, e a parte interna com predomí-

nio de tufitos e lapillitos estratificados subhorizontalmente

cortados por condutos estreitos de brechas caóticas. Nestes ca-

sos, então, os depósitos estratificados encontrados no conduto

não são o resultado de uma deposição do tipo "fall - back", como

sugerido anteriormente, mas devem ser explicados por mecanismos

de subsidência de depósitos de "base surge".

0 fenômeno de formação de diatremas por fluidiza-

ção foi pesquisado experimentalmente por Woolsey et ai. (1975).

Ar injeta-se verticalmente em cubas experimentais, preenchidas por

material elástico de composições variadas e tamanhos, colocado

como camadas horizontais. Quando a velocidade do ar alcança va-

lores apropriados, começa a agitação dos clastos, com formação

de bolhas ascendentes. Formam-se células de convecção no mate-

rial, nas quais as partículas ascendem na parte central do condu

to fluidizado, e descem na parte periférica (Figura B-13a). Es-

te estado não se mantém por muito tempo, já que culmina geralmen

te quando a corrente fluidizada atinge as camadas superficiars e

as atravessa por meio de explosões. Em alguns casos, a corrente
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FIGURA B-13. Experiencias d« fluiditação •• laboratório, a) \n

jeta-se êr fob prttiio m part* inferior 4a cuba,

preenchida previaMente COM Material pouco consoli-

dada colocado em camada». Geração da doI» condu-

tos, S*M tafda do ar par* o exterior nest* está-

gio. Observar o movimento dat partícula» no cond¿j

to Mai» desenvolvido. A prettão de ar form* urna

"câmara d* er" (indicada pela teta) e o soerguimett

to da» camadas superiores algo plásticas, com apa-

recimento de fraturas concéntricas e radiais. b)

Estágio atais avançado, COM O conduto secundário d£

sat I vado. Observa-se a formeçio de uma "cratera"

superficial, COM UM anel topográfico formado por

partículas expelidas; paralelamente, processa - se

a subsldência das paredes do conduto, c) Conduto

já bem desenvolvido, preenchido por Material estra

tlficado da cratera, que é levado para nível» Infe

riores por subsldincla. A coluna ascendente de êr

movlMenta-se pela parte central do conduto (ponti-

lhado) (ver texto). (Segundo Woolsey et ai., 1975).
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fluidizada forma subpuperficialnente uma câmara de ar (Figura

B-13a), curvando as camadas superiores. Esse domeamento regis-

tra-se às vezes na superfície, através de fraturas em anel e ra

diais (Figura 13a), quando, por exemplo, a camada superficial e-

ra uma lâmina de material mais consolidado (e.g., silte semicon-

solidado). Uma vez formado o diatrema, observa-se claramente a

circulação vertical ascendente na parte central, com ejeção e

deposição de material aerotransportado, tanto dentro como fora

da cratera, mostrando-se pequena elevação topográfica em anel

(Figura B-13b, c). A perda de material por ejeção é compensada

por material da parte periférica, que desce por mecanismos de sub

sidência (colapso das paredes do conduto e esmagamento dos blo-

cos, Figura B-13b, c). Em parte, o material estratificado da era

terá também está submetido à subsidência (Figura B-13c). Esta

estrutura gerada em laboratório é muito semelhante ã que se ob-

serva em muitos diatremas. Observe-se que neste caso a parte in

terna (Figura B-13c) do conduto ê preenchida com material leve-

mente estratificado, cortado por condutos estreitos sem estrati-

ficação e constituídos por material algo mais grosseiro: o pr¿

meiro representa os depósitos estratificados da cratera, rebaixa

dos por subsidência, enquanto que os condutos são as vias de mo-

vimentação ascendente do material fluidizado, que arrasta prefe-

rencialmente fragmentos mais finos.

Lorenz (1975) sugere que o material estratificado

(rebaixado por subsidência) e as rochas encaixantes, podem ser

reciclados várias vezes pelas correntes fluidizadas. Uma vez

que o material rebaixado atinge por subsidência profundidadas a-
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dequadas (e.g., o fundo do conduto), estará sujeito a transpor-

te ascendente e conseqüente atrito por parte de correntes fluid_i

zadas. Neste caso, o material a ser transportado (seja rocha en

caixante, seja depósito estratificado da cratera) perde a sua e¿

trutura interna e os fragmentos diminuem de tamanho por atrito.

Segundo este modelo, os diatremas que se apresentam com o condu-

to preenchido por depósitos estratificados representam um está-

gio relativamente "jovem". Deste estágio inicial, passar-se-ia

para outro posterior com condutos preenchidos por tufisitos caó-

ticos. Representantes do primeiro grupo são os diatremas dos

maare (cf. modelo estrutural da Figura B-12), e os de Montana

(cf. Hearn, 1968), enquanto que os do segundo grupo estão repre-

sentados pelos diatremas quimberliticos da Africa do Sul (cf. Fi

gura B-11) e pelos da Suabia descritos por H. Cloos.

As causas para que um diatrema apresente-se com

uma ou outra configuração podem ser das mais variadas. Só é pos_

sível especular-se sobre elas. Parece no entanto que a presença

de tufisitos caóticos ê favorecida por fluidizações muito enérgji

cas (ou por fenômenos de fluidização várias vezes repetido.), en

quanto que os diatremas do tipo "maare" provavelmente são forma-

dos preferencialmente sob um regime menos enérgico de fluidiza-

ção (ou poucas repetições do mesmo fenômeno).

0 resumo das características principais destes de

pósitos consta da Tabela B-9 .
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5. Aglomerados intrusivos e brechas associadas

Este tipo litológico caracteriza-se pelas rela-

ções de discordancia coa outras rochas; predominan nestas "bre-

chas " os clastos subarredondados ou arredondados. Trata-se es-

sencialmente de urna "brecha" de blocos, por ser a matriz subordi.

nada; outras vezesy quando falta a matriz, os blocos apresen-

tam-se cimentados por mineralizações posteriores ou contemporâ-

neas. São brechas centrais ao conduto, geralmente polimícticas,

contendo tanto fragmentos das rochas que afloram nas paredes do

conduto, como litologia de níveis inferiores e superiores (cf. Ta

bela B-9).

Encontram-se na literatura várias descrições de de

pósitos semelhantes. Em Copper Basin, Arizona, observa - se um

conjunto de pequenos condutos cilíndricos (de 50 m até uns 200 m

de diâmetro) de brecha mineralizada, que cortam rochas precam-

brianas intensamente fraturadas (em parte também mineralizadas

ao longo de fraturas). A estrutura dos condutos mostra uma zona

externa de espessura variável (de poucos cm a 3 m) com brecha

constituída por clastos angulosos, colocada praticamente in situ

(brecha de fragmentação, na nomenclatura do presente trabalho),

em parte com algumas indicações de pequena subsidência. Esta zo

na externa está nitidamente cortada por uma zona interna de agio

merado polimíctico; os blocos estão cimentados por quartzo e

sulfetos, com claros sinais de mobilização ascendente (Johnston

e Lowell, 1961; ver estrutura dos condutos na Figura B-14).
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FIGURA B-T». Secção esquemática de condutos de brecha, Copper

Basin, Arizona (segundo Johnston e Lowell, 1961).

A rocha encaixante encontra-se intensamente diaci£

sada, passando rapidamente para brechas de fragmen,

tação, com ciastos angulosos, e pouca ou nenhuma

movimentação relativa dos fragmentos; a zona in-

terna do conduto é constituída por blocos geralme£

te arredondados, com pouca ou nenhuma matriz, e cj_

mentó mineralizado.
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O mecanismo de colocação destas brechas e aglome-

rados é pouco conhecido. 0 caráter arrendondado dos fragmen-

tos, ben coao sua natureza polimíctica, indica transporte e a t »

to mecânico (e térmico?), enquanto que a quantidade subordinada

de matriz (ou até sua ausência) sugere que estas brechas são di-

ferentes dos típicos tufisitos. 0 conjunto destas característi-

cas sugere, como provável origem, o retrabalhamento de brechas

anteriores de colapso através de fluidizações e/ou explosões (cf.

Biondi, 1982, para um esquema proposto para quimberlitos). Aos

blocos inicialmente formados por colapso, juntam-se fragmentos

trazidos de níveis inferiores; paralelamente, os fragmentos me-

nores são retirados do sistema por explosões e/ou fluidizações

intensas. 0 processo repete-se várias vezes, durante a formação

do conduto (Figura B-15).

111.2.2c. Relações entre brechas intrusivas e não in

trusivas de conduto.

As evidências geológicas mostram que os vários t¿

pos de brechas de conduto estão relacionados geneticamente entre

si; veja-se, por exemplo, os condutos de Copper Basin (Figura

B-14). Salienta-se também, por outra parte, a importância dos

fenômenos de fluidização para a geração de vários condutos ("maa

re", quimberlíticos, e t c ) . Fluidizações de pouca energia, supos_

tamenté atuantes na gênese dos "maare", preenchem o conduto com

material estratificado, através de uma combinação de movimenta-

ção ascendente central e subsidência lateral, enquanto que os de

pósitos caóticos dos condutos de Suabia explicar-se-iam por flui
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ri6URA i-lj. Foraeção de eglomredos (breches) intrusiva» 4a
conduto (do tipo da* da Copper latin, ver Figura
• - • ) . a) Foraaçio da brecha* da colapso, por al*
gua do* aeeenisao» citado* no texto; tipo "clest-
•upported", coa) fragawnto» angulosos, b) 0 condu
to *a alarga, coa novo* «yanto» eaplocivo*; cont¿
nuaa> o* fenóaeno* da colapso, por** agora rattri-
to» i parta periférica; ao «a(«to taiapo, o» frag-
aentos da lona cantral »ío ratrabalhado* por pro-
ca**o* da atrito atacan ico a/ou térmico (axfol lacio
táralca). 0 procedo poda %*r controlado por c*r-
ranta* fluidlxada* da intantidada variável (e.g.,
violante* no Início da etapa, dlninwlndo da inten-
sidade no final). Cada ua> dasta* avante* i vl»i»e-
lixado COMO o garador da Moviinonto* de val - a - wa«
no» fragiaanto*, coa aovkmentecío ascendente duran-
ta a fese «ai* violenta (a consequent* transporte
para ctms dos fragaantos) seguido de colapio a sub
sidéncia durante a fase final de ajuste, ç) Es-
tágio aai* avançado do anterior , coa o conduto a-
largado por repetição do» íenõaeno» descrito* aa
b). Ne»te estágio, ua evento explosivo pode se a»
nlfe»ter na parta cantral, abrindo a»»ia ua novo
conduto cantral (ver Figura í-13e) no qual »e coto
caá brecha* intrusiva* de idade diferente da* anta
rlora* (ver taabéa liondl, I9S2).
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dizações de energias maiores.

Biondi (1982) apresenta um modelo de "ciclo com-

pleto", para explicar os condutos quimberlíticos; gera-se pri-

meiramente um conduto de brechas caóticas por "implosão" freáti-

ca, seguida de fluidizaçaoe conseqüente retrabalhamento dos frag-

mentos, a baixa temperatura. Este modelo, por apresentar uma i-

magem dinâmica do processo de formação de brechas, constitui bom

fundamento para discussões, sobretudo quando complementado com

consideração sobre a intensidade e o sequenciamento das fluidiza

ções (e.g., energia da fluidização; oscilações na sua intensida

de, de tal maneira que a etapas com energias maiores se sucedem

outras, de menor energia, que permitem colapsos; e t c ) .

Entretanto, não resta dúvida de que muitas bre-

chas de conduto se formam por mecanismos unicamente explosivos

ou de colapso (cujas causas são pouco conhecidas), sem participa

ção nenhuma de fluidizações (ver o exemplo de Cactus, e dos con-

dutos do Chile, Figura B-9).

III.2.2d. Substituições e mineralizações nas brechas

de conduto

As brechas de conduto apresentam-se freqüentemen-

te com importantes mineralizações de sulfetos, sulfatos, carbona

tos, óxidos, fluorita e/ou silica. A deposição destes materiais

processa-se simultaneamente ã alteração hidrotermal, através de

complexo mecanismo químico (e.g., Meyer e Hemley, 1967; Rose e
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Burt, 1979). As rochas originais passam assim por profundas mo-

dificações químicas, que geralmente também deixam a sua marca

nas texturas e estruturas. A literatura sobre estas variações ê

muito extensa e não será revisada aqui. Basta lembrar que as mu

danças texturais e estruturais mais freqüentemente observadas são

as seguintes:

a) substituição de minerais, texturas e estrutu-

ras originais por novos minerais, texturas e estruturas;

b) substituição de clastos menores da matriz por

minerais, com modificações também no aspecto textural;

o) preenchimento de geodos, cavidades, fraturas,

fendas, juntas e falhas por novos minerais, freqüentemente tam-

bém com substituição parcial da rocha vizinha por minerais neo-

formados; as estruturas e as texturas assim originadas são ge-

ralmente características, do tipo paralelo e/ou concéntrico;

d) solubilização de minerais pré-existentes e ge-

ração de novas "cavidades de dissolução";
i

i

i

e) substituição das arestas de clastos angulosos
i

por novos minerais, simultaneamente ao processo geral de substi-
i

tuição, tal que o efeito geométrico seja o de "arredondar" os

clastos.
i

i

i

Nas brechas de conduto, as áreas centrais são ge-
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raléente as «ais atingidas por estes processos, por razões geomé

tricas e de facilidade de percolação. Os processos citados po-

de» afetar fortemente as estruturas e texturas primárias, ocul-

tando-as ou até fazendo-as desaparecer.

II1.3. Brechas de origem plutônica

A classificação das brechas de origem plutônica é

difícil devido ao sumário conhecimento dos vários tipos que po-

dem ser gerados. Esta complexidade pode ser melhor avaliada a-

través de um breve resumo de alguns exemplos descritos na liter£

tura.

0 batólito de Colville, Washington (Waters e

Krauskopf, 1941) ocorre rodeado por vasta auréola de rocha gnái¿

sica de origem cataclástica-milonítica, que aflora em partes

por mais de 8 km, formada como resultado da intrusão de massas

magmáticas plásticas cujo envólucro externo, já mais rígido, foi

se deformando por fluxo plástico ou cataclástico ao se movimen-

tar conjuntamente à massa central. Concomitantemente, deforma-

se também parte da rocha encaixante, submetida a regimes térmi-

cos e de deformação semelhantes aos da crosta externa do batóli-

to. Esta auréola "-protooláetica" (devida ao próprio mecanismo

intrusivo) divide-se em uma zona externa de gnaisses miloníti-

cos e uma interna de ortognaisses granodioriticos. A zona intez^

na é litologicamente um granodiorito nitidamente foliado, que

transiciona tanto para a zona externa como para as rochas homófa_

nas do batólito (essencialmente granodiorito, quartzo diorito e
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diorito). Esta zona foliada interna caracteriza-se por apresen

tar bandas biotíticas intensamente dobradas; apesar do aspecto

caótico em afloramentos, os eixos das pequenas dobras mostram-se

orientados. A zona gnáissioa externa está constituída por antjL

gos migmatitos de injeção, agora convertidos emgnaisses cataclásti

eos e miloníticos, geralmente apresentando megacristais ovoidais

alongados de feldspatos, com claros sinais de rotação e catacla-

se. A matriz é freqüentemente bandada, muito fina ou fina, com

cristais triturados de feldspatos, quartzo e outros minerais;

encontram-se também finas bandas de pseudotaquilito. Ãs vezes,

a rocha é recristalizada, mostrando mosaicos granulíticos. Ex-

ternamente ao envoltório gnáissico, extende-se ainda uma zona de

aproximadamente 1 km, no qual as rochas encaixantes encontram-se

quebradas e rotadas, constituindo uma vasta brecha de fricção.

Os blocos correspondem litologicamente ao do horizonte estrati-

gráfico da rocha encaixante vizinha, para a qual transicionam:

são angulosos e de vários tamanhos, predominando no entanto os

fragmentos de dimensões métricas. Esta zona de fricção é corta-

da ainda por sistemas de juntas e por inúmeras falhas de reduzi-

das dimensões. Todas as evidências de campo indicam que o bató-

lito, através de complexa historia intrusiva, inicialmente migma

tiza a rocha encaixante para em seguida, ainda em movimento, a-

tuar plástica e cataclasticamente sobre a rocha encaixante e a

sua própria crosta externa rígida. Como resultado decorrem fen<5

menos essencialmente cataclásticos e miloníticos (protoclásti-

cos), formando-se estruturas e texturas análogas às do metamor-

fismo dinâmico.
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Exemplo diferente ê o das várias unidades grani-

tóides que constituem o vasto batólito costeiro que se extende

continuamente por mais de 1100 km ao longo da costa peruana

(Myers, 1975). Os corpos do batólito invadem rochas pré-Cretác^

cas e um conjunto de vulcanitos, aos quais associam-se genetica-

mente. Trata-se de corpos que, em sua maioria, apresentam di-

ques anelares em profundidade, como possíveis condutos alimenta-

dores, que se ampliam para cima adotando então formas retangula-

res ou de segmento de cilindro, com paredes verticais e teto ho-

rizontal. A sua colocação deve-se ao colapso e subsidência ver-

tical de blocos de rochas encaixantes, criando-se assim os espa-

ços para preenchimento por magmas granitóides. Não se encontram

evidências de invasão forçada e brechamento cataclástico da ro-

cha encaixante. Observam-se no entanto vários tipos de brechas

cuja matriz ê de rocha plutônica (agmatitos), formadas por cola£

so de fragmentos do teto (Figura B-16). Algumas formas brechói-

des semelhantes se formam no caso da deformação e ruptura (plás-

tica ou cataclástica) de diques que invadem massas granitoides

ainda incompletamente consolidadas (diques simplutônicos, cf. F_i

gura B-16). 0 fenômeno de formação de agmatitos, aqui represen-

tado, é provavelmente característico de regimes tensionais (plu-

tons de "epizona").

Já foram descritos vários corpos de brechas plu-

tônicas que admitem como explicação mais plausível a da sua colo

cação por intermédio de sistemas fluidizados. Um desses exem-

plos ê da própria Cordillera Costeira Peruana (Myers, 1975). As_

sociados a vários dos corpos granitoides, encontram-se lâminas
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FIGURA B-16. Caracterfsti cas de agmatitos e dique» sin-piutóni-

cos. ¿) Zona de contato (teto do maciço) entre

rocha encaixante (pontithada) e rocha plutónica

intrusiva, com agmatitos de contato, b) Agmetito

com fragmentos subangulosos - subarredondados de

rocha encaixante, algumas dezenas de m abaixo do

teto. ç_) Rocha encaixante xenolítica, a mais de

cem m do teto, com xenólitos de rocha encaixante

de tamanhos menores, aparentemente assimilados, á)

Dique sin-plutônlco; a rocha plutónica encaixan-

te se movimenta, fraturando o dique, já bastante

sólido (observar fragmentos angulosos). ¿) • i),

diques sin-plmónteos, ainda bastante plásticos

(fragmentos Irregulares até arredondados) fragmen-

tando-se por movimentação da rocha plutónica encaj_

xante. (Segundo Myers, 1975). 0 segmento Indica apr.

*»0 cm.
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(diques) de granodiorito (as laminas de Baranda). Estes diques

mostram às vezes estruturas bandadas de fluxo, e freqüentemente

xenolitos arredondados, homogéneamente distribuídos. Por vezes,

observam-se também transições destes diques granodioríticos pa-

ra zonas de brechas de aspecto cataclãstico, sem matriz ígnea,

contendo tanto fragmentos angulosos como arredondados. Estas fei_

ções sugerem que os diques e brechas se instalaram provavelmente

pela ação de correntes fluidizadas, como precursoras das massas

magmãticas granitóides maiores (Myers, 1975, p.1217-18). Analo-

gamente, são descritos diques e condutos de brecha granítica,

preenchidos por material elástico derivado do teto do batolito

variscico do SW da Inglaterra; os clastos se mobilizaram prova-

velmente pela ação de voláteis que escaparam do granito durante

o resfriamento (Goode ô Taylor, 1980).

Goodspeed (e.g., 1952, 1953) identifica três tipos

diferentes de brechas de origem plutônica. As brechas plutôni-

cas são do tipo agmatítico (incluem também as "clastolavas" e ou

tras similares, ver item III. 1.I.; Goodspeed, 1953). As bre-

chas de substituição (metassomáticas) são rochas nas quais veios

metassomáticos separam fragmentos geralmente angulosos. Final-

mente, as brechas reomórficas caracterizam-se por apresentar fra¿

mentos angulosos até arredondados, em matriz variada, geralmente

fluidal. As descrições de Goodspeed indicam que as brechas reo-

mórficas são rochas das mais variadas, por incluir tanto as mobi^

lízadas por fluxo plástico (i.e., brechas cataclásticas-miloníti

cas) como aquelas onde se gera "neomagma", que na interpretação

de Goodspeed é conseqüência de fenômenos extremos de metassoma-
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tismo (e.g., Goodspeed,1953, p.466). Provavelmente, muitas das

brechas reomórficas associadas a corpos ígneos são rochas mobili^

zadas por fenômenos de fluidização (cf. a descrição da brecha a¿

sociada ao norito basal de Subdury; Goodspeed, 1953, p.463).

Os exemplos aqui indicados mostram que as brechas

associadas a fenômenos plutônicos podem agrupar-se tentativamen-

te segundo o seguinte esquema:

1) Um primeiro grupo é representativo das brechas

protoclãsticas de contato e de fricção, geradas por brechamen

to e deformação essencialmente mecânicos tanto da rocha encaixan

te como da própria rocha ígnea, sob condições de injeção forçada.

2) Ainda no contato, porém sob regime "passivo"

de injeção e controle de tectónica tensional de blocos, é possí-

vel encontrar um segundo grupo de brechas, o das brechas agmatí-

ticas, com matriz ígnea.

3) Um terceiro grupo de brecha, que comumente apa

rece confinado a corpos pequenos (diques e condutos plutônicos),

mostra fragmentos colocados em matriz variada, seja elástica, se

ja ígnea. O mecanismo de colocação destas brechas ê discutido;

provavelmente geram-se quando é grande o contraste térmico-mecâ-

nico entre o corpo intrusivo e a rocha encaixante (corpos rasos,

condições pós-tectônicas, e t c ) , por influência do escape de ga-

ses magmaticos de corpos em resfriamento, formando-se verdadei-

ras massas fluidizadas.
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4) Deve-se considerar ainda um quarto grupo, o

das brechas de substituição.

Apresenta-se a seguir um esquema de classificação

para os quatro tipos.

111.3.1. Brechas protoclasticas de contato e de fric

ção: cataclasitos e milonitos

As rochas que se apresentam cataclasadas e miloni

tisadas no contato de corpos intrusivos mostram as mesmas textu-

ras e estruturas encontradas nas rochas cataclásticas em geral.

Sugere-se portanto aplicar a classificação correspondente. En-

tre as várias utilizadas, prefere-se aqui a proposta por Spry

(1969), que aparece resumida na Tabela B-10.

111.3.2. Brechas de contato com matriz ígnea: agma-

titos

Trata-se de uma categoria de brecha na qual blo-

cos (angulosos até arredondados, ver Figura B-16) de rocha encaí_

xante (ou da própria rocha ígnea) apresentam-se em matriz de ro-

cha plutônica. Sugere-se aqui aplicar o termo "agmatito" para

cobrir os casos nos quais os fragmentos se encontram em propor-

ções superiores a 251. Rochas com proporções menores de fragmen

tos, são "rochas ígneas xenolíticas" (cf. Tabela B-10).



TABELA B-10

CLASSIFICAÇÃO DAS BRECHAS DE ORIGEM PLUTONICA

A. BRECHAS PROTOCLASTICAS (CATACLASITOS E MILONITOS) (nomenclatura segundo Spry, 1969)

TIPO DE MATRIZ*

Triturada

Recristalitada

Foliada

Maciça

Incipiente

Dominante

vitrea

0-10%

Brecha (ou con

g 1 oiner ado) ca ta

elástica

PROPORÇÃO DA MATRIZ 8

10-50% 50-90%

Protomilonito

Protocataclasito

MiIonito

Catadas i to

Hartschiefer

Blastomilonito

90%

Ultramilonito

Ultracataclasito

_..._ .

Pseudotaquilito (hialomilonito)

a. Adicionar indicações petrográficas para os clastos maiores(textura; e.g.,Augen~milonito, milonito
bandado, etc.. composição: e.g., miIonito granitôide, diorltico, etc.).

B. AGMATITOS E ROCHAS XEHOLlTICAS

Clastos Maiores

> 25%

25%

Nome da rocha

Agmatito

Rochas ígneas xenollticas

b. descrever em separado fragmentos e matriz:

c. e.g., granito xenolltico.

C. BRECHAS DE CORPOS PLÜTONICOS MENORES

Com matrix clástica: Brechaste aglomerados).quando fragmentos são maiores de 2mm(para este caso,utilizar
Tabela B-4).

Com matrix ígnea: utilixar nomenclatura de agmatitos (ver quadro precedente nesta Tabela).

I
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1II.3.3. Brechas ígneas de corpos plutônicos menores:

diques e condutos plutônicos de brechas

Estas brechas ocorrem ocupando fendas (diques) ou

condutos fechados (condutos plutônicos); os fragmentos são des-

de angulosos até arredondados, e a matriz é ora elástica, ora íg

nea. Para o caso das rochas com matriz elástica, sugere-se uti-

lizar os termos definidos para as brechas de conduto. Para as

que contém matriz de rocha plutônica, utilizar-se-á a nomencla-

tura dos agmatitos (cf. Tabela B-10).

111.3.4. Brechas de substituição.

Fenômenos de substituição são muito citados na lj.

teratura, em parte até para explicar a origem de corpos ígneos

de grandes dimensões. Em geral, não é fácil provar o caráter me

tassomático de uma determinada estrutura. Sugere-se aqui prudên

cia antes de admitir como "metassomatica" uma determinada feição

ou estrutura; a controvérsia sobre a origem dos granitos, hoje

já menos acirrada, mostrou claramente que muitos argumentos

"transformistas" não são válidos. Algumas das feições que, apôs

cuidadosa consideração, permitem identificar brechas (e diques)de

substituição são citados na Tabela B-11 (ver também Figura B-17).

Por outra parte, não é necessária uma nomenclatura especial para

estas brechas, já que elas podem ser identificadas pela palavra

"substituição" e descritas como os agmatitos.
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TABELA B-ll

CARACTERÍSTICAS PARA IDENTIFICAR BRECHAS E DIQUES DE SUBSTITUIÇÃO

(para crítica e cuidados na interpretação das evidencias, ver
Grout, 1941)

PRESERVAÇÃO DE TEXTURAS RELÍTICAS

Substituição de minerais primarios por outros secundarios.

Plagioclásios xenomórfieos não zonados na matriz Ígnea.

Texturas "fantasmas" (e.g., orientação de biotitas).

PRESERVAÇÃO DE ESTRUTURAS

Foliações passando çradativamente dos clastos para a matriz

Ígnea.

CRISTAIS MAIORES (e.g., feldspatos) crescendo através do contato en

tre clastos e matriz ígnea (Figura B-17).

RELAÇÕES NAO DILATACIONAIS (Figura B-17).

CONTROLE DE COLOCAÇÃO DA MATRIZ ÍGNEA POR FENDAS, FRATURAS, OU JUN-

TAS

CONTATOS GRADACIONAIS E/OU SERRADOS (E/OU GRADACIONAIS-IRREGULARES,

Figura B-17).
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FIGURA B-17. Alguma* falcões estruturais que caracterizam di-

ques e brechas de substítuiçio. Ver també» Grout

(19*1). Segmento Indica escala arbitrária, geral*

mente alguns cm (e.g., parte ç) até decímetros ou

metros. a_) Característica dflatacional (l.)e nío

dilatación»! (Bj) ••» agmati to (a matriz plutônica

»pêrmc» pontIlhada); sõ a segunda feição sugere

substituição (ver no entanto, Reynolds, 195*. para

explicações alternativas) b) Dique dilataclonal

(Dj) a não dilatacional (D,), portanto provevtlmen_

te de substituição, ç) Hegacristais crescendo

tanto na matriz plutônica (pontilhada) como nos

fragmentos, sugerindo geração da estrutura por subs

tituição (ou,pelo menos, complexa história da cri*

talização). d) Contatos !rregu!ares*serrados en-

tre rocha plutônica a enceixente, que apresenta a

mesma orientação que o "relito" (no Interior da ro

cha plutônica).
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RESUMO

£ intuito do presente trabalho salientar algumas

regras que permitam, em função de parâmetros petrogeneticos, ava

liar e julgar os nomes das rochas ígneas. Procede - se primeira-

mente a uma revisão histórica, por meio da qual avaliam-se duas

significativas influências sobre a nomenclatura das rochas íg-

neas: a do microscopio petrográfico, que desde cedo converte-se

em instrumento imprescindível para o petrógrafo, e a da sistemá-

tica biológica, cujo exemplo justificava a invenção de variada

nomenclatura.

Adota-se, neste trabalho, o modelo de fracionamen

to magmático como base para uma discussão dos parâmetros que de-

vem nortear uma classificação das rochas ígneas. Segundo este

modelo, simplificadamente, obtém-se um "magma derivado" quando

de um magma original se separa uma fração mineral complementar.

Estes magmas (e as eventuais rochas geradas pela sua cristaliza-

ção) constituem potenci. 1raente uma série químicamente contínua,

enquanto que o conjunto de frações complementares (e.g., num com

plexo estratiforme) aparece geralmente como série discontinua. À

luz deste modelo, legitimam-se todos os termos petrográficos que

registrem adequadamente a evolução química dos magmas e das fra-

ções conplementares.

Por outro lado, a evolução geológica pode ser es-

tudada através do exame de parâmetros geológicos, como ocorrên-
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cia, textura, relações com tectónica local, e compartimentação

geotectónica. Parâmetros texturais, tradicionalmente, dividem

as rochas ígneas em plutônicas e vulcânicas. De interesse maior,

entretanto, é a determinação da serie petrográfica, comumente H

gada de maneira direta a ambientes geotectônicos específicos; co

mo regra geral, estebelece-se então a necessidade de registrar,a

través da nomenclatura, a "especifidade" de cada série petrográ-

fica (e.g., "islandito" vs "andesito" de áreas orogênicas).

Estas considerações fundamentam um conjunto de re

gras básicas, com as quais classificar as rochas ígneas e, sobre

tudo, avaliar os nomes já existentes para determinar a sua "legji

timidade".
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I. INTRODUÇÃO

Apesar da vasta literatura ja escrita sobre a no-

menclatura de rochas ígneas, o tema é ainda motivo de discussão.

Nos últimos anos, realizaram-se significativos esforços, de cará

ter internacional, para re-examinar a Nomenclatura das Rochas Ig

neas, cuja culminação foi a criação, por parte da IUGS (Interna-

tional Union of Geological Sciences), de uma Subcomissão de Siste

mática de Rochas ígneas. Fruto do trabalho de revisão são as vá

rias propostas já encaminhadas à comunidade geológica, referen-

tes tanto à nomenclatura de rochas plutônicas como ã de rochas

vulcânicas (Streckeisen, 1967, 1976b, 1978). Faltam na literatu

ra, no entanto, considerações abrangentes que fundamentem as di-

versas classificações com suficientes bagagem teórica.

Não se pretende, através destas páginas, propor

novas classificações. Apenas é de nosso interesse pesquisar cri

ticamente os fundamentos das várias classificações de rochas íg-

neas, para extrair então critérios que permitam testar a proce-

dência e validade de determinados nomes de rochas ígneas. Como

proposta inicial, poucos deixarão de endossar uma classificação

que saliente (para utilizar os termos de sistemática biológica)

as "relações naturais de parentesco" entre as rochas. 0 desejá-

vel, então, é uma classificação "natural", que respeite as liga-

ções genéticas. Dificuldades de várias ordens indicam, entretan

to, que o que é desejável nem sempre se concretiza.
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A multiplicidade de nomes de rochas ígneas

O que primeiramente chama a atenção é a grande

quantidade de nomes de rochas ígneas com os quais os petrógrafos

pretendiam (e ainda pretendem) caracterizar os varios tipos que,

segundo a impressão hoje reinante, não são mais do que "transi-

tional members of series" (na expressão muito citada de Howe11

Williams). Assim, em 1935, referencia Troeger 1600 nomes de ro-

chas ígneas (incluindo os de variedades), enquanto que Ronner

(1963, p.344) contabiliza aproximadamente uns 4000 termos (nomes

principais, variedades, transcrições, e t c ) . No campo mais redu

zido das rochas alcalinas, catalogam-se pelo menos 400 "espécies"

petrográficas (S0rensen, 1974a). Observa-se, em comparação, que

para a Sistemática das Rochas Sedimentares bastavam, até pouco

tempo atras, menos de 100 nomes, para definir a variedade prati-

camente infinita de tipos sedimentares com os que se defronta o

sedimentólogo.

A utilização do microscópio petrográfico

No caso da classificação de rochas ígneas, foi

muito grande a influência exercida pelos pioneiros da Sistemática

e, em particular, a importância fundamental do microscópio petro

gráfico para fins classificatorios. As primeiras tentativas de

classificação de rochas em geral, baseadas puramente na macrosco

pia (às quais associam-se os nomes de geólogos e naturalistas

tais como A.G.Werner, o criador do neptunismo e autor da primei-

ra sistemática petrográfica, K. Haidinger, C.C.von Leonhard, J.
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R.Haüy, A.Brongniart, P.L.A.Cordier, C.von Buch, A.von Humboldt,

G.Rose, H.Abich, E.de Beaumont, C.F.Naumann, B.von Cotta, H. Co-

quand, M.H.Klaproth, e muitos outros), foram seguidas rapidamen-

te por esquemas de classificação baseados fundamentalmente nas

determinações de rochas com a ajuda do microcõpio petrográfico,a

pós as primeiras descrições de lâminas petrográficas por Sorby,

em 1851. Embora, através dos estudos de Sorby, as primeiras ro-

chas descritas ao microcópio fossem os calcarenitos da costa de

Yorkshire e o próprio Sorby estudasse ativamente rochas sedimen-

tares e metamõrficas (a primeira teoria sobre a origem da xisto-

sidade é do próprio Sorby, em 1853), o novo método foi entusiás-

ticamente encampado sobretudo pelos petrógrafos de rochas ígneas.

Em poucas décadas, acumulou-se vasto conhecimento destas rochas,

que culminam na apresentação de duas obras fundamentais para a

classificação de rochas ígneas: a obra de Zirkel, "Die mikrosko

pishe Physiographie der Mineralien und Gesteine", editada em

1873, e a de Rosenbush, "Die mikroskopische Physiographie der

massigen Gesteine", publicada em 1877. Nestas duas obras já se

define a grande maioria de rochas ígneas conhecidas hoje em dia.

Como atestado da enorme influência particularmente da obra de Ro

senbusch, basta lembrar que ela mereceu cinco edições, a última

das quais em 1924. 0 trabalho de Rosenbusch serviu de base para

posteriores tentativas de classificações quantitativas,nas quais

as primeira nomenclaturas propostas eram substituídas por outras

que pretendiam fixar limites precisos para os diversos tipos H

tológicos. Surgem assim nas primeiras décadas deste século, as

classificações quantitativas (ou quantificaveis) de Washington,

Cross, Iddings e Pirsson, de Osann, de Niggli, de Johannsen, de
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Shand, de Trõger, e várias outras. Variavam bastante tanto os

fundamentos destas classificações (ora mineralôgico-texturais, o

ra químicos) como os critérios a partir dos quais eram limitadas

as várias "espécies" petrográficas.

A utilização do microscopio, já desde cedo, expli^

ca porque eram muito bem conhecidas praticamente todas as rochas

já nos fins do século passado.

Representava esta grande massa de informações, por

um lado, uma vantagem muito grande. Com efeito, desde então pou

co de novo foi adicionado ao catálogo de conceitos petrográficos

já analisados, por exemplo, na primeira ou segunda edição do tra

tado de Rosenbusch. Com exceção do reconhecimento dos carbonaté

tos como rochas ígneas, são muito poucas as novidades adiciona-

das durante as últimas décadas. Do ponto de vista das noções

texturaie, as últimas décadas apenas contribuem com dois concei-

tos inteiramente novos (e não reinterpretaçoes): o relacionado

com a definição e interpretação das texturas "cumulus", e a des-

coberta das texturas "spinifex" e associadas. No tocante ã mine_

valogia das rochas ígneas, a única contribuição significativa re¿

lizada durante as últimas décadas (esquecendo reinterpretaçoes)

foi a descoberta de dois raros minerais formadores de rochas, a

da kalsilita nos kalmafitos de Uganda, por Holmes, Bannister e

Hey, e a do anfibõlio potássico magnoforita nos lamproítos de

West Kimberley, Asutrália, por Wade e Prider.

Por outro lado, este cuidado na descrição das ro-
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chas ígneas também representava grande desvantagem. Pequenas

diferenças entre rochas (por ex., a aparição de pequenas quanti-

dades de minerais acessórios) justificavam, aos olhos dos petró-

grafos, a introdução de novo nome petrográfico. Se os biólogos

identificavam novos objetos (novas espécies) apenas porque varia_

va alguma característica morfológica, porque não identificar tam

bém com novo nome a variedade de uma determinada rocha? No caso

das rochas sedimentares, enfatizavam-se até faz pouco tempo as

descrições macroscópicas, enquanto que a utilização de técnicas

microscópicas, e outras mais modernas (e.g., o "peeling", raios

X, ataque por ácidos) foi introduzida só recentemente de manei-

ra sistemática. Neste contexto, cabe lembrar que as classifi-

cações mais sofisticadas de rochas carbonáticas são relativamen-

te recentes.

A influência da sistemática biológica

Mas não é só a primazia do microscópio que expli-

ca a grande quantidade de nomes acunhados pela sistemática de ro

chas ígneas. Encontrava-se também um ambiente intelectual que va

lorizava a sistemática como ferramenta de identificação de paren_

tesaos. Sem muito exame crítico, acreditava-se que uma nomencla

tura petrográfica baseada no reconhecimento de características

"morfológicas "(minerelogia e textura) implementava paralelamente

agrupamentos genéticos. Segundo este conceito, rochas que a si£

temática ígnea agrupava deviam também ser, automaticamente, ro-

chas geneticamente aparentadas.
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O fundamento teórico que legitimava estas aspira-

ções classificatorias devia-se sobretudo à enorme influencia da

sistemática biológica. Na ¿poca das primeiras classificações p£

trográficas, tinha-se imposto por completo a sistemática linnea-

na; o próprio Linneo, por outra parte, já em 1770 tentava clas-

sificar as rochas e os minerais segundo um sistema "natural" in-

teiramente análogo ao biológico (ver Ronner, 1963, p.161).

As discussões em torno da metodologia taxonómica

enfatizavam a importancia da construção de um sistema taxonómico

"natural" que descrevesse as relações "reais" existentes entre

os objetos classificados. Das propostas ja formuladas naquela é

poca para a classificação dos seres vivos, selecionou Linneo as

que classificam a partir dos detalhes morfológicos (melhor: "ho

lomorfológicos", entendendo como tal a somatória de todas as pos>

síveis características) e que, em função do exame da unidade bio

lógica (o "indivíduo"), partia para identificação da unidade ime

diatamente superior, a "especie": guiados pelos conceitos aris-

totélicos do "específico" e do "genérico" delimitavam - se então

as características individuais, para abstrair as que constituiam

a categoria supra-individual "especie". Por sua vez,as especies

eram agrupadas em "gêneros", e outras unidades superiores, atra-

vés da análise das semelhanças morfológicas, construindo-se as-

sim o "sistema natural".

A espécie em Biología

Pelo menos em teoria, o conceito de especie bioló
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gica pode ser definido de maneira precisa. Trata-se, sobretudo,

de uma comunidade reprodutiva, portadora de um "fundo" comum de

características genéticas transmissíveis (o "genotipo").

0 código genético de cada espécie é único, e é n£

le que se acumulam as informações para a construção do organis-

mo (do "fenotipo"). 0 conjunto de informações holomorfológiccs,

transmitidos pelo código genético, é realmente muito grande, e é

portanto muito pequena a probabilidade que dois códigos genéti-

cos diferentes transmitam exatamente a mesma informação. Ou se-

ja, é praticamente impossível que organismos idênticos do

ponto de vista holomorfológico se apresentem com códigos genéti-

cos (genotipos) diferentes. Segue-se aqui o exposto evn vários

textos, particularmente em Hennig 1968, e Dobzhansky, 1973.

Na prática define-se uma espécie (essencialmente,

a tarefa de identificar códigos genético? através do estudo de

suas características holomorfologicas. Esta tarefa certamente

não é simples, já que o estudo de toda a holomorfologia (morfolo

gia externa e interna,fisiología, etc.) de uma determinada espé-

cie converte-se em trabalho muito demorado ou até impossível de

ser realizado (por ex., no caso de fósseis). Portanto, em lugar

de estudar e relacionar todas as possíveis características holo-

morfologicas, a prática do sistemático restringe-se a estudar as

mais acessíveis, geralmente aquelas do tipo morfológico (exter-

no, às vezes também as de tipo interno). A análise destas difi-

culdades práticas, explica bem porque existem ainda tantos pro-

blemas de tipo sistemático. Assim, muitas das "paleoespécies"
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dos paleontólogos definem-se em função de características pura-

mente morfológicas.

Estas considerações levam diretamente ã pergunta

chave da sistemática: por que se estabelece automaticamente um

sistema "natural", revelador das relações de parentesco entre or

ganismos, ao se classificar a partir da avaliação de semelhanças

e diferenças morfológicas? Parece portanto, para quantificar m£

lhor a questão, que é grande a chance que as relações de paren-

tesco fiquem expostas através do estudo de meros caracteres mor-

fológicos. Para responder â questão, lembra-se brevemente o pr£

cesso de transmissão de caracteres e o de "especiação". 0 códi-

go genético de cada espécie, que determina as características ho

lomorfológicas, é transmitido a cada inc'ivíduo por seus progeni-

tores. Cada um destes indivíduos carrega consigo o mesmo códi-

go, que pode eventualmente ser transmitido indefinidamente, atria

vés dos sucessivos descendentes (fora as variações consideradas

"individuais"). 0 processo de "especiação" consiste na aparição

de organismos com novas características, portanto com código ge-

nético próprio, que num determinado momento se "isolam" genetica_

mente da comunidade da qual se derivam.

Uma das conclusões óbvias deste esquema é que o

processo discutido gera uma seqüência de espécies ligadas entre

si por relações filogenéticas de parentesco. A partir de uma de

terminada população, construiu-se uma cadeia de organismos suces-

sivos, interligados entre si por pequenas diferenças genéticas

(que aparecem, para o sistemático, como características holomor-
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fologicas ligeiramente diferentes). Estas diferenças, quando en

fatizadas, levam à aparição de espécies, relacionadas por rela-

ções hierárquicas de descendência.

Ficou resumido, no parágrafo superior, o que de

fato constitui o fundamento da sistemática filogenética, cons-

truída a partir do estudo das caracterísitcas holomorfologicas.

Encontra-se, no entanto, uma certa quota de arbitrariedade neste

procedimento, que não deve ser ignorada. 0 processo de identifi

cação das relações filogenéticas baseia-se necessariamente na su

posição que estas podem ser reconhecidas através das caracterís-

ticas holomorfologicas. Estas suposição, embora muito plausível

e até trivial (ver os primeiros parágrafos desta secção), pode

ser sempre motivo de discussão e são provavelmente raros os ca-

sos em que se comprovou inequivocamente a relação entre código

genético e determinado conjunto de características (e.g., no ca-

so das experiências de laboratório com Drosophila). No entanto,

esta suposição é tão necessária que se converte em fundamental:

sem ela, não caberia fazer sistemática filogenética.

A esta "arbitrariedade" primária adicionam-se ou-

tras, de menor calibre, já que o sistemático está constantemente

estabelecendo pesos para as diversas características que estão

sendo estudadas. Até que ponto determinada característica(e.g. ,

tamanho) deixa de ser característica sujeita a variações indivi-

duais, para converter-se em indicador de diferenças específicas?

Quais são as diferenças que justificam a criação de um gênero no

vo? Qual o grau de semelhança, e de quais características, que
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justificam a construção de agrupamentos como subfamilias, famí-

lias, etc.? Qual o peso dado às semelhanças para julgar que uma

espécie A está aparentada mais com B que com C? Os critérios a-

dotados para relações de parentesco num determinado filo, são os

mesmo utilizados nos outros?.

Uma última observação refere-se ao mecanismo das

mutações, pelo qual provavelmente se viabiliza o processo de "eŝ

peciação" acima discutido. Uma mutação introduz um salto quânti.

co no processo, porque passa-se de maneira descontínua de um ge-

ne para outro. Supõe-se que o acúmulo de mutações gera um novo

genotipo e que esse processo, por ser mais ou menos demorado, se

realiza através de várias gerações.

Como conclusão final, observa-se que se justifi-

cam amplamente as afirmações que aparecem seguidamente:

a) as relações de parentesco construídas através de avaliações

morfológicas (de preferência, holomorfologicas) são pelo me-

nos uma aproximação a um sistema "natural" e expressam assim

as relações filogenéticas;

b) a derivação de novas espécies, a partir de espécies pré-exis-

tentes, processa-se de tal maneira que se justifica a elabora

ção de árvores genealógicas, nas quais incorpora-se, implici-

tamente, a noção de hierarquia e de (quase) continuidade mor-

fológica. Ouas espécies aparentadas, separadas através de ca_

racterísticas morfológicas claramente diferentes, podem por

conseguinte considerar-se provavelmente ligadas por espécies

"intermediárias".
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Um exame histórico do conceito de "espécie" petrográfica

A proposta de Linneo é um dos marcos da história

das Ciências Naturais, particularmente porque enfatiza o concei-

to de "espécie". Nada mais natural que aplicar este conceito,

táo fértil para a Biologia, também como fundamento de outros sis_

temas classificatórios. Esse foi um dos motivos mais importan-

tes que impulsionou as tentativas classificatorias dos petrógra-

fos de rochas ígneas, sobretudo numa época em que, mais do qle

geólogos, os petrógrafos eram naturalistas e portanto muito cien

tes dos avanços que ocorriam nos outros campos das Ciências Natu

raib. Quando, para fins do século 19, as várias disciplinas das

Ciências Naturais ficavam definitivamente limitadas como os cam-

pos de atividade de especialistas, já o conceito de "espécie",

emprestado da Biologia, estava fortemente ancorado no ideário

da taxonomía da rochas ígneas.

Ê interessante a familiarização com as classifica

ções mais antigas de rochas, através das quais geraram-se os con

ceitos que hoje são utilizados para definir as rochas ígneas e

que são salientados na Tabela C-1. As primeiras tentativas são

historicamente bastante tardias, e só aparecen em fins do século

18, portanto mais ou menos na época da sistemática linneana*.

Desde cedo, edifica-se a classificação de rochas sobre dois fun

* As primeiras tentativas de classificar os seres vivos são tão

antigas quanto a humanidade.



TABELA C-l

PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES MACROSCÓPICAS DE ROCHAS (ATÉ 1862)

A.G. WERNER (1786/B7)

Agrupamento por "formações" (> conjuntos de rochas relacionadas estratigráfica «/ou têmporalmente)

Todas as rochas precipitadas ou acumuladas a partir de águas (Neptunismo)

Diferencia 5 formações:

Urgtbirg» (- rochas antigas)(granito, gnalsse, xistos, mármore, quartzito, sienito, pltchstone, etc.)

Vabargangmgabirga (- rochas de transição)(Inc.folhelho, quartzo xisto, xisto, grauvaque, etc.)

Ploatmgebirg* (- rochas estratificadas) (arenito, marga, wacke, evaporltos, coquina, basalto,variedades de carvão,etc.)

Auftchvammgtbirg* (- rochas ou materiais "aluvionais" ou "coluviais") (areia, argila, lama, seixos, tufito, etc.)

Roehaa vuloânioa* (lava, lapilli, c i m a , peperino.etc.).geraaas por fusão de rochas no interior a partir de incendios
subterráneos de camadas de carvão

Cada rocha, dentro deste esquema, ê classificada segundo alguns crltãriost

1) caráter monomlnerállco vs pollminerállco

2) fábrica ('grãos lntercrescidos" ou textura granular vs textura coirTgrãos numa massa fundamental")

3) reconhecimento dos minerais, os quais eram divididos em "principais" e "acessórios" (só os principais caracteriza-
vam a rocha)

A.BRONGNIART (1813, 1827)

Classifica as rochas pela textura e mineralogía, identificando rochas"homogéneas" (monomlnerãllcas ou aparentemente con
sideradas monomlnerálicas) e "heterogêneas" ("melangêes", poliminerálicas) ~

As rochas heterogêneas são divididas em classes:

1) ciasse das rochas "isómera»" (agregados granulares sem matriz ou cimento)(incl.granito,protâgino, pegm«tito,slenlto)

2) classe das rochas "anlaomeras" (agregados com cristais maiores em matriz mais fina, as vezes dominante)(gnaisse, xis
to, filito, oficalcita, variolito, "wacke", anfibollto, meláfiro, pórfiro, amigdalôide, traquito, etc.)

3) classe das rochas "agregadas" (rochas elásticas). Agrupadas por fenômenos mecânicos e posteriormente cimentadas(bre-
cha; psammitos: arenito, grauvaque; psefitos)

(Esta classificação foi mudada em 1827, na qual foram incorporados os conceitos da classificação de KAÜJY)

J . R . H A O Y (1822)

Classificação de rochas segundo o mineral considerado principal (identificando-se assim rochas feldspáticas, dialáglcas,
micáceas, quartsosas, carbonâtlcas, sulfâticas, etc.) sem considerações de ocorrência, textura ou estrutura.Portanto,
a petrografía era um apêndice da Mineralogía.

Enfatizava uma classificação natural (no sentido linneano) e agrupava as rochas em classes, ordens, gêneros, espécies,
variedades e modificações.

O
I



TABELA C-l(continuação)

C.Cvon LEONHARD (1823/24)

Divide as rochas «ai 4 grupos gerais:

1) Heterogêneo (pollaiinerãlico). subdividido em granularas, porfirltica» e xistosas

2) Hoaoqãneo (monominerilico ou aparenteaente aonoalnerillco). As realienta monoml ñera 1 lea» são divididas ea granulares,
xistosas e aaciças(finas), e as aparenteaente aonoalnerãllca» <na realidade, polimiñera1leas) são divididas ea aacl-
ças(finas), porflrlticas, vitreas e escoriáceas.

3) Rochas clásticas

4) Bochas soltas (• agregados lnconsolidados)

Observe-se que as rochas do grupo 1 e 2 são divididas ea função de critério» ealnenteaente teKturals-estrutu-
rais i eai cada grupo, as rochas são classificadas adicionalaente por textura e •!ñeralogia.

H. ABICH (1841)

Estabelece a primeira classificação química para as rochas pirogénica» (- magafiticas). Divide os aagaas (• as
rochas correspondentes) ea básicos, neutros e icidos (ea função do conteúdo de "soluções sllicosas"). Analisa os pla-
gioclãsios, e estabelece a sirle albita, ollgocláslo (que também inclui andeslna). labrador e anortlta. Estabelece a
correspondencia entre tipo de rocha e o cariter(mais ou menos calcico) do plagioclisio. Não utiliza critério» textura!».

G.ROSE (1B52)

C o autor da prlaeira classificação totalmente mineralógica-textural para as rochas vulcânicas (-porfirltlcas,
coa fenocristais ea aatris aals fina). As rochas vulcânicas são divididas em 6 grupos, a saben

1) coa fenocristais de sanidlna

2) coa sanidina e oligocl&sio (e aafitos hidratados)

3) coa oligoclásio (e aafitos hidratados)

4) coa oligoclásio e auglta

5) coa labrador e augita

ó) coa leuclta e augita.

H. COQUAND (1857)

Divide as rochas utilizando criterios genéticos, texturais-estruturais e mineralógicos, definindo pela primeira
vez a nomenclatura geral hoje utilizadai

1) Rochas de origem ígnea

A - Rochas graníticas: granito e sienlto

B - Rochas porfirltlcasi diabislo, diorito, paleovulcanitos

C - Rochas vulcânicas: neovulcanito

2) Rochas de origem acuosa (• rochas sedimentares)

3) Rochas netamorfleas

Ao lado de criterios texturais-estruturais e mineralógicos influem também outros de tipo ettratlqráfico, os que _
supostamente separam os paleo- dos neovulcanitos I

«¿

en



TABELA O I (continuação)

von COTTA (1862)

Analogamente a H.COQUAHD, von COTTA divide as rochas •• 3 grandes grupos:

1) atochas eruptivas

2) «ochas metam&rficas

3) Rochas sedimentar»*

As rochas eruptivas era» divididas m :

a) Rochas vulcânicas ("porfirlticas.maciças,vesiculares ou vitreas quase nunca com textura xlstosai freqüentemente asso-
ciadas a tufltos*)nas quais as relações com formas vulcânicas recentes mostram claramente que são rochas derivadas da
cristalliação de magmas

b) Rochas platônicas. as que eram divididas em rochas plutõnicas inferiores(«plutonitoa verdadeiros)* superiores. nas
quafs a origem magmitica não é totalmente comprovada ("trata-se de lavas cristalizadas em profundidade,..; as continua
ções subterrâneas de erupções vulcânicas do Paleocõlco") ~

Também aqui insiste-se em separar os paleovulcanitos (que seriam "rochas plutõnicas")dos vulcanltos mais recen-
tes, lomante na base de critérios geológicos, e não teaturais ou mineralógicos.

I
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damentos. Por um lado, o meramente lógico e que se transmite ao

campo da Petrografía através da Biologia, identificava o "indiv¿

duo" e definia a "especie". 0 outro é estritamente geológico,

por ser de tipo estratigráfico-temporal, baseado na idéia que ro

chas de idades diferentes devem também merecer posições diferen-

tes no sistema classificatório. Este segundo criterio, hoje a-

bandonado na sistemática de rochas em geral, foi um dos fundamen

tos da primeira classificação, a de Werner (ver Tabela C-1) e t£

ve considerável influencia na Europa até inicios da sécu'o 20,

tendo sido inclusive adotado na sistemática de Zirkel e Rosen-

busch (assim, meláfiro, diabásio e basalto identificavam na Ale-

manha rochas basálticas de idades diferentes e supostas caracte-

rísticas geológicas também muito diferentes). A estes dois fun-

damentos soma-se ainda um terceiro, também de natureza geológi-

ca, que divide as rochas segundo a sua granulação e que se exag£

ra quando Rosenbusch literalmente inventou uma série de nomes es.

pecíficos para rochas de dique (contra este último aspecto, ain-

da hoje muito utilizado, posicionaram-se Zirkel e a maioria dos

petrógrafos britânicos e americanos).

A influência do conceito de "espécie" nota-se cia

ramente em várias das classificações macroscópicas antigas (Tab£

Ia C-1). Veja-se, por exemplo, a de Haüy, que no seu "Traité de

Mineralogie" (Ronner, 1963, p.167; Wahlstrom, 1950, p.316) agru

pa as rochas em "classes, ordens, gêneros, espécies, variedades

e modificações". A discussão sobre a maneira de identificar a

"espécie" petrográfica continua ao longo de todo o século 19.
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Cabem várias perguntas, todas de difícil respos-

ta. Quais são os critérios que permitem, na prática, transpor-

tar para a Petrografía classificações como a linneana? Qual é o

equivalente petrográfico do "indivíduo" biológico: a amostra de

mão, o conjunto de amostras de mão apanhadas num afloramento

maior, todas as rochas semelhantes de uma determinada área?

Alguns petrõgrafos identificavam como "indivíduo"

a amostra de mão, a partir da qual estabelece-se a "espécie" pe-

trográfica (e.g., Hobbs, em 1900, ver Ronner, 1963, p. 151). Pa-

ra Rosenbusch, a "rocha" ("espScie") é definida simplesmente em

função do estudo, no laboratório, da amostra de mão representati_

va de corpos geológicos (Ronner, 1963, p.149). Mais recentemen-

te, Trôger, em 1931 (Ronner, 1963, p.151) identifica na amostra

de mão o equivalente do "indivíduo"; equivale ã "espécie" bioló

gica o conjunto de rochas que representam todas as variações en-

contradas no afloramento. Um conjunto de corpos intimamente re-

lacionados, e limitados temporal e geograficamente (a "província

petrográfica" na sua acepção mais restrita) representa para Trõ-

ger o equivalente do "gênero" (por exemplo, um conjunto de derr£

mes basálticos associados). A família, nesta comparação, esta-

ria representada por todos os "basaltos" do mundo.

Poucos são os petrõgrafos que no século 19 (e in-

clusive no atual) dedicam-se a testar a validade do princípio de

"espécie" para a petrografía, com fundamentos teóricos adequa-

dos. Alguns indicam que na Petrografía devem-se identificar"con

juntos" mais do que espécies, cada um dos quais apresentando-se
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com características próprias, porém relativamente semelhantes en

tre si (apenas se diferenciando, por ex., por proporções diver-

sas dos mesmos minerais) (e.g., Vogelsang, em 1872, ver Ronner,

1963, p.188).

A confusão, nestas tentativas de estabelecer equi

valencias, surge da dificuldade de definir o que o petrógrafo de

ve considerar os equivalentes de "indivíduo", "geração", "orga-

nismo", "espécie", todos conceitos de definição relativamente

concreta na Biologia. As rochas, por falta de individualidade or

gânica, dificilmente podem ser comparadas com os indivíduos bio-

lógicos.

II. MODELOS MAGMÃTICOS DE FRACIONAMENTO COMO BASE PARA A DISCUS-

SÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE ROCHAS ÍGNEAS

As "relações de parentesco" podem ser estudadas a_

través de modelos petrogenéticos muito simples, a fim de aclarar

a natureza da evolução das rochas ígneas e através dela identifí

car alguns critérios classificatórios que permitam catalogar as

tendências evolutivas.

0 modelo aqui utilizado é o fracionamento magmãti.

co, que permite obter rochas ígneas diferentes, através do meca-

nismo de cristalização fracionada. A partir de um magma paren-

tal, portanto, inicia-se um processo que pode originar varias sé

ries de rochas ígneas. Existem dois enfoques diferentes para de

finir a evolução de uma serie de rochas. Um deles refere-se aos
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aspectos puramente químicos da evolução, e pode ser acompanhado

em diagramas de fases. Outro, no entanto, é de natureza geológi^

ca$ condicionando texturas e estruturas da rocha, forma e tama-

nho dos corpos, e convertendo-se freqüentemente em controlador

da evolução química (separação mais ou menos completa de cris-

tais, e t c ) .

Faz-se necessário, portanto, o exame por separado

da evolução química e do condicionamento geológico.

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS

0 modelo magmático de fracionamento

0 esquema a ser discutido apresenta-se resumida-

mente na Figura C-1. Nela, observa-se que uma linhagem de mag-

mas, cada vez mais evoluídos, estão relacionados entre si atra-

vés de mecanismos de subtração; a partir de um magma parental

original (MP) obtém-se um primeiro magma derivado (MD 1) pela

subtração de minerais que, reunidos, constituem a fração comple-

mentar (rocha derivada RD 1). Químicamente, MD 1 + RD 1 = MP.

Este mecanismo repete-se tantas vezes como é necessário, derivan

do-se assim sucessivos magmas (MD 2; etc.) aos quais associam-

se químicamente as rochas derivadas correspondentes (RD 2, etc).

Estabelecem-se desta maneira duas séries ou linhagens paralelas.

Uma é a série evolutiva dos líquidos (a "liquid line of descent"',

Bowen, 1928), que na Figura C-1, está indicada por MD 1, MD 2,

etc. A segunda é a das frações complementares de rochas (RD 1,
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MP > MO I > MD 2 > MD 3

RD 2 ^ RD 3

FIGURA C-1. Modelo esquemático de fracionamento magmatico.

A partir do magma parental MP separa - se um

conjunto de minerais "líquidus" constituindo a

rocha derivada RD 1s o líquido residual é o

magma derivado MD 1, que continua se fracionar)

do em magma derivado (MD 2) e rocha derivada 2

(RD 2) ; etc. (ver texto).
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RD 2, etc.; Figura C-1). O mecanismo aqui proposto é o de ¿

talização fracionada, ainda hoje considerado como um dos mais im

portantes mecanismos petrogenéticos.

As diferenças entre a linhagem dos líquidos e das frações comple_

mentares

Parece importante salientar as características

mais notáveis das duas linhagens inseridas no esquema da Figura

C-1. A dos líquidos ("liquid line of descent") caracteriza-se

por constituir-se em série contínua, porquanto os sucessivos mag-

mas derivados não estão separados, em momento algum, por discon-

tinuidades químicas (no esquema não se considera a possibilidade

da imiscibilidade líquida). A linhagem das rochas derivadas (RD

1, etc.) e fundamentalmente diferente, porque esta constituída

principalmente por minerais "líquidus", que se separam dos res-

pectivos magmas, É normal que vários magmas diferentes apresen-

tem-se com fases "liquidus" também diferentes, que constituem, ao

se separarem, uma série de rochas muito diferentes, ou até incom

patíveis. Já que muitas das rochas derivadas não se correspon-

dem, quimicamente, com líquidos (e.g., anortositos ou cromiti-

tos) compreende-se que a linhagem respectiva (RD 1, RD 2, Figura

C-1) apresenta geralmente discontinuidades químicas às vezes mu¿

to marcadas.

Fracionamento e complexos estratiformes

0 modelo conceituai muito simples colocado na Fi-
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gura C-1 ilustra-se, na natureza, através da cristalização de 1^

quidos basálticos em câmaras magmaticas fechadas, nas quais esta

belece-se uma separação cristal-magma pelo controle do regime

térmico e conseqüente mecanismo de correntes convectivas (Wager

e Bro.m, 1968; Irvine, 1980). Nestes exemplos as várias corren

tes depositam gradativãmente, no fundo da câmara magmática, as

fases "liquidus" sob a forma de cristais "cumulus" ou "cumula-

tos", entre os quais ainda ficam imobilizados restos de magma in

tersticial como material "intercumulus" (Wager et ai., 1960).

Quanto menor a quantidade de magma "intercumulus" nestes cumula-

tos (e menor a comunicação com o magma fresco da câmara magmáti-

ca suprajacente, ver por ex., Irvine, 1980) tanto maior será a

diferença química entre o material assim separado (equivalente

ao RD 1 da Figura C-1) e o magma que naquele momento se distri-

bui pela câmara (equivalente ao MD 1, Figura C-1). 0 processo a

vança, através do fracionamento de minerais que se separam Ct ma¿

mas cada vez mais diferenciados.

Entre a composição do primeiro magma e a do últi-

mo, posiciona-se toda uma série de magmas com composições grada-

tivamente intermediárias entre as dos extremos; num diagrama de

variação, o quimismo destes líquidos aparecerá representado por

tendências evolutivas contínuas. Pelo contrário, os cumulatos

depositados no fundo da câmara se apresentarão freqüentemente

com marcadas descontinuidades químicas (e mineralógicas) , já que

uma boa parte deles (piroxenitos, anortositos, dunitos, cromiti_

tos, etc.) não aparecem como líquidos magmáticos.
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Caráter geral do modelo de fracionamento

Este esquema, embora simples, tem a vantagem de

representar uma boa base para discutir a evolução das rochas íg-

neas. Conceitualmente, apresenta todas as possíveis relações de

parentesco que caracterizam séries de rochas. Não existe portan

to a necessidade de discutir separadamente cada processo evoluti^

vo. Veja-se senão:

a) 0 esquema de fracionamento pode ser aplicado em qualquer

Ia. É importante visualizar que mecanismos análogos são, prc)

vavelmente, os que controlam a evolução da maioria das séries

de rochas ígneas.

b) Uma das características da evolução da linhagem líquida é que

se apresenta quimicamente contínua (pelo menos em teoria). Es_

ta característica, a da continuidade das composições químicas

(e portanto das possíveis rochas que representariam o seu pr£

duto cristalizado") é a que define a maioria dos processos pe-

trogenéticos propostos por petrõlogos (incluindo-se também os

de natureza não magmãtica) retratando-se assim obviamente uma

situação real. 0 esquema conceituai implícito no modelo de

fracionamento é portanto totalmente geral, porque o que impor

ta salientar é que o mecanismo petrogenético pode e deve ge-

rar séries contínuas (as representativas da linhagem líquida).

c) Por outro lado. ¡ série de rochas fracionadas destaca-se, con

ceitualmente, da linhagem líquida porque se observa aqui a
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possibilidade de gerar rochas ígneas que chegam a constituir

series descontínuas (o processo de cristalização fracionada

é, neste sentido conceituai, semelhante ao da imiscibilidade).

d) Conceitualmente, o mecanismo de cristalização fracionada é

pouco diferente do da fusão fracionada (no último caso, entr£

tanto, destaca-se a possibilidade de se gerar tanto series 1^

quidas como frações complementares descontínuas'. para deta-

lhes, ver Morse, 1980).

Os varios tipos de series petrográficas

O modelo de fracionamento permite uma rápida tipi_

ficação das rochas ígneas, segundo que se observem, nas series

petrográficas, representantes da linhagem líquida ou das frações

complementares.

0 primeiro caso apresenta-se quando se observam

somente os produtos fracionados (o equivalente de RD 1, RD 2,

etc., Figura C-1). Exemplo deste caso é o dos complexos estrati^

formes, nos quais as variações litolôgicas observadas correspon-

dem-se em boa parte a associações de minerais fracionados. A com

posição dos magmas associados deve ser deduzida, a maioria das

vezes, através de considerações petrologicas (Wager e Brown,

1968).

0 segundo caso será aquele onde só se observam,

como rochas, os produtos cristalizados da linhagem líquida(MD 1,
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MD 2, etc., Figura C-1). A evolução inibe neste caso a exposi-

ção das frações complementares (RD 1, etc.) que ficam ocultas ã

observação. Historicamente, as discussões sobre evolução magma-

tica centraram-se precisamente neste caso; já" Bowen (1928) cha-

mava a atenção sobre o tema e indicava critérios que permitissem

a identificação de rochas que representassem a linhagem líquida

(esta discussão mostra, por outra parte, que ainda hoje continua

a descoberto um dos mais sérios problemas geológicos e petrolo-

gicos, que é o de identificar as frações complementares da "li-

quid line of descent").

No terceiro caso, coexistem tanto os equivalentes

cristalizados da linhagem líquida (MD 1, etc.) como os das fra-

ções complementares (RD 1, e t c ) . Este caso não foi claramente

documentado. De maneira muito vaga, faz-se referência implici-

ta ao caso quando se indica que peridotitos e piroxênitos ofiol¿

ticos (e.g. Conference Participants, 1972) são "restitos" ou man

to residual, derivados de manto fértil através de fusões fracio-

nadas; as partes fundidas estariam diretamente representadas pe

los basaltos mais primitivos (particularmente dos oceânicos) sem

que no entanto seja possível identificar relações mais precisas

de complementariedade entre determinado tipo de manto residual e

algum basalto primitivo (ver também Rhodes, 1981).

B. EVOLUÇÃO QUÍMICA E DIAGRAMAS DE FASE

A evolução química de um magma pode ser represen-

tada de maneira geral em diagramas de fase. Para maior facilida_
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de, discutem-se aqui exemplos concretos de líquidos basálticos.

Um primeiro caso apresenta-se inserindo uma linhagem líquida no

diagrama Fo-Di-An-Ab (Figura C-2) . É possível passar gradativa-r

mente do líquido parental MP até o líquido C, através de vários

mecanismos de fracionamento, todos eles porém envolvendo as sepa

rações de Fo, Di e plagioclãsio em proporções variáveis. Do pon

to de vista meramente químico, portanto, existe a possibilidade

de gradações completas desde um extremo da linhagem líquida (MP)

até o outro (líquido C). Do ponto de vista mineralógico, as ro-

chas que se formarem por cristalização destes dois extremos, es-

tarão constituídas por proporções pouco diferentes de Fo, Di e

Plagioclãsio, que se diferenciam sobretudo pela composição do pia

gioclásio; o presente no "basalto" MP será mais calcico que o

que se encontra no "basalto" C. Por outra parte, entre MP e o

líquido C, certamente existem diferenças evolutivas, embora ape-

nas de grau; assim o líquido C é mais evoluído que o B, etc. Po

de ser muito importante salientar, com adequada nomenclatura, as

diferenças entre MP e C, o que so poderá ser implementado atra-

vés da fixação de limites arbitrários (e.g., nomes diferentes pa

ra rochas basálticas com plagioclãsios diferentes). Assim, a

maioria dos autores recomenda, hoje em dia, a utilização de no-

mes diferenciadores para álcali basaltos com labradorita, andesi^

na, ou oligloclásio (normativo ou modal: ver por ex., Macdonald,

1960).

Um segundo exemplo ilustra-se inserindo vários lí_

quidos no diagrama Fo-En-Di-SiO, (Figura C-3; Morse, 1980). Re

presentam-se composições líquidas localizadas no volume de fase



C-28.

An

FIGURA C-2. Diagrama de fases Ab-An-D¡-Fo (cf. Yoder e Til ley,

1 9 6 2 ) . Indicam-se os respectivos volumes de fase

(Fo, P, Di e Sp, resp. f o r s t e r i t a , p l a g i o c l á s ¡ o ,

diopsidio e e s p i n é l i o ) . MP: magma p a r e n t a l , que

por fracionamento de proporções varíáveias de Fo,

P e Di, origina os magmas d e r i v a d o s identificados

pelas letras A, B e C. Ver texto para comentários.
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da Fo; MP e A indicam composição extremas. A partir de MP, por

fracionamento de Fo, obtera-se um líquido derivado, cuja fração

complementar será um "dimito", e assim sucessivamente, até atin-

gir a composição do líquido derivado A. Como no caso de exemplo

anterior, também aqui encontra-se continuidade química entre os

dois líquidos extremos assinalados.

Os líquidos MP e A, se cristalizados, mostrarão en

tretanto importantes diferenças com o exemplo anterior (Figura

C-2). 0 líquido MP, sob condições de equilíbrio, cristalizará

convertendo-se numa mistura cristalina de Fo, Piroxênios e An;

a sua fase "liquidus" é Fo, ã qual se adiciona En e posteriormen

te An, nas superfícies (ou linhas) correspondentes de coexistên-

cia. Por outro lado, o líquido A também apresentará Fo como

sua fase "liquidus", que se converte em En, por reação com o ma¿

ma, na superfície Fo-En (tracejado denso na Figura C-3); esta su

perfície será* então abandonada, e o líquido evolui até atingir o

ponto de coprecipitação de An, piroxênios e quartzo. A composi-

ção final de equilíbrio da composição A é uma mistura destes mi-

nerais.

As diferenças entre estes dois líquidos deve-se a

que um deles é insaturado, enquanto que o outro mostra-se super-

saturado com respeito à silica. Embora pertencendo a uma série

contínua, o líquido A muda de características quando após a cris_

talização inicial de Fo atinge a superfície de coexistência Fo-

Px (ponto B, Figura C-3). Geram-se assim as condições para a

reabsorção total de Fo e a conseguinte possibilidade de entrar
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FIGURA C-3. D i a g r a m a t e n t a t i v o F o - Q z - A n - D ¡ (cf. M o r s e , 1 9 8 0 ) .

Os v o l u m e s de fase indicados são os de 0 1 , P x , Qz

(olivina, p i r o x e n i o s e p o l i m o r f o s de s i l i c a , res-

p e c t i v a m e n t e ) . 0 plano E n - A n ~ D ¡ é o plano de sa-

t u r a ç ã o ; ã d i r e i t a , os líquidos sao s u p e r s a t u r a -

d o s , e insaturados a e s q u e r d a . O magma parental

MP evolui para líquido A (ã d i r e i t a do p l a n o de

s a t u r a ç ã o ) por s e p a r a ç ã o de o l i v i n a ; o líquido B

situa-se no plano de c o e x i s t e n c i a Fo-Px. Ver tex

to.
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no volume supersaturado de fase do diagrama da Figura C-3. As di_

ferenças entre MP e A são muito significativas, e podem ser de-

tectadas às vezes claramente na mineralogía da rocha (e.g.» no

caso das rochas francamente faneríticas). De qualquer maneira,

elas aparecerão quando se manipulam convenientemente os dados

químicos (convertendo-os em normas, números de Niggíi, e t c ) .

Outro é, finalmente, o caso quando entre duas com

posições líquidas interpõe-se uma "divisa térmica" (Yoder e Til-

ley, 1962). No sistema basáltico existe abundante informação

tanto geológica (Kennedy, 1933) como experimental e petrográfica

(Yoder e Tilley, 1962), para justificar a existência de importan

te divisa térmica. Os basaltos com nefelina (álcali basaltos e

rochas associadas) e os basaltos discutidos até aqui (toleitos

e rochas associadas) apresentam, a baixas pressões, evoluções mag

meticas divergentes (Figura C-4). 0 volume de fases correspon-

dentes aos álcali basaltos é petrogeneticamente incompatível com

o dos toleitos e carece neste caso totalmente de sentido falar

de gradações ou transições entre um e outro tipo basáltico.

A evolução química como parâmetro petrogenitico fundamental

As variações químicas que controlam a evolução

magmãtica centram-se no comportamento dos critais face ao líqui-

do magmatico. Ao início, durante a fase de geração de um magma

parental, as variáveis físico-químicas controlam o início da fu-

são; a composição do líquido inicial, e a da fração complemen-

tar (restítica), dependerá então do quimismo e mineralogía do sis_
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Di (Co-Px)

En(Opx)

Fo (01)

FIGURA C-k. O tetraedro basáltico Di (representando Ca-pirox£

nio, Ca-Px)» Fo (representando olivina, 0 1 ) , Ne

(nefelina), e Qz, En representa ortopiroxênio,

(Opx) ,e Ab o plagioclásio (P) 0 plano Fo-Oí-Ab é

o plano crítico de ¡nsaturação (divisa térmica)

enquanto que o plano En-Ab-D¡ é plano de satura-

ção para olivina. Álcali basaltos cristalizam ã

esquerda, toleitos à direita do plano crítico de

Insaturação.
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tema. Subsequentes evoluções magmáticas podem também ser visua-

lizadas, como a fusão parcial, em diagrama? de fase, onde outra

vez o comportamento da fração cristalino . eterminará os caminhos

da evolução magmática. A análise da '.volução magmática, acessí-

vel só através de dados químicos ¿* rochas e minerais f reveste-

se portanto da máxima importara ia para a Petrografía ígnea.

À luz deste contexto, é totalmente desnecessária

a discussão sobre a primazia de classificações "químicas" ou "mi.

neralógico-texturais": os dois sistemas são importantes, na me-

dida em que transmitam a informação desejada e permitam acesso

aos diagramas de fase. Prefere-se, na prática, simplesmente um

ou outro sistema, por motivos de consistência, facilidade ou acei_

tação (ver por ex., os comentários de Streckeisen, 1976a, 1978;

Church, 1975), mas não porque existam impedimentos teóricos con-

tra um ou outro sistema.

Já que finalidade da maior importância na Petrolo-

gía Ígnea é a determinação das tendências evolutivas (resultado,

a maioria das vezes, de interações cristal-magma) compreende-se

que são inaceitáveis unicamente as nomenclaturas petrográficas

que ocultem ou minimizem diferenças evolutivas importantes.

Este ponto ê ressaltado na seção seguinte.
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Conclusões

A vantagem de discutir tendencias evolutivas atr£

vés de diagramas de fase é que se mostra claramente quais são as

"relações de parentesco" que devem ser salientadas por meio de

nomenclatura adequada.

Comentam-se, em continuação, algumas conlusões e-

manadas da discussão anterior.

a) Continuidade química na linhagem liquida, descontinuidade na

linhagem de frações complementares.

Em primeiro lugar, parece Óbvio que as rochas que

representam a linhagem líquida são de fato membros de séries

químicas contínuas, como foi expressado por H. Williams. Es-

te jã não é o caso das rochas que representam as frações com-

plementares, como fica demonstrado na estratigrafia vertical

da maioria dos complexos estratiformes.

b) Tendência evolutivas identificadas na nomenclatura petrogrãfj[

ca.

Uma análise fatalista de critérios classificatõ-

rios poderia registrar que a? classificações de rochas ígneas

são sempre "arbitrárias", portanto não "naturais", já que, f¿

nalmente, as rochas são so membros de séries contínuas. Afir

mações deste tipo, freqüentemente encontradas na literatura
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(ver por ex., as discussões em Shand, 1949, p.277, Ronner,

1963, p.189, etc.) parecem-nos pouco aceitáveis, cono declara

ção geral. A nomenclatura petrográfica deve providenciar ma-

neiras para identificar variações evolutivas importantes, a-

través de critérios e definições que so muito obliquamente po

dem ser classificados como "arbitrários". Os casos a serem a

tendidos são resumidamente os seguintes:

Registro de tendincias evolutivas em série mineralógicas e

químicamente contínuas.

Muitas rochas, embora evolutivamente diferentes, distinguem-

se entre si apenas por alguns poucos parâmetros. Tal é o ca-

so dos basaltos acima discutidos. Para salientar a diferença

entre estas rochas, impõe-se a caracterização de limites fi-

xos que, embora arbitrários, convertem-se em necessários pa-

ra permitir a identificação. Assim, um dos parâmetros mais

importantes para separar esses basaltos, é a composição dos

plagioclásios (de preferência, normativa). Em função deste

critério, estabelece-se "arbitrariamente" que "hawaiito" é o

álcali basalto (ou traquibasalto) com andesina, e "mugeari-

to" aquele com oligoclásio (Nacdonald, 1960; Coombs e Wilkin

son, 1969).

Registro da aparição de minerais formadores de rochas.

A discussão do caso em que se passava de olivina toleiito pa-

ra toleiíto supersaturado (NP e A, Figura C-3), mostra que nu
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aa série quiaicaaente contínua de rochas podes existir ainera

logias diferentes ou ate muito contrastadas.

Ea geral, a aparição de qualquer mint ya I formador da roeha de
o

ve ser registrada na nomenclatura; o caso dos que apresentas

Mutuas relações de reação é só ua caso algo especial desta re-

gra geral (e.g., olivina-quaj-tzo, Figura C-3). Do ponto de

vista dos diagraaas de fase, a presença de ua novo niñera)

que seja importante na serie ea estudo (e.g., anfibôlio prima

rio nua gabro) significa que a evolução dos líquidos atingiu,

no diagraaa de fases, novas áreas de estabilidade.

Registro de sirles petrográficas separadas por divisas tirai»

cas.

Ua basalto coa "apenas" 51 de nefelina, e outro coa "apenas"

51 de quartzo, podea aparecer, para uma observação superficial,

mineralógica e sobretudo químicamente muito semelhantes. Do

ponto de vista evolutivo, estes dois basaltos são totalmente

diferentes (Figura C-4). Esta diferença deve ser reconhecida

pela noaenclatura.

Registro da aparição de mineral* acessórios petrogeneticanen-

te significativos.

A arguaentação apresentada nos parágrafos anteriores pode tam

bem ser levada ao campo dos minerais acessórios.

Nos nefelina sienitos, titanita é acessório que caracteriza

o» teraos chaaados miatquitiooe (e.g., Srfrensen, 1974b). Es-
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tes nefelina sienitos apresentas conteúdos relativamente bai-

xos de Na e K, e o Ca (eabora escasso) distribuiu-se coao ele

aento aenor nos ainerais essenciais (feldspatos e aáficos) e

nos acessórios (titanita). 0 Ti, por outro lado, distribuiu-

se da aesaa aaneira que «as rochas calco-alcalinas noraais(pre

ferencialaente ea biotita, piroxênios e anfibólios, e taabéa

nos opacos e titanita). Nos casos dos nefelina sienitos ag-

paitiooe, no entanto, a rocha é tão forteaente peralcalina que

parte do Na (e/ou K) entra nos aáficos e até cristaliza coao

ainerais acessórios incoauns (nos quais, por ex., encontra-se

a coabinação Si-Ti-Na; Si-Zr-Na, e t c ) , inexistindo condi-

ções para a foraação de titanita. A presença de titanita,nas

nefelinas sienitos ea geral, deve ser especialaente indicada,

por constituir-se ea indicador petrogenético de iaportância.

As idéias mais recentes sobre as séries geoquiaicaaente dife-

rentes de granitos (séries de "granitos coa ilaenita", vs. os

"coa magnetita") indicaa que já não basta com assinalar aera-

aente a presença de "opacos" nestas rochas (Chappell e White,

1974; Ishihara, 1981). Antes bea, a presença de ilaenita,

ou de aagnetita, nestas rochas, apresenta-se carregada de sijj

nificação petrológica e aetalogenética.

C. A EVOLUÇÃO GEOLÓGICA CONO CONDICIONADO!*A DE CARACTERÍSTICAS PE

TROGRÂFICAS

Obter informações coapletas sobre a evolução geo-

lógica de uaa série petrográfica é, normalmente, bastante aais d¿
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flcil que tentar estabelecer os parâmetros químicos ou aineraló-

gicos. Muitas das etapas relacionadas coa a história geológica

não são acessíveis a observtcão direta, enquanto que Imitações

das sais variadas (problemas logísticos, ausência de afloramen-

tos adequados, etc.) freqüentemente impossibilitam trabalhos de-

talhados.

Um exame seqoer rápido dos vários fatores geológl

cos mostrará quais são os que merecem ser fixados através de cri

térios para a nomenclatura petrográfica.

Conpartimentação geotectónica e siries petrográficas

Os estudos geológicos e petrológicos mais abran-

gentes das últimas décadas permitiram definir a existência de vá

rios ambientes geológicos (geotectônicos) muito característicos.

Assim, mostra a experiência geológica que as rochas ígneas encon

tradas em zonas de subdução são diferentes das que acompanham zo

nas de "rifting"; evidentemente, os processos petrogenéticos,em

bora ainda muito pouco conhecidos, são diferentes nos dois ca-

sos, estabelecendo-se assim linhas evolutivas geológicas e quínú

cas bastante específicas.

Aparece assim claramente identificado, como indi-

cador petrogenético da máxima importância, o conceito de eérie

petrográfica, definida como uma assembléia característica de ti-

pos litológicos, ligados entre si por mecanismos petrogenéticos

específicos que, fundamentalmente, são expressões diretas ou in-
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diretas de controles geotectõnicos globais. Amarra-se desta ma-

neira a "série petrográfica" diretamente ao ambiente g«otectôni-

co global, já que a "eepeei/ieidarfe* do compartimento geotectómi

co condiciona também uma '*»pteifieidadtm correlata dos femóme

nos ígneos.

A "*§p*eifieidad*" de várias séries petrográficas,

embora apresentando-se às vezes constituída a« termos petrográfi

cos aparentemente semelhantes, pode ser detectada de várias ma-

neiras.

Uma delas é extremamente sutil e prende-se i va-

riação de tipo estatístico. Exemplo deste caso são as diferen-

ças entre os MORB ("mid oceanic ridge basalts") e os toleitos o-

ceânicos de ilhas intraplaca, que se identificam globalmente por

razões isotópicas e conteúdos de elementos traços. Embora se en

contrem amostras de basaltos químicamente idênticas nos dois am-

bientes, o conjunto dos dois tipos apresenta-se como duas popula

ções estatísticas com limites diferentes (e.g., Bence, 1981). Do

ponto de vista genético, as diferenças devem-se provavelmente a

divergências na geração dos magmas parentais; nada indica que as

evoluções químicas posteriores a geração do magma parental sejam

fundamentalmente diferentes nos dois casos. Exemplo semelhante

é a definição de "domínios isotópicos", que caracterizam várias

províncias graníticas, por outra parte muito semelhantes no to-

cante ã petrografía, quimismo global, etc. (e.g., NcCourt,1981).

Outra maneira de identificar as séries petrográfi
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cas é quando os processos petrogenéticos iapõea evoluções coa re

flexos significativos no quiaisao dos elementos maiores e seño-

res. Neste caso, a evolução acentua a divergência inicial entre

as duas séries petrográficas, a tal ponto que os teraos evoluti-

vamente extremos aerecea ser claraaente diferenciados através de

noaenclatura petrográfica especial. Os teraos efusivos aais evo

luidos que acoapanhaa os basaltos de Thingauli, Islândia,são qui

aica e aineralogicaaente diferentes dos que se encontraa,por ex.,

nos arcos islándicos ou nos Andes. Para identificar este tipo

especial de "andesito", surge a denoainação de "islandito" ("ice

landite", Carmichael, 1964).

Relações coa a tectónica local

Toda rocha ígnea coloca-se, COBO ocorrência geoló

gica, sob o controle de determinado regiae tectónico local. Ob-

servações nesse sentido são antigás e surgiraa sobretudo através

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

roa terminologia que relaciona os varios tipos de .orpos com a

tectónica local (e.g., Eskola, 1932; Wegaann, 1935; Read, 1957;

Marao, 1971; Walton, 1955; Buddington, 1959; Hutchison, 1970;

Sephanson, 1975; e vários outros). Ea princípio, muitos destes

granitos apresentam-se con características geológicas bastante

específicas. Entretanto, rotineiramente a tipificação de deter-

minado corpo granítico so é obtida através de trabalhos geológi-

cos e geocronológicos demorados. Por outra parte, a experiência

ensina que freqüentemente o caráter sin-, tardi-, ou pós-tectôni

co do granito não se translada ao quimismo ou â amostra de mão.
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A relação entre as diversas suites graníticas e a tectónica lo-

cal, embora parasetro geológico de importância e merecedor de re

gistro, não pode ser considerada criterio identificador de nomen

datura petrográfica. Basta indicar, quando possível ou desejá-

vel, o tipo tectónico através de adjetivações adequadas,COBO por

outra parte já vea sendo feito (corpo sin-, tardi-, pos-tectóni-

co; etc.).

Forma, tipo e tamanho dos corpos de rochas ígneas

Um exame rápido mostra que o tipo de ocorrência

geralmente não condiciona as características de uma rocha ígnea.

Granitos idênticos encontram-se como"stocks'\ laminas, diques, em

batólitos, etc. "Diabásios" não estão restritos a diques ou

sills, ou basaltos a derrames. Com poucas exceções (quimberlitos,

a maioria dos lamprófiros e carbonatitos), as rochas ígneas não

são específicas de uma determinada ocorrência geológica. Infe-

lizmente, muitos nomes de rochas apresentam-se com conotações

geológicas, a raiz da proposta de Rosenbusch, feita em 1887 (cf.

Ronner, 1963), de estabelecer uma nomenclatura especial paia as

rochas de dique ou hipo-abissais (ver comentários na seção se-

guinte).

Textura como indicador de ambiente vulcânico ou plutõnico

Em função das diferenças texturais, já desde cedo

(Tabela C-1), agrupavam-se as rochas ígneas «m vulcânicas ou plu

tônicas, com nomenclaturas paralelas. Mais tarde, Rosenbusch a-
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dicionou ainda um terceiro grupo de nomes para as rochas de di-

que.

Nunca foi questionada a legitimidade de estabele-

cer duas nomenclaturas, a dos vulcanitos e a dos plutonitos. En

tretanto, deve-se exercitar um certo cuidado nas interpretações.

A granulação da rocha ígnea é função da cinética de cristaliza-

ção, mais do que da profundidade de colocação. Rochas cristali-

zadas em baixa profundidade, em sistemas vulcânicos "abertos" pa-

ra a superfície da crosta, podem se apresentar com granulação

grossa (tal o caso dos autõlitos, encontrados em muitas rochas

vulcânicas), enquanto que granulações finas, ou muito finas, a-

presentam-se em rochas cristalizadas em profundidade.

No maciço alcalino de Poços de Caldas, encontram-

se nefelina sienitos, de granulação por vezes muito grosseira,

encaixados em "tinguaítos" afaníticos ou muito finos. Explica-

se a granulação dos "tinguaítos" por ter-se colocado em amuiente

subvulcânico aberto (fase provavelmente explosiva com perda de

voláteis), enquanto que os nefelina sienitos cristalizaram poste

riormente provavelmente sob condições fechadas e com conteúdos

intatos de voláteis. Dificilmente, neste caso, podem se atribuir

a profundidades diferentes as granulações muito contratadas das

rochas coexistentes.

Deve-se portanto questionar a tentativa de estabe

lecer oorrelaffõeê muito eitreitas entre granulação e profundida-

de. Nada autoriza a pensar que as rochas ditas "hipoabissais"(no
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sentido de pertencerei a corpos pequenos) se caracterizes decidji

damente por U M granulação "intermediária" a das rochas vulcâni-

cas e plutônicas.

A regra a seguir é a de definir uma rocha COBO

"vulcânica" ou "plutônica" es função da textura (ver por ex.

Streckeisen, 1967, 1976b, 1980) etelu8ivament» para identificar

a nomenclatura que deva ser utilizada para classificar a rocha.

Na maioria dos casos,, x ri•" % assim classificada como "vulcãni

ca" provém inquestionavelmente de ambientes vulcânicos ou subvul

cânicos, enquanto que a maioria das rochas "plutônicas" são efe-

tivamente integrantes de corpos comumente classificados como plu

tônicos. Entretanto, o exemplo de Poços de Caldas (como por ou-

tra parte muitos outros) mostra que rochas supostamente antagô-

nicas coexistem, com claros indícios geológicos de colocação a

profundidades semelhantes.

A criação de nomes paralelos para as rochas "hi-

poabissais" (ver também seção precedente) peca por falta de vi-

são geológica. Deve ser fortemente criticada, apesar que a no-

menclatura foi adotada pela maioria dos autores (e.g.,Johannsen,

1939; Ronner, 1963; Williams, Turner e Gilbert, 1952, e ou-

tros). Em primeiro lugar, se a proposta é levada ã risca, deve-

rão ser criados nomes especiais para os muitos, granitos tona

litos, granodioritos, etc, que se encontram como diques (rochas

idênticas, por outra parte, ãs de maciços maiores). Em segundo

lugar, nada autoriza a indicar que as rochas de corpos pequenos

apresentam-se todas com texturas "intermediárias" ou caracterís-

ticas; inversamente, a textura "intermediária" não garante que
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a rocha ocorre co«© corpo hipoabissal ("diabasios", por ex., en-

contram-se no interior de derrames espessos). Muitos petrógra-

fos ingleses e aaericanos rejeita» a utilização dessa nomencla-

tura especial e preferes utilizar diretamente os nomes de rochas

plutônicas ou vulcânicas, devidamente adaptados (assim, um "dia-

bas io" será um microgabro, um "tinguaíto", um fonólito faneríti-

co, etc; ver por ex., Hatch et al., 1975, p.297).

Conclusões

Da discussão precedente, extraem-se duas importan

tes colocações.

Uma delas mostra a necessidade de discriminar as

rochas em função de t«xtura, critério por outra parte já sacra-

mentado pelo consenso dos petrógrafos. Convém ressaltar que o

simples nome ("vulcânico" ou "plutôníco") da rocha não necessa-

riamente resume de maneira adequada a história de cristalização.

A segunda colocação mostra a importância de se de
i

finir as várias êérie* petrográficas, que como associações cara£
I

terísticas encontram-se restritas a ambientes geológico-geotectô
i

nicos especiais. As diversas séries geralmente se caracterizan
I

pelo quimismo, mineralogía, ocorrência e determinada seqüência

temporal de intrusões. Os granitos rasos que estão invadindo pa

cotes eugeosinclinais andinos, por exemplo, apresentam-se con as
i

pectos químicos-mineralógicos, isotópicos e metalogenéticos pró-
i

prios (e.g., Pitcher, 1978; McCourt, 1981); aparecem como cor-
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pos geológicos muito característicos, claramente relacionados coa

vulcanitos geneticamente associados, e geralmente evoluirá» de

ternos gábricos - dioríticos iniciais para leucogranitos tar-

dios. Neste exemplo, observa-se que não existe melhor parâmetro

para nortear modelos petrogenéticos que a cuidadosa identificação

e descrição geológica-petrográfica das varias series de rochas:

assim, será de pouco valor o modelo magmático que não explique

as causas da seqüência temporal dos tipos litológicos.

III. A CLASSIFICAÇÃO E AS SERIES PETROGRÁFICAS

Com adequado fundamento teórico, passa-se agora a

discutir rapidamente de que maneira podem ser implementadas as

reivindicações classificatórias expostas nas páginas precedentes.

Estabelece-se, como princípio norteador de toda

nomenolatura petrográfica, o conceito de serie petrográfica. A

"especificidade" de cada série petrográfica deve ver-se refleti-

da na nomenolatura petrográfica, fazendo com que as regras da sis

temática sejam o suficientemente flexíveis eomo para englobar todos

os ternos petrográficos significativos do ponto de vista evolutivo,

e não os rejeitando a priori, em homenagem a uma pretensa simpH

ficação de nomenclatura. Inversamente, devem-se rejeitar suma-

riamente o* nomes supérfluos, que nada expressam em termos de oa^

raoterístioas evolutivas.

Avanços no» conhecimentos petrológicos, na medida
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em que se aprimoram os modelos petrogeneticos, permitirão reali-

zar revisões periódicas da nomenclatura, adaptando-a para possí-

veis novas exigências.

A nomenclatura geral

A necessidade de agrupar as rochas respeitando as

suas relações genéticas mostra que estão justificados tantos os

sistemas mineralógico8-tuxturaxs como os químicos (ver discussão

na parte II deste apêndice).

Já que não existe um sistema que atenda todas as

reivindicações, utilizam-se aqui aqueles já conhecidos, apenas £

daptando-os às nossas propostas.

Para tal, parte-se do sistema mineralógico-textu-

ral proposto pela Subcomissão da IUGS (Streckeisen, 1976b,1978),

inquestionavelmente o de maior aceitação na atualidade. Estabe-

lecem-se com este sistema os nomee-raizes de rochas plutõnicas e

vulcânicas. As regras específicas a serem seguidas continuam

sendo as expostas por Streckeisen (1976b, p.4-9, 11-12), e se re

sumem na Tabela C-2.

Todavia, esta nomenclatura ê claramente insufiden

te. Ela peca por dois motivos. 0 primeiro é que grupos intei-

ros de rochas, evolutivamente muito variados, não são menciona-

dos ou aparecem coletados sob nomes genéricos; exemplo gritante

ê o dos basaltos em geral, e dos shoshonitos (Joplin, 1964, 196S;



TABELA C-2

REGRAS GERAIS DE NOMENCLATURA Pí.RA ROCHAS tCNEAS

(Streckeisen. 19(7, m t b )

1) Oa grupos de Binarais fêlalcoa considerados para a classi-

ficarão mineralógica textural são>

JJ« quartao • polimorfos

Ai teldapato alcalino (potáaalco, potãaalco-sódico, albita

" *»oo-os»
£> plagloclislo A» 0 5_ 1 0 0' «acapollta

r< feldspatõlde» ou toldas üeuclta. paaudoleucita. nefell

na. aodallta, nosoana, bauynlta, cancrlnlta. analclna •

outros).

do ponto da «lata evolutivo, i necessário Identi-

ficar «s rochas qua apresentam albita CONO («Ida-

pato único ou predominante (ver comentarlo no tax

to)> albita aa quantidades subordinadas deva taa-

bia sac ressaltada (vac rearas 4 a 5).

2) Oa minerai» miflcos, sumados modalmente, definen o índice

M. Sãos sicas, «nflbolio, plroxinio, oXlvlnas, minarais

opacos, acessórios virios (tltanlta, apatita, slrcão. a lla-

nlta. etc.). malí Uta. sonticalllta, carbonatos primarios,

a t e . Mlclonaa-aa taabaa outros aais raros coa» oa silica

toa da aatais raros de rochas alcalinas (eudlallt*, etc.),

granadas, sillla»nita, cordierita (a* granitos, dlorltos.

gabros, etc.), corindón, etc..

Comentario; sanarais aideos nas rochas nao ultraaiflcaa (ver

regra J) poda* ser Binarais laportantea coa» Indi

cadorea petroganitteos, a deve» ser Mencionados

(ver regras 4 * 5 ) .

3) A classificação das rochas {aneas reallsa-ee, prlaalraaas

te en função do Indica N, guando »m rochas sio subdividi-

das «• leucocritlcas, —locritlcas, •elanocrttlcas • ul-

traaifieas. rosterlonaante, aa rochas ultrastflcaa se

clasalflea» easencialaent* • partir dos Binarais aiflcoe,

a as outras por »elo dos Binarais felalooe (vmr datalhas

mm Streekalsan, 19TC, U S O ) .

4) A presença da pequenas quantidadae de Binarais foraiioia

(<$%) mareos destaqu«« utllisa-s« para astas Of,

sos o noas ral* da rocha, com a Benção do alasral oa qus£

tão precedida da preposição "coa" (e.g., "sisal» oca

quartto", "dlortto coa quartco", etc.l.

Comentario: a nomenclatura poda-se estender para os casos de

outros Binarais, quando são importantes petroge-

netlcaasnts (e.g.. "granito coa llaenlte", "nsíf

lina alenlto com tltanlta", etc.l.

5) A presença de mineral formador da rochas, «a quantidades

pequenas, porem excedendo St, e indicada com o noas do m±

neral como prefixo (e.g., "quartto dlorito*, «te.).

Comentário: a nomenclatura do IUG» nto « conseqüente com es-

ta regra <veja-se, p.exemplo, "nefelina slenl-

to", a rocha do campo 11). De qualquer asneira,

a regra pode-se «atender taahsa oses os outros a^

nerals que devam sor destacados (e.g., 'albita

sienlto'.-ilmenlta granito", "hornblende gateo".

etc.).
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Morrison, 1980) en particular. 0 segundo motivo é que a relação

de nones de rochas é pequena e insatisfatpria para albergar as

diferentes tendencias evolutivas. Devem-se abrir opções para o

ingresso de ternos legítimos, ã luz de considerações evolutivas.

Assin, o naujaito não e sinplesnente un "sodalita nefelina sieni

to"; trata-se de un cunulato de flotação com sodalita como mine

ral "cumulus" (e.g., S¿rensen, 1974b). Analogamente, o "maligni.

to" (pelo menos o da localidade tipo de Poobah Lake, Ontario,ver

Mitchell e Platt, 1979) é una rocha cumulática, com piroxênios

"cumulus" e nefelina e feldspato potássico "intercumulus", e não

apenas un nefelina sienito nesocrático. Pode-se ate divergir so

bre a necessidade de conservar tais nomes; no entanto, não se

pode negar que, por ex., mal Ígnito e "nefelina sienito mesocrátjL

co" não são sinônimos, do ponto de vista evolutivo.

Para complementar a nomenclatura exposta por

Streckeisen, utilizam-se simplesmente as varias propostas já e-

xistentes na literatura. Deixando o caso dos basaltos e das ro-

chas alcalinas para urna referencia mais detalhada, indicam-se a

continuação alguns trabalhos onde são expostos nomes adequados pa

ra vários grupos de rochas: komatiitos (Arndt et ai., 1977;

Naldrett e Smith, 1981); basaltos, andesitos e riõlitos de zonas

de subdução (Johnson e Taylor, 1981); andesitos (Gill, 1981);ro

chas cumuláticas em geral (Wager e Brown, 1968; Irvine, 1982);

piroxenitos e peridotitos com textura metamórfica (Ringwood,

1975; Yoder, 1976).
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A nomenclatura de basaltos e rochas alcalinas

Os basaltos (e rochas associadas) devem classifi-

car-se em função da nomenclatura detalhada sugerida pela utiliza

ção do tetraedro basáltico (Figura C-4; Yoder e Tilley, 1962),

com algumas adições que permitam a incorporação de outros termos

íhawaiito, raugearito, benmoreito, etc.; Muir e Tilley 1961;

Macdonald, 1960; Coombs e Wilkinson, 1969).

Adota-se aqui, como base para a classificação das

rochas alcalinas (ver também Apêndice E), a formulação elaborada

por S^rensen (1974a; ver também S0rensen, 1974c), cuidando po-

rém de avaliar cuidadosamente todos os termos propostos. Vários

dos nomes que aparecem na tabela de S0rensen são obsoletos ou po

dem ser rejeitados por não se adaptar aos critérios aqui propos-

tos (ver abaixo, e Glossário de termos petrográficos, no Apêndi-

ce E).
i

i

Não se propõe, especificamente, a criação de no-

vos nomes, apenas porque determinada rocha seja importante do pon

to de vista evolutivo. Métodos muito simples (e.g., utilização

de prefixos) bastam geralmente para identificar mais completamen

te a rocha em questão (e.g., ilmenita granito, ver Tabela C-2).
i

i

i

Todavia, não se devem barrar nomes novos (sejam
i

coletivos, sejam individuais) porque eles freqüentemente exprés-
i

sam mais corretamente algumas das características das rochas. As
i

sim, acunha-se o t*rmo "kamafugito" para denomiar coletivamente
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os kalmafitos de Holmes (ver Sahama, 1974), enquanto que o nome

coletivo "lamproito" (no sentido de vulcanitas ricas en K e Mg,

de afinidades laaproffricas) proposto já faz toco por Niggli, é no

je «ais utilizado que os noses individuais dos integrantes desta

série petrográfica.

Criterios propostos para avaliar os nomes de rochas

Ê necessário estabelecer os criterios ca» os quais

"julgar" a procedencia dos nomes de rochas propostos na literatu-

ra. A preocupação maior e no sentido de preservar nomes que se-

jam significativos do ponto de vista evolutivo. Às vezes, o no-

me pode ser substituído por um conjunto de palavras equivalentes

(o que, diga-se de passagem, freqüentemente complica ainda mais

a nomenclatura; é mais fácil identificar diretamente o "lujauiü

to" pelo seu nome próprio do que por substitutos tais como "eu-

dialita nefelina sienito foliado mesocrãtico").

Os critérios propostos para avaliar os nomes de

rochas aparecem lançados na Tabela C-3, e são utilizados para as

considerações expostas no Glossário (ver Apêndice E). Comentam-

se esses critérios, seguidamente, identificados pelos mesmos nú-

meros que se encontram na Tabela.

1. Devem ser rejeitadas as nomenclaturas baseadas na ocorrência

geológica. Em geral, não tem procedência utilizar nomes espe

cíficos para as rochas de diques, que podem ser substituídos,

sem maiores problemas ("Rhombporphyry" por microlarviquito



TABELA C O

CRITERIOS PARA AVALIAM MONKS DB ROCHAS ÍGNEAS

A rejeição de oriterio à* moclooaoão Hipoabimual" oomo juari-

fioatioa para nome» d* rooha».

1) lte)elter os H O M I d* roana* 'tilpoablsaels* quando existam

o» equivalentes plut&aicoe o» vulcânicos (e.g., substituir

•Hhombporphyr* por mlcro-larvlklto, tlngualto por mlcro-ne

felina slenito. « t e ) .

7) Separar claramente (geralmenta, coa definições arbitra-

rias) as rochas, evolutivamente diferentes, que tatearem

sacias mlneraloglco-qutmleas translclonals antra sl(e.«.,

hawallto, «ugaarlto, banaoralto, etc».

4 r*j0ifão io astado têtrutural do* f*li»patoê como

alatmifioatirio.

Cuidado» mttpmoiai» som nomtt baataéo» tobrttudo na ttstura.

2) Deleitar, eai geral, todos oa noaea definidos am função de

alguma característica textural (e.9.. folalto).

Conatrvação d» torn»» qua id*ntifiqutm tipo» pttrogrifieui «uo

e tipioo».

3) Preservar os nosies que se refereai a rochas coat caracterís-

ticas evolutivas próprias (e.g., lulaurlto, lullgnito, nau

jalto. kakortoklto).

Critério» minarjlôgioo» para identificar o» tipo» petrogrãfi-

<?<?• evolutivamente diferente».

a> Rejeitar os noaea de rochas baseados no estado estrutural

do feldspato ("eanidlna", "ortoclaslo", ••leroelf•!•*).

Critério» puramente qutmioo» para idtntifioar rooka» loa »Í-

rie» d» rooha») oaraot»rt»tioa»,

») Aceitar nansa, baseados ea criterios edítateos, para Iden-

tificar grupos da rochas vulcânicas características(e.g.,

laaproitos).

10) identificar »» rochas afanltlcas ou vitreas preferencial-

mente através de critério» quínteos le.g., verlto, canca-

llto, basanitolde, etc.).

4) Identificar claramente tipos de rochas aeparados por divi-

sas térmicas (e.g., tolelto e álcali basalto).

5) Identificar adequadamente(de preferencia,coa prefixos,etc.,

ver Tabela C-4a aparição de Minerais formadores de rachas,

na serle petrográfica sob estudo (e.g., hornblende gabro

vs gabro comum).

O Assinalar adequadamente a aparição de minerals acessórios

petrogenetlcamente signification (coa prefixos, etc.; ver Ta

bela c-2Ke.g.,granito coa granada, com llmenlta.etc.j eu-

dialita sienito. e t c ) .

11) Caracterliar adicionalmente coa critérios químicos •• ro-

chas vulcânicas que podem, em parte, ser caracterIsadas

mineralógicamente (e.g., tolelto • ileall basaltoi auges-

rito, navaiIto, etc.).

12) Aceitar critérios químicos nas rochas plutonlcaa (c

critérios importantes ou auxiliares) so ea casos extremos,

para caracterizar tipos petrográficos evolutivamente im-

portantes (e.g., trondjehmltoi rejeitar, porém, nome» co-

mo canadlto, yosemltito, etc.).

O
»



C-52.

porfirítico, dolerito ou diabásio por raicrogabro, crinanito

por olivina microgabro coa analcima, etc,; cf. Hatch et ai.,

197S). Entretanto, nones muito ancorados na literatura (e.

g., "diabásio" ou "tinguaíto") dificilmente deixarão de ser u

sados.

2. Deve se tratar com uma certa discrição os nomes que identifi

cam apenas uma feição textural, fora as que dividem as rochas

em plutônicas e vulcânicas. Um exemplo da ambivalência des-

ses termos é oferecida pelo "granõfiro", que se aplica para u

ma rocha geralmente leucogranítica (ou leucoriolítica), cons-

tituída por intercrescimento de feldspato alcalino e quartzo.

Acredita-se que esta textura simboliza cristalização eutética

(coprecipitaçao). Observe-se que freqüentemente dois, ou

mais minerais coprecipitam sem, no entanto, apresentarem tex

tura granofírica, que provavelmente deve-se a condicionamento

cinético particular. Granõfiros, por outra parte, encontram-

se associados a séries tanto tectónicas (e.g., a dos vulcani-

tos ácidos e granitos rasos andinos) como de olivina toleitos

(e.g., em Skaergaard) e toleitos supersaturados a saturados

continentais (e.g., como rocha associada aos basaltos da ba-

cia do Paraná). Do ponto de vista evolutivo, o termo tem por

tanto pouco significado. Não se justifica, por outra parte,

a manutenção do termo "foiaito" (ver também Apêndice E), que

caracteriza um nefelina sienito cujo feldspato é tabular-lana

nar e idiomórfico segundo (010) (textura "foiaítica"). Que

nome dar então aos nefelina sienitos com o feldspato mais e-

quidimensional: o de "ditroito", cf. Johannsen, 1938, p.99?



C-53.

Trata-se de textura COK significado genético especial? Jus-

tifica-se inventar um nome especial para os granitos, sieni-

tos ou dioritos cujo feldspato é tabular-laminar?

3. Deven ser retidos, en geral, os nomes que descrevem tipos li-

tológicos gerados (provavelmente ou comprovadámente) por pro-

cessos petrogeneticos particulares. Exemplifica-se com dois

casos diferentes. 0 primeiro refere-se ao das rochas para as

quais pode-se encontrar um conjunto de nomes que descreveria

mais ou menos adequadamente as feições mais importantes. In-

dicaram-se já, mais acima, os exemplos de lujaurito, naujaito

e malignito. 0 segundo caso exemplifica-se com rochas cujos

nomes podem ser substituídos por outros alternativos; ocul-

tam-se, entretanto, nesse caso, diferenças petrogeneticas si¿

nificativas. Litchfieldito e raariupolito são nefelina sieni-

tos (cf. Streckeisen, 1976b) com albita como feldspato alcaH

no único ou predominante, provavelmente gerados a partir de

processos não magmáticos (e.g., Sffrensen, 1974b). Equiparar

estas rochas aos nefelinas sienitos magmáticos comuns confun-

diria tendências petrogenéticas muito diferentes. As raras ro

chas com albita, em geral, devem ser separadas das que apresen

tarn feldspato potássico.

4. A nomenclatura deve assinalar a presença de divisas térmicas.

Assim, o sistema basáltico mostra uma divisa térmica (Figura

C-4; Yoder e Tilley, 1962) que separa os álcali basaltos dos

toleitos, Não basta portanto a simples indicação que a rocha
I
: é um "basalto".
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5. Deve-se assinalar a aparição de minerais formadores de rochas,

qu¿ seja» importantes na série sob consideração. Um hornblen

da granito não se equivale a um biotita granito. A cristal i

zação de hornblenda nos magmas respectivos assinala estágios

térmicos ou composicionais diferentes, que podem ser devida-

atente registrados nos diagramas de fase. Analogamente, devem

ser assinalados os indicadores minerais de histórias polibãri^

cas; espinelio-e plagioclâsio-peridotitos são rochas crista-

lizadas sob pressões diferentes (Yoder, 1976; Ringwood,

1975).

6. Alguns acessórios são importantes indicadores evolutivos. A

presença de titanita nos nefelina sienitos pode ser clara in-

dicação do caráter miasquítico da rocha (Stfrensen, 1974b).

7. Rochas encontradas como séries contínuas, porém evolutivamen-

te diferentes, devem ser identificadas mediante definições cia

ras. Justifica-se assim a utilização de nomes como hawaiito,

mugearito, etc. (e.g., Coombs e Wilkinson, 1969), não bastan-

do, outra vez, identificar essas rochas como meros "basaltos".

8. Rejeitam-se os nomes baseados exclusiva ou predominantemente

na caracterização do estado estrutural (microclínio, ortoclá-

sio, etc.) do feldspato potãssico. Sem trabalhos detalhados

de raios X, é impossível essa identificação. Por outra par-

te, sào freqüentes as referências mais recentes na literatura

sobre coexistência de dois ou mais estados estruturais (cf.

M.Ulbrích, 1983, e bibliografia ali citada). Nomes como "ju-
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vitos11 (nefelina sienito coa ortoclásio pertítico; Johannsen,

1933) sio portanto inaceitáveis (redefinido por petrógrafos

soviéticos, cf. Stfrensen, 1974b).

9. A utilização de criterios químicos torna-se freqüentemente ne

cessaria para identificar coletivamente rochas com caracterÍ£

ticas comuns. Exemplo deste caso é o dos lamproítos, já cita

do.

10. Nomes baseados no quimismo das rochas tornam-se necessários pa

ra identificar rochas vitreas ou afaníticas. Outra vez» toma

-se o exemplo dos lamproxtos, muitos dos quais mal identifica

dos originalmente por varios petrografos, em função de carac-

terísticas sobretudo mineralógicas (fortunito, verito, etc.;

Johannsen, 1938). As definições originais são substituídas a

propriadámente por caracterizações normativas (Fuster et al.,

1967).

11. 0 dado químico, embora não sempre necessário, é freqüentemen-

te auxílio muito útil para identificações mais aprimoradas. A

divisão dos basaltos em álcali basalto e toleito pode ser im-

plementada a partir de identificação óptica dos piroxênios e

dos tipos litológicos acompanhantes; no entanto, processa-

se com maior segurança a partir de dados normativos (Yoder e

Tilley, 1962). A própria definição da hawaiito e mugearito

(baseada sobretudo no teor de An do plagioclásio) é difícil

ao microscópio, poTem segura através do plagioclásio normati-

vo.
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12. Nas rochas faneríticas, deve-se em geral rejeitar uaa nomen-

clatura baseada em características químicas, exceto para os

casos em que se salienta alguna característica evolutiva. Os

trondhjemitos sio leuco-tonalitos ricos em Na, característi-

cos de batólitos precambrianos do Escudo escandinavo e de ou-

tras áreas (e.g., Barker, 1979); o caráter sódico da rocha re

flete-se no plagioclásio, que geralmente é mais sódico que o

dos tonalitos comuns. A importancia da rocha como integrante

de uma série característica justifica o nome. Pelo contrá-

rio, o canadito, definido por Quensel (cf. Johannsen, 1938),

é um nefelina sienito sem plagioclásio modal e com An normati

va; este dado nada acrescenta e o nome deve ser abandonado.
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O CONCEITO DE ROCHA ALCALINA

Resumo

Revisa-se o conceito de "rocha alcalina", apenas

baseado (como sugerido por Shand) na noção da peralcalinidade,ou

seja, a do excesso relativo de álcalis perante silica e/ou alúnú

na, gerando-se assim condições para a cristalização de feldspa-

tõides e/ou minerais mãficos alcalinos(principalmente, egirinas

e anfibõlios alcalinos). Nos foide sienitos diferencia-se a con

dição agpaítica(Na + K > Al) da miasquítica (Na + K < Al); por ou

tro lado, as rochas equeríticas apresentam excesso de álcalis

junto com supersaturação em silica. Os nefelina sienitos agpaí-

ticos definem-se pelo conteúdo relativamente alto de elementos

raros (Li, Be, Zr, TR, Nb, Ta, U, Th, F e Cl), mais que pelo ex-

cesso de álcalis; este quimismo possibilita a cristalização dos

minerais aqui chamados de "agpaítiooa" (eudialita, e t c ) , que se

caracterizam por combinações como F-Na, Na-Zr-Ti, Zr-Na, etc. A

presença de minerais agpaíticos, também encontrados em algumas

rochas equeríticas, define assim dois tipos de "agpaítos", os in_

saturadoe (nefelina sienitos agpaíticos e vulcanitos equivalen-

te. ; e os eupereaturado a (variedades equeríticas).
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As rochas alcalinas feldspaticas

O temo "rocha alcalina", utilizado de maneira

•uito diferente desde a sua introdução en fins do século 19, é

hoje definido de forma mais limitada e precisa, seguindo sobretu

do as propostas de Shand, de 1922 (cf. Shand, 1949; Barth.1962;

S^rensen, 1974b). As rochas alcalinas não constituem, de qual-

quer maneira, um conjunto geneticamente uniforme de tipos petro-

gráficos, já que o termo engloba grupo litolÓgicos e genéticos

extremamente divergentes, apenas se identificando por uma única

característica química, a da peraloalinidade (Shand, 1922, cita-

do em S^rensen, 1974b). Esta feição química tem,por outro lado,

reflexo imediato na mineralogía da maioria destas rochas.

Para chegar a esta conclusão, basta considerar,

com Shand, que os feldspatos são os minerais félsicos mais abun-

dantes na maioria das rochas ígneas félsicas. Nas rochas calco-

alcalinas comuns, os álcalis, junto com sílica e alúmina, res-

tringem-se a formar feldspatos alcalinos nas proporções:

6Si02;1 A12O, : 1 (Na, 10,0 ou 3SiO2:A101$; (Na, K)0l/z, e os pos_

síveis excessos de sílica e/ou alúmina se distribuem entre os nú

nerais maficos e cristalizam como quartzo.

Pelo contrário, um eventual excesso de álcalis,se

referido ã fórmula dos feldspatos alcalinos, permite visualizar

rapidamente três diferentes condições químicas.

A primeira condição se configura no caso do ex-
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cesso relativo de álcalis unicamente perante a silica. A rocha,

poT estar supersaturada en alúmina (condição miaaquitioa), refl£

te a insaturação em silica por meio da cristalização de feldspa-

tõides (nefelina, leucita, etc.), já que os minerais máficos que

se apresentam são do tipo aluminoso "comum" (biotita, hornblen-

da, etc).

A segunda condição caracteriza-se pelo excesso de

álcalis sobre alúmina, com simultânea saturação ou supersatura-

ção em silica (condição equer-Ctioa, Barth, 1962). Neste caso, o

excesso de álcalis possibilita a cristalização de minerais máfi

cos não tipicamente aluminosos (e.g., egirina e anfibólios alca-

linos; eudialita, etc.) enquanto que o excesso de silica encon-

tra-se como quartzo.

A terceira condição é a do excesso de álcalis

frente a alúmina e a silica, com o qual a rocha é duplamente in-

saturada. Esta é a condição agpa-Ctica, que se caracteriza pela

presença tanto de feldspatóides como de minerais máficos alcali-

nos (egirina, anfibólios sódicos, eudialita, lavenita, lamprofi-

lita, e t c ) , que se destacam pelas combinações dos álcalis com

Fe2* - FeJ* e Na, Ti, Zr, etc.

As rochas ultramãficas alcalinas

0 quimismo das rochas ultramãficas dificilmente

permite uma tipificação como a que foi ensaiada para as rochas

com predominio de feldspatos, e carece de sentido pretender defi
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nir as condições "miasquítica", "equerítica " e "agpaítica". A

condição "equerítica"» poT exemplo, seria a da rocha ultramáfica

supersaturada em sílica, portanto con quartzo, que simultaneasen

te apresentaria minerais máficos alcalinos; estas rochas são des

conhecidas (e.g., piroxenito alcalino com quartzo) ou pelo menos

muito raras (e.g., hornblendito alcalino com quartzo?). 0 qui-

mismo ultramáfico apenas possibilita a condição de insaturação

em alúmina, perante os álcalis, e portanto tão somente a crista-

lização de minerais mãficos alcalinos, já que inexiste supersatu

ração em sílica nas rochas ultramáficas (ou, pelo menos, é condi,

ção das mais raras).

A definição de rocha alcalina

Emerge desta forma claramente uma definição para

"rocha alcalina" que, embova abrangente, é realmente a única a-

ceitável (como foi indicado por Shand, cf. Sdrensen, 1974b). A¡>

sim, uma rocha alcalina é simplesmente aquela que apresenta mine

rais félsicos e/ou máficos de natureza alcalina, seja de maneira

real (na moda), seja potencial (e.g., na norma). Os minerais

félsicos alcalinos são, claramente, só os feldspatóides eassocia

dos (nefelina, leucita, analcima, etc), enquanto que os máficos

alcalinos são todos aqueles que cristalizam em sistemas químicos

"peralcalinos", contando-se entre eles portanto não somente as e

girólas e os anfibolios alcalinos, mas também minerais mais ra-

ros como eudialita, astrofilita, lavenita, e muitos outros (cole

tivamente chamados de "silicatos de metais raros") todos eles

caracterizados por combinações químicas tais como Ti-Na,
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Ti-Zr-Na, Zr-Na (e outras) e pela carencia de Al essencial.

Series de rochas alcalinas

Um coniunto geneticamente associado de rochas cons

titui una serie alcalina quando pelo menos alguns dos seus inte-

grantes são rochas alcalinas. £ freqüente, por exemplo, encon-

trar casos onde os termos ultramáficos são "normais" ou levemen-

te alcalinos (e.g., por apresentar soda-augita esverdeada), que

manifestam a sua alcalinidade apenas nas rochas feldspãticas as-

sociadas (e.g., sienitos e outras).

Em muitos casos, apenas um estudo pormenorizado

do conjunto de rochas permite aclarar o panorama. Assim, a maio

ria dos "basaltos alcalinos" encontra-se associada a quantidades

menores de traquitos alcalinos e outras rochas semelhantes. O

próprio basalto alcalino geralmente não apresenta nefelina modal,

embora o quimismo mostre ne potencial (normativa) (Yoder e

Tilley, 1962; Coombs e Wilkinson, 1969). Nestes basaltos, a H

nhagem alcalina deve ser identificada por outros meios (e.g., pe

lo piroxênio modal, Yoder e Tilley, 1962).

Feldspatóide sienitos agpaTticos e miasquiticos

Feldspatóide sienitos são rochas do campo 11 da

classificação da Comissão de nomenclatura petrográfica da IUGS

(Streckeisen, 1976; S0rensen, 1974a; para indicações sobre a

nomenclatura desta rocha, ver também Apêndices C e E); o felds-
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pato*ide geralmente encontrado é a nefelina (nefelina sienitos).

Já há muito tempo dividiam-se estes sienitos em termos miasquíti-

cos e agpaíticos, segundo as divisões propostas por Ussing, Fer¿

man e Goldschmidt (e.g., S^rensen, 1974a, 1974b). As várias de-

finições utilizados até hoje resumem-se na Tabela D-1.

Observe-se que a maioria dos autores assinala, co

mo diferenciador principal ou único, o chamado índice ou coefi-

ciente agpaítico. Mais recentemente, adicionam-se algumas fei-

ções químicas (e mineralógicas), que enfatizam o conteúdo de al-

guns elementos raros. Com efeito, a experiência geológica indi-

ca que as rochas agpaíticas não só são mais peralcalinas que as

miasquíticas; elas se identificam também pelo conteúdo anormal-

mente alto de metais tais como Be, Li, Th, U, Terras Raras e ou

tros (ver Tabela D-1), como foi salientado por vários autores (e.

g., S0rensen, 1974b; Edgar, 1977).

Em geral, prefere-se aqui não insistir em demasia

no índice agpaítico para definir os limites entre nefelina sieni_

tos agpaíticos e miasquíticos. Este índice só adquire importân-

cia no caso extremo de estequiometria "ideal" dos minerais, tal

que o nefelina sienito passa a ser "idealmente" agpaítico quando

se esgota a alúmina, e o excesso de álcalis utilizar-se-á para a

formação de minerais máficos alcalinos. Esta análise, entretan-

to, pressupõe um coeficiente de distribuição muito particular,
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TABEIA D-1(continuação)

Autoras aovlaticoa*
(asp. . aa 1**7)

Vrafarldoa palo autor

r-arxvsdsonlta.aairlaa.audlali- Hn-arfvadsonita . JU-arfvedso
ta,lovosarlta,rlnqulta,aniaaat:L nita.catoforlta-barquavlclta.
ta.vllliaualta.cbkalovlta Balrlna at* dlopaldio.blotita,

audlallta.rincolita.cataplalta,
looarlta.auraanlta.laaproflllta,
lavanlta

varlival

(«arai.. >!.!>

Ricos as U.aa.Tl.Ir.TR.Th.U.Nb.
Ta(avant.Nn),Cl,r «arai. f** >

Nlaaralofla a qulalmo tntarwa-

Rastlngalta.dlopslalo-hadanbaral-
ta,auglta,biottta.aaffnatita,alla-
nlta>eorlndon,a«lanlta,plrocloro<
calcita

varlival

(«arai., <1,1>

•obra «ai Mátala raraa.rloo a* CO.

lglrl*a,Mfarfvadsonlta rica aa tntra outros, aoda-au«lta a

r. rlaquita-rlitcollta.audlallta a«lrlaa-au«lta (•ocos da Cal-

aucollta.lavaalta.astroflllta. daa».

varios silicatos falsl- Oaodoai virios alllcatos falal-
coa a da aatals raroat aalclnat cea» a«lrl*a, pouooa silicatos
vllllaualtat sobra aa calcita o da asnla jtaroa; rico aa calcita a

pirita (•©coa d* Caldaa). pUltM Omita (tocos di Caldas).

* rrooor^oss aalocularoa ou eatlonloaa. na rocha total.
• Vara rochas «gpaltlcas auparsaturadas, var taato.

dlfarancia 3 varladadas di tarantas da rochaa intamadlirias, na basa do andbollo.

Auflta, blotlta, tltanlta, slreao,
aaatlta. llamtlta, Mlmlta, flua-
rita.

suaarsaturada aa
«a a alealla.
(var taatol.

O
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tal quer
Al (máficos)

K zero »D'A1 Al (félsicos)

onde Al (máficos) representa a fração de Al nos minerais máfi-

cos, e Al (félsicos) a que se encontra nos félsicos. Dificilraen

te KJJ é igual a zero (embora se apresente com valores próximos

de zero), já que a maioria dos piroxênios alcalinos mostra quan-

tidades moderadas de Al (especialmente as soda augitas; e.g., M.

Ulbrich, 1983).

A presença de Al nos minerais máficos é apenas u-

ma das razões pelas quais diminui o índice agpaítico. Outra ra-

zão é que os minerais félsicos, especialmente as nefelinas, apre

sentam-se comumente com teores de Al inferiores aos estequiométi_

cos (e.g., M.Ulbrich, 1983). Alguns autores sugerem que o limi-

te entre "agpaíto" e "miasquito" deveria ser definido por valo-

res do índice agpaítico superiores a 1,0 (e.g., 1.2; ver Ussing,

1912, citado em Sftfrensen, 1974b). As razões indicadas acima

mostram que o Al retido nos minerais máficos diminui o índice ag

paítico (e portanto o limite real entre "agpaíto" e "miasqui-

to"), enquanto que a redução do Al nas nefelinas o aumenta.

Por outro lado, existem na literatura bastantes re

ferências a nefelina sienitos (e equivalentes vulcânicos) que e-

xibem mineralogía agpaítica, embora o seu índice agpaítico seja

em geral menor a 1,05, às vezes até atingindo valores de 0,99

(ver,por exemplo, Azambre e Girod, 1966, que descrevem nefelina

sienitos e fonolitos que mostram sinultaneamente baixos valores
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do índice e minerais agpaíticos típicos como arfvedsonita, egiri

na, eudialita, enigmatita, e mosandrita, cf. Tabela D-1).

Considerações de tipo genético também indicam que

se deve minimizar a importancia do índice agpaítico como separa-

dor de "miasquitos" e "agpaítos". Considere-se, era primeiro lu-

gar, o caso de urna rocha peridotítica "fértil" do manto, sujeita

a fusão parcial. K e Na são elementos menores importantes na

maioria dos minerais primarios encontrados nessa rocha (particu-

larmente nos piroxênios, anfibólios e flogopitas), enquanto que

os outros elementos, mais raros, se encontram neles apenas como

traços (exceção feita do Ti). Tanto estes elementos raros, como

os álcalis, pertencem ao grupo dos chamados elementos "incompatjT

veis" (e.g., Ringwood, 1975) que se concentran» na fração líqui-

da. Portanto, a fusão parcial inicial concentra tanto os álca-

lis como os metais raros preferencialmente no líquido neoforma-

do. A quantidade deles, e as suas proporções relativas, depende

rão unicamente de duas condições: o conteúdo inicial desses ele

mentos no peridotito, e o grau de fusão parcial.

Entretanto, um magma alcalino que se forma por pro_

cessos de fracionamento, a partir de um determinado magma paren-

tai, apresentará relações provavelmente diferentes. Em geral,

a maioria dos metais raros (com exceção do Ti), não participa

significativamente das fases cristalinas fracionadas (e.g., oli-

vinas, piroxênios, feldspatos, opacos), contrariamente ao K e so

bretudo ao Na, que são elementos importantes em muitos

destes minerais. 0 enriquecimento em metais raros no líquido re
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sidual e, neste caso, provavelmente mais acentuado que o dos ál-

calis.

Se comparados os dois casos discutidos, chega-se

à conclusão de que uma rocha gerada diretamente por fusão par-

cial pode-se apresentar com índices agpaíticos maiores que os de

uma rocha derivada da cristalização de líquidos residuais. En-

tretanto, os dois casos se destacam pela presença de teores anô-

malos de elementos raros.

Na rochas agpaíticas, o índice agpaítico pode por_

tanto variar de menos de 1,0 até 1,2 ou 1,3; a "agpaicidade"de£

tas rochas, mais do que pelo índice agpaítico, estará caracter^

zada mais claramente pelo conteúdo alto de metais raros e portan

to se identificará bastante precisamente pela cristalização dos

minerais considerados "agpaíticos".

Para este autor, um nefelina sienito agpa-íticoiou

o equivalente de granulação fina) é aquele que, simplesmente, a-

presenta oe tipióos minerais máfiaos agpaítiaos (ver Tabela D-1).

A determinação da afinidade agpaTtica nas rochas hololeucocrãti-

cas

A maioria dos nefelina sienitos são rochas relatj_

vãmente pobres em máficos; muitos são hololeucocraticos (M < 5;

e.g., Johannsen, 1938; Streckeisen, 1967). Nestas rochas,as re

lações químicas são tais que o índice agpaítico encontra-se por
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volta do valor 1,0. Este exemplo, por sinal freqüentemente en-

contrado, reforça as considerações indicadas no item precedente.

A determinação da afinidade miasquítica ou agpaí-

tica deve ser tentada, no caso destas rochas hololeucocraticas,

por meio da identificação do caráter (miasquítico ou agpaítico)

dos poucos minerais máficos da rocha (como guia, ver Tabela

D.1).

Em geral, quanto maior o conteúdo de minerais má-

ficos de um nefelina sienito agpaítico, tanto maior será também

o índice agpaítico da rocha, já que os minerais máficos (sobretu

do egirina e anfibólio alcalino) contribuem para incrementar o

teor dos álcalis na análise química global.

A ampliação do termo "agpaítico" para incluir rochas supersatura^

das

As considerações precedentes indicam que as dife-

renças mais marcantes entre os nefelina sienitos miasquíticos, in

termediários e agpaíticos,são as que se manifestam através do con

teúdo de metais raros.

Por esta razão, parece oportuno identificar mais

claramente as rochas equeríticas (Barth, 1962). Da mesma manei-

ra que muitos nefelina sienitos, algumas das rochas equeríticas

apresentam, além de egirina e/ou anfibõlios alcalinos, também al̂

guns minerais agpaíticos (especialmente astrofilita, enigmati-
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ta, woehlerita, e outros; e.g., Johannsen, 1932, p.102; Hatch

et al., 1972; Bowden, 1974; Bowden e Turner, 1974; Pavlenko,

1974; Kang, 1975). Estas rochas merecem uma menção explícita,

pelas eventuais implicações químicas e petrogenéticas.

Para estas rochas equeríticas, que provavelmente

se destacam pelos conteúdos relativamente altos de alguns metais

raros, propõe-se aqui o termo "agpa-Ctos supersaturados".

Os termos "álcali" e "alcalino"

Os termos "álcali" (como prefixo) e "alsalino" (co

mo adjetivo) são utilizados de maneira algo confusa na literatu

ra geológica tanto moderna como antiga.

No contexto da discussão precedente, o termo "al-

calino" aparece com uma clara conotação petrográfica e geológica.

Em outros contextos, "alcalino" refere-se seja ã presença de ál-

calis (e.g., "feldspato alcalino"), seja ao predomínio químico

desses elementos sobre outros (e.g., no grupo "alcalino" das sé-

ries propostas por Peacock, 1931). O termo "álcali", quando re-

ferido a minerais, é sinônimo de "alcalino"; assim,'álcali anfí_

bôlio", "álcali feldspato", e t c , são sinônimos de "anfibólio al̂

calino", "feldspato alcalino", etc. Pouco clara, no entanto, é

a utilização do termo como prefixo de nomes de rochas. O "álca-

li basalto" (ou "álcali olivina basalto") ê uma rocha que, por a

presentar tendências evolutivas alcalinas, situa-se no lado insa

turado da divisa térmica do tetraedo basáltico (Yoder e Tilley,
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1962); neste caso, "álcali" basalto é um sinônimo de basalto"al_

calino", era boa parte pela maneira constante e clara como o nome

foi utilizado historicamente (e.g., Kennedy, 1933; Yoder, 1976;

Carmichael et al., 1974). Mas nem sempre ê assim. £ de difícil

interpretação, por exemplo, o significado de termos como "álcali

gabro", "álcali sienito", etc. São estas rochas simplesmente as

que mostram quantidades anormais de feldspato alcalino (e.g., urn

"sienogabro"), ou são realmente rochas "alcalinas"?

Os dois termos aqui assinalados não são necessa-

riamente intercambiáveis, e devem ser utilizados com prudência.

Em geral, é preferível utilizar diretamente o adjetivo "alcali-

no", tal como ele foi definido na discussão precedente, bastan-

do apenas algum esforço para não cair no tão arraigado vício geo

lógico da falta de rigor nas formulações.
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APÊNDICE E

GLOSSÁRIO DE TERMOS PETROGRÁFICOS

Introdução

Em matéria de nomenclatura petrográfica, longe es-

tá ainda o dia do consenso, apesar das várias tentativas já fei-

tas de uniformização e redefinição. Esta realidade força a vol-

tar ao assunto, estabelecendo definições mais precisas de alguns

termos petrográficos, sobretudo em função das regras gerais formu

ladas no Apêndice C. A nomenclatura discutida no presente Glossá

rio refere-se principalmente ao campo das rochas alcalinas félsi-

cas, e foi extraída de uma obra de maior volume, dedicada a cata-

logar de maneira sistemática e crítica todos os nomes de rochas

alcalinas (H. Ulbrich, A Glossary of Alkaline Rocks and related

terms, em preparação). No Apêndice C, mostra-se que varios ter-

mos de rochas alcalinas devem ser sumariamente rejeitados. As d¿

visões propostas pelo IUGS (e.g., Streckeisen, 1976) para as ro-

chas félsicas mostram-se na Figura E-1.

Observações

a) Abreviações de autores no Gloeeário

H W W: Hatch, Wells e Wells, 1972

J 1, 4: Johannsen (resp. vol. 1 ou 4)

S0a, b, c: S0rensen 1974a, 1974b, 1974c
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St 1, 2: Streckeisen, 1967, 1976

T: Troeger, 1935 e 1939

W T G: Williams, Turner c Gilbert, 1954

b) Em itálico, indicam-se os nomes considerados obsoletos.

o) Entre paréntesis, após o nome da rocha, indica-se o nome do pe

trografo e o ano em que o termo foi inventado, além de dar re-

ferências sobre a localização geográfica da área -tipo; agre-

gam-se também algumas referências sobre a ocorrência (lava,

"stock", derrame, e t c ) . Os dados são tomados de J 1 e 4; T;

e S? c.



F I G U H A E - 1 . T r i â n g u l o s Q-FA-P • FA-P - F u t i l i z a d o s na c l a s s i f i c a -

ção «odaI da IU6S. Nomenclatura das rochas platônicas: la: ro-

chas de quartzo (silexito, quartzo)i to); lb : granitôtdas ricos

em quartzo; 2: álea)i-feldspato granito; 3a • 3b .- granito; k:

granodiori to; 5: tonalito; 6*: quartzo álcal i-f«ldspato *ienj_

to; 7*: quartzo tienito; 8*: quartzo «onzonito; 9*: quartzo

nonzodiorito • quartzo monzogabro; 10*: quartzo dlorito, quart-

zo gabro, quartzo anortosito; 6: álcali feldspato sienito; 7:

sienito; 8: monzón¡to; 9: monzodlorito « monzogabro; 10: g¿

bro, dlorito, anortosito; 6': ãlcalI-ftldspato sianito com fói-

d*; T: si*nito com fólde; 8': nonzonito com fólde; 9': n»or>

zodiorito com fótdt • monzogabro com fóide; 10': diortto com foi.

de a gabro com fôidc; 11: fôidt sianito (nafalina sianito, etc.);

12: fólde monzosienlto (fóídt plagísianito) ; 13: fóida monzo-

diorito, fóid* monzogabro (essexito: nafalina monzogabro ou mon-

zodiorito); \k: fóida diorito • fóide gabro (theralito: nafeli

na gabro; teschenito: analcime gabro); IS: foidotitos. Homtn

datura das rochas vulcânicas: Ia e 1b: não são conhecidas; 2:

á l c a l i f e l d s p a t o r i ô l i t o ; 3: r i ó l i t o ; U: d a c i t o ; S: q u a r t z o

a n d e s i t o ; 6*: q u a r t z o ã l c a l I - f a l d s p a t o t r a q u i t o ; 7*: q u a r t z o

traqui t o; 8*: q u a r t z o latito; 9 A : q u a r t z o l a t i t o - a n d e s í t o e

q u a r t z o lati to-basal to ; 1 0 * : q u a r t z o b a s a l t o a q u a r t z o a n d e s i -

t o ; 6: á l c a l i - f e l d s p a t o t r a q u i t o ; 7 : t r a q u i t o ; 8: l a t i t o ;

9: l a t I t o - a n d e s i t o , l a t i t o - b a s a l t o ; 10: a n d e s i t o , b a s a l t o ; 6':

á l c a l i - f e Idspato t r a q u i t o c o m f ó l d e ; 7': tr a q u i t o c o m f ó i d e ;

8 ' : latito com f ó i d e ; 9': lat i t o - a n d e s i to c o m f ó i d e , l a t i t o -

b a s a t t o com fó i d e ; 1 0 ' : b a s a l t o com f ó i d e , a n d e s i t o com f ó i d e ;

1 1 : fono 11 to; 12: fo n ó l l t o t e f r f t l c o (sem o l i v i n a ) e b a s a n í t i -

c o (com o l i v i n a ) ; 1 3 : ta f r i t o f o n o l t t i c o (sem o l i v i n a ) e b a s a -

n i t o f o n o l í t i c o (com o l i v i n a ) ; 14: te f r i t o (sem o l i v i n a ) e ba s a

n i t o (com o l i v i n a ) ; 1$: f o i d i t o s .
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FA

90

20

10

M<90
Q+FA+P»IOO

ou
F+FA+P=IOO

60

90
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Glossário

Aglomerado. Variedade de "brecha" de origem ígnea» con predomí-

nio de clastos maiores arredondados a subarredondados (cf.

Brecha de origem ígnea, e Apêndice B).

AgpaTtico. Refere-se a rochas félsicas, em especial a nefelina

sienitos e equivalentes de granulaçãe fina. Caracteriza - se

pela insaturação em silica (nefelina, etc.) e déficit de

A12O,. Minerais máficos destas rochas são egirina, anfibõ-

lios alcalinos, e minerais agpaíticos (cf.), tais como eudia-

lita, rinquita, astrofilita, etc. (silicatos de metais raros),

além de villiaumita, etc. Químicamente, Na+ K > Al (além de

Na-*- K > 3Si). Esta condição corresponde a um coeficiente ag-

paítico c a . (cf.) de mais de 1,0. Para alguns autores, as

rochas agpaíticas definem-se por ter c a . > 1,2. Aqui, a cor±

dição agpaítica define-se mais pela presença de minerais ag-

paíticos (cf.) em nefelina sienitos, enfatizando o alto con-

teúdo em elementos raros (cf. Apêndice D).

AgpaTtico, coeficiente (ca.). Utiliza-se sobretudo para definir

feldspatõide sienitos, na base do critério de insaturação da

alúmina frente aos álcalis. A condição miasquítica (cf.),

A12O, £ (Na20+K20) (proporções moleculares), é a da saturação

ou supersaturaçao de alúmina, com o excesso formando minerais
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máficos aluminosos (e.g., biotita). A condição agpaícica,

A12O, < (Na20+K20), é a de excesso de álcalis perante a alúini

na: formam-se minerais máficos alcalinos não-aluminosos (e.

g., egirina ou anfibólio alcalino). 0 c a . expressa-se como:

(Na20+Ka0)/Al20,; valores muito semelhantes são obtidos quan

ao as proporções moleculares são substituídas por proporções

catiônicas (K+Na)/Al (cf. também agpaítico insaturado e super

saturado).

Agpaítico insaturado. Termo aqui proposto, em contraposição a

possíveis rochas agpaíticas supersaturadas (cf.), para nefeli_

na sienitos que se caracterizam por apresentar minerais agpaíti-

cos (cf.).

AgpaTtico, mineral. Nome com o qual se identificam neste texto

os minerais típicos de nefelina sienitos agpaíticos, caracte-

rizados pela ausência de Al, e combinações tais como Na-Zr,

F-Na, Na-Zr-Ti, etc. (villiaumita, NaF, e alguns óxidos,etc.;

principalmente, silicatos de metais raros: eudialita, astro-

filita, rinquita-rincolita, e t c ) . Aqui a condição agpaítica

(insaturada e supersaturada, cf.) identifica-se sobretudo pe-

la presença destes minerais agpaíticos (cf. Apêndice D).

Agpaítico supersaturado. Nome aqui proposto para variedade de ro

cha equerítica (cf.) que se apresenta com minerais agpaíticos
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(euclialita, astrofilita, e outros), além de egirina e/ou anfi_

bõlio alcalinos. Provavelmente, destaca-se pelo conteúdo al-

to em elementos raros.

Agpa-Cto. (Ussing, 1912; Ilimaussaq, Groenlândia SE; rochas do

maciço alcalino de Ilimaussaq). Nome coletivo para nefelina

sienitos peralcalinos com egirina, arfvedsonita, e silicatos

de metais raros (eudialita, etc.) e villiaumita; faltam os ó

xidos de Fe-Ti. Utiliza-se hoje com o mesmo significado, co-

mo nome coletivo (sinônimo de nefelina sienito agpaítico).Não

deve ser utilizado como nome de rocha individual.

Álcali (prefixo). Em geral, utilizado para indicar a presença

de álcalis (em minerais a rochas): álcali-feldspato é felds-

pato alcalino. Não deve er utilizado para identificar a pr£

sença de álcalis em rochas (exceção: álcali basalto, cf.).

Álcali basalto (= álcalx olivina basalto). Nome de urna rocha (ba

salto alcalino) e de urna serie petrográfica (e.g., Turner e

Verhoogen, 1960). Rocha: basalto alcalino com olivina e au-

gita (como fenocristais e na matriz) e plagioclásio calcico;

na matriz, às vozes também visível alguma analcima, mais rara

mente nefelina: oi-, hy-, e ne-normativo. Série petrográfi-

ca: constituída por basaltos associados com termos félsicos

saturados a insaturados (fonolitos, traquitos alcalinos, etc)
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(e.g., Yoder e Tilley, 1962; Coombs e Wilkinson, 1969).

Álcali olivina basalto. Cf. álcali basalto.

Alcalino (adjetivo). Refere-se, num contexto petrográfico - geo-

lógico, ã presença de minerais alcalinos nas rochas. São mi-

nerais alcalinos félsioos os feldspatóides e associados (cf.

St 1, S0 b, c), e os alcalinos máficoe são principalmente os

piroxênios e anfibólios alcalinos (egirina, arfvedsonita, rie

beckita, osannita, eckermannita, barkevikita, kaersutita, ka-

toforita, magnoforita). Vários minerais típicos de rochas al̂

calinas também devem ser considerados "alcalinos", já que sua

cristalização obedece aos mesmos parámetros dos piriboles al-

calinos (excesso de álcalis sobre Al); são principalmente os

silicatos de metais raros sem Al, que se apresentam com a com

binação Na-Zr, Na-Ti, Na-Ti-Zr, Na-Ca, Na-Ca-Zr, etc. (eudia-

lita, catapleiita, woehlerita, lavenita, astrofilita, rosen-

buschita, rinquita - rincolita, lamprofilita, e outros, cf.

S0 b).

Alcalino,basal to. Basalto,com minerais alcalinos ou, pelo menos,

tendencias alcalinas ou associado a rochas alcalinas (cf. ál-

cali basalto).
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Ankaratrito (Lacroix, 1916; Ankaratra, Madagascar; derrame de l«i

va). Mela-olivina nefelinito (T, S0 c). Rocha vulcânica, me

lanocrática até ultramáfica, com fenocristais de augita e oli_

vina» em matriz com nefelina, olivina, augita, freqüentemente

também com biotita, melilita, perofskita, etc.; algumas va-

riedades com leucita. (Em Poços de Caldas, o termo "ankara-

trito" foi utilizado para definir rochas profiríticas com fe-

nocristais de augita, sanidina, analcima, em matriz afanítica

ou fina de augita, nefelina, feldspato alcalino, etc.; cf.

Ellert, 1959).

Brecha de origem ígnea. Rocha clástica, com clastos angulosos

(ver também aglomerado) maiores de 2 mm, em matriz mais fina,

constituida por materiais essenciais, acessórios e/ou aciden-

tais, cuja origem relaciona-se direta ou indiretamente com fe

nômenos ígneos (ver Apêndice B).

Chibinito ( = khibinito) (Ramsay, 1894; Umptek (» Khibina), Pen.

Kola URSS; maciço de Khibina). Nefelina sienito leucocráti-

co agpaítico (a intermediario) de granulação grossa, textura

desde foiaítica (traquitóide ou maciça) até hipidiomorfica

(feldspatos irregulares não tabulares). Geralmente, feldspa-

to potássico tabular centimétrico, com nefelina granular, e e

girina desde primática até placóide-irregular, às vezes com

arfvedsonita; típica é eudialita, como acessório intersti-

cial comum. Também outros silicatos de metais raros.
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Ditroito (Zirkel, 1866; Ditró, área de Siebenbuergen, Transilvã-

nia, Romênia; "stock" de Ditró).A)Nefelina sienito leucocrá-

tico, com biotita; com sodalita e cancrinita secundarias.

Textura hipidiomórfica, não foiaítica (cf.), com feldspato

granular equidimensional-irregular. B) (Broegger, 1890). No-

me coletivo, grupo de nefelina sienitos que se identificam p£

Ia textura granular não foiaítica ("nefelina sienito do tipo

Ditró"), contrariamente ao grupo dos foiaitos (nefelina sieni.

tos com textura traquitóide, cf.). Ambos significados obso-

letos, substituir por nefelina sienito s.l.

EquerTtico. Non.s que identifica uma série de rochas alcalinas su

persaturadas (Barth, 1962), caracterizadas pela presença de má

fieos alcalinos (tipicamente egirina, arfvedsonita, riebecki-

ta, e t c ) . Algumas rochas equeríticas exibem também minerais

agpaíticos (cf.), tais como eudialita e astrofoiita (cf. ag-

paítico supersaturado).

Equerito (Broegger, 1906; Sanden, região de Oslo, Noruega; di-

ques?). Granito leucocrático (campo 2, Figura E-1) a um feld£

pato, textura aplitica, com ancrtoclásio, egirina e arfvedso-

nita. Substituir por alcali-feldspato granito alcalino.

Folaítica, textura. Textura geralmente hipidiomórfica -inequigra

nular, muito comum nos nefelina sienitos. Destacam-se cris-
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tais maiores de feldspato potássico, de habito tabular - lami-

nar paralelo a (010), que aparecem formando uma malha mais ou

menos densa, na qual se colocam os outros minerais (incluin-

do-se feldspatos de menor tamanho). Textura ora orientada

(traquitôide), ora maciça (e.g., S0 b).

Foiaito (Blum, 1861; Sierra de Monchique, Algarve, Portugal; ma

ciço alcalino de Monchique). Nefelina sienito geralmente leu

co- a hololeucocratico (campo 11, Figura E-1), com textura

foiaítica (cf.). A manutenção do termo "foiaito" requeriria

a invenção de outro nome para os nefelina sienitos com textu-

ras não foiaíticas (cf. "ditroito", ver também J 4). Rejei-

ta-se aqui o nome, substituído pelo termo mais geral de nefe-

lina sienito (os "foiaitos" são então nefelina sienitos com

textura foiaítica, cf.).

Foidito. Nome coletivo utilizado para rochas feldspatoidicas leu

co-, meso- ou melanocrãticas (campo 15, Figura E-1), vulcâni-

cas - subvulcânicas (e.g. nefelinito) (cf. St. 1,2).

Foidolito. Nome coletivo utilizado para rochas feldspatoidicas

leuco-, meso- ou melanocrãticas, com poucos feldspatos,ou sem

eles (campo 15, Figura E-1), plutônicas (i.e., faneríticos, e.

g., nefelinolito, com predomínio de nefelina; pseudoleucito-

lito, com fenocristais de pseudoleucita em matriz fina, etc.)

(cf. St 1, 2).
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Fonólito (ou fonolito) (Klaproth, 1801; sem localidade tipo; a-

parentemente, rochas originais são derrames). Rocha vulcâni-

ca ou subvulcânica do campo 11 (Figura E-1), comumente leuco-

crãtica, com ou sem fenocristais, matriz desde afaníiica (ra-

ramente vitrea) até fina-media (cf. "tinguaíto"). Sem conota

ções químicas, engloba tanto os termos agpaíticos como os mia£

quíticos (cf.).

Intermediário. Alguns autores (cf. Apêndice D) identificam nefe-

lina sienitos com quimismo e mineralogia intermediários entre

os miasquíticos e os agpaíticos. Autores soviéticos (e.g.,

Semenov em 1967, cf. S0 b) definem três tipos de nefelina sie

nitos intermediários, identificados pele anfibólio presente

(respectivamente, Mg-arfvedsonita, Al-arfvedsonita e catofori.

ta-barkevikita) (cf. Apêndice D).

Kakortokito (Ussing, 1911; Kakartok, Ilimaussaq, Groenlândia SE;

seqüência basal estratiforme do maciço de Ilimaussaq). Conjun

to estratiforme de nefelina sienitos com bandas decimétricas

a métricas (até 1 - 1,5 m), de granulação grosseira a muito

grosseira, com marcado aspecto de "sedimento" ígneo (J 4; S0

b, c) constituído por bandas basais pretas (ricas em egirina

e arfvedsonita), seguidas de bandas vermelhas (com eudialita;

unidade freqüentemente muito reduzida, até ausente) e brancas

(bandas ricas em feldspatos) que se repetem, nessa ordem, ci-

clicamente. Minerais importantes de conjunto são feldspato

potãssico, nefelina, egirina, arfvedsonita, e eudialita. Em
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média, rocha melanocratica (M = 40-50), com composição minera

lógica média de lujaurito (cf.). Rocha formada por processos

cumuláticos (controle por correntes magmãticas de densidade

e/ou difusão, cf. S0 b).

Khibinito. Cf. chibinito.

Lujaurito (= lujavrito) (Broegger, 1890; Lujavr-Urt, Lovozero,

Pen.Kola, URSS; maciço de Lovozero). Nefelina sienito agpaí

tico, leuco- a mesocrático, do campo 11 (Figura E-1), inequi-

granular-grosseiro, textura traquitóide fortemente marcada,

com aspecto de "xisto cristalino" (Shand, 1949) e "laminação

ígnea" (S0 c), pelo aspecto "fluidal" das fibras de egirina e

orientação dos feldspatos. Feldspatos potássicos tabulares

centimétricos, nefelina prismática a granular, com egirina a-

cicular intersticial (também arfvedsonita), acompanhados de fre

quente eudialita e outros silicatos agpaíticos. Entre os ffl

sicos, observa-se também sodalita e albita (até oligoclásio?,

J 4) tabular.

Miasquítico. Nefelina sienito caracterizado pela presença de mi-

nerais máficos aluminosos (e.g., biotita, hornblenda, augita)

e ausencia de egirina e de minerais agpaíticos. Químicamen-

te, Na+K < Al, além da condição de insaturação (cf. Apêndice

D).
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PlunasTtico (Goldschmidt, 1930). Goldschmidt dividiu os pegma

titos em agpaíticos e plumasíticos; nos primeiros, os líqui-

dos residuais apresentam excesso de álcalis sobre Al (Na +

K > Al) ; nos segundos, predomina Al (Na + K < Al). Os dois

tipos podem ser tanto supersaturados como insaturados (e.g.,

Rankama e Sahama, 1950).

PI umas i to (Lawson, 1901; Spanish Peak, Pluma Co., California.lJSA;

dique de pegmatito em peridotito). Rocha de granulação gros-

seira a muito grosseira, composta por oligoclisio, corindón e

biotita ("diorito" com corindón); produto de reação de magma

(granitóide) com encaixante ultramáfica.

Põrfiro. Rocha com abundantes fenocristais, em matriz fina-média

(e.g., pseudoleucita fonõlito pórfiro) (J 1).

Pseudoleucita. Intercrescimento de feldspato potássico (predomi-

nante) com nefelina (freqüentemente alterada em natrolita,

e t c ) , atingindo formas ora perfeitamente idiomôrficas (icosi.

tetrahedros), ora ovoidais. Geralmente, marcada textura in-

terna: fina borda onde nefelina e sobretudo feldspato, alon-

gado, se colocam em palisada, ao redor de "núcleo" com textura

em mosaico, porém também freqüentemente com cristais orienta-

dos (radiais) de feldspato. Freqüentes inclusões de minerais

maficos (e.g., piroxênio, em geral orientado radialmente). Ge

raímente, apresentam intercrescimento com pseudoleucitas vizj[

nhas e fenocristais de feldspato potássico. Os tamanhos de

pseudoleucitas são desde milimétricos até decímétricos (15-
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20 cm. em Poços de Caldas).

Englobam-se neste termo também as pseudoleucitas que aparecem

com contorno irregular-elipsoidal (mm a cm), geralmente tam-

bém com estrutura interna (fina borda externa, em palisada, e

núcleo com intercrescimento em mosaico, ou radialmente orien-

tado). Petrogeneticamente, a pseudoleucita é um feldspatóide

(e.g., S0 b, c; St 1, 2).

Tinguaítica, textura. Mosaico de grãos de feldspato potãssico e

nefelina, granulação fina a média, entre os quais se

colocam agulhas de egirina, menos comumente também de anfibo-

lio sódico (J 4). Em Poços de Caldas, os "tinguaítos" apre-

sentam-se comumente com textura intergranular, mais raramente

com a tinguaítica.

Tinguaito (Rosenbusch, 1887; Tinguá, RJ, Brasil; diques e derra

mes). Rocha suposta subvulcinica por Rosenbusch (diques, for

mações subvulcânicas, e t c ) , de granulação fina até média, co

mumente sem fenocristais, do campo 11 (Figura E-l); geralmen

te leucocrática, raramente mesocrática (J 4). Aspecto macros_

côpico típico é preto-esverdeado (efeito da granulação e pre-

sença de egirina e/ou anfibólio alcalino). Na matriz, encon-

tra-se feldspato potãssico e nefelina como grãos subidiomórfi

cos a irregulares, formando mosaicos entre os quais se coloca

egirina (e anfibólio alcalino) como grãos irregulares ou priis

mas (textura intergranular, cf. WTG), mais raramente como agu
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lhas desorientadas (textura tinguaítica, cf.) (esta última se

ria para J 4 a textura característica de tinguaítos). Para

alguns, tinguaítos são equivalentes químicos de nefelina sie-

nitos agpaíticos (e.g., S0 b). Nome não recomendado (cf. tam

bem HWW) por apresentar-se no campo com passagem gradativa ou

rápida para rochas de granulação mais fina (cf. fonolitos).

Substituir por nefelina microsienito ou fonólito microgranu-

lar.

Traquitõide, textura. Equivalente da textura traquítica (e.g.,

J 1), com granulação mais grosseira. Dominam feldspatos po-

tãssicos tabulares ou laminares orientados. Textura muito co

mum em nefelina sienitos (cf. foiaito, textura foiaítica).

Tufisito (H.Closs, 1941). Refere-se a material ora caótico (blo-

cos maiores em matriz mais fina) ora de granulação mais uni-

forme, que se coloca, pela ação de correntes "fluidizadas",

como depósito intratelúrico (em condutos)(cf. Apêndice B).

Tufito. Granulometricamente, o equivalente dos "arenitos"; de o

rigem vulcânica, aerotransportada (tefra) (cf. Apêndice B).
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