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0s nefelina sienitos do distrito al-calino de Po-

ços de Caldas , MG-SP aflorarn principalmente na parte setentrional
e central do maciço, onde constituem corpos discretos de coloca
ção rasa. Mudanças na textura e mineralogia das rochas , ..o*ã
tambén na estrutura dos corpos, permitem a distinção de vários
tipos faciológicos.

0s minerais mais abundantes dessas rochas são
feldspato potássico e nefelina, acompanhados poï quantidades va
rj-áveis de piroxênio sódico, e ãs vezes, por biotita ou anfibõ-
1io arfvedsonítico. 0s minerais acessórios variam nos diferen-
tes corpos; em alguns acha-se presente uma mineralogia de ro-
chas agpaíticas, com silicatos de metais raros ( prì-ncipalmente
eudialita) , enquanto que outros são portadores de minerais típ1
cos de rochas miasquíticas, tais como, titanita, biotita opa-
cos e fluorita. A petr:ografia permite definir o caráter agpaí-
tico ou miasquítico das rochas. cujas evoluções diferentes ex-
plicam algumas partjcularidades quÍmicas dos minerais, especial
mente dos máficos.

0 estudo detalhado do quimismo dos minerais mais
importantes fornece elementos para interpretações petr:o16gicas
mais abrangentes. 0s feldspatos potássicos são geralmente ricos
em 0r e de estado estrutural variável nos diferentes fácies pe-
trográficos. Na maioria clos casos coexistem microclínio de alta
triclinicidade com estados menos ordenados nos mesmos cristais
de feldspato, ou em diferentes cristais da mesma amostra. Esta
feição, somada ã presença de nicroclÍnio máximo como único esta
do estrutural em alguns fácies, sugere ordenamento estrutural
subrnagmático controlado pela nature za peralcalina dos magmas e/
ou soluções tardias. As nefel.inas são "meio-potássicas"; nas re
chas de granulação fina a nódia apresentam teores elevados de
excesso de sí1ica, indicando temperaturas de cristalização supe
riores a 700oc ou mesmo 800oc nas rochas miasquíticas e de apro
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ximadamente 600oC nas agpaíticas. As nefelinas cle rochas de gra-
nulação grossa concentram-se quimicarnente no "campo de convergêg
cia de Morozewicz-Buerger"o correspondente a tenperaturas menores
de 500oC, sugerindo prováve1 reequilíbrio subnagmático. Os piro-
xênios variam de egirina-augitas a egirinas. Em alguns fácies mi
asquÍticos nota-se a presença de zoneamento contínuo de soda-au*
gitas+ egirina-augitas+ egirinas. As biotitas exibem variações
químicas marcantes, passando de ricas em Mg (biotitas iniciais )
a portadoras de teores elevados de annita; na maioria dos casos
são manganesíferas. O único anfibó1io presente corresponde a uma

magnésio arfvedsonita manganesífera rica ern F e cuj a tenperatura
nínima de cristalização 6 estinada em 500-540oC.

No rnaciço alcalino dis t inguem-se vários f ácies
petrográficos, existindo, porém, poucos tipos de magma" Tentati-
varìente, sugeïem-se apenas dois, o miasquítico e o agpaítico. Es-
tes magmas invadem rochas supracrustais de cobertura (em parte
piroclásticas) e tinguaítos cogenéticos, cristalizando-se a pro-
funclidade de poucos quilômetros, e provavelmente em câmaras fe-
charlas. A ausência de enigmatita e faialita entre os ninerais né,

ficos das rochas nìenos agpaíticas inclica (lue en geral os ilagmas
cristalizaram sob condições de fOZ superiores às do "buffer" FlvlQ.



Nepheline syenites i.n the poços de caldas alkal iue
district crop out mainly in the northern half of the nassif as
discrete bodies that were emplaced at shallow depths. Several
facies types can be identified in the field based on slight tex
tural and mineralogical variations.

The mai-n rock-forming minerals are potash feldspar
and nepheline, with variable but usuarly subordinate amounts

ABSTRACT

sodic pyroxene and, occasionally, biotite oï arfvedsonite as we11.
Accessory minerals vary according to rock type: agpaitic
eline syenite are characterized by raïe-meta1 silicates (mainly
eudialite), while miaskitic varieties exhibit sphene, fluorite,
and ores. some variations in mineral chemistïy, especially
pyroxenes, are best explained as diffeïences inherited from the
miaskitic or agpaitic parent magmas.

Trends in rnagnatic evolution can best be followed
by detailed studies of mineral chemistry, potash feldspars
these rocks are usually Or-rich, with variable structural states
in the different petrographic facies. Highly ordered microcline
coexists with less ordered feldspars, sometimes in the same glain,
whereas in other facies only maximum microcline is found. These
features suggest late-magmatic oï sr-rbmagmatic re- equilibration,
directly controlled by the peralkaline character of the magma or
its residual solutions" Nephelinas are of the"mediopotassic" var-
iety; large amounts of excess silica are exhibited by nephelines
in fine-grained nepheline syenites, indicating true magmatic cïys

X].X

ta11i zation temperatures of about 700oc to nore than B00oc
miaskitic types and about 600oC in agpaitic types. Conpositions
of nephelines from coarseï rocks cluster within the'\4orozewic z -
Buer:ger convergence field"evidencing temperatures of s00oc or
1ess, thus suggesting subsolidus re-equilibration. pyroxenes vary
from aegirine-augites to aegirines. In some miaskitic facies, con
tinuous zoning from soda augite to aegirine-augite to aegirine is

of
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observed. Biotites range from early ltfg-rich varieties to late
Fe-rich types with substantial Mn contents. Mn-rich Mg-a.rfvedso-
n'ite is the only arnphibole found in some agpait ic rocks , a mini
mum estimate of crystallization temperature for this mineral is
around 500-540oC.

Although several 1

mapped, only two principal magna

nized herein, the niaskitic and t
enites, which are intrusive into
clastic rocks, now rnainly eroded,
tallized in closed magma chambers
Lack of fayalite and aenigmatite
that crystallization proceeded at
of the FMQ buffer.

ithological facies have- been
types aïe tentatively recog-
he agpaitic types. Nepheline sy
genetically related
and tinguaites, probably crys-
at depths of only a few

in miaskitic varieties indicates
fOZ values higher than those

vul cano -

km.



desde márico-ultramáficos até gr:aniticos, ocorrem proporções di-
versas de rochas em qlle o feldspato único ou preclominante 6 o
feldspato a1ca1ino, aparecendo adicionalnente feldspatóides e/ou
piroxênios e anfibó1ios sódicos. Do ponto de vista petrográfico,
essas rochas constituem um gïupo ou associação incluindo vários
tipos de sienitos alcalinos e nefelina sienitos, com seus equiva
lentes vulcânicos (S/rensen, 1974a),

0s nefeLina síenitos típicos são rochas onde os
minerais mais importantes correspondem a feldspato arcalino e
nefelina, acompanhados de minerais máficos diversos, presentes
geralmente em quanticlades subordinadas às dos fé1sicos,. Uma dis-
tinção muito útir dos nefelina sienitos 6 a que destaca a maior
ou menor peralcalinidade c1a rocha, enfatizando o conteúdo de
á1ca1is relati-varnente ao de alumina. Estabelecem-se assim as di-
visões de nefelina sienitos "agpaíticos" e "miasquíticos,, que,
mais que meros denominadores de variações quÍmicas, são indicado
res que comumente se revestem de importância petrogenética 

" ",,rJlutiva. Nefelina sienitos agpaíticos são rochas contendb 
"*."rrJde á1ca1is em relação ã alumina e, paralelamente, teores inco_

muns de vãrios elementos em geïal raros nas outras rochas ( zr,.
Th, u, terras raras, etc.) ; nefelina sienitos miasquÍticos, âo
contrário, apresentam excesso de alumina sobre á1calis, a1én de
teores "normais" dos elenentos acima (para definicoes e um histi
r:ico do conceito de agpaícidade, ver sórensen, 1974a; discussões
adicionais são fornecidas por Edgar, rg74), Essas diferenÇas qui
micas tôm reflexos natuïais na mineralogia das rochas. O excesso
de á1ca1is junto aos teores anômalos dos elementos raïos viabili
z'àm, não somente a f ormação de piroxênios e anf iból ios sód.icos ,

como tarnbérn o aparecimento de minerais acessórios típicos, tais
como: eudialita, lamprofilita, rinquita, astrofilita e outros
mais. 0 quimisno desses rninerais é nuito particular, jã que em

Na maioria dos complexos alcalinos, que
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variam

geral representam silicatos sem alumina e caïacteri zad.os pe1 a
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conbinação de cátions alcalinos com netais pouco abundantes na
crosta (zr, Ti, Nb, Ta, Th, u, terras raras, etc.), e corìtencl0
ãs vezes teores relativamente elevados cle F e/ou C1 . Os nefeli
na sienitos agpaíticos e os termos vulcânicos equivalente, ,ãl
por conseqtlência, rochas pouco comuns.

No mundo inteiro, conhecem-se poLlcos maciços a1-
calinos onde os nefelina sienitos agpaíticos estão pïesentes em
proporções predominantes. ou que pelo menos sejam acompanhantes
importantes de outros tipos 1ito1ógicos. Citam-se conìumente na
literatura os maciços de Khibina (1s00 t*2) e Lovozero ( 650
tr2) na Penínsu1a de Ko1a, Rússia; o de pilanesberg (aproximada
mente 600 t rz) na Ãfrica do sul, e o r1e I1ínaussaq (1s0 t *z) ,.,;
província petrográfica de Gardar, na Groenlândia Leste.

0 maciço de Poços de Caldas é, dentre os do gêng
To, urn dos maiores do mundo. cobre uma superfície superior a
800 kr2, sendo portanto menor en tarnanho apenas ao maciço de
Khibina. Apresenta-se na forma de uma intrusão subcircuLar. com
35 km de diânetro N-s e aproxinadamente s0 km de diânetro E-w
Petrograficamente, dominam quase poï inteiro as rochas a1ca1i -
nas f,e1dspáticas do campo 11 da classificação modal
pelo IUGS (Streckeisenr 1973), ocorrendo seja como nefelina sie
nitos, seja como seus equivalentes subvulcânicos e vulcânicos I
Dos complexos alcalinos af lorantes no Brasi I meridional 6 o ún_i-
co, ou um dos poucos , onde se encontram apïeciáveis massas de
rochas agpaíticas (Ulbrich e Gones, l9B1).

As rochas faneríticas de poços de cardas possuem
composição relativamente uniforme; as diferenças nj,neralógicas
mais marcantes devem-se I por um lado, a variações no conteúdo
de .pirox6nio, que pocle estar acompanhado por biotita ou anfibó-
lio sódico, e, por outro, ã presença ou ã ausência de minerais
de metais raros. Essas peculiarid,ades mineralógicas permitem fa
zerem-se inferências a respeito da composição dos liquidos *"g*ál
ticos dos qua'is cristal izalam. por outro lado, a caracteri zaçao
dos vários nefelina sienitos, em particular no tocante ãs co.ndi

proposta
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ções de cristali zação das rochas, relações genéticas entre os
diversos corpos de nefelina sienitos, etc., requer o estudo de-
talhado dos seus minerais mais significativos,

Com essa preocupação em

tho concentra:se no estudo dos minerais
sienitos: feldspato potássico, nefelina
outros constituintes importantes como a

1io sódico.

mente, o pre
essencíais
e piroxênio

1bita, bioti

sente traba-
dos nefelina
, a1ém de

ta e anfibó



1.1. GEOLOGIA GERAL DO }.IACIÇO E DAS ÃNEAS VIZII,IFIAS

O MACIçO ALCALINO DE POÇOS DE CALDAS

0 maciço alcalino de poços de caldas ocorre como
uma intrusão no Bloco pinhal (wernick e penalva, rg73; Fiori et
aL., 1978; wernick e penalva, 19g0; wernick e Arthur, lggs), Tr"
ta-se de 6¡ea mais ou menos quadrangular, que se estende clesde
são João da Boa vista, a oeste, até aproximadamente poço Fundo e
Machado, a 1este. os limites norte e su1 do Bloco pinhal são de
natureza tectônica; ao norte, ten-se a falha de Divi¡o1ândiâ e ,

ao sul , a de Jacutinga, separando-o dos gnaisses do Grupo Arnpa_
ro. Estratigraficamente, dominam no Bloco pinhal dois grandes
conjuntos faciológicos; por um lado, as rochas granitico-gnáissj_
cas do Grupo Pinhal e, poï outro, os granulitos do complexo var
ginha-Guaxupé 

"

As várias datações geocronológicas existentes for-
necem para as rochas do Grupo Pinhal idade Brasiliana, precan-
brj-ano superior (cordani e Bittencourt , 1967; Artur, 1gB0; lver-
nick et aL,r 19B1). o complexo varginha-Guaxupé, que se apresen-
ta como uln grupo estratigráf ico dorninante, sobretudo ao norte do
Bloco Pinhal, constitui um conjunto de rochas granulíticas e
gnáissicas (Ebert , 19 71 : o1 iveira, rg7 s; choudhuri et aL , 

"19 
7B :

wernick e Artur, 198 i) . Essa unidade é consi.de rad.a de idade Ar-
queana, Tejuvenescida durante o ciclo Transamazônico (Wernick e
Artur, 1983).

CAPÍTULO 1
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Na porção SE do
das, destaca-se o corpo sienít
aproximadamente circular, com

ters, 1981). O corpo sienÍtico
tação dos feldspBtos alcalinos

macico alcalino de poços de Cal-
ico de Pedra Branca, cuj a forma 6

diâmetro ao redor de 15 kn (Win-
caracteriza-se pela notáve1 orieS
e pela existência de zonal j ciade
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petrográfica, uma vez que dominam na parte externa sienitos satu
rados a insaturados e, na parte interna, sienitos e quartzo sie-
tritos. estes úttimos em contato clireto com o nacíço alcalino de
Poços de Caldas (Winters, 1981).

0 maciço de Poços de Caldas destaca-se claïamente
na paisagem de rochas precambrianas por um marcado desníve1 topo
gráfico nas suas bordas setentrional, oci-dental e meridional. Es
se relevo 6 de geometria subvertical, con o maciço petrografica-
mente constituído por tinguaÍtos, que na literatura são inter-
pretados como remanescentes de diques anelares de notáve1 expres
são (E11ert, 1959). No interior do maciço a topografia é nais
plana, com relevo ainda íngreme em algumas áreas; por exemplo,no
setor ocidental, numa região de direção aproxinada N-s, locarizg
da a leste de Ãguas da prata (Fig. 1), formando a borda oriental
do denominado vale do Quartel, como, também na parte sE do maci
Ço , etc,

0 macico é composto dominantemente pelos seguil
tes tipos 1ito1ógicos: nefelina sienitos vários (corn lujauritos
e chibinitos) , tinguaítos e fonó1itos, capeados em parte
material piroclástico cogenético e remanescentes de arenitos (E1
lert, 1959) . A distribuição dessas rochas acha-se resumida
Fig. 1, que representa uma reprodução simplificad.a do mapa
El1ert et aL, , 1959.

-, Os nefelina sienitos cobrem aproximadamente 120
kÍno, e estão distribuídos como cor-pos em geral de dimensões pe-
quenas ou moderadas, principalmente na parte setentrional do ma-
ci-ço. 0s Lujauz'itos e chibinitos são variedades de nefelina sie-
nitos, em parte de aspecto gnaissóide (lujauritos) e ricos
silicatos de metais raros, notadamente eudiarita, os tinguaítos
correspondem a rochas de granulação fina, ou afanítica, comumen-
te com poucos fenocristais de cor preto-esverdeada; constituen
o tipo 1ito1ógico mais importante. Algumas áreas apresentam bre-
eh.a de tinguaíto de origem magmática formada de fragmentos angu-
losos de tinguaÍto em matriz fina ou afanítica; sua locartzaçáo
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é indicada no mapa da Fig. 1, Os fonoLitos diferenciam-se
tinguaítos por exibirem coloração algo mais clara (violeta ou a!
roxeada). São rochas em geral porfiríticas com matriz muito fina
ou afanítica. Alguns fonólitos mostram evidências de colocação
superficial, como derrames, etc., enquanto que os tinguaítos re-
presentam provavelmente modo de ocorrência subsuperficial.
setor ocidental, ao longo do vale do Quartel , entïe as localida-
des de Ãguas da Prata e Cascata (Fig. 1), e estendendo-se para
nordeste, concentTam-se os afloramentos mais importantes e con-
tinuos de matez,iaL pit,ocLã.stieo, Este consiste de tufitos finos
e 1api11i, a1ém de brechas e aglornerados vulcânicost com clas-
tos de rochas vulcânicas ( ankaratritos, etc.) em parte
ern minerais máf icos; citam-se tarnb6n na literatura alguns derra-
mes de ankaratrito de reduzidas dirnensões (E11ert,1959). Ainda
presentes no distrito aparecem remanescentes de arenitos, atri-
buídos ãs Formações Botucatu ou Tubarão por Björnberg (1959);são
ricos em quartzo e portadores de estratificação grosseira e, às

vezes r contêm intercalações de siltitos laminados.

A seqtlência magnãtica no distrito 6 interpretada
por E1lert [1959) , a partir dos dados geológicos, da seguinte
maneira. 0 rnodelo adotado e o de erupção em caldeira com colap-
so. Os primeiros tinguaítos formam os diques anelares, que fo-
ran precedidos por atividade piroclástica intensa, da qual

-7-

dos

rochas piroclásticas do distrito representam os ïemanescentes
não erosionados. Segue-se o colapso da parte central, com suces-
sivas invasões de tinguaítos e nefelina sienitos, estes na sua
maioria posteriores aos primeiros. As lavas fonolíticas são, em

parte, posteriores aos tinguaítos e aos nefelina sienitos. Como

evento final têm-se as erupções com atividade mais reduzida, tes
temunhas do qual seriam alguns diques e corpos menores, cortan-
do tamb6m em parte os nefelina sienitos.

No

Os estudos geocronolõgicos (K/Ar
1967; Bushee, I974) levados a efeito confirmam
essa históriã evolutiva. As rochas mais antigas
ankaratritos e rochas piroclásticas associadas,

r1 cas

AS

, Arnaral et aL. ,
em traços gerais
correspondem aos

com idades en
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torno de 87 m.a.. As intrusões da quase totalídade dos tinguaítos
e de alguns nefelina sienitos, localizados na perj.feria do maci-
Ço, processaram-se dentro do intervalo de g0 a 74 m.a.. A maior
parte dos nefelina sienitos , incluindo os 1uj auritos , formou- se
entre 60 e 63 ln.a. i enquanto clue alguns diques tardios de fonóti-
tos possuem idade de 54 m.a..

L,2. TRABALHOS ANTERIORES

Existe hoje uma vasta bilbiografia sobre o rnaciço
alcalino de Poços de Caldas. Os primeiros estudos ali reaLizados
foram de grancle ímportância cientifica, e são vistos at¡almente
como c1ássicos na literatura; trata-se dos trabalhos de Derby em

1887 e de lvlachado em 1888. 0 primeiro indica a coexistência de ne
felina sienitos e tinguaÍtos, e o segundo corresponde a un e-xce-
lente ensaio de descrição de rochas e minerais , caracteri zados a-
través de estudos ópticos e químicos. As contribuições posterio
res começaram a aparecer tão somente a partir da d6cada de 19S0 .

Destacam-se entïe elas as de Barbosa (19s4, 1936, 1948); Guima-
rães (1947, 1948); Guimarães et aL, (19s3 , 1962) e Branco (19s6).
Entretanto, o primeiro mapa geológico do maciço só foi publicado
en 1959. Refere-se ã folha 1er¡antada poï E11ert et aL., (1gsg) 

,

em escala 1:75000, onde pela prineira ve z são claranente clef ini-
das as principais feições do maciço, Desse mapeamento
dois trabalhos de grande importância científica. O prineiro éo de
E11ert (1959) , enfocando a petrografia e a estrutura do maciço ;

o segundo 6 o de Björnberg (1959), que ïepïesenta o mais abrange3
te estudo disponíve1 até o momento sobre a petrografia dos arenl
tos e outras rochas c1ásticas que ocorïenì principalrnente no inte-
rior do maciço' como remanescentes de erosão. Após vários traba-
thos mais restritos surge, eil 1967, o prineiro trabalho geocrono
1ógico (Amaral et aL,, 7967), visando a determinação da idade ra-
diorn6trica da maioria dos complexos alcalinos do su1 do Brasil.
Bushee (L974) é um dos coautores desse artigo, e volta a aborclar
o tema na sua tese de doutoramento, QU€ cont6n uma discussão ge-
raI sobre a geocronologia das rochas alcalinas brasileiras, in-
cluindo as de Poços de Caldas. Esse autor adiciona ainda un .estu-

re su1 t am
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do geológi.co de detalhe dos af1oÍamentos de 1ujaurito, situados
a norte da cidade de Poços de Caldas. Outras pesquisas petrográ-
ficas e geológicas são as de Ashry (7962), Utsurni et aL, (1971)
e Gorsky e Gorsky (1974). Entre os trabalhos mais específicos ci
tam-se o de Moni z 0,969) sobre a gênese dos argilominerais do
maciço, e o de Fujimori (I974) sobre minerais radioatiyos do cam

po uranÍfero de Agostinho.

Atualmente, está en andamento um plano de pesqui-
sa que yisa estabelecer a evolução geológica e geoquímica
naciço" Esse p1ano, a ser desenvolvido em vários estágios, come-

ça por def in j-r geologicamente os nefel ina sienitos Que,
sua granulação mais grossa, permitern a execução de mapeamento f a
ciológico. Em segundo 1ugar, parte-se para a caracterização quí-
mica das rochas, como também dos seus minerais formadores mais
irnportantes. Em terceiro 1ugar, pretende-se definir os numerosos
minerais acessóríos. Alguns resultados surnários,
com os tópicos acima assinalados, foram apresentados como notas
em vários congressos geológicos. Citam-se, entre outros, os re-
sumos enviados ao XXX Congresso Brasileiro de Geologia do Reci-
fe, ao xxxl congresso de canboriú, e ao xxxII congresso de salva
dor. Referências a esses trabalhos encontram-se nos boletins ¿"-
dicados aos Resumos e Breves Comunicações, Algumas inforlrações
constam da comunicação preliminar apresentada por Ulbrich et aL,
(1979).

I,3, PLANO DO PRESENTE TRABALHO

A seguir, 6

cutidos na presente tese.

Na introdução mencionam-se as principais caracte-
rístiäas petrográficas dos nefelina sienitos tÍpicos e as suas
ocorrências geológicas mais importantes.

do

A descrição sumária das feições geológicas gerais
do maciço de Poços de Caldas e do embasamento circundante são o

pe 1a

relacionaclos

feito um breve resumo dos tópicos dis



tema deste capítu1o, do qual
thos anteriores relacionados

No segundo capítu1o, discutem-se os fundamentos
que serviram de base paîa o mapeamento faciológico detalhado dos

nefelina sienitos do distrito. Destacam-se os corpos investiga
dos em detalhe, através da aná1ise dos principais minerais forma
dores de rochas, e descrevem-se as feições petrográficas dos di-
versos fãcies que os compõem; adicionam-se aj.nda dados nodais.

0 terceiro capítulo reune os dados químicos dos

feldspatos alcalinos; essencialmente feldspato potássico, acompa

nhado em alguns casos por quantidades subordinadas de albita. 0s

estudos de raios X mostram a complexidade estrutural dos feldspa
tos potãssicos na maioria dos nefelina sienitos, indicada pela
coexistência de cristais com grau diferente de ordenamento estru
tural nas mesmas rochas. Abordan-se finalmente as implicações pe

trológícas resultantes das feições químicas, texturais e estrutu
rais observadas nos feldspatos alcalinos

0 quarto capítulo é dedicado ao estudo das nefelj-
nas, examinando em minúcias as variações químicas desses mine-
rais nos vários nefelina sienitos. Segue-se uma avaliação críti-
ca dos geotermômetros baseados na composição das nefelinas, e de

nefelinas e feldspatos alcalinos coexistentes" 0s dados químicos
de nefelinas e feldspatos potãssicos dos nefelina sienitos são
assim empregados com vistas ao estabelecimento de possÍveis tem-
peraturas de cristali zação magmática das rochas , ou de reequilí-
brio dos seus minerais félsicos.

As características quÍnicas dos piroxênios sõdi-
cos integram o capítulo quinto. Dada à sua grande inportância pg
trológica, procura-se estabelecer a princípio um esquema de mo16

cul-as que expresse realrnente as. mudanças químicas registradas .

Essas mo16culas, jâ empregadas na literatura, são no entanto de-
duzidas utilizando-se os dados colj-gidos neste programa. Após a

apresentação dos dados analítjcos relativos a cada coïpo de nefe

-10-

consta também ¿r citacão dos traba-
ao complexo.
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lina sienitos, pâssa-se ã sua discussão num contexto mais amp1o,

tentando-se caracterizar , poï um 1ado, o quimismo das rochas de

Poços de Caldas e as relações genõtj.cas entre os diveïsos corpos
e, por outro, as possíveis condições de formação das rochas. Em

prirneiro lugar, comparam-se os dados químicos e as tendências de

evolução dos piroxênios em estudo com os de maciços congêneres .

Posteriormente, resumem-se os resultados de trabalhos experimen-
tais e petrogrãficos que relacionam a composição dos piroxênios
e a paragênese dos minerais rnáficos nas rochas, com variações na
fugacidade de oxigênio durante a sua cristalização. Os resulta-
dos da discussão precedente são aplicados ãs rochas de Poços de

Caldas.

anfibó1ios sódicos são apresentadas no sexto capítu1o. Discorre-
-se sobre as possíveis irnplicações petrolõgicas advindas tanto
da composição, como das feições texturais desses minerais, €il
parte jâ colocadas no capítu1o anterior.

No capítu1o final, resumem-se as conclusões petïo
1ógicas mais irnportantes, colocadas agora no contexto geral da

cristalização de nefelina sienitos do naciço de Poços de Caldas.

As características químicas das biotitas e

No apêndi
durante os trabalhos ana

CE,

1ít
fornece-se a metodologia

icos.

dos

empre gada



CARACTERI ZAÇÃO

Os estudos mineraT6gicos e petlológicos apresen
tados na presente tese adotam, como trabalhos básicos e de iden-
tificação geolögica, os realizados por Fi.H.Ulbrich (em prepara

ção). Aqueles trabalhos procuram caracterizar principalmente os

nefelina sienitos atrav6s de mapeamentos detalhados, visando a

uma finalidade dupla:

PETROGRÃFICA E GEOLÕG]CA DE NEFELINA SIENITOS DE

P0Ç0s DE CALDAS

CAPÎTULO 2

1) definir os tipos faciol6gicos presentes no distrito, a partir
de observações texturais e nineralógicas;

2) identificar os corpos ígneos, aqui definidos como "as unida-
des reolõgi-cas ou de rnovimentação magmática".

As possíveis interpretações petrológicas resul -
tantes do estudo dos minerais fétsicos e náficos das rochas de

Poços de Caldas requeïem a discussão dos conceitos de "fácies pe

trográfico" e "corpo ígneo" e da forma em que serão aqui ttata
dos. Segue-se a discussão desses conceitos, com base sobretudo
no trabalho daquele autor.

2"I. CONCEITOS GERA]S

*12-

2,I.I. A definição de fácies petrográfico

As rochas mapeadas ern Poços de Caldas são petro
graficamente muito monõtonas. Correspondem todas a nefelina sie-
nitos, onde os minerais essenciais são feldspato potássico, nefe
lina e egirina-augita ou egirina. Contudo, o que confere diversi
dade aos tipos litol6gicos reconhecidos são, por um 1ado, as va-
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riações maïcantes na textura e, por outro 1ado, as pequenas mu-

danças na mineralogia, advindas notâdamente de concentrações de

minerais menores e acessórios.

Essas características podem

maioria das vezes mesmo em amostras de mão,

crit6rios objetivos para definir os vários
fácies petrögráficos, a partir de caracterí
e texturais,

Uma vez aceitas as premissas, observa-se no cam-

po a continuidade do fâcies assim definido, Muitas vezes o fâ-
cies constitui uma unidade rnapeável na escala adotada para o

trabalho; são porérn f reqtlentes os exemplos em que dif erentes fá
cies petrográficos alternan-se até mesmo na escala de afloramen
to, sem que seja possíve1 perceberern-se razões estruturais ou de

outro tipo para essas mudanças. Neste caso, a unidade mapeável

estará constituída pelo conjunto de tipos 1ito1ógicos observa
dos .

Cri téri os uti I i zados para a 'i denti f icação dos f ãci es de nef el i -
na s i eni tos em Poços de Cal das

ser reconhecidas na

Existen
tipos 1itológicos ou

sticas mineralógicas

Enumeran-se em seguida, em ordem decrescente
inportância, os diversos crit6rios nacroscópicos elnpregados
identificação dos fácies petrográficos.

Cor, Sem ser necessariamente diagnóstica, a cor
geral das rochas converte-se freqüentemente en elemento inpor:
tante para a rápida identificação do fácies. As cores dominan
tes , devidas principalnente ã coloração do feldspato potássico,
são a cinzenta, a esbranquiçada e a cínzento-esverdeada. En a1-
guns casos ocorrem combi-nações de cores, resultando em rochas

portanto

"manchadas"; por exemplo, feldspato esbranquiçado
com feldspato e nefelina de coloração cinzenta.

Gv,anuLação. Vários fácies diferenciam-se pronta-

de

na

a1 te rnando



mente pela granulação 
"

Há.bito e tamanho dos feLdspatos potã.ssicos. Os

feldspatos potássicos são os minerais nais abundantes e seu hã-
bito comumente define a textura das rochas. Assim, distingue-se
a teætura foiaítica, com feldspatos en geral subidiomórficos ,

tabulares a placóides, formando uma densa malha na qual se dis-
põern os demais minerais. A textura foiaítica aparece sem orien-
tação; texturas foiaíticas orientadas são aqui referj-das como

traquitõtde.s e caracterizam-se, pelo menos em parte, pela ori-
entação planar dos feldspatos potássicos. São também comuns as

teætuv,as hipidiomóz,ficas não foiaíticas, com feldspatos irregu-
lares a equidimensionais, subidiomõrficos. Algumas rochas são

francamente ponfiríticas, com feldspatos idiomõrficos maiores
distribuídos em matriz de granulação média.

Hã.bt to e tamanho dos

tas e egirinas ocorrem nos nefelina
ras distintas:

a) como cristais idiom6rficos isolados de hábito prismático-aci
cular;
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b) como cristais agrupados, de contorno irregular, €fl geral as-
sociados a grãos opacos e outros ninerais acess6rios (textu-
Ta em "synneusis");

c) como cristais isolados placõides de bordas irregulares, via
de regra poiquilíticos, com i-nc1usões de nefelina, feldspato
e acessórios.

pinonâníos. As egirina-aug_i_
sienitos segundo trôs manei

Estz.utura maciça Dersus orientada. A maioria dos

nefelina sienitos exibem estrutura maciça. Em alguns fácies, as

rochas apresentam forte orientação, sobretudo planar; por exem-

p1o, os 1uj auritos, onde a textura traquitóide é enfati zað,a pe

Ta orientação fluidal de egirina acicular"
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Presença de minerais menores ou acessór'ios, Den

tre eles, mencionam*se especialrnente a biotita, a fluorita e a

eudi alita.

como cristais pequenos, dispostos ora intersticialmente
feldspatos, ora como suas inclusões. lvlais raramente distinguem-
-se alguns fácies pelo tamanho considerãve1, centinétrico, de

nefelinas subidiornórficas .

Py,esença de pseudoLeucita. Agregados de pseuclo

Hã.bito da nefeLina. A nefelina ocorre geralmente

leucita, irregulares a idj.omórf icos , são muito freqi.lentes
tingr-raítos, porêm mais raToS noS nefelina sienitos. Em Poços

de Caldas, apenas um fácies petrogrãftco fanerítico caracteriza
-se pela presença de pseudoleucita.

?..L2" A definição de corpo igneo

Um corpo ígneo pode ser definido de maneira sim-
ples como o resultado da crísta1j. zaçã'o de massa nagmática, de

composição comumente hornogênea. Essa masSa nagnática tem como

característica fundanental a propriedade de se movimentarisendo
assim possíVe1 identificar-se o conceito de corpo ígneo com o de

unidade reoLógica (ou de mouimentação), Esta unidade desloca-se
e invade rochas encaixantes em diversos níveis crustais
cristaliza de maneira complexa. Em princípio, a unidade reológL
Câ, una Ve z cTísta lizada, pode estar representada por um só f"a-

cies (cristali zaçã.o homogênea) ou, mais provavelmente, PoI v-a-

rios fácies (por exemplo, variações de tipo borda-centro) . Nos

corpos maiores, e até em muitos corpos de pequenas dimensões,as
variações faciológicas pïesentes sugerem que a situação 6 mui-
to mais complexa que a do exemplo apresentado. Depreende-Se das

considerações anteriores que o mapeamento de tipos faciológicos
constitui uma atividade objetiva; no entanto, definir o corpo

ígneo é uma tarefa interpretativa não isenta de avaliações sub-
j etivas .

aos

em

onde



0 naPa que serve de

ferencia principalmente os nefelina
mj-tes de corpos ígneos indivíduais.
delimitar esses corpos , ã Patttr do

fácies, são discutidos a seguir.

O caso nais simples 6 aquele no qual um corpo íg-
neo aparece constituído poï um só fácies, ou onde as variações
petrográficas são pouco marcadas, Neste caso, a limitação do coI
po ígneo é facilitada, por6m nesmo aqui slllgem complicações" E-

xemplifica-se a discussão com duas variedades faciológicas
nefelína sienítos. A prime j-ra delas af lora na 'area da localidade
de Cascata (ver Fig. 1); t'rata-se dos assim denominados "nefeli-
n,a sienitos porfirít'i coS", caracterizados poI acentuada textura
foiaítica e pïesença de cristais maiores tabulares de feldspato
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base ao presente trabalho di:
sienitos, apresentando os li
Os critérios ut il.izados para
napeamento e agrupamento de

potássico em matriz de granulação fina a nédia. Essas

formam coTpos muitos pequenos, de poucas centenas de metros de

extensão, colocadoS em tinguaítos. NeSte caSo, torna-Se nuito fâ
ci1 identificar os limites do coïpo ígneo, uma vez que os conta-
tos do fâcies correspondern tambén ãqueles limites.

Exemplo dif erente 6 dado pelos "nefelina s iernitos
cinzas do Anel Norte", cla ltesna forma encaixados em tinguaÍtos
As rochas possuem cor cinzenta, granulaçáo em geral grosSa' com

a textura clorninacla pela presença de feldspatos alongados a irre
gulares; por outro lado, a nefelina aparece ora como cristais m_i_

1inétricos, em parte incluídoS em feldspatos, ora como cristais
subidiornórficos de consideráve1 tamanho ( at6 centimétrico). 0s

afloramentos desse fácies petrográfico ocorrem em zona de densa

cobertura vegetal, não sendo portanto possíve1 decidir se se tta
ta de exposições contínuas de um só colpo ou, ao contrário, de

corpos diferentes vizinhos entre si.

Extremamente complexos do ponto de vista petrogr4
fico são os chamados "nefelina sienitos ocidentais com eudiali-
ta"" Os afloramentos são esporãdicos, conquanto apresenten apa'

rente continuidade quando localizados num mapa. As amostras co-

de

rochas



-r7 -

lhidas nos diferentes pontos de amostTagem mostramì no entanto ,

características petrográficas muito variadas. Tipicamente,
texturas são foiaíticas, poréni com diferenças ¡narcantes quanto
ao conteúdo de minerais acessórios: algumas amostras possuem eu-
d j-a1ita intersticial , na f orrna de cristais isolados (1-3%) , en-
quanto que outras não contêrn o mineral, mas sim outros silicatos
de metais raros. Ãs vezes, alguns poucos metros de distância se-
param amostras diferentes, particularmente do ponto c1e vista da

concentração de acessórios. Face principalmente ã falta de aflo-
ramentos contínuos, esse conjunto heterogêneo de rochas 6 inter-
pretado como constituindo um "corpo", no sentido discutido ante-
riomente.

Um caso muito diferente 6 o dos corpos claramen-
te compostos por vãrios fácies interrelacionados. Aqui, atribuem
-se os diversos fácies ao mesmo corpo em função de critérios tan
to mineraT6gico-texturais, como estruturais. 0 melhor
dessa situação refere-se ao corpo Lujaur'ítico octdentaL do Anel
Norte. Neste corpo, de dimensões muito reduzidas (aproximadamen-

te 1500 x 500 metros) , encontram-se 5 fácies diferentes, que se

sucedem do centro para a borda com uma estratigrafia caracterís-
tica. Um segundo exemplo é o corpo de chibt,nt,tos de BoteLhos,tam
bóm colocado no Anel Norte em tinguaítos, apresentando
ti-pos faciológicos que são aqui agrupados em função de caracte-
rísticas petrogrãficas .

AS

2.7,3, Nomenclatura de fãcr-es petrográficos e corpos ígneos
Poços de Caldas

A nomenclatura usada para identificar fãcies e

corpos não pode fugir da monotonia das petrografias presentes na
'area (H. H. Ulbrich, em preparação) . 0 nome mais empregado para a

identificação de fãcies é o terno "nefelina sienito", com o qual
sinplesmente se caracteríza uma rocha fanerítica leuco- a holo
leucocrática do campo 11 da classíficação da IGUS (Streckeisen !

f976). A esse'termo agregam-se apenas dois outros. 0 primeiro e

o "1ujaurito", identificando uma rocha leucocrática a mesocráti-

exernp 1o

vaï 10 s

em
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câ, com forte foliação, e tendo eudiaLita como nineral essencial.
0 segundo termo adicional 6 o "chibinito", que se aplica para um

nefelina sienito leucocrãtico, de granulação gïossat e textura fo
iaítica não orientada, com eudialita como mineral essencial ( Jo-
hannsen, 1931; s/rensen, 1974b), Anbos os termos já foram utiliza
dos na região por diversos autores (ver Ellert, lgSg) .

Esses três termos são empregados para ind,icar o

nome raiz do fácies petrográfico. Para caracterizações mais deta-
thadas, faz-se necessário agregar outros mais, lembrando a textu
râr a cor, ou a presença de um dado mineral acessório. Utilizam-
-se então, para definir fácies petrográficos, nomes como "nefeli-
na sienito porfirítico", "nefelina sienito com eudialita", etc .

Um nefelina sienito muito tïpico apresenta sistematicamente, nos
seus contatos com tingnaítos, uma profusão de xenólitos tinguaíti
cos arredondados e freqtJentemente com sinaj-s de recristal ização ;

para ele optou-se pela aplicação do termo "nefelina sienito hí-
brido".

0s corpos são caracterizados pela mesma nomencla-
tura dos fácies. Às vezes, a nomenclatura 6 totalmente paralela ,

por6m, efl geral prefere-se agregaï um aditivo geográfico permitin
do a localização dos coïpos.

2,L,4. Distribuição dos nefelina sienitos estudados no
t rab alho

A distribuição geraldos nefelina sienitos no dis-
trito de Poços de caldas 6 vista na Fig. 1 (segundo mapa realiza-
do por E1lert et aL., 1959). A naioria desses nefelina sienitos
foi investigada no presente trabalho, sendo sua 1oca1 ização indi-
cada na Frg,Z, Utiliza-se nessa figura a nomenclatura discntida
nas páginas anteriores.

Um mapa mais minucioso e dado na Fig. 3, onde, to
mando por base o mapa geral do distrito, âffpliam*se 4 ã,reas que
mostram os detalhes resultantes de mapeanìentos recentes (H"H" Ul-

pre s ente
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Figura J - Geoiogia dos corpos de nefeìina sienitos, segundo H.

H, Ulbrich, ("* preparação) ,

As quatros ár'eas aparecem ampliadas separadamente; o mapa base
central é o de Eììert et aL,,(1959). 0s números indicam amos-

tras com anãlises de minerais (quimicas e de raios X),
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brich, €il preparação)
lidade dos nefelína s

Anel Norte, ao norte
de grande parte do de

interior do maciço, s

Poços de Caldas; 3) a

uma -area que abrange

-2I_

. Nessas 4 âreas acha-se localízad.a a tota
ienitos es tudados . São elas : 1) a ã.rea do

da cidade de Poços de Caldas, eue compreen
sníve1 topográf ico norte; 2) uma "area no
ituada imediatamente ao su1 da cidacle de
ãrea de Cascata=Morro do Serrote; e

a parte ocidental do Anel Norte.
4)

2,2. PETROGRAFIA DE NEFELINA SIENITOS DE POCOS DE CALDAS

Inclicam-se a seguir as características petrográ-
ficas e geológicas dos nefelina sienitos de Poços de caldas e:
tudados e representados na Fig. 3, As descrições são feitas
agrupando-se os corpos segundo as quatro ã,'reas geográficas mel
clonacias no item anterior " Ao f inal do capítr,r1o apresenta- se
un resumo das características macroscópicas das rochas (Tabela
1) e suas modas (Tabela Z).

2,2,I. Anel Norte (4, Fig.3)

Corpos lujauriticos ocidental e oriental

Trata-se de dois pequenos corpos separados entre
si (Fig. 3). 0 corpo ocidental e de dimensões menores e reüne
bons afloramentos, cuja continuidade pernite estabelecer a se-
qtlênc ia dos vários f 'actes que o compõen, ta1 como se observa
na Fig. 4 . No col'po oriental, por outro lado , os af loramentos
são muito pobres ou acham-se ocultos, apaïecendo as rochas co-
mo blocos rolados; o seu posicÍonamento ó, no entanto, de ta1
natureza que permite deduzir um condicionamento estrutural se-
nelhante ao do corpo ocidental (H.H.u1brích, comunicação pes
soal) .

0s cinco fãcies petrográficos do corpo lujaurît
co ocidental. foram caracterizados geológica e petrograficamen
te por meio de mapeamento de detalhe (Flg. 4; Ulbrich et,aL"

1

t
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1979). Na região central do coïpo , afroram os lujauritos r, de
granulação grossa e com foliação subhorizontal, que passan exter
namente a un fácies de borda con poucos metros de espessura. No
fácies de Lrorda, a atitude estrutural das rochas evid,encia maior
mergulho: trata-se dos lujauritos Ir, de granulação mais fina.
súcedem-se exteïnamente, e com total concordância estruturar,
dois nefelina sienitos exibindo acentuada orientação planar de
feldspatos e piroxênios: são os nefelina sienitos traquitóides I,
de granulação média, e II, de gïanuração grossa, Envolvend.o ex
ternamente o conjunto, âpârecem os chibinitos como o quinto aipä
faciológico.

Lyj auritos I ' são rochas mesocráticas a leucocrã
ticaé, de granulação grossa e marcadamente inequigranulares. o;feldspatos idiomõrficos mostram hábito placóide e cïistais deat6 3 cm, com proeminente orientação planar, A nefelina ocorre
em grãos menores intersticiais, o piroxônio aparece em finas agg
thas nilimétricas, ãs vezes centimétricas, também com orientação
planar, formando uma densa nalha de agulhas intercrescidas que
rodeiam como "folhas náficas" os fetdspatos; estes úttimr:s apre-
senta.m por vezes a forma de "olhos". A textura total das rochas
assemelha-se ã de um "augen" ou "flasergneiss',, como ja indica_
do por shand (1928) ern suas descrições dos lujauritos de pilane:
berg, A eudialita 6 o mineral acessório mais comum e ocorre na
forma de cristais intersticiais de distribuição heterogênea, corr
centrando-se em áreas irregulares a
estão presentes outros silicatos de

alongadas ; e spor:adi.camente
metais Taros.

Ao mícz,oscõpdo, observa_se que os feldspatos po_
tássicos , placóides, apresentam geminação de carlsbad e , subordi-
nadamente, de Baveno. são comuns as placas com geminação em grade
pouco desenvolvida, e geralmente localizað"a apenas em partes doscri;tais (.ver Fotomicrografias 14 e 16., item 3. i,1) . A nefelina
esta presente na forma de grãos idiomórficos isolad,os ou em agrg
parnentos monominerá1icos (Fotomicrografias 1 e z), os prismas e
agulhas idionórficas de piroxênio egirínico ocorïem agrupados;em
iertas partes circundam os minerais félsicos e comumente apare-



Fotomicrografias I e 2 - Textura de lujauritos

I - Pr ismas e agu ì has cle p i roxên io eg ir Ín ico (c inza escuro a pre-
to) r agrupados e orientados em faixas subparalelas, circundan

do parcialmente grãos e agregados granulares de feldspato potás-
sico e nefelina. Feldspato potássico, branco; nefelina, branco

cinzento, com as I inhas de cl ivagem e fraturas sal ientadas devido
à alteração incipiente para natrolita. X l0; nicóis
f iltro verde.

paralelos;

2' lgual à anterior, nicõis crazados; f iltro branco. 0bserva-se
que os prismas de pi roxênio estão incluidos nas bordas dos

cristais de feldspato. Vê-se também um grão de feldsPato com gemi

nação de Baveno, no canto superior esquerdo da fotomicrograf ia.
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cem incluídos nas bordas dos grãos de feldspato (Fotomicrografias
1 e 2), Em algumas lâninas nota-se a presença de cristais xeno-
mórficos de anfibó1io arfvedsonítico de tamanho centimétrico, por
vezes zonados, e incluindo abundantes prfsmas de piroxênio e mj_ne

rais fé1sicos. A eudialita forma agregados de grãos intersticj-ais
ocasionalmente de tamanho centimétrico, O mineral exibe zoneamen-
to setorial e mostra-se parcialmente alterado em catapleíta; por
vezes, inclui grãos idionórficos de minerais félsicos (Fotomicro-
grafia 3) " Outros minerais acessórios de ocorrência nais rara
são os agregados de grãos de astrofilita, placas de lanprofilita,
àgregados de prismas de rinquita e, às vezes, naterial opaco in-
tersticial " Aparecem tanbém algumas espécies não iclentifj caclas.
En geral as rochas são frescas, com a nefelina tendo como princi
pais produtos de alteracão a natrol j-ta e, rnais raramente, a can-
crinita e a analcima,

Lgjau:itgs I!. São rochas texturalmente semelhan-
tes 4os lujauritos r, por6m de gïanulação mais fina, a16m de
mais leucocráticas. Em geral são pobres em eudjalita, eu€, por
vezes, chega mesmo a i.nexistir"

Devido ã menor quantidade de piroxônio egirínico ,

percebe-se ao mícroscõpio que os contatos entre o feldspato potá:
sico e a nefelina são por vezes as faces de crescimento de ambos
os rninerais " Comumente, nefelina subidiomórfica acha-se em conta
to com grãos mais irregulares de feldspato. Este corresponde prig
cipalmente a ortoclásio r mostrando geminações semelhantes ãs dos
lujauritos I. Por outro 1ado, nos lujauritos II aparece albita,
em placas alongadas, sem indícios de alteração, e com geminação
polissintética, De contoïnos mais ou menos irregulares, a albita
não apresenta orientação particular, ocorre entre os grãos de rni-
nerais félsicos e corta geralmente a estrutura planar caracterís-
tica dessas rochas. os grãos de feldspato potássico próximos à

albita possuem pertitas e geminação em grade fina a muito f ina
(Fotomic'rograftas rz e 17, item s,z e s,3.1 respectivamente), Nos
lujauritos I1 a arfvedsonita 6 Tara. Os minerais acessórios são
os mesmos da litologia anterior, e os produtos de alteração, tam-



Fotomicrograf ias 3 e * Texturas cJe lujauritos e de nef el ina sie
nitr:s traquitéides

3 - Lujauri to. A mesma secção delgada das Fotomicrograf ias 1 e 2'

porção inf erior direita, piroxênìos e minerais f élsicos com a

típica textura dos lujauritos" Na pårte central, observam-se cris

tais idiomórficos de feldspato potássico e nefel ina (brancos) em

meio a um agregado de grãos de eudialita (preto a cinzä escuro) '

Nota-se o caráter intersticial da eudial ita, que ocorre entre os

cristais de feldspato e nefelina. X l0; nicóis,paralelos; f iltro

vermelho.

\ - Nefelina sienito traquitóide. Cristais tabulares-irregula-

res de feìdspato potãssico e subidiomórficos-idiomérficos de

nefelina (branco, cinza, preto), bordejados em parte por raros

prismas pequenos de piroxênio egirínico (cinza-preto com relevo) "

0s feldspatos apresentam unicâmente geminaçã,: simples (Baveno e

Carlsbad), além de escassas perti tas num eristaì ocupando a por-

ção central inferior da fotomicrograf ia. Albita geminada e visí-

vel na borda direita da montagem. X 16; nieóis cruzados; f iltro

branco.
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bóm escassos, corïespondem ã natrolita e ã cancrinita; observam-
-se ainda agregados de grãos intersticiais de analcima (primá
rios?) 

"

Ngfelina sienitos traquitóides_L. São rochas 1eu-
cocráticas, de granulação fina a média, e muito diferentes dos
tipos faciol6gicos anteriormente descritos. A textura tra.quitói-
de õ feição característica, achando-se representada por feldspa
tcls alongados idiomórficos com orientacão planar, aos quais se
juntam prisnas isolados milimétricos de piroxênio,da mesna rnanei
Ta fortemente orientados. A eudialita e outïos minerais acess6*
rios são muito abundantes.

A observação mtcroseópica demonstra que os cris*
tais placóides tabulares de feldspato potássico são os mlnerais
dominantes; apresentam-se tarnbém geminados segundo as leis
carlsbad e Baveno, ocasionalmente, com geminação em grade fina
(Fotoilicrograf ia 4; ver taurbén Fotomicrograf ia 1s , itern s. j " 1) 

"

Raramente aparecem cristais idiomórficos de nefelina. Este mine-
'raI ocorre comumente em agïegados de grãos subidiornórficos a

xenomórficos, com incipiente alteração para natrolita; esses a-
gregados são, em parte, intersticiais aos feldspatos. os prismas
finos de piroxênio egiríníco mostram-se orientados paralelanente
aos feldspatos e em geral incluÍdos nas suas bordas. Essas ïo-
chas possuem albita t,abu1ar, com características semelhantes ãs
descritas para o caso dos lujauritos II, Eudialita 6 o nineral
acessório mais irnportante, acompanhado poï quantid.ades menores
de astrofilita, ri-nquita, larnprofilita e outras esp6cies não i-
dentificadas, Observa-se por vezes a presença de agregados
grãos subidiornõrficos de analcima (prinários?).

Nefelina sienitos traquitóides I I . São muito simi-
lares aos nefelina sienitos traquitóideS f, diferindo no entan*
to pela granulação mais grossa e quantidades menores de eudiali-
ta" 0s piroxêníos, mais escassos, são também prismáticos e igual
mente orientados, alcançando tamanhos maiores, at'e centim6tricos,
ery alguns casos.

de

de
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Ao mictoscõpio nota-se que a caracterïstica mais
notãvel dessas rochas reside no fato de que os cristais maiores
de piroxênio egirínico intersticial contêm abundantes inclusões
de minerais f6lsicos concentradas nas bordas dos grãos" os piro
xênios se assemelham ãqueles dos chibinitos, QU€ serão descri-
tos a seguir.

Chibinitos. São rochas tipicamente maciças, com

textura hipidionórfica granular e granulação grossa; algumas
variedades exibem localmente orientacão traquitóide" Uma feição
marcante é a presença de piroxênio placóide e de contorno irre-
gu1ar, poiquilítico, e freqtlentemente de dimensões centimétri
cas. Esse hábito é típico de todos os chibinitos de poços de
Caldas. A eudialita, constituinte essencial dessas rochas, âpâ-
rece concentrada em agregados com aspecto macroscópico de "man-
chas" arredondadas, globulares I com diâmetros ãs vezes maiores
que10 cm. 0s feldspatos e nefelinas formam um mosaico de cris
tais comlrnìente irregulares ou subidiomórf icos,

Nos contatos com tinguaítos, ocorre geïalmente
um fácies de borda com rochas de granulação média r sem eudiali-
tâ, e com piroxênios de hábito pïisnático (Fig. 4, â1rì. J4z) ,

Ao mdcroscõpdo, verifica-se que nos chibinitos
típicos os feldspatos potássicos formam tanto cristais tabula*
res-p1acõides idiornórficos, como indivíduos de contorno irregu-
lar incluindo nefelina e raro piroxênio. A nefelina 6 idiomórfi
ca a subidionórfi-ca e acha-se em contato com o feldspato piacól
de, geralmente segundo faces de crescimento, o tamanho dos mine
rais félsicos é variáve1 e I como resultado, a textura torna- se
foiaítica em algumas áreas e hipidiomórfica granular em outras.
Em algumas amostras, observam-se raros cristais idiomórficos de
sodalita primária" A geninação dos feldspatos e semelhante à

descrita para outras rochas dos corpos lujauríticos; contudo ,

nos chibinitos, a geminação em grade está nelhor Cesenvolvida
nos cristais menores. 0s piroxênios egirínicos ocorrem segundo
três maneiras distintas :
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a) prismas idiomórficos , sem orientação, de tamanhos menoïes que' 3 rm;

b) grãos xenomõrficos, intersticiais e poiquilíticosr com marca-
do. zoneamento setorial, caracteri zado por mudanças na cor e
no pleocroísmo em diferentes setores dos cristais ! com dimen-
sões via de regïa maiores que 5 mm (ver Fotomicrografias 19 e
20, item 5"5) ;

c) agregados fibro-radiais ou p a'raLelos , totalmente ìntersticiais.

Das trôs formas apontadas, a mais comum ê a ocor-
rencia como cristais poiquilíticos" Os agregados de eudialita-eg
colita são intersticiaíst com o mineral exibindo zoneamento se-
torial, a16m de se encontraï païcialmente alterado em catapleíta.
0utros minerais acessórios presentes incluem: astrofilita, rin-
quita, lamprofilita, titanitao fluorita, bem como algumas fases
não identificadas.

0s chibinitos em contato com os tinguaítos pos-
suem granulação rnédia e textura foiaítica, onde se d.estacam ra-
ros. cristais maiores alongados , de contorno irregular, de felds_
pato potássico portadores de inclusões de nefelina e piroxênio"A
nef,elina 0 como grãos isolados ou agregados de grãos, 6 dorninan-
temente idiomórfica a subidiom6rfica; alguns grãos de nefelina
intersticial contêm inclusões de píroxênio. O piroxênio egiríni-
co está presente na forma de cristais prismáticos r com arfvedso-
nita de contorno irregular no ínterior dos grãos; os
poiquilíticos são raros e de pequeno tamanho. Nessas rochas ob-
servou-se tamb6m albita tahular com as caracterÍsticas descritas
païa o caso dos lujauritos II. 0s minerais acessõrios são os mes
mos que os do fácies de granulação gïossa.

A alteração dos chibinitos 6 muito variáve1; al-
glrmas rochas são totalmente frescas I enquanto que em outras as
nefelinas er em parte, os feldspatos potássicos acham-se tTans-
formados em natrolita e cancriníta; ãreas intersticiais inteira-
mente ocupadas por ze6Iitas, com apenas alguns relictos de nefe-
Iina, são tambén comuns em algumas amostras.

cristais



N'efelina s'i enitos cinzas do Anel Norte

Essas rochas constituem urn maciço
no Anel Norte do distrito de poços de Caldas. Na
tornam encaixantes do corpo lujaurítico ocidental
senta a forma de dique, estendendo-se depois para
corpo de dirnensões regulares (Fig. J) 

"

Esse corpo (ou corpos?) consiste d,e diversos ti-
pos facj-o1ógicos semelhantes, diferindo apenas entre si pelo fa-
to de apresentaïem variações no conteúdo de rnineraÍs náficos e !
sobretudo, no tamanho das nefelinas. A variedade
mais característica é rnaciça de coï cinza rn6dio a ctnza claro,
e portadora de textura hipidiomórfica inequigranular; a granula-
ção é grossa com tendência a muito grossar sendo mais raïas as
variedades de menoï granulação" Os feldspatos cinzentos são alon
gados, de hãbito placõide, por6m co,m contornos mais ou menos
irregulares; incluem grãbs pequenos idiomórficos de nefelina. A
nefelina ocorre tambðn como mineral intersticial a.os feldspatos,
e freqüenternente como cristais id,iomórf icos. Os minerais fer$o-
magnesianos, de pequeno tamanho, são escassos e raramente ultra-
passam 5 a 6eo nas rochas de granulação grossa; dentre eles, o pl
roxênio é dominante, ãs vezes se fazendo acompanhar por bj,otita
em palhetas finas. são sempre intersticiais, e em geral distri
buídos homogeneamente pela rocha. os silicatos c1e metais ïaros
(eudialita, rinquita, etc) ocorrem com freqüência nas rochas das
áreas vizinhas ao corpo lujaurítico ocidental (Figs. 3 e 4), sel
do' contudor raros ou mesmo ausentes nos ïestantes afloramentos
Por conseguinte, suspeita-se que a pïesença restrita desses ming
rais acess6rios seja devida a influências de caráter 1ocal (efei
tos metasomáticos de contato?) e r portanto, não caracterizem es*
s es nefelina sienitos 

"

un segundo tipo faciológico mostra cristais pseu
dohexagonais de nefelina de tamanhos consideráveis, atingind" di
mensões de 2'x 3 cm; o rnineral ocorïe intersticialmente aos
feld.spatos doninantes de dimensões centimétricas 

"

i

I

de porte médio
região onde se

r o corpo apre-
leste como um
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O exame *)"ro"cõpico das rochas de granulação
grossa revela que a maior parte da'nefelina encontra-se no in_
terior dos cristais tabulares e irregulares, de tamanhos geral-
mente centimétricos, de feldspato potássico. As inclusões con-
centram-se principalnente nas porcões centrais dos feldspatos r

Nas rochas de granulação m6dia a média-fina, a textura apresen-
ta aspecto porfiróide, tendo em vista que entre os cristais pol
quilíticos maiores de feldspato xenomórfico, Qu€ nessas rochas
incluem tanto nefelina como placas pequenas de feldspato potás-
sico, ocorrem agregados de minerais félsicos e máficos de tamg
nho milimétrico I nesses agregados, os feldspatos são tabr,rlares
e as nefelinas subidiomórficas, Um outro aspecto textural inte-
ressente é dado pe1as. rochas portadoras de nefelinas de tama-
nhos centimétricos; esses minerais contêm inclusões de feldspa-
to potãssico próximas ãs bordas dos cristais.

En todas as rochas os ferdspatos potássicos apa*
recem em geral geminados segundo a lei c1e carlsbad, a16m de po.s
suirem geminacão em grade fina, melhor desenvolvida nos grãos
de tamanho médio. os minerais ferromagnesianos (piroxênio egir-i
nico e biotita) são pouco abundantes, ocorrendo agrupados e as-
sociados a titanita e a fases opacas. os piroxênios estão pïe
sentes, ora como agregados de prismas finos, com típica textura
erì "gynneust,s t', ora como cristais maiores agrupados , de hãbito
mais ou menos prisnãtico, porém com bordas poiquilíticas in-
terstlciais (sobretudo nos fácies de granulação grossa) .

tamb6m'comuns os agregados intersticiais de hãbito fibroso radf.
ado ou parale1o" Zoneamento setorial, mais ou menos marcado t

esta presente sobretudo nos piroxênios de maior tamanho, placas
dé biotita- maïrom exibem geralmente zoneamento conplexo ( ver
Item 6.1,3 e Fotomicrografia zz), enquanto que 1âminas peque-
nas I de coloração marrom avermelhada e sem zoneamento, ocorrem
comumente associadas a grãos opacos ou no interior dos cristais
de piroxônio" Os minerais acessórios comuns, ainda que escassos,
t,"o titanita, f luorita e opacos r acompanhados de quantidades vg
riáveis de astrofilita, lamprofilita, eudialita e rinquita, en-
tre outros, sobretudo nas amostras coletadas perto do corpo 1u_

São
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j aurítico ocidental, Nessas rochas al)arecem com freqtiência â-
reas intersticiais ocupadas por ze6Iitas, às vezes com abundan-
tes placas pequenas hexagonais de biotita verde, ou de agrega-
dos fibrosos esferulíticos de um mineral narron, não identifica
do. A alteração das rochas é variáve1" com a nefelina, na maio-
ria de1as, parcialmente alterada em natrolita e cancïinita.

Chibin'i tos de Botelhos

Trata-se de um naciÇo complexo do ponto de vista
faciológico, devido äs variações bruscas observáveis na texturq
hábito do piroxênio e presença de eudialita. por essas razões,
e também em parte porque os afloïarnentos são insatisfatórios I os
diferentes fácies foram mapeados como uma unidad,e.

O fácies mais característico, ao qual o corpo dg
ve a sua identificação como "chibì-nito", acha-se representado
por uma rocha inequigranular, com 15 a 25e" de máficos , de gïanu
1ação grossa e corn marcada textura foiaítica; a1i , os feldspa-
tos formam placas idionõrficas a subidiornórficas centrin6tricas,
entre as quais se dispõem nefelina, freqüentemente idiomórfica,
cristais tabulares menores de feldspato, e piroxênio irregular
a p1ac6ide. o piroxênio apresenta o hábito próprio dos chibini-
tos de Poços de caldas (ver descrição precedente sobre os piro-
xênios dos chibinitos dos corpos 1uj auríticos) , enquanto que a
eudialita e outros silicatos de metais ïaros aparecem como grâ-
nulos xenomórficos intersticiais, homogeneamente clistribuídos
pela rocha, €il quantidades que variam entre 5 e 10%. Algumas vq
riedades não contêm eudialita. Equivalentes pegmatíticos do fã
cies sao encontrados localnente, na forma de segïegações
veios irregulares, mostrando marcada textura foiaítica, a1ém de
feldspatos tabulares idiorn6rficos de tamanhos superiores a 6

cm.

Associado intinamente ao fácies dominante, apare_
ce um outro, de granulação mais fina, em especial nas áreas vi-
zinhas aos contatos com os tinguaítos (ver Fig, s). As suas ro-

ou
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chas possuem tamb6m textura foiaítica de granulação média a gro:
sâ, com feldspato tabular-placóide, nefelina idiomórfica e piro-
xênio subordinado, corn pouca ou nenhuma eudialita. Os piroxênios
apresentam-se principalmente como cristais idiomórficos prismáti
cos, ao contrário do hábito típico das variedades chibiníticas
do dístrito.

Localmente, eil particulaï na parte central do cor
Po, encontTa-se ainda um fácj-es diferente, com claras evidências
de bandamento mineralógico, que se tornarn narcantes em alguns a-
floramentos isolados (por exemplo, am,476, ver localização
Fig.3), As rochas são inequigranulares, de granulação grossa,
com os piroxênios exibindo típico hábito "chibinítico" e

sentes na forma de grandes placas irregulares poiquilíticas, 0

bandamento mineralógico torna-se evidente devido ã distribuição
heterogênea dos piroxênios, que se concentram em bandas irregu-
1ares, mais ou menos alinhadas, e de limites imprecisos, rararnen
te ultrapassando 2 cm de espessura. A irregularidade dessas ban-
das dificulta a visualização da feição eln amostra de mão, eu€,
no entanto, 6 muito acentuada na escala de bloco ou de afloramet
to. Nas bandas fé1sicas, ricas em feldspato e nefelina, observa-
-se clara orientação planar de, pelo menos , alguns feldspatos I

que se dispõern paralelamente ao bandamento, realçado pela distri
buição dos lliroxênios " Essa rocha lembra, ainda que remotamente ,

as descrições do "kakortokito" de I1ímaussaq (Ferguson e Pulveï-
taft, 1963) 

"

As características microscópieas do fácies de grg
nulação grossa são semelhantes ãs dos chibinitos dos corpos lu-
jauríticos, Contudo, a textura 6 mais foiaítica do que hipidio
mórfica granular, com os cristais maiores de feldspato potássico
alongados e irregulares incluindo nefelina e alglrm piroxênio. Es

te ocorre predorninantemente como grandes cristais poiquilíticos.
Cristais idiomórficos de sodalita e tambén de analcima foram ob-
seryados nos "chibinitos bandados"; nestas rochas , a

possui abundantes inclusões de prismas finos incolores de mine*
ral não identificado, com ínclice de refração naior que o hospe

na

pre -

nefelina
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deiro, birrefringência nédia, e aspecto semelhante ao da rinqui-
ta, Os minerais acessõrios incluern eudialita, com alteração pa-
Ta catapleíta, rinquita, lamprofilita, titanita e outras esp6-

cies não identificadas. A eudialita não forma agregados, ocorren
do rnais como cristais intersticiais honogeneamente distribuídos.
Algumas rochas mostïam abundante alteração de natrolita e analci
ma e escassa cancrinita, enquanto que outras são frescas.

As rochas de granul acão médía, praticamente equ-i_

granularesrdo fãcies de borda (arn. 462), são também semelhantes

ãquelas do contato dos chibinitos dos corpos lujauríticos, tanto
no tocante ã textura foiaíti.ca, como no tipo e hábito dos mine-
rais presentes. Ne1as, o piroxênio forma prismas idionórficos o-
Ta isolados ) ora em agrupamentos associados com titanita e grãos
pequenos de arfvedsonita, Albita tabular ê comum; feldspatos pr0
xinos ã albita possuem abundante pertita e gerninação em grade fi
rìâ o Os rninerais acessórios presentes correspondem aos j'a citados
acima, com a eudialita ocorrendo como grãos intersticiais fres-
cos ,

Chibì n'i tos 0ri enta'i s

Trata-se de um coniunto de nefelina sienitos
constituindo um corpo ma1 definido, em razão de afloramentos es-
cassos e isolados, e ocorrência em ãreas densamente cobertas por
vege tação .

As rochas caracterizando o ti-po faciológico domi

nante correspondem a nefelina sienitos de granulação média

grossa, portadores de textura foiaítica inequigranular. 0s

patos maiores possuem forma tabular e atingem tamanhos de

1,5 cm; em geral mostram contornos irregulares. Entre
cristais, situam-se outros de menoï tamanho, a1ém de píroxênio ,

nefelina e eudialita, A nefelina ocorr'e ern grãos pequenos! de co

loração cinzenta o e o piroxênio aplesenta-se tanto na forma de

cristais prismáticos como placóides, ãs vezes poiquitítl-cos r em

quantidades de até 10%, A eudialita ê o mineral caracterÍsti.co,

a

fe 1ds

atê.

aqueles
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aparecendo em agregados de gïãos irregulares e en proporções por
veze s maiore s que Seo ,

0utras variedades, trazendo pouca ou nenhuma eu-
dialita, são inteiramente semelhantes ãs descritas acima. Na ã-
rea mapeada como "chibinito orientä1", encontram-se tanibém aI-
guns afloramentos de nefelina sienitos de granulação mais fina ¡

de aspecto similar ao dos nefelina sienitos finos do Anel Norte
'(descritos mais adiante) .

Em termos geraisopode-se dizer que os chibinitos
orie¡tais são macroscopicamente senelhantes a outros nefelina
s j,en j-tos. com eudi al-ita da região ocidental e da ârea do Morro

{o serrote, diferenciando-se. no entanto, pelos teores mais ere-
vados de eudialita. são tamb6m, por sua vez, muito parecidas com

os chibinitos de Botelhos; por outïo 1ad.o, quando comparado aos
chibinitos dos corpos lujauríticos, exiben texturas mais tipica-
lnbnte fpiaíticas e contêm feldspatos mais laminares, piroxênios
ãs vezes prisnáticos, e quantidades nenores de eudialita.

A observação mieroseõpica dos chibinitos orien-
tais típicos confirma as suas semelhanças com os chibinitos de
Botelhos , tanto no que se refere à textuïa, predominantemente fg
iaítica o como nas caïacterísticas dos ninerais presentes.

Nefel'i na s'ienitos f i nos do Anel Norte

Trata-se de tipo faciológico formando dois cot -
pos de tamanho nédio no Anel Norte do maciço de poços de caldas.
As rochas possuem cor cinzenta e aspecto "manchado", este daclo
pela alternância de ãreas cinzentas com outras onde o feldspato
aparece esbranquiçado. Em geral a sua granulação é fina a média,
com alguns cristais de feldspato alcançando ocasionalmente dimen
sões maiores (at6 2 cm em alguns casos). A textura varia de foi-
aítica a ligeiramente hipidiom6rfica inequi-granular. Os feldspa-
tos São tabulares, comumente com bordas irregulares, ora cinzen-
tos, ora esbranquiçados. As nefelinas formam cristais idionórfi-
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coS, nilimétricoS, ãs vezes agrupados, e de coT cinzenta clara â,

escuïa. O único mineral ferromagnesiano observado nas amostras

de mão 6 o piroxênì-o, en proporcões qtle var j-am desde 3 a Seo at6
um máximo de I0eo em alguns casos; ocorïe mais freq'ùentemente na

forma de prísmas idiomórf icos e, ãs vezes, como grãos ou agre.ga-

dos de grãos irregulares intersticiais, Em algumas amostras ob-

seïvam-se ainda alguns grãos pequenos idiomórficos de titanita e

pirita, além de outros opacos.

grande variação; en algumas 1âminas, observa-se uma típica textu-
ïa hipidiomórfica granular, fina a média, constituída por cris-
tais tabulares de feldspato potássico, e grãos subidiomórficos
de nefelina de igual tamanho; os espaços intersticiais acham- se

por vezes preenchidos por analcima. Ern outras amostras, a textura
-e hipidiomórfica a foi-aítica, com feldspatos e nefelinas apare-

Ao micv,oscópio, a textura dessas rochas

cendo como mosaicos de grãos subidiomórficos. Albita
frescao com geminação polissintética, e abundante em algumas ro-
chas e ausente em outras; ocorre nos interstícios dos minerais
fétsicos e por vezes aparece penetrando os grãos- de feldspato P9

tássico. Nas rochas com albita' os feldspatos potássicos cont6m

abundantes pertitas" 0s piroxênios aparecem na sua totalidade a-
grupados entre os minerais f6lsicos; o hábito tende a ser prisná
tico, ã exceção das bordas dos grãos de ocorrêncj-a intersticial.
Na maioria das rochas, os núcleos dos cristais são de augita in-
color (yÂc = 35-37o), de contolnos coïroídos, rodeados por zonas

finas de egirina-augita de composição variáve1, a julgar pe1a.s

mudanças bruscas nas características óptícas (cor, pleocroísmo e

ângulo de extinção), As bordas são de piroxônio egi-rínico (oLc a

0-5o) . Em algumas rochas os piroxênios variam de egirina-augitas
até egirinas, com os núc1eos augíticos ausentes. Agregados fibrg
sos cie piroxênio intersticial são tambón comuns " 0s minerais a'
cessõrios correspondern a opacos , titanita idiómórficos, êscassa

fluorita, biotita (na forma de 1âninas pequenas de cor marrom

avermelhada) e raros cristais do mineral g'tannetita, deScrito

mo s tra

por Guimarães (1948) em várias rochas de Poços de Caldas

tanb6rn Branco, 1956; Winche11, 1959; Bushee, I974), A giannetita
é um silicato de metais ïarosr incolorr com índice de refração em

tabul ar ,

(ve r
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torno de 1,66, e birrefringência nédia a baixa levemente anôma-

1a; biaxial, con ru, " 25o, Nos nefelina sienitos finos do Anel

Norte, a giannetita estã presente na forma de cristais xenomór-

f icos de at6 0 ,7 cm de diânetro , con as bordas convert idas nllm

agregado fino de grãos opacos, fluorita e calcita. As

mostram em geral alteração abundante para natrolita e analcima,
com escassa cancrinita.

Pseudoleucita nefelina s'ienitos

tam-se claramente dois elementos texturais muito
por um lado, pseucloleucitas esbranquiçadas centimétricas, e por
outïo, una matri z de cor actnzentada, de granulação médi a a

grossa" A quantidade de pseudoleucita -e variáve1 | com algumas

amostïas apïesentando total predomínio da matriz e até nesmo

ausência de pseudoleucitas; em outTas, as pseudoleucitas e a

matriz aparecen em quantidades'equivalentes.

Trata-se de um corpo muito peculiar, no qual no-

As pseudoLeucttas são em sua maioria ovõides a

irregulareS e, mais raramente, possuem ContoTnoS Cristal inos,
Variam de tamanhos nilim6tricos at6 centinétricosr tendo sido
reconhecidos cristais com mais de 10 cm de diânetro. Em geral
a sua dístribuição é heterogênea, As pseudoleucitas , comumente

zonadas, estão constituídas por intercrescimentos de feldspato
potássico esbranquiçado e nefelina cinzenta subordinada" Os nú-
cleos desses agregados consistem de um mosaico xenomórfico a

subidiornórf ico de f eldspato potássico e nefelina , de'granulaç"ão

média a grossa, e sem qualquer orientação. As bordas são de grg
nulação mais fina, e nelas encontïa-se feldspato potássico tabg
lar-placõide orientado perpendicularmente ao contorno externo
das pseudoleucitas; mais raramente, eSSaS apalecem linitadas eI
ternamente por um agregado fino a muito fino de feldspato e r€:
felina. Nos núc1eos das pseudoleucitas é comum a ocorrência de

piroxênio egirínico parcial ou totalmente substituído poï bio-
tita; o piroiênio forma cristais idionórficos de tamanho variá-
ve1 , at é centirnétrico , geralrnente com orientação radial . Placas

roch as

clif erente s :



de biotita são vistas tanto nos núcleos, como nas bordas
pseudoleucítas.

A16m das típicas pser-rdoleucitas , são também f re -
qt-lentes os agregados de feldspato e nefel ina sem qualquer estru-
tura interna, e que se apresentarn como "manchas" irregulares a

ov6ides. Esses agregados são, pelo nenos do ponto de vista pe-
trográfico, equivalentes aos agregados zonados de pseudoleilcita
referidas acima.

A matriz é de granulação média a grossa, porfirí*
tica a seriada. Contén feldspatos maiores cinzentos, tabulares ,

de tamanhos geralmente superiores a 1 crn, bem como meno.res , a16m

de nefelinas milirnétricas, subidiomórficas a xenomórficas. A teI
tura 6 em geral hipidiomórfica ou xenonórfica inequigranular. Os

mineraj-s náficos dominantes corresponden a agregados de biotita,
homogeneamente distribuídos e escasso piroxênio.

Ao microscópio, nota-se que a textura da matriz
das rochas é muito variáve1; os feldspatos e nefelinas de maior
tamanho forrnam agregados de textura hipidiomórfica granular, en-
tre os quais encontram-se por vezes feldspato tabular e nefeli-
na subidiomórfica de pequeno tarnanho, com textura foiaítica" Os

cristais de feldspato potássico possuem geminação de Carlsbad e

em grade, pouco desenvolvida. 0 mineral ferromagnesiano mais tí-
pico "e a biotita, presente na forna de palhetas intersticiais ,

äs vezes at-e poiquilíticas, particularmente nos agregados foiaí-
ticos finos" Ela exibe cor marron avermelhado-vermelho e marcado
zoneamento (ver Fotomicrografia 2I, item 6.1.3). Nurna única amos-

tra reconheceram-se adicionalmente placas pequenas j.dioinórficas
de biotíta verde restritas contudo ãs áreas ocupadas por ze6lL
ta intersticial, Espalhados no interior das rochas ocorrem ainda
agregados finos de clorita e grãos opacos, exibj-ndo em conjunto
formas prismáticas; ocasionalmente esses agïegados são portado
res de relictos de piroxênio de cor verde intenso. Por outro 1a-
do, encontraTn-se tambérn piroxênios frescos, prismáticos at6 fi-
'brosos, que aparecem em áreas de ze6Iita intersticial, nitidamen

- 38 -
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te de cristalização tardia (Fotornicrografia s). os únicos nine-
rais acess6rios reconhecj-dos foram grãos opacos associados com

biotita.

0s agregados de feldspato e nefelina, pr€sentes
nas rochas como "manchas" ovõides I consistem de um agregado de
cristais xenomórficos de feldspato potãssico com nefelina
seu interior, formando intercrescinentc¡s QU€ , uma vez de granu-
lação grossa, lembram a textura grá,ficä e, quando finos a muito
finos, adquirem aspecto de intercrescimento vermicular, seme-
thante ao de cristais rnirmequíticos"

A alteração das rochas 6 varj ãvel ; em geral as
nefelinas contêm abundante cancrinita, em particular os cris-
tais de nÌenor t.amanho 

"

2.2,2, Região do interior do nacíço (8, Ë19"3)

Nefelina sienìtos híbridos

no

facioló-
s ienit os

ne fe 1 ina

As rochas desse corpo representam tipos
gicos variados , que se distinguem rle c¡utros nef el ina
da região pelo aspecto "manchado" e cor cinza*rósea"

0 fãcies petrogrãfico mais comum 6 um

sienito leucocrãtico, de granul ação m6dia a grossa ! com textu-
ra foiaítica, no qual os feldspatos tabulares a placõi<1es exi
.!"t tamanhos muito variáve is , conf erindo äs rochas aspecto seri-
ado, 0s feldspatos de maior tamanho (at6 1,5 cm) possuem cores
acinzentadas, e os menores são esbranquíçados" As nefelinas são
geralrnente de aspecto r'ítreo e cor acinzentada a rósea clevido
ã alteração, Possivelmente de natrolita, Os cristais são subidio-
mórficos e ocorrem entre as placas de feldspato; grãos menores
de nefelina aparecem incluidos nos cristais maiores cie feldspa-
..to. 0 mi.neral mãfico mais freqilente ê píroxênío, presente como
cristais prismáticos idiomõrficos, ou então, como agregados pe-
quenos e irregulares de vârios crí-stä.is. Em algutnas vaf iedades



Fotomlcrograf ias !, 6, Piroxênios de nef elina sienitos

5 - Prismas de piroxênio de cristaìização tardia em pseudoleucita
nef eìina sieníto. 0s prismas acham-se totaìmente localizados

numa área rica em zeél itas entre grãos de feldspato potássico com

abundante alteração. A porção inferior do feixe de prismas(preto-
cinza escuro) é de cor marrom, com pìeocroismo mui to fraco;o pri:
mä da esquerda (cinza medio) é de cor verde intenso, aìém de pleo
cróico: os prismas finos da direita mostram cristais sobrepostos
de piroxênio na forma de pente. X 12,5; nicóis parälelos; filtro
ìaranja.

6 - Agregado de cristais zonados em nefelina sienito híbrido. 0s

cristais estão f raturados, com ðs f raturas por vezes preenchi
das por material de aì teração. 0bservam-se as inclusões idiomórfi
cas de nefeìina (brancas) no interior do piroxônio(cinza claro)e,
em adição, que os grãos opêcos subidiomórficos, principalmente de

magnet i ta, se concent ram nas partes externâs do núc I eo e na s zo-
nas de egirina-augita (cinza mé¿io claro)" As bordas de egirína-
augita muito sódica e egirina (cinza médio mais escuro) não apre-
sentam inclusões. X 25; nicóis paralelos; f iìtro verde.

7 - Cristais prismãticos com bordas poiquilÍticas em nefelina sie
nito f ino ocidental. 0bserva-se que apenas alguns grãos de pe

queno porte são totalmente poiquiìíticos. X l0; nicóis paralelos;
f il tro verde.
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reas intersticj-ais ocupadas poï natrolitaa

Nas regiões próximas ao contato com os tinguaítos
encaixantes, encorìtram-se claras evidências de assimilação de
xen6litos de tingr-raíto, Os xenó1j-tos são via de ïegra arrecionda-
dos, de granulacão muito f ina ou af ¿lníticos, nostrando poï ve-
zes sinais de recristalizacão. A recristalização e visíve1, so-
bretudo, eil alguns xenó1itos ostentando zonalidade texturaÌ, com
bord¿rs cle granLllação mais grossa, que acompanha os seus contor-
nos no contato com os nefelina sienitos.

trs ve
das, apaïentemente t
contendo rochas com

escuras; l cStaS áreas
gios mais avançados

zes, notam-se regiões de contato ma1 defini-
ransicionais para nefelina sienitos típicos,
texturas mais finas e cores cinzentas mais
são interpretadas como resultantes de está-

de assimilação de tinguaitos.

0bserva-se ao m'Lc?oscõpio que existem notáveis di
ferenças texttirais entre os nefelina sienitos híbridos de granu-
1ação média e os de granulação grossa. Nos primeiros, a nefelina
ocorre como pequenos cristais idiomórficos incluídos nos grãos
placóides-irregulares c1e feldspato potássico (Fotonicrogïafías B

e 9); raramente obseTVam-se agregaclos xenomórficos intersticiais
de nefelina. Já nas rochas cle granulação grossa, a maior parte
da nefelina apresenta-se na forma de cristais subiclionórficos de
at'e 2 mm de diâmetro, 1ocal tzados entre as placas de feldspato
potássico de tamanho variãve1: os feldspatos possuem raras in-
clusões icliomõrficas de nefel ina; em geral essas inclusões são
subidiomórficas e acham-se alojadas junto ãs bordas dos feldspa
tos maiores (Fotornicrografia 10). o feldspato potássico 6
c1ásio, geminado segundo carrsbad. e tamb6m com indícios
nação em grade nas rochas de granulação gïossa"

orto-
de gemi

todas as rochas, os piroxênios exibem zoneamen-
to; corn núc1eos incolores augíticos (yÂ c= j5-37o) corroícos,
rodeados por zonas finas de egirina-augita verde I com caracterís



Fotomicrografias 8 e 9 - Relações texturais entre feldspato potás

sico e nefelina em nefelina sienitos hí-
bridos de granulação med.ia

8- Grãos maiores, tabulêres a i rreguìares, de feldspato potássi-
co, com abundantes incìusões pequenas de nefelina idiomórf ica

A direita, cristal tabular de feldspêto com geminação de Carlsbad.
No canto superior esquerdo aparece principalrnente piroxênio. X

l0; nicõis cruzados; f iltro branco.

9- Detalhe da fotomicrggraf ia anterior.
f iltro branco.

¿>; n r co r s cruzados;
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ticas ópticas variáveisl esta disposição configura um zoneamento
contínuo para as bordas, comumente ì-ncompleto, de piroxênio egi-
rínico (aic = 0-3o). os poucos cristais isolados de piroxênio i3
dicam que as zonas mais inteïnas de egirina-augita sãc¡ idiomórfi
cas, enquanto que as bordas mais sódicas ocorrem intersticialmen
te aos feldspatos. A rnaior parte do piroxênio está presente .orl
agregaclos r associados a titanita idiomórfica e grãos opacos; os
últimos encontram-se comumente incluíc1os nas partes mais exter-
nas dos núcleos augíticos e tamb6m nas zonas de egirina-augita 

r

junto com titanita, estando ausentes nas bordas egirínicas" os
núcleos dos grãos de piroxênio estão geralmente livres de inclu
sões, ã exceção de alguns cristais pequenos e idiomórficos de ne
felj-na (Fotomicrografia 6). A16n dos cristais zonados, são tam-
bém comuns os agregados fibrosos de piroxênio egirínico. Como
prj-ncipais minerais acessórios incluem-se titanita e grãos opa-
cos; nas rochas de granulação mõdia, encontram-se cristais fres
cos de giannetita xenomórfica; uma única amostïa de granulação
mõdia a grossa apïesenta placas de biotita marrom avermelhada,
com zoneamento fraco. A alteração das rochas é muito variável
Nas de granulação grossa, e1a é nais intensa, con as nefelinas
exibindo abundante alteração principalmente para cancrini-ta e
natrolita subordinada; jâ. as rochas de granulação média aparecem
em geral menos afetadas,

Os nefelina sienitos finos, próximos ao contato
.çom tinguaítos, possuem características texturais e mineralógi
cas semelhantes aos de granulação nédia. Aquelas rochas contêm
cristais de feldspato potássj-co, ortoclásio, com inclusões idio-
mórficas'de nefelina, a1ém de piroxênios de distribuição hornogê-
nea. 0s piroxênios apaïecem como cristais individuais de bordas
poiquilíticas, em muitos casos sem núc1eos augíticos, e tanb6m
na forma de agregados fibrosos intersticiais. os grãos opacos e
a titanita são menos freq{-lentes; giannetita em grãos xenonórf i
cos! fres"cos, de aspecto esponjosor 6 abundante. Nesses nefeli-
na sienitos a alteração é mais rara.



Fotomi crografias l0 e I ì - Relações texturais entre feldspato po

tássico e nefelina em nefelina sieni-
tos hÍbrídos de granulação grossa e

nefelina sienitos porfiríticos do Ser

rote
l0- Nefelina sienito híbrido de granulação grossa. Porção es-

querda da fotomicrografia, cristal de feldspato potássicocom
algumas inclusões pequenas de nefelina e abundante alteração fi-
na. 0bservê-se na parte centraì a presença de doís grãos subidio
mórficos de nefelina de tamanho médio, com âs linhas de cìiva-
gem acentuadas face à alteração, sobretudo de cancrinita. 0utros
grãos de nefel ina'êparecem também no canto inferior dí reito. X

12,5; ni cói s cruzados; fi I tro verde.

il- Nefelina sienito porfirítico do Serrote, matriz da rocha

Cristais ídiomórficos de nefel ina com abundante alteração pg

ra natrolita mos.trando prismas muito finos de piroxênio egiríni-
co a l i nhados paralelamente ãs suas bordas. Entre os grãos de ne-
fel ina ocorre pi roxênio egi rínico intersticial de hábito fibro-
so (preto) , A di rei ta, cristais tabulares de feldspato potássico
com alteração fína (cinza claro-médio), com os espaços tr¡angula
res entre os feldspatos ocupados essencialmente por natrolita. X

12,5i nicóis paralelos; f iltro verdç,
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Irotomicrografia l0
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Fotornicrografia 11



2.2.3. Região do lrlorro do Serrote (C, F'i g,3)

Nefelina sienitos com eudial'i ta do Serrote

0 fácies característ ico cons iste de nefelina sie_
nitos maciços de granulação média a grossa e coloração em geral
esbranquiçada. 0s feldspatos maiores t centimétricos , possuem
cor branca e hábito tabular a placóide, às vezes de contoïno ir
regular. Esses feldspatos conferem ãs amostras aspecto textural
tipicamente fo iaítico; contudo, observam-se vaïiações gradacig
nais nos tamanhos dos feldspatos que t:hegam a atingir até diinen
sões nilim6tricas. Os cristais menores são de coloração cint"nl
ta semelhante ã da nefelina, esta presente como grãos subidio
mõrficos, ãs vezes xenomórficos e intersticiais aos feldspa.tos.
As rochas são leucocráticas ou mesmo hololeucocráticas, com teo
res de piroxênio inferiores a s%. Esse mineral exibe hábito
prismático a acicular, e ocorre ora como prisnas isolados, ora
como pequenos agregados de poucos pÏismas; ãs vezes, obseïvam
-se tamb6m agregados de piroxônì-o f ibroso. Dentre os rninei.ais
acessórios,destaca-se a eudialita, em proporções raramente supg
riores a 3eo ocorre como cristais isolados intersticiais ou em
agregados milimétricos, comumente associados a piroxênios e ou-
tros acessórios. A distribuição da eudialita -e irregular, tanto
em escala de amostra de mão como de afloramento; por vezes I ou-
tros minera-i-s de metais raros, à sua exceção, acham-se presen-
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tes. Ë tamb6m comum a ocorrência de agregados pegmatóides
contorno irregular, ou como veios pouco extensos , contendo con-
centrações anormalmente elevadas de eudi aTtta: a mudança de gïg
nulação marcando a passagen da rocha normal para a pegmatóide 6
brusca.

Localmente observam-se outras variedades de ne-
felina sienitos, que se caîacterizam pera coï cinza má¿io a for
te e granulação fina, com o piroxônio na forma de prismas idio-
mórficos isolados e homogeneamente distríbuídos. Nestas rochas ,

a eudialita está ausente ou então presente em pequenas quantida
des.

de
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Percebe-se ao mícroscõpio qlre a textura mais co-
num 6 a hipidiomórfica granular antes qr.re a foiaítica; esta é
visÍve1 apenas em algumas amostras. Os feldspatos potássicos ta
bulares aparecem ãs vezes agrupados, a exemplo do que sucede
com os grãos subidiomórficos de nefelina. o feldspato 6 micro
clínio com geminação de Baveno e típica geminação em grade (ver
Fotornicrografia 18, item 3.3.1). Em algumas rochas, o feldspa_
to potássico, e notadamente a nefelina, possuem abundantes in_
clusões prismáticas finas de um mineral incolor de aspecto seme
thante ãque1e presente nas nefelinas de alguns chibinitos. In-
clusões de piroxênio são raras e ocoîrem nas bordas de alguns
feldspatos de maior tantanho, bem como nas raras nefelinas xeno-
mórficas, os cristais de piroxênio egirínico mostram
to prismático, apaïecendo ora como cristais isolados maiores ,de at6 2 mm de comprirnento, ora como agregados de poucos cris-
tais de menor tamanho, associados a titanita idiomõrfica; os
prismas maiores mostram marcado zoneanento setorial. É comum
observar-se a presença de arfvedsonita no interior de alguns
cristais. Piroxênios prisrnãticos tardios (hidrotermais ou deu-
téricos) são tamb6m nuito freqüentes, formando agregados fibro
sos intersticiais, ou então prismas de cor e pleocroísmo variá_
vel (azur, amaïe1o, etc.) totalmente localizados em áreas in
tersticiai.s ocupadas por ze6ritas; via de regra encontïam_ ,J
associados a um mineral fibroso-esferulítico de cor marïom, i_
gualmente reconhecido nos nefelina sienitos cinzas d,o Anel Nor-
te. os acess6rios incluem titanita idiomõrfica e vários silica-
tos de metais raros de ocorrência intersticial, os nrais abundan
tes correspondendo a eudi ¿tlita, larnprof ilita e rinquita " Cancr!
nita e natrolita são os principais minerais de alteração, subs-
tituindo inteiramente a nefelina eïn algumas amostras 

"

Nefe:l i na sieni tos ci nzas do Serrote

Trata-se de um pequeno corpo na forrna de dique.
aparentemente linitado por falhas em partes do seu percLrrso
(Fig" 3). o fácies petrogrãfico consiste de rochas de cor cin_
zenta escura, de granulação m6dia a grossa, e textura hipidio*

hábi -



mórfica inequigranular; a nefelina forrna pequenos cris
1ados, enquanto que o piroxênio alaïece en quantidades
vei-s, às vezes reduzidas. Pequenos cristais de pirroti
identificadas.

0bserva-se ao mt-cy,oscópio que a textura é sempre
hipidionórfica, variando de fina a grossa en ã.reas diferentes
da mesma 1âmina petrográfica: as placas de feldspato potássico,
principalmente ortoclásj.o, são senpre de maior tamanho que a

nefelina subidiomórfica a xenonórfica associada. O piroxênio e-
girínico ocorre en prismas finos agrupados, resultando numa tí-
pica textura em 'osgnneu.sis", Por vezes, feldspatos e nefelinas
acham-se totalmente separados por agregados prismático"s de pi rrr
xônio: esses rodeiam as nefelinas e ocasionalmente aparecem in-
c1uídos nos cristais xenomórficos. Essas rochas contêm biotita,
de cor arnarelo a marïorn,
ao descrito para o caso das micas dos nefelina sienitos cinzas
do Anel Norte: o rnineral ocorre em quantidades mellores, tanto
no interior dcs cristais de piroxênio, como em palhetas finas
intersticiais. 0utros minerais pïesentes incluem titanita, fluo
rita, opacos e grãos pequenos de un mineral de cor vermelha,sem
pleocroísmo, não identlficado: vez por outra foran observados
agrupamentos de cristais de astrofilita. 0 nineral de alteração
mais comun 6 a cancrinita, enquanto que natrolita ocorre nais
raramente.
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tais iso-
vari á -

ta foram

portadora de zoneamento _semelhante

Nefelina sienitos com biotita do Serrote

Trata-se de um conjunto de tipos fac
contrados num corpo de dimensões reduzidas QU€, em

em contato direto com os nefelina sienitos com eud
rote (Fig. 3).

0 fácies mais característico, e que empïesta no-
me ao conjunto, consiste de rochas cinzentas, com textura hipi-
diomórfica levemente inequigranular, de granulação grossa, nas
quais o máfico predorninante , ou mesmo único, 6 a biotita (apro-

io1õgicos en-
partes, está

ialita do S"I
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ximadamente 3eo): o mineral ocorre ora como agregados irregulares
intersticiais, ora como uma superposição de pequenas placas, de
contornos pseudohexagonais e dinensões nilimétricas. Ao lado
da biotita, tem-se taml-.,ém p j roxênio prismático. variedades de
nefelina sienito de granulação média e texturas mais foiaíticas
foram igualmente reconhecidas, com biotita e piroxênio prismãti-
co aparecendo em quantidades semelhantes.

Nas vizinhanças cì.o pequeno corpo de nefelina sie-
nitos cinzas (Fig" 3) , encontram-se tipos faciológicos <iiferen
tes dos anteriores. Em geral são rochas de granulação nédia " ,ã
dia-grossa, com piroxõnio egirínico como máfico principal ou ¡rl
co, a1ém de pouca ou nenhuma biotita. Caracterìzan-se tarnb6m pe*
la presença de sulfetos (pirita e pirrotita); numa amostra colhi
da perto do contato com os nefelina sienitos cinzas, os sulfeto]
ocorrem em agregados intersticiais nilimétricos.

A observação micnoscópica demonstra c-r aramente as
diferenças texturais e as variacões no teor de ninerais mãficos
dos diversos fácies do corpo. A5 rochas constituintes do fácies
caracterÍstico possuem cristais grandes tabulares de feldspato
potássico, principalmente ortoclásio, incluind,o nefelina, e às
\rezes com o aspecto de intercrescimento gráfico; a nefelina acha
-se muito alterada em natrolita e cancrinita. Entre os feldspa _-

tos ocorrem grãos e agregados de grãos subidiomórficos de nefeli_
Dâ, igualmente alterados em natrolita e cancrinita. As pracas
de biotita aparecem dispersas no interior das rochas; quando
fresco, esse mineral possui coï amarelo a marrom avermelhado e
forte pleocroísmo; poï vezes a mica mostra-se nuito cloriti zada,

De ocorrência rara, o piroxênio está presente em
algumas rochas como individuos intersticiais de hábito prismãti-
co, ou como agregados fibrosos de cristalizaçáo tardia; em ou-
tras o mineral inexiste, aparecendo no entanto agregados finos
de clorita e materiar opaco sem contornos geométricos, gu€ podg
riam ter*se originado da sua alteração. os minerais acessórios
comuns são titanita, opacos e fluorita, a16n de raïos e peque_



nos cristais do rnineral de cor vermelha, igualmente comum

nefelina sienitos cinzas do Serrote.

Nas rochas do fácíes com textura foiaítica, de

granulação m6dia, notam-se alguns grãos maiores xenomórficos de

feldspato potássico, com bordas poiquilíticasi bem como alguns
cristais maiores de nefelina subiclionórfica com alteração para
cancrinita; esses contêm inclusões de opacos e de prisrnas finos
de piroxênio egirínico, alinhados paralelamente às bordas daque

les cristais" 0s feldspatos potássicos, predominanternente orto-
c1ásio, possuem geninação de Carlsbad, e geminação em grade pou-
co desenvolvida, a1ém de observada unicamente nos feldspatos poi
quilíticos. Piroxônio egirínico e biotita oÇorrem en quanticlades
semelhantes e mostram-se homogeneamente distribuídos no interior
das rochas; ora acham-se agrupados, em associação com opacos, ti
tanita idionõrfica e fluorita, ora formam cristais
tes. 0s piroxênios são prismáticos, sendo muito raros os agrega
dos fibrosos tardios. Por vezes, as placas de biotita marrom a

marrom avermelhado exibem zoneamento; a sua ocorrência é inters-
ticial, apresentando raramente contornos subidiornórficos; quando

associada ao piroxênio, as evidências texturais sugerpm que , e1a
substitui aquele rnineral (ver Fotornicrografia 23, item ó.1.3.).
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aos

com os nefelina sienitos com eudialita do Serrote (Fig" 3) mos-

tram textura hipidiomórfica granular m6dia e caracterizam-se por
possr-rirern unicarnente piroxênio, em agregados de prismas finos
distribuídos homogeneamente ! com textuïa em ttsynfl,eusis"

mineral ferromagnesiano. Ne1as, encontram-se minerais de metais
raros (lanprofilita, rinquita, etc.) r ausentes nos fácies típi-
cos do corpo de nefelina sienitos con biotita.

Nefel ina sieni tos porfi ríti cos do Serrote

As rochas coletadas nas imediações do

Trata*se de variedade faciológica de nefelina sie
nitos rnuito peculiar, com afloramentos situados a oeste do Mor-
ro do Serrote, e restritos ã ârea que bordeja, como expressão to

independen

cont ato

como
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pogrãfica marcada, a parte oríenta1 do Vale do Quartel (na Fig,
1, item 1.1., o Vale do Quartel estende-se desde Ãguas da Prata
para o norte, estando ocupaclo por uma faixa longitudinal de ro-
chas pirocl-asticas). 0 fácies 6 representado por mais de uma dú-
zia de corpos pequenos, com formas irregulares até alongadas, a-
florando desde a localidade de Cascata, ao norte, at6 Ãguas da

Prata, ao su1 (Fig. 1); alguns desses corpos estão indicados na

Fig. 3, Todos eles são intrusivos em tinguaítos, o nais seten-
trional ocorrendo em parte encaixado em tufitos e brechas vulcâ-
ni cas .

O tipo faciológico mais característico 6 nj-tida
mente porfirítico, com fenocristais idiom6rficos de feldspato p9
tássico branco, mais placóide do que tabular, com tamanhos vari'a.
r¡eis de alguns nilírnetros até um náximo de 1,0 cil, e constituin-
do desde 15 at6 40-45e" da rocha. 0s fenocristais exiben com fre-
qtlência acentuada orientação planar. A matriz possui coloração
cinzenta esverdeada a avermelhada, granulação fina a média, e

consiste essencialmente de abundante nefelina alterada, de aspec
to vítreo, e feldspato de dinensões menores r 0 piroxênio
presente en proporções menores que 10%, e ocorre geralmente como

prisrnas curtos ou agregados irregulares; alguns prismas maiores
são milimétricos, vindo ocasionalmente a formar fenocristais. A

maioria das rochas apresenta claros sinais de alteraçâo
feldspatos brancos, nefelinas de aspecto vítreo convertidas em

natrolita, e áreas intersticiais isoladas de natrolita"

Uma segunda variedade faciológica, aparentemen-
te limitada aos corpos menores, mostra fenocristais de feldspa-
to branco em matriz cinzenta fina a muito fina composta de nefe-
lina e feldspato e, menos comumente, piroxênio prismático a irre
gu1ar. Esses nefelina sienitos representam muito provavelmente
um f.âcies de resfriamento mais rápido.

Ressalta-se ao microseópio o car-ater porfiríti-
dessas roc'has; fenocristais placóides de feldspato potássi-
estão imersos em matriz hipidiornórfica granular com feldspa-

co

co

esta

com
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tos potássicos tabulares e nefelinas idiomórficas, gm grãos iso-
lados ou como agrupamentos. Os feldspatos e as nefelínas apenas
raramente apresentam contato mútuo, estando separados, ãs vezes
por pì-roxênio em placas intersticiais ou en agregados fibrosos
tardios e, geralmente, por natrolita. Os feldspatos correspondenr
a microclÍnio com geminação de carlsbad e típica geminação en
grade. A nefelina encontra-se quase completamente alterada
natrolita. Em todos os grãos nota-se a presença de faixa fina de
inclusões paralela ao contorno regular dos cristais; essas inclu
sões são de pequenos prismas de piroxênio egirínico (Fotomicrogt":
fia ll,itern 2"2,2.). Os piroxônios formam raros cristais prismáticos cle

até 2 nm, ou, mais freqüentemente, grãos menores intersticiais
ou ainda agregados fibrosos tardios, Por vezes, os cristais são
zonados ¡ com núc1eos pequenos de egirina-augita verde pá1ido e

fraco pleocroísmo I passando bruscamente a egirina-augita verde
intenso com pleocroísrno forte. Os agregados fibrosos são de piro-
xênio egirínico. o único mineral acessório presente, de o.orrêr,
cia rara, ê a titanita subídionórfica. por outro 1ado, natroli

em

gr"raJtâ' como produto de arteração da nefelina, aparece em
quant idade .

2,2.4. Região ocidental do Anel Norte (D, Fì g,3)

Nefelina sienitos ocidentais com fluorita

ocorrem na forma de dique encaixado nos tinguaí-
tos na parte setentrional do grande dique anelar, estendendo- se
por rnais de 5 km com percurso ligeiramente curvo (Fig. J).

0 fácies predominante acha-se representad.o por
rochas hololeucocráticas de cor cinzenta e textuïa hipidiomórfi-
ca inequigranular grossa. 0s feldspatos ocoïrem como grãos tabu-
lares a irregulares, de dimensões ãs vezes centim6tricas, ora
idiornórficos ora xenomórficos. As nefelinas formam cristais neno.
Tes intersticiais aos feldspatos. Os minerais ferromagnesianos
raramente ultrapassan 2 a 3eo modal, aparecendo biotita como nãfi
-n í-ì ^^ l^*.ì* ã.*+^ ^-r^ - r - -. - ?



fibroso. A biotita 6 intersticialr ocorrendo, ora como

tamanhos milirnétricos r ora como agregados de palhetas
Tegularmente orientadas. Uma característica adicional
cies consiste na presença de grãos isolados de fluorit
e rnagnetita , ainda que em quantidades muito reduãdas.

0bserva-se por vezes a existência de um

de borda constituído de rochas de granulação nédia com

nio prisrnãtico a fibroso, como máfico único ou dominante
rochas possuem tanb6n pirita, fluorita e magnetita.

inequigranular dessas rochas; assim, entre os agregados
grãos maiores xenomórficos de feldspato potássico e nefelina co
mumente intercrescidos, ocorrem quantidades menores de cristais
subidiomórficos dos mesmos minerais , de tamanho nilimétrico,num
arranjo tipicamente foiaítico. 0s cristais de feldspato exibem
gerninação de carlsbad e em grade rnuito fina. As placas de bioti
tã, invariavelmente intersticiais, e de dimensões inferiores a

2 nm, possuem cor marrom avermelhado e contém comumente fases
opacas como inclusões. A biotita associa-se a titanita subidio-
mórfica. As rochas são frescas, conquanto os cristais de ne'fe1i
na mostren alguma alteração païa cancrinita,

Nefelina s'ienìtos ocidentais con eudialita

Ao nicroscópio, destaca-se prontamente o caráter
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placas de

finas, ir
desse fã-
a, pirita

Este é um nome coletir¡o dado a um conjunto de
tipos faciológicos que afloram como um corpo de dimensões mé-
dias na porção ocidental do maciço (Fig. 3).

tacres
pi roxê -
; essas

rochas cem índice de coloração entre 5 e 10%, e tendências por-
firÍticas. Nota-se a presença de poucos cristais de feldspato
centinétrico tabulares a placóides, esbranquiçados, em meio a

uma natriz de granulacão média a média-grossa, com feldspatos
de menol' tanranho, nefelinas e piroxênios prismáticos ou mesno
ainda placóides" Os silicatos de metais raros (eudialita, a1ém

*-þ O tipo faciológico dominante é constituído

de

de



de outros não identificados)
torno de 2-3qo , otJ estão mesmo

acha-se distribuída de maneira
de blocos e afloramentos, como

t ras de mão .

..\
urn segundo tipo faciológico e semelhante aos nefe-

lina sienitos finos do Anel Norte cle granulação fina a média (ver
descrição em páginas precedentes, e também Fig. 3). As rochas os-
tentam textura foiaít j-ca a hipiclionórf ica equigranular, com felds-
pato tabular ou placóide, e contêm aproximadamente 5 a 10% de pi_
roxênio prismãtico. Nessas rochas, eudialita está ausente, reconhe
cendo-se contudo a presença c1e poucos c1-istais intersticiais de
um silicato não identificado, de cor marrom-amaïe1ado. As observa
ções de campo sugerem que esse fãcies é mais conum junto ãs bor-
das do corpo (H.H. Ulbrich , eln preparação) .

um terceiro tipo faciológico, nais rico em eudiali
tã, encontra-se muito ben delinitado, e resulta provavelmente de
concentrações locais de substâncias voláteis e elernentos raros"As
rochas coT'Tespondentes aparecem como um fácies inequigranular, de
granulação grossa, con textura foiaítica; feldspatos centimétri-
cos tabulares, nefelinas subídiomórflcas milinétricas e piroxô-
nios geralmente prismáticos, ãs vezes placóides, são os seus priS
cipais constituintes minerais. A eudialita e intersticial, ocor-
rendo como cristais isolados e alcançando por vezes quantidades
superiores a 5eo, Essas rochas af 1or-am nos extremos setentrional e
meridional do corpo, em contato com nefelina sienitos ociclentais
(Fig. 3) .

Observa-se ao mt,cyoscópio que a ma triz n6d,ia a
grossa das rochas do fácies dominante exibe textura hipidiomõrfi-
ca levemente inequigranular, com feldspatos potássicos tabulares
e, ãs vezes, de contorno irregular, contendo inclusões subidiomór
ficas de nefelina e de prismas finos c1e piroxênio. por sua vez,
as nefelinas.aparecem como grãos subidiomórficos de tamanho pouco
menoï que o f eldspato. Nas placas de feldspato potássico ( iriicro-
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aparecem em pequenas proporções, em

ausentes. A eudialita, em especial,
nuito irregular, tanto na escala
, ãs vezes, até na escala de anìos-
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c1ínio), reconhecem-se geminação de carlsbad, Baveno e em gracle.
0s cristais de nefeliña possuem abundantes inclusões finas pris-
máticas de urn mineral não identificado (parecido com rinquita) ì

iã, mencionado em alguns fácies de chibinitos. O piroxônio egirí-
nico forma cristais de hábito com tend6ncia prismática, tra-
zendo bordas poiquilíticas interst iciais ; ocoïre como grãos iso-
1ados, ou então n em agrupamentos de poucos cristais associaclos,
ãs vezes, com titanita subidionórfica e opacos de contornos cor-
roídos. Zoneanento setorial é visíve1 nos cristais maiores de pl
roxênio. Como mj-nerais acessórios aparecem titanita, opacos, eu-
clialíta (rara) , rinquita, gianne tr,ta e alguns grãos pequenos de
um mineral vermelho, sen pleocroísmo, igualrnente reconheciclo nos
r"i"lina sienitos cinzas e com biotita do serrote, Alguns grãos
opacos são idiomórficos, enquanto que outr.os, mostrando contor
nos corroÏdos, possuem ãs vezes borclas finas de um mineral mar-
rom-avermelhado com forte pleocroísmo (enigmatita?); a gianneti_
ta forrna cristais de 2 a 3 mm de diâmetro, com as bordas conver-
tidas num agregado de g'rãos opacos pequenos e materj-al muito fi-
ûo, 

.pulverulento, marrom-avermelhado,

Nas rochas do fácies com textura foiaítica fina a
média, nota-se a pïesença de cristais maiores xenomórficos de
feldspato potássico corn abundantes inclusões de nefelina e, oca-
sionalmente, de piroxênio, dispostas junto ãs borclas dos grãos ,

e deixando 1írnpidos os seus núc1eos, Algurnas rochas do
contêm mais Taramente grãos idiomõrficos de sodalita e anal-cima,
a16rn de albita tabular; a albita encontra-se comumente inclusa
nos grãos de feldspato potãssico eue, nestas ocasiões, apresen
ta abundantes pertitas finas (ver Fotomicrografia 13, item 3.2)e
tanbén geminação ern grade, esta pobremente desenvolvida em ou-
tros cristais da mesma litologia. o piroxênio egirínico, de dis_
tr'ibuição homogênea, ocorre, ora como prismas j-diomórf icos isola-
dos ou em agrupamentos de poucos cristais, ora em grãos intersti
ciais, relativamente ã nefelina, mostrando por6rn contatos inter-
penetrantes com o feldspato potássico. É comum encontrar-se arf.-.
vedsonita de contorno irregular no interior dos prismas de piro-
xênio. Os minerais acessõrios são os mesmos d.as rochas do fãcies

fác ie s
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característico do corpo; a giannetita forna abundantes grãos in-
tersticiais, frescos e poiquilíticos com aspecto esponjoso, seme

lhantes aos descritos para os nefelina sienitos híbridos de fácies
de borda" Nas amostras investigadas nicroscopicamente, não foi
reconhecido o mineral marrom-amarelado visÍve1 nas amostras de

não.

grossa são semelÌrantes ãs descritas acima: nelas observa-se c1a-
rariente que o anfib6lio arfvedsonítico substitui o piroxênio
prismático (Fotomicrografia 24, item 6.2"3). Por outro 1ado,
mostram:se tanbém mais ricas em silicatos de minerais raros que

as rochas de granulação fina a média.

As rochas dos vários fácies são por vezes total-
mente frescas, com quantidades mínimas de natrolita e cancrini-
ta como produtos de alteraçáo de nefelina; outras amostras, tro

entanto, contêm tanto nefelina como feldspato fortemente altera*
dos, Por vezes I as rochas de granulação mais grossa são portado-
ras de abundante analcima preenchendo os espaços existentes en-
tre as ripas de feldspato.

Nefel'i na s'ienitos finos ocidenta'i s

As rochas do fácies exibindo textura

As rochas desse pequeno corpo, localizado no se-
tor ocidental do maciço (Fig. 3) , são semelhantes às dos nefeli-
na sienitos finos do Anel Norte descritos ern páginas anteriores.
A sua granulação 6 nrais fina (tarnanho máximo 2-3 mm) e a textura é

foiaítica. 0 piroxênio é o único mineral ferromagnesiano preseS
te - ocorrendo na forma de Ðeouenos nrismas. ou então - como cris---tr--*...--l-"

tais intersticiais irregulares.

fo iaít i ca

textura dominantemente foiaítica, com grãos subidionórficos de

nefelina dispostos entre os cristais tabulares d.e feldspato po-
tássico; contudo, a presença de alguns grãos maiores, xenornórfi
cos e poiquilíticos (com inclusões de nefelina e piroxênio), de

Ao micyoscöpio, observa-se que as rochas exibem
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feldspato potássico confere a essas rochas aspecto porfirítico.
colocados entle os minerais f6lsicos predominantes, ocorrem a1-
guns grãos ou agïegados de sodalita subidiomórfica, a1ém de al-
bita tabular, con características similares às j6, descritas pa_
ïa outros nefelina sienitos de poços de caldas. os felclspatos
apresentam gerninação de carlsbad e em grade fina; comumente são
tanb6n pertíticos. os pirox6nios aparecem unicamente como pris-
mas cuïtos, idionórficos r com bordas poiquilíticas r e acham_ se
distribuídos homogeneamente no interior das rochas (Fotomicro
grafi a 7 , iten 2,2,r) , Numa única 1âmina petrográf ica, forarn o_b.

servados cristais de piroxênio com núc1eos augíticos (yrc= j5oj
corroídos ! semelhantes aos assinalados païa os nefelina sieni-
tos finos do Aner Norte e neferina sieni-tos híbridos. É comum
encontrar-se arfvedsonita, de contorno mais ou menos irregular,
nos núc1eos dos cristais de piroxênio. os minerais acessórios
correspondem a opacos, titanita idiomórfica e giannetita.
.{iannetita está presente como grãos xenomórf icos , f rescos raspecto esponjoso e distribui_ção homogênea. A alteração das ro_
chas ó incipiente, apaïecendo natrolita, cancrinita e analcima
como principais produtos.

A

de



principai.s

Corpos e Fácies

ANEL NORTE

Corpos IujaurÍticos
ocidental. e ôriental

LujauritoB I

LujaunitoB I I

características petrográficas ¿os vãrios nefelina sienitos de poços de caldas
Resumo das carâcterísticas nacroscópicas

NefeLína sien¿to| traqui_
tói d.e I I

¡le feL¿na eíenitoe t"aqui-
tó¿des Ir

Chibínitoe

Rochas inequigranulares de aspecto gnáissico, px acicu¡âr, fornando,,folhas,,. F( placóide-laninar; máficos aproxinadamente 30x. Eud en cristais interstici"ir, ro.r"n¿o ,,nanchas,,(até l0t), Ver moda (amostras : 46a, 46b).

De borda' ¡rais fino que Lu I' com menos eud. Aspecto gnáissico. ver nodâ (amostras:lJ4il6r).

Externo ao Lu II' FK placóide orientado. Px prisnático isolado. Texrura traquitåiae finaa módia, Eud, e outros SMR, muito abundantes. M it0, Ver moda (amostra: ,dJ).

senelhante ao Nes traquitóide 1. Textura traquitóide mêdia a gfossa. Hololeucocrática.Eudmuito rara, Ver noda (anostra i 164).

Fãcies mais externo' Rochas de granulação grossa, geralnente maciças. Textura hipidionór-fica inequigranular com FK centimëtrico; px isorådo en placas centinótricas irregurå¡espoiquilíticas (hãbito "chìbinÍrico,,). Eud e outros SMR âbundantes intersticiaisi eud for_mândo "nanchas',, M t l0-20. Ver noda (amostra s: 4? , IzJ) ,

Rochas inequiSranulares hipidiomórficas de cor cinza. t'K placóide de bordas irregulares ine pequena intersticial 0u incluída no FK. tololeucocráticas, naciças, granulação grossa.sen sMR (só aparecen no contato com tujauÌitos). ver moda (amostra si 222, 220),

Rochas hor'oleucocráticas maciças com textura hipidiomórfica, granulação grossa. FK e nemitimétricos a centinìétricos , cinzentos. Sem SMR.

Tabela I

Nefelina sienitos
cinzas do Anèl No¡te

Fá..cie s predonindnte

Fã.cies co¡n nefeLína cen-
tinå tri ca

Chibini ros de Botelhos

Fá.cíe a canacteví et íeo
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Fãcies naie fino

Få.cies pegnatóícle

Fãciee bandado

Rochas maciças con textura foiaítica, granulação grosså, IìK placóide-lamina¡; ne intersticiarl px como cristais placóides isolados poiquilíticos de ¡áurto c¡iuint;r.; ;";i;";;:tros sùR) intersticiais, aproxinadanente 5!. Eud xenomórfica. M tl5-25,yer moda ramostra:
4 i o) .

Chibinitos orientais
(corpo conr aflolamentos
esparsos,naL def inidos)

Fácíe e predoni4ante

Senelhante ao anterior, com granulaçào média (fácies
fácies grosseiro no afloramento.px prísmático.pobre en

senelha¡rte ao fácies crrrcteristico, granuÌaçào nâis grossa. passågem rãpida no afroramento para outros fácies

semelhante ao fãcies característico. ûandas irregulares milinétricas a centimétricas, compredomín)o de FK ou px. px com háL,ito chibinítico. oco¡re na pa¡te central do corpo,

Rochas tnaciças con textura foiaÍtica inequigranular média a grossa FX placóide-lanrinar,centimérricoì ne intersÈi.cia1. px ãs vezes com hábÍto chibinïtico. Eu<r,";".r,;.r";:;;;'r'-,rjr,
outras vezes, escassa. \f 1.10. Ver nocla (amostra: 54J).

liefelina sienitos
finos do Anel Norte
(dois corpos no Anel Nor
te;afl.ornnentos esnarl
sos, tanbén dcntro dò chi
binito oriental)

Rochas con ¡exrura foiaitica, granuração fina a módia(pol ve¿es nédia a grossa), aspectoFã,cíes canqcteríettíco .,nancha<io,,: fìK naiores, brancos, placóicìcs idionrórficos: ne cin¿entt. pouco ¡x (J-S aról0X) , prisn¿itico. Sen Sì,iR, ou muito raros. Ver mocla (a¡tostras : S4ô, S4i) .

de borda?). passagem rápida para o
eud.¡1 !10-l5.Ver noda(amostÌa : 46¿).



Tabela Ì (continuação)

Corpos e Fácies

Pseudoleucita nefelina
sienitos
(corpo ben defj.nido; fã
cies de borda(?) señ
pseudoleuci. tas)

Fåcies caracèeríatìco

REGIÃO DO INTERIOR DO MÁCIçO

Nefelina sieni tos bÍ-
b¡idos
(o corpo mai s i¡rportan
te do Planatto äftorã
desde a Pedreira da
Prefeitur¿,perto då ci
dade de Pocðs de Cal--
das, até aproximadanen
te o Morro do Serrotc:

Fã.cie e carac ëenis bica

Pscudoleucitas globulares-arredondadas(raramente idiomórficas),de atã l0-15 cm:às ve¿es,até 5ot da rocha' I'latriu hipidiomôrfica fina a médiai ocasionalmente porfirítica con FKcentinétrii;o. px isorado, escasso, e parhetas de bio. Intercrescimentos i¡regulares deFK e ne cofl¡o ,'manchas', de pseudoler¡cita.Sen Sl,lR. Ver noda (anostra s: 4BZE, 4gZD.).

Resumo das características nacroscópicas

REdIÃo Do MoRRO Do SERRoTT,

Nefel. ina sienitos con
eudidlita do Serrote
(corpo bastante homo-
geneo,donina o fácies
caiac terÍs t ico)

Få.ci e s oa rac te rí s t ì, cc

Nefelina sienitos
cinzas do Se¡rote
(pequeno corpo com for
ma aproximada dc diquõ,
em pa r te I im i t3do pof
falhas(?)

Fãcie s earac terís tiàc,

Nefelina sienitos con
bioti ta do Serrote
(corpo em contato com
ôq ñÞfâìih. éi--¡+^.

com eudialitai pouco
lromogeneoima¡ def ini-
do, em pârte afloranen
tos escassos)

Fãciee con bíot¿¿a
(partc- setentríonal do

corpo )

Fãcíes con^bíotita e pì-
toae4Lo

(parte neridionaL do
cotpo )

Rochås de granulação n6dia e Srossa 'com textura foiaÍtica inequigranular,ocasionalmente
com tendência porfirítica (FK centirnétrico), TÍpico aspeqto ,,r"nJ¡"0o,, e cor doninante esbranqui,çada a cÍnza-rósea, FK mai.ores, cinza_róseosi FK menores, ne, etc., 

"r;;;;;;;;;.;;.Leqcocráticas' px como pequenos agregacios irregulares,Às vezes, natrolita secundãria cononanchas características nôlron-anareladês..sMR raros ou Âusentes. ver modâ(anostras I zJs,236, 3?).
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Rochas naciças de textura foiaítica' algo inequigranulares; cor esbranqulçada doninante.FK idiomórficos. brancos, centinétricoi, tabulares-placóides; ne, etc,intersticiais" px
prisnático, cristais isolados. Eud em escassos cristais isolados(l-3r).Distribuição ir-regular de eud .e outros Sl,fR¡ M t5:10T. Ve¡ noda (amostra: J64).

Rochas maciças de cor çinza escuro con te4tura hipidionórfica, granulação média a gros_
sa. FK cin¿erÌtos' hipidioniórficos.. px como agregados, bio intersticial. sen sMR; as ve_zes sulfetos cono acessõrigs, À{ !10-lS. Ver.noda (anostra fzA).

Rochas maciças de cor cinza escuro, hololeucocráticas. Texturs hipidiomórfica de granuração módia a gÍossa, con FK irregurar-p1acóide, en parte poiquilítico. Ra¡a bio,geralmente cono. único nãfico (J-st),de cristribuição homogðnea. em I,ânj,nas i."r"d"r-;;'";;;:
gados. Sem SÀtR. Ver noda (amostrå: Jjl),

Rochas leucoc¡áticas com textura hipidiomórfica a foiaÍtica, gr¡nulação média a grosså,con FK esbranquiçado-cinzento, px prisrnático e agregados de bio. Ãs vezes.com surfe_tos (piritâ, pirrorina?), Ver moda (anostraiJrl).



Tabela I (continuação)

Corpos e Fácies

Nefelj.na sienitos por-
firÍticos do Serrote
(vários corpos Þeque
nos, intrusivos en-
tinguaítos; Íluito ho
nogeneos faciologicã
nente)

F å.cí e e eanac te ní a tí co

REGIÃO OCIDENTAL DO ANEL

Nefel.ina sienitos oci-
dentais con fluorita
(corpo na forna de di-
que,alongado por vá-
rios kns, em contato
quase di¡eto con enba-
sanento i fac iologica-
nente honogeneo).

Fácie¿ caracteríaèico

Nefelina sienitos oci-
denrai.s con eudial.ita
(corpo f ac iologicanen-
te muito heterogêneo;
alternam-se af toramen-
tos com 2-3X de eudia-
Iita c outros sem eu-
dialita.^floramentos
cscüssos,geralmente
hlocos roIados.Vários
çorpos pcquenos,dife-
rentes ?) ,

Fá,cie e canac terí etieo

Fãciee rieo en eudialíta

Få,ciee een eud.íaLíta

Nefetina sienitos
finos ocidentais

Fã.cí s a c anac te pí e ti co

Rochas porfirÍticas con FK brancos, centimêtricos, plac6ides e idiomõrficos, en natri¿fina a nédia. con FK menores, ne, pouco px prismático e natrorita secundária de aspec-to vítreo.Fenocristais de FK, s¡ proporções de Ls_401, freqt¡entemente orientådo. M -S,Ver noda (anostfa: JóA).

NORTE

Resuno das ca¡acterÍsticas macroscópicas
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Rochas de cor cinza claro, hololeucocráticas. Textura hipidiorn6rfica inequigranular,
nédia a grossa. FK centinétrico a nirinét¡ico, irregular. Escassa bio (I-51),en agre
8ados, com opacos associados. Rara fluorita cono acess6rio constante. sen sMR. ver
noda (amostra: SZ5).

Rochas con textura foiaítica. granulação nédia a grossa, tendência porfirítica. Fr(
tabular' ató centinét¡ico, con FK nenores, ne e px. px prisnãticos isolados. Eud e
outros sMR escassos (2-3f), con'o cristais intersticiais lieterogeneanente distribuÍ-
dos. M tl0. Ver noda (anostras: .5Jg. 5Jr).

Rochas naciças com textura foiaítica, granulação média a grossa. px prisnático, Eud
intersticial cono cristais isolados, localmente até l0t.

bio - biotita
eud - eudialit.a

Rochas parecidas aos NeS finos do Anel Nortei naciças de granulação fina a nrédia.Textura foiaÍtica a hipidiomórfica. px prisnático, Eud ausentei outros SMR raros,
M r l0-15. Ver noda fenoctro. szrì

Rochas ci.nzentas con textura foiaítica
finos do Anel Norte. px prisnático (s
(amostra | 5J0).

FX. feldspato potássico

M. índice dc coloração

ne . nefel ina

NeS = nefelina sienito

fina. Macroscopicanente senelhantes aos NeS
ató l5t). SMR escassos ou ausontes. Ver moda

pr . piroxênio

SMR = silicatos de netais rsros



Corpos

Fãcies

^nìos 
tras

Fetdspato potássico

Nefel.irn

Albita
(1

i\Iìa Icr¡¡[ì

Sodal i tae

Piroxênio
tuìfibõIio
Ilioti ta

'[itanita, Fluo¡i¡a,
iìr'ãos oprcos

:i¿lLcatos dr,: metais raros
princi.palmente eudialita
p¡incipalnente q i rr¡¡rcr r tac"
or r t ros^

Lujauríticos ocidental e oriental

'l'a be 1a 2

AnáÌises ntoclais de nefelina sienitos de poços de Caldas

Nefelina sielri
Lujauritos tos traquitói= Chibinitos Gr¿rn' Gran. Gran-- deà grossa nédia grossa

I II I II

1îi[!) na,l!) taeot 764(r) ,iit!]
38 ,2 4ó,0 49 ,3 49 ,2 59 , 0

24 ,8 24 ,9 27 ,7 30 ,2 18 ,64

0,8 r,0 2,2
tr 8,8 8,5 7,3 rr

tr 0,2

Nefelina sieni
to. linro.--äå Chibinitos dc Chibinitos

Anel Norte 
- tsoteÌhc.s orientais

27,3 l7,t 8,6 5,8
0,7

b, c:
a:
b:

d, e:
t::

333f!] 126(L) 4ro(z)

58,4 52,8 45,4

3s, ga 34,9c 24,Ba

nefelina com abundante alteração; inclui ãs vezes alteraçào
predominância de natrolita ou natrolita e analcima:
princi pa lrnente cancrinitâ ;

aLtelação t1e natrolita e cancrinita, com ou sen analcima.
analcirna ou sodarita en grãos idiomõrficos a subidiomõrficos
inclui astrofi litâ, Ìamprofilita, rinquita e outras espécies

1,6

r,4

1,6 4,1

0,8 0,8

G:an.
medra

10. r

462(I) 543(1)

sr ,7 54 ,0

34,9 3t,94

t,0
1,8 tr
c,2 tr

4,2

1,1

0,9

Pseudoleucita
nefelina sie-
nitos (matri z)

oa

4,4

0,2

3,0

t,ó

17 ')9,4

0,3

i,0

7,9

4,0

Nefelina sieni
tos finos dõ

Anel Norte

4828(I)
482D(z)

ó1,0

33, 2b

t\ ¿.

tr

1,6

7,L

tr

0,4

L,2

9,1

540(r)
54 1 (1)

50 ,3

36,04

1,9

tr

0,5

5,2

2,8 0.4

0,8

3,0

1,0

3,8

0,4

não identificadas.

8,2

0,2

?^

1,4

!
o\
O
I



Tabela 2 (continuação)

Cor¡ros

hacres

Antost ras

FeLdspato potássico
Nefelitra

Al bita

^na 
lc inad

Sodal itae

Pi ro-xônio

A¡fibótio
Biot ita

'l it¿¡ni trr, Fluorita,
(ìrlos o¡t;tc<ts

:;1'. L i t:al,os ,le me taís nqyos

Eudiali ta
Giaùìetita
û¡t rosf

Nefelina sieni
ros híbridoõ

(ir.ul. cl-ult'

erÒssa I llì¿ a
" grossa

3litil 3?o)

55 , 2 55,4

31,7c 27.6

Nefelina sie
nitos con eE
dialita dõ

Serrotc

Gran.
grossa

36 4 (2)

58 ,4

29,0c

Nefclina sie
nitos cinzaã
do Serrote

r.O,t t5,3

Nefelina sieni
tos con bioti-
ta do Serrote

(lt ¿rn. C¡ an.
grossa né¿ia

3t1(1) 314(r)

58 ,7 53,4

30 ,0c i5 , 5c

778(1)

52,9

29, ól'

3,0 2,8

9,5

Nefelina sie
nitos oorfil
ritico' dc

SeÛote

0,9

t5,4

t,3

0,8

Nefelina sie
nitos ocideñ
tais ccrn-
Fluor ìta

2,9

0,2

358 (L)

58 ,4

-l4. ra

1,9 5,8

2,6 3 ,0

0,8 2,3

Nefelina sieni
tos ocidentai;
com eudialita

Gran. Gran.
grossa média
(porfi (de
rÍticã) bor<ta)

ïiiil 5zz(r)

54,4 53,0

31 ,3â 3i ,0
1,2

tr
0,4

11,0 t0,5

tr

525 (r)

65, 7

\)L

Nefeli¡r,a sie
nitos finoî
æ identais

0,3

L,2

0,7

530 (l)

45,6

34 ,6c

0,9

tr
t,6

t3, l

0,6 0,2

1,4

0,2 I,8
I,l 1,9

0,6

2,4

L,2

I

ts
t



FELDSPATOS ALCALINOS: QUIMISMC), ESTADO ES'IRUTURAL E PFTROLOGIA

Nos nefelina sienitos de Poços de Caldas,os feld:
patos são os minerais mais irnportantes, jâ que constituen aproxi.
maclamente 2/3 dessas rochas. Em geral dominarn os feldspatos ri-
cos em K, aqui denominados de feLdspatos potã.ssicos, sendo aLbi
ta tara ou mestno inexistente na maioria dos tipos petrográficos
analisados.

CAPÍTULO 3

Antes de discutir o quimismo e as feições ópticas
e cristalográficas dos feldspatos alcalinos (feldspatos potássi-
cos e albita), é úti1 fazer-se um bTeve resumo das suas caracte-
rísticas gerais, tanto quírnicast quanto estruturais, recorrendo-
-se à nomenclatura adotada na literatura universal.

3.1. QUÍMICA E ESTRUTURA

Em termos gerais, a estrutura dos feldspatos con-

siste de unidades tetraédricas (Si,A1)04 unidas pelos vértices,
formando um arcabouço tridimensional de tectossilicato, com cavi
dades relativamente grandes ocupadas pelos cátions, essencialmen
te K,Na e Ca nos feldspatos alcalinos. São as chamadas posições
lvl com coordenações octa6dricas ou superiores, Esses sítios podern

ser também ocupados poï outros cátions, notadarnente Ba. Este e1g

nento -e f.acilmente incorporado ã estrutura dos f eldspatos, face
ao fato de possuir a mesma caTga que o cá1cio e um raio iônico
semelhante ao do potássio. Segundo Heier (1962), não existem ra-
zões cristalogïáficas indicando que o cálcio deva ser rnais abun-

dante que o bário nos feldspatos alcalinos; a1iás como observa-
do por Herz e Dutra (1966) e Snith (1974b), nuitos feldspatos pg

tássicos possuem teores maiores em bário do que em cã1cio. A1óm

do bário, outros elementos traços poden ocorrer nos feldspatos,
chegando mesmo a adquirir a importância de eJ.ementos meliores; es
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te é o caso do Sr, um elemento bivalente possuindo raio iônico
intermediário entre o do cã1cio e o do potássio (snith , rg7 4b ) .

0s mai.ores teores de estrôncio e menores de bário ocorrem nos
feldspatos contendo quantidades de potãssio relativamente bai-
xas (Long, 1978). 0 teor em sro nos feldspatos varia entre 100
e 2000 ppm (smith, 1974b), conquanto concentrações mais eleva-
das, da ordem de 0,5% em m6dia, tenham sido determinadas poï
Heier (19óó) ern nefelina sienitos da região de stjernöy, Norue
ga.

Nas unidades tetraédricas, as posições coïrespon-
dentes, denominadas de sítios T, podem seï ocupadas adicionalmen
te poï pequenas quantidades de Fe3*. Teores de Fero, de até 1,0%
foram encontrados por Nash et aL.(I969)em anortoclásios de lavas
fonolíticas do vulcão de Mount suswa, Kenya; contudo,a maioria
dos ortoclásios e rnicroclínicos cont6m 0 ,zeo ou menos de Feror.

Independentemente dessa dis tribuição de câ,tions r

tem-se também un ordenamento na posição de Si e A1 na estrutura
dos feldspatos. Nestes, as caïacterísticas cristaloquírnicas ïe-
querem que a relação si:Al seja sempre mantida em s:1, não ob,
tante o ordenamento relativo desses elementos nos feldspatos tr.
c1ínicos mostre-se diferente do ordenamento nos monoclínicos.Nos
esquemas da Fig"5 (Ribbe,1975), observam-se os quatro sítios pos
síveis (Tr0, T1r, TZ0, TZ*) para o alojamento de A1 em cada anel
tetra6drico do arcabouço dos tectossilicatos"

Nos cristais de menor simetria, coïresponclentes
ao grupo espacial triclínico cI (Fig. 5c), o A1 concentra-se no
sítio T10, uma das 4 posições estruturais possíveis (tl0 e

acham-se relacionados pelo centro de simetria).No entanto,
ã possibilidade de substituição de si por A1, este ú1tino pode
preencher qualquer das outras posições tetraédricas at6 o limi-
te em que cada sítio T aparece estatisticamente ocupado por A1
atravós da estïutura, mantendo sempre as proporções estequiorné
tricas de r/4 A1 e 3/4 si. Neste caso, todas as posições tetraé-
dricas tornan-se equivalentes e a simetria passa a ser monoclíni

T., 0c

fac e
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Trm

ïo

cTem

Arcabouço tetraédrico dos feldspatos (reprodução de
Ribbe, 1975).
parcial idealizada, no plano (00ì), na qual identif i-

enclatura dos diferentes sitios, tais como aparecem em
iclinicos; b) Nos feldspatos monocìínicos (grupo espa-
o aìuminio não tem localização preferencial, existin-

o, somente 2 sitios diferentes, T,, e Te, Na figura os
ecem diferenciados para permitir å comfiaração ðo* cris
nicos; c) Nos cristais de microcì ínio mãximo (grupo eî
, o alumínio concentra-se nos sitios T,'0 (círculo u"l
ece também nos sitíos T,0. duvido ao céntro de sime-'
sentado por pequeno ciréulo no interior da unidade es-
ocupação das pos i ções tet raéd r i cas , em termos da pro-

de encontrar-se aìumínio em cada sÍtio estruturaì, é
pé das f iguras.

t¡m=taO=f2m"0.0

. T20c
iÀ

{È

f
o

TlmC

o)

I

t1O=t¡OC*1.0

[rI

Tro

Tzm

plano de sjrretria

Tr0c

tro=tlmi t20=t2fi'ì

2tr )0.5 ; |lp = 1"0 - 21r

TsOc

Trme

b

Figura 5 -

a) Projeção
ca-5e a nom
c r i s ta i s t r
cial CZln),
do, portant
sítios apar
tais tricli
pacial C I)
zio) e apar
tria (repre
trutural).4
babilidade
i nd i cada ao
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ca de grupo espacial cT/n (Fig, 5b), surgindo um plano de si-
metria e um eixo binário, ausentes no grupo espacial C1-.

Com a letra t (ninúscu1a), identifica*se a proba-

bilidade de encontrar A1 ocupando uma determinada posição(Kro11,

197I; citado em Ribbe, 1975), ta1 QU€, por exemplo, tlo represen

ta a probabilidade de encontrar-se A1 nos sítios T10' No esta-
do estrutural totalmente ordenado, chamado de "microclínio máxi

fto", tem-se tro=1,0 , t1t= t.o = tZ^ = 0,0 ; o outro extremo r o

estado totalmente desordenado, ou da "sanidina de alta tempe:.a

tura", possui 2tI= 2tr=0,5; jã na "sanidina de baixa temperatu

ra" e no "ortoclásio" 2rI,0,5 " 
2t2 = 1,0 'ZtI,

A caracterizaçáo do estado estrutural dos feldspa
tos alcalinos pode ser feita em função das propriedades ópticas
e, principalmente, cristalográficas.

3,2, QUIMISMO DE FELDSPATOS ALCALINOS DOS D]FERENTES FÃCIES

NEFELINA SiENITOS DE POçOS DE CALDAS

aos feldspatos potássicos analisados. São feldspatos potássico-
sódicos pertencentes óptica e estruturalmente ã série microclí
nio-oTtoclásio, comumente ricos em KZ0, portadores de teores de

NarO raramente excedendo a Zno, e com cã1cio presente ern quantida

des muito pequenas ou mesmo aparecendo como elemento traço. F"I
ïo, provavelmente como FerOr, e exíbindo coordenação tetraédricq
é encontrado na maioria dos cristais, onde ocorre substittrindo o

alumínio. Não obstante, existe a possibilidade de que em alguns

En geral existem várias característícas

feldspatos parte do FerO, detectado seja devido ä presença

partícu1as finíssimas de óxidos de ferro.

1+. 
As Somas catiônicas dos elementos nas posições T

(Si,41, Fe'-) aproximam-se de 16 (Tabelas 3 a 13), uma vez ca1-

culadas as fõrrnulas na base de 32 oxigênios ' do mesmo modo que a

soma nos sítios M responde ã estequiometria.

DE

conuns

de



Em alguns fãcies petrogrãficos encontïa-sê,
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em

quantidades subordinadas, uil tipo granular-tabular de albita pra
ticamente pura (98-100% de Ab), aqui chamada de aLbíta tabuLaz,
para diferenciâ,-ra da variedade pertítica, Esta albita, de di-
mensões semelhantes ãs dos outros grãos da rocha, forma cris-
tais frescos e geminados segundo as leis da albita e albita
Carlsbad, de hábito geralmente tabular e bordas irregulares a on
dulacias; na maioria das vezes, encontra-se parcial ou totalmente
inclusa em cristais maiores de feldspato potãssico (Fotornicrogra
fias 12 e 13).

0s resultados da anã1ise dos feldspatos potássi-
cos obtidos com a rnicrossonda integram as Tabelas 3 a 1S, junta-
mente com as f6rmulas estruturais e pïoporções moleculares de
ortoclásio, albita e anortita, eue, por sua vez, apaTecem repre-
sentadas no diagrama ternário da Fig.6. os dados relativos ã a1-
bita tabular constam da Tabela 14,

Cabe mencionar que todas as rochas portadoras de
albita tabular cont6m tarnb6rn feldspato potássico pertítico. Este
intercrescimento 6 muito heterogêneo, porquanto a distribuição
da albita pertítica afigura-se irregular, tanto dentro de um de-
terminado cristal , como no corpo da lârnina; em geral os cristais
pertíticos encontram-se próximos aos da albita tabular, indican-
do qlle essas f as es guardam relação gen6tica entre s i " A distribr.r:i
ção homogênea da albita pertítica através de todos os cristais
de feldspato potássico somente foi observada nos nefelina sieni-
tos finos do Ane1 Norte. Nessas rochas foram tamb6rn reconhecidas
estruturas de intercrescimento,sugerindo a substituição de felds
pato potássico por albita. Algumas poucas tentativas de determi-
nação com a microssonda da composição da albita pertítica reve-
laram tratar-se de albita sódica (aproxirnadamente Abgg),semelhan
te no quimisno ãs albitas tabulares.

A seguir, acham-se resumidas as características
químicas dos feldspatos de diversos coïpos de nefelina sienitos.



Fotomícrograf ias l2 t3 Re I ações tex tu ra i s ent re fe I dspato
potãssico e albita tabular

l2' Cri stal tabu lar de albi ta com gemi nação pol iss íntéti cê em

contato com feldspato potássico em lujaurito ll. Nota-se
que nas proximidades daquele cristal, o feldspato potãssico a

presenta pertitas de contorno irregular (branco) e abundante
alteração fina; nessa região ocorre também geminação múltipla.
X 32; nicóis cruzados; fi ltro branco.

l3- Cristais de feldspato potássico (cinza) e albita (branco)
em nefelina sienito ocidental com eudiaìita. As placas

menores de albita, de contorno mais ou menos irreguìar, estão
i ncl u ídas no fel dspato potáss i co. Nota-se a presença de abun-
dantes pertitas do típo colar (stz,tng) ìocaì izadas perto dos

cristais de aìbita. 0 feldspato potãssico possuí geminação em

grade boa e muito f ina, porém, não visivel na fotomicrograf ia.
X 25 ¡ nicóis cruzados, fi ltro branco.
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1. Corpos lujauríticos ocidental e orientgl. Os

vários fãcies que constituen cada um desses corpos mostram- se
nuito diferentes tanto no que se refere ã texturar quanto ã pu-
trografia, conquanto os feldspatos potãssicos guardem semelhan-
ças químicas (Tabelas 3 a 5; Fig. 6, nes 1,2,S). Zoneamento quÍ
mico foi reconhecido nos feldspatos dos lujauritos I, de granu-
1ação grossa, e nos dos chibinitos. Nestes últimos, os núcleos
são mais ricos em Na (Tabela 5, ams. 769 e 4Z) , enquanto que
nos lujauritos I o zoneamento, quando presente, é oscilatório 0

Por outro lado, os feldspatos dos nefelina sienitos traquitói
des e dos lujauritos II são homogêneos"

Contrariamente ãs rochas de granulação grossal
albita tabular está presente nos nefelina sienitos traquit6ides
I e II e nos lujauritos II. As análises (Tabela 14) indicam va-
lores de 98-100% para a molécula de albita, ou seja, eue
trata do membro albita pura. Ilma única amostra de rocha de gra-
nulação grossa, um chibinito encontrado perto do contato com

tinguaítos (am,J 42) , äpïesenta ripas idiorn6rficas finas de albi
ta.

2, .Nefeli.na sienitos cinzas do Anel Nortg. Ape-
sar da granulação grossa dessas rochas, com cristais atingindo
atê 2 cm, os seus feldspatos são quimicarnente muito homogêneos
(Tabela ó; Fig. ó, ne 4), com apenas uma única amostra (500 ) a
presentando núcleos mais sódicos que as bordas.

3. Chibinitos de Botelhos e'ciribinit_os or_ign-
taiå. Ã exceção apenas de duas amostras do corpo de Botelhos
(462 , pequeno afloramento isolado em tinguaíto,(ver Fig"S): 480
tipo pegrnatóide), que se apïesentam mais enriquecidas em Nar0
(Tabela 7; Fig.6, ne 5), as demais possuem feldspatos de compo
sição quÍrnica homogênea. Albita tabular ocorre somente em amos

tras perto do contato com o tinguaíto.

analisadas três amostras de

SE

4 " Nefelina sienitos finos do Anel
feldspatos pertíticos

Norte. Foram
(Tabela 8;



I ¡ 
corpo ocidental 

Il II
46a 46b iJ4 l6t 126

ZL
sio2 64,3 64,3 64.2 64,7 ó4,-s b4,7
Alzos 18,0 r8,t I8.r 18,0 18,1 18,2
Fero, I 0,54 0,59 o,óB 0,46 o,5B 0,66
cao 0.03 0,02 0,t3 0,03 0.0t 0,02
Nato t,os l,os l,s7 r,8s 1.54 I,52
Kzo 15,8 15,6 t4,s 14.3 l1,s L4"4
Toral 99,72 99,66 99.0s 99,34 99,25 99,50

F6rmula estrutural2

si 11,946 l!,94Ì 11,950 II,992 t:-.g74 11,975
A1 3,9St 3,970 3,9éS 3,s2g 3,9s4 3.9ó2
Fe 0.076 0.082 0,095 0,063 0,08t 0.091
Ca 0 .00ó 0 ,004 0,00ó 0 ,006 0 , û0ó 0.004

u.r.i ö 0,378 0,568 0,ó65 0,SS5 0,545
K 3,744 3,ó93 3,442 3,382 3,.434 3.599

zr 1s,973 ts,993 i6.0i0 15,984 16,009 tó,02ó
xJ 4,rz| 4,ojs 4,016 4,05j 3,99s 3.948

or4 9t. t 9l , t 86,4 g4 ,z 8ó,7 86 .8

^l) 8,'/ 8,8 l.1,4 15,6 t3.t IJ,l
An 0 .2 0,1 0 ,2 0 ,2 0,2 0,1

Observações váIidas para todas as tabelas de feldspatos;
l) l;€ (rota 1) calcLrlzrrlo como Fe2O3.
2) unidade te cárculo adorada pr." 

" fõrmula cstruturar = 32 0xigênios.3) Posições estruturais: Z = r Si, Al, [e e X =, Ca. N¿, K.4) Porcentagent en pcso.

Tabe I a .',

Composição quírnica de feldspatos ¡rorrÍssicos cle corpos lujauríticos _ Lujauritos I e II

5) lv = núctco; B = borda dos cristajs' z = zonas de difcrente composição em cristais com zoneanento oscilatório.

Z

64 ,4

r8,2

0.28

0,02

û.52

15,8
qQ 7 ?

I
505

z

64 ,8

l8,3

0 .09

0 ,05

15.0

99,56

Corpo oriental
I

175

64 ,I
18, r

0.53

0.03

r .38

r5.0
99 ,84

II

64. I
r8,2

0.76

0 ,02

I ,65

14.5
99 ,93

11 ,99 3

3,989

0.05.9

0,004

0,189

3,752

r6,021

3,945

95,4

4,5

0,r

r1,989

5.993

0.012

0,00ó

0,479

3,539

1S,994

4,024

91,ó

8,2

^1

1r,978

5,939

0,074

0.006

0,¿t97

3, s4t

r5,991

4,044

88 ,2

r1.6

0,2

t1.951

3,958

0 ,105

0,û04

0. s90

5,4t5

ró,014

4 ,009

85.9

t4,0

0,I

I

C¡.
Îc)
I



Tabela 4

Composição quírnica de feldspatos potáss j-cos de coïpos 1uj auríticos:
Nefelina sienitos traquitóides I e II

Corpo ocidental CorPo
or i enta 1

sio2

41203

F"zos

Ca0

Na, o

Kzo

Total

I
10.1

64 ,2

18,0

0,61

0,02

1,81

14 ,6

99,24

II
138

63,9

18,3

0,78

0,03

1 ,89

14 ,6

99,49

F6rmula estrutural

11,975

4,009

0,108

0,006

0,676

3,459

I5,gg2

4 ,I4T

84,3

15,5

0,2

Si

A1

Fe

Ca

Na

K

-7 0-

IT

104

64 ,7

19,1

0,90

0,03

1 ,61

14 ,6

99,94

II ,942

3,950

0,095

0,004

0,654

3 ,469

15 ,97 7

4 ,I26

84,9

15,0

0,1

Z

X

Ô4^¿1ô

64,4

Ig,2

0,60

0,03

1 ,66

74 ,2

99,09

Or

Ab

An

11 , 94B

3,937

0,722

0,006

0,575

3 ,439

16,007

4,0r9

86 ,2

13,6

ñ)

11,957

3,991

0,084

0,006

0, ó00

3,367

16,022

3,973

85,5

14 ,3

0,2



Composição quÍmica de

si02 64 ,7

Arzos 1g ,6

FerO.' 0,09

Ca0

142

Tabela 5

feldspatos potássicos
Chib ini to s

N

65 ,0

18,2

0,44

0 ,03

1 ,88

L4,6

100 ,15

Naro

't ao

B

64,6

18 ,1

0,44

0,03

0,79

15 ,4

9g ,55

Kzo

Total

Corpo ocidental

0 ,10

16 ,6

100 ,09

NB

ó4,g 64,3

18 ,0 Lg ,2

0,37 0,46

0 ,02 0,03

L,46 t ,76

14,6 15 , g

Si

A1

Fe

Ca

Na

K

47

de corpos

11 ,969

4 ,049

0,0r2

-7 7-

AEt¿

1uj auríticos:

11 , 
gó5

3,946

0 ,061

0 ,006

0,672

3,435

64,3

18 ,3

0,22

Fórmu1a estrutural

0 ,039

3,907

76,029

3,945

99,1

0,9

173

Corpo
or i enta 1

224a

z

Å

99,25 99,55

11 ,995

3,965

0,062

0,006

0,290

3,650

63,9

r8,2

0,27

0,0?

0,25

16,5

99 ,14

Or

Ab

An

0,46

16,4

99,69

12 ,011

3 ,939

0 ,051

0 ,004

0,526

3 ,455

63,6

18 ,0

0, 11

15 ,972 76,022

4,113 3,936

11 ,950

3,992

0,064

0,006

0,272

3,754

84,3

15 ,5

0,2

0,22

\7,8

99,73

11 ,954

4,0I4

0 ,031

93,7

6,7

0,2

1ó ,001 16 ,006

3,995 4 "032

11 , 94g

4,077

0,037

0 ,004

0 ,091

3,944

1ó, 003

4 ,039

97 ,g

z,r

0,1

0 ,16ó

3 ,991

15 , 
ggg

4 ,047

96,1

3,9

87 ,4

72,5

0,1

rr,924

3,974

0,016

93,4

6,4

0,2

0,090

4,254

15 ,914

4,336

98,2

1,9
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Composlção quÍmica de

r 1-l l'1

,.,.

') ¡""

sio2

4i203

Fer0,

CaO

'\ar0

Kzo

Total

,t9

64,2

18 ,0

0,56

Tabela 6

feldspatos potássicos

cinzas do Anel Norte

1?1
.Lù.7

64,2

17 ,7

fJ,47

0 
"02

0,20

16,5

99 ,09

49a

64,3

18 ,3

0 ,46

0 ,02

0,17

16 ,6

99,85

16,7

99 ,46

20 5b

ó3,9

18,3

0,30

0 ,02

0,28

16 ,3

99 ,10

Si

A1

Fe

Ca

Na

K

Fr1

63,7

18,2

0 ,44

0,0?

0,37

16 ,0

98,73

de nefelinas

11 ,985

3,952

0 ,078

.L/O

63,9

18 ,1

0,67

0 ,02

0,39

1ó,3

99 ,38

-7 3-

12 ,019

3,903

0 ,066

0 ,004

0,073

3,939

sienitos

ijórmu1a estrutural

/ 2qaùL

64,g

18,0

0,20

0 ,04

0 ,68

16 ,1

99 ,92

Z

X

11,951

4 ,003

0 ,064

0 ,004

0 ,061

3,934

1ó,018

3 ,999

98 ,5

1,4

0,1

3,974

50 0b

64,4

18 ,1

0 ,33

0 ,03

r 
"77

15 ,1

99 ,13

16 ,015 15 ,988

3,974 4,016

0r

Ab

An

11 ,951

4,025

0,042

0 ,004

0 ,103

3 ,886

16 ,018

3 ,993

97 ,5

2,4

0,1

100 ,0

11 ,950

4,0r7

0 ,063

0,004

0 ,134

3,824

16 ,030

3 ,9ó1

96,7

3,2

0,1

11,936

3 ,983

0 ,094

0 ,004

0,141

5,880

16,013

4,025

96 ,6

3,3

0,1

98,2

r,7

0,1

12 ,011

3,933

0,028

0 ,009

0,245

3,813

15,972

4,066

94 ,1

5,7

o)

11 ,981

3,974

0,047

0 ,006

0,423

3,583

16 ,002

4,OIZ

89,9

10 ,0

0,1



Conpo s iç ão qu ími c;r de

.4 l0

si02 ó5,0

41203 19,3

F"203 0 ,22

CaO 0 ,01.

NarO C) ,19

KzO 16 .4

Total i00,12

¿i 11b

ó4 ,6

18.0

0 ,09

0 0'r

fi ,)r)

1ó,5

99 ,49

Tabel ¡r -

Botelhcs

476 462

ó4 ,5 65 ,0

lg,0 lB,ó

0 ,I7 0 ,34

0 ,02

0,08 2.15

ló,6 f3,7

:99,15 gg,g1

f e ldspatos po iãs s j co,-s

Si

A1

Fe

Ca

Na

K

I D t¡a2.i

64 ,9

lB,5

0,47

0.02

2 .tLl

15.2

aq )R

de chibini tos

12,003

3,987

0 ,031

0,002

0,0óB

3,862

-7 4-

64 .2

18,4

0.28

0,01

0,52

16 ,4

99 ,91

0rientais
tra^¿ùu

64 ,4

18,5

0 .07

| 2 ,029

3,937

0,012

0,002

0.106

3,926

Fórmr-¡1a estrutural

z

12 
" 012

3,9ób

0.023

16,021 15,979

5,95¿ 4 ,U'q

a/1 ?

64 ,1

18,ó

0,07

11 ,949

1 ,027

0,048

0,004

tì .76i¡

Jr;-l

1ó .018

1 r)qr

81,b

18,3

0,1

0r

Ab

An

0,030

3,955

16 ,001

3,995

qai

0,7

9g ,3

1,6

0,1

t1 qÁ¿

4"0i6

0 ,0ó5

c,004

0.78.1

3,1.l1

r6.045

3,Bgg

SO.B

19,1

0.1

0,35

16,ó

qq q7

97 ,5

2,4

nt

0,17

16 ,6

99,54

11,929

.'-l . uJ.)

0,035

L).002

0ì, Ì8!)

:i, B86

r5.998

4,07:

Q( ¡

J1

0.1

11,944

4 ,050

0 ,009

II,932

4 .084

0,009

0 ,124

3,93t)

16,003

4,054

0 .061

5 ,93:1

16 .025

7' QQ(

9B,b

1,4

ol 'r

?q



Composição química de

si02

Ar203

Fe rO,
Ca0

Naro

Kzo

Total

540

65 ,4

18,8

0 ,46

0,07

3,65

11 ,0

99,38

feldspatospotássicos de

finos do Anel Norte

548

Tabela I

N

ó4 , g

18,3

0,04

0,02

1,55

15,4

100,11

Si

A1

Fe

Ca

Na

K

B

65 ,0

18,3

0,04

0,01

0,77

16 ,2

r00 ,32

nefelina sienitos
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L\ ,942

4,043

0,063

0,014

I,293

2,572

N

64 ,6

18,4

0,33

0 ,02

T,7L

74,7

99,76

Fórnula estrutural

54L

Z

X

11,952

3,990

0 ,006

0,004

0,556

3,634

B

64,2

I8.2

0,24

0 ,02

0,gg

I5,7

99,25

Or

Ab

An

16,049

3,879

11, gg1

3,97 4

0,006

0,002

0,277

3,817

67 ,6

32 ,0

0,4

15,949

4,r84

11 ,9 33

4,0I2

0,046

0,004

0,614

3,472

87,3

L2,6

0,1

15,971

4 ,096

11,955

4,003

0 ,034

0,004

0,322

3,74r

93,6

6,4

15,gg1

4,090

85,7

14,2

0,1

15,992

4,067

92 ,4

7,5

0,1
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Fig. 6, ¡e 7) , tomando-se aS devidas providências con vistas ã

obtenção da composição total dos crigtais. Na amostra 540 , o

f eldspato possui 67 ,6so da rnolécu1a de ortoc 1ásio e não apresen

ta zoneamento" As outras duas (541 e 545) contèm feldspato po-

tássico zonado, com valores aproximados de otg6Abt+ no ccttt¡'o

dos cristais e Org3AbT nas bordas, além de abundante albita ta'

bular (Tabela l4).

5. PseudoleuciJa nefelina s,ienit.os. Este corpo

possui feldspato potássico tanto nos agregados de pseudoleucita,

como na matriz. As rochas são comumente de granulação n6dia a

gïossa. corn textura dominante do tipo foiaítico. Somente foram

realizað.as aná1ises nos feldspatos da mattiz QUê, além da compo

sição homogênea, são ricos em Or (Tabela 9 ; Fi'g.6 , ne 8) '

6. Nefelina sienitos híbridos. Todos os minerais
destas rochas apresentam consideráve1 complexidade quÍrnica. Nos

feldspatos potássicos, as variações encontradas são de dois ti-
pos: por um la.do , zonalidade marcante, e por Outro' composição

quírnica pouco comum, devido principahnente aos teores relativa-
mente elevados de estrôncio. Em termos de composição, Sr0 al-
cança at'e 1,40% nos núcleos dos cristais, caindo nas bordas pa-

ra 0 ,I2% (Tabela 10) . Como regra, os teores de cálcio são bem

mais elevados que nos feldspatos dos outros nefelina sienitos r

com os seguintes valores extremos: 0,36qo de CaO no centro e

0 ,07 eo rrãs bordas . Bário está presente em quantidades semelhan

tes ãs do cá1cio; contudo, como os dados são erráticos,
deixararn de ser incluídos nas tabelas.

A zonalidade dos felclspatos potássicos ê contí-
nua do centro para as bordas. Em geral os núcleos são mais sódi-

cos que aS bordas, além de possuirem teores mats elevados de

ST, Ca e Ba; quando recalculados em termos dos componentes 0r

e Ab, chega-se a valoreS extremos bastante diferentes, por eXem

p1o, na amostïa 3J a composição dos núcleos é OTSOAb++ e a das

bordas OrrrAbrn" A Fig.7 mostra a relação entre Sr e Ca nos nú

cleos e bordas dos grãos. Ern geral, nota-se maior variação na

e 1es



Compos ição quími ca

si02

Alzos

Fe ro,
Ca0

Na ro
Kzo

To ta1

de felclspatos potássicos

nefelina sienitos

Tabela 9

,4 0 rl?

64,2

IB.3

0,40

0,02

0 ,52

76.2

99,64

Si

A1

Fe

Ca

Na

K

539

64,7

18,0

0 ,5ó

0 ,02

0 ,38

16 ,2

99,86

de pseudoleucita
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Fórmula estrutural

11 ,944

4,005

0,056

0,004

0,190

3,844

16,005

4,038

95,5

4,4

0,1

z

Å

4DO

64,4

IB ,2

0,28

0 ,02

0,51

16 ,1

99,51

0r

Ab

An

11,995

3,938

0,077

0,004

0,136

3,83.3

16,010

3,973

96 ,6

0,1

11,979

3,983

0,039

0 ,004

0,185

3,828

1ó ,001

4 ,0r7

95,6

4,3

0,1



s io2

41203

Fe,0,

CaO

Naro

Kzo

SrO

Total

NB
ó4,9 64,6

r.8,2 18,0

0,50 0,57

0, 29 0,10

3,40 1,64

10,9 14,50

I,3 0,I4

99,49 99,55

Tabela 10

Composição quimica de fctdspatos potiissir:osde nefelina sienitos híblidos

238 31 384

si

AI

Fe

Ca

Na

K

Sr

NB
65,3 64,4

19,4 19,7

0,46 0,58

0,36 0,08

4,76 Z,9t

9,04 rz ,9

r,38 0,33

I00,70 100.90

11 ,941

3,948

0,t)7 4

0,057

r,226

2,562

0,137

15,963

3,982

65,l

?a ó

qc.

NB
64 ,7 65 ,2

tg,I t8 ,5

0,38 0, s3

0,34 0,07

5,II Z,I4

9,3 r3.4

1 ,40 0 ,27

r00,33 r00,lI

Fórmu1a estrutural

11,971

3,929

0,079

0,021

0,591

3 ,434

0,015

15,979

4,061

85 ,3

13,8

0.9

z

..e
Ã

Or

Ab

An

1t,806

4,I35

0,063

0 ,069

1,669

2,084

0,145

ló,004

3,967

53,5

40,4

6.t

11 ,739

4 ,ZZ9

0,079

0 ,01ó

I ,030

2,988

0,035

I6,047

4,069

7 4 ,S

24,r

1,4

0 inclui Sr.

N

65,3

18,4

n qq

0 ,07

3,23

12 ,3

t ,27

100,16

B

65,0

t8,4

0,63

0,08

z,4t

t3 ,7

0 ,23

100,45

tr,792

4 ,094

0,052

0,0ó6

r ,80ó

2 ,1ó3

0 ,148

15,938

4, r83

41,5

5,8

11,950

4,00s

0,073

0,014

0,761

3,tz3

0,028

Ió,028

3,926

80,3

18,4

1,3

386

NB
ó5,r 64,7

r8,5 18,4

0,40 0,44

0 ,07 0 ,09

3,32 1,98

IZ ,0 L3,7

0,27 0,12

99,óó 99,43

1I,938

3,97t

0,08r

0,0r4

I ,t47

2.858

0,028

15,990

4,047

7t,7

27 ,L

L.Z

1l,920

3,970

0,087

0 ,016

0,858

3,209

0,025

15,977

4,108

79,0

19,9

1,1

I1,939 r1,950

5,999 4 ,004

0,055 0,0ó2

0,014 0,018

1,181 0,7I1

2,816 3,235

0,029 0,012

15,993 16,0t6

4 ,040 3,976

70,8

28,0

r,2

82 ,Z

17 ,0

0,8
I\¡
æ
I
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Figura 7 " Relação entre sr e ca nos feldspatos potãssicos dos
nefel ina sieni tos hibridos,

As linhas unem os centros dos grãos (círculos cheios) com as
bordas (X) ,

o,o4

Co
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composição quínica dos feldspatos nas rochas encontradas perto
do contato com tinguaítos, antes qlle nas amostïas do interior
do corpo (3s4 e J86'. ver Fig. 3).

Na Tabela 10 apresentam-se os valores médios para
os núcleos e bordas de cristais representativos, dada a grande va-
riação no quimi-sno e a dificuldade c1e obterem-se os d.ados compl-etos
para cada uma das zonas. Esses resultados acham-se projetados na

Fig.ó, ne 9.

7, Nefelina_s-þgl!p:__qeIß eudiali.ta do Serrote. Os

feldspatos potãssicos destas rochas são muito homogêneos, a1érn

de ricos em ortoclásio (Tabela 11, Fig.6, ne 10). Zoneamento pou
co pronunciado, com os núc1eos mostrando-se mais sõdicos que as

bordas,somente foi encontrado numa únj-ca amostra do coïpo (364),
em feldspatos que ocorrern como pequenas ripas incluídas em nefe-
1 ina.

8. Nefelina sienitos cinzas e Nefelina sienitos
çom bi-otita do llerrote. 0s feldspatos potássicos de ambos os cor
pos são zonados,
bordas dos grãos,
Fig. 6, ne 11) do

dades portadoras
-se no gráfico ne

fácies constitui mais de uma dú,zia de corpos ocorrendo nas ele-
vações que rodeiam o Vale do Quartel (ver Fig"3), apresentando
características petrográficas pouco variadas. Neste trabalho, s9
mente são apresentados os dados relativos ã amostra 358, possuin
do fenocristais tabulares em natriz de granulação nédia ( Tabela
11, Fig. 6, ¡e 13).

com aumento do teor de Kr 0 do centro para
cono é.ben visïvel na amos tTa JZ g

primeiro corpo. 0s dados referentes ãs varie-
de biotita constarn da Tabela 11, e representarn-
12 da Fig. 6.

9" Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote.Este

feldspatos deste corpo são ricos en 0r e homogêneos qr-ranto

quirnismo, com a aná1ise da Tabela I? (Fig. ó, ¡e 14) tomada

10. Nefelina sienitos ocidentais com fluorita

(Tabela 11,
AS

.0s
ao

como



s i02

AIzos

F"2oj

Ca0

Naro

Rzo

Total

porfirítico

358

64,I

l8,I

{,04

o,oz

0,07

t6,7

99,03

Tabela 1 I
Conposição química de feldspatos ¡rotá-ssicosde nefelina sienitos.do Serrote

159

64 ,4

18,4

0,06

0.0I

0,l6

16 ,7

99,73

con eudialita
112b 364

grãos pequerurs
nniorcs inclusões

64.4 64,0 63,8

t8,1 17,9 18,5

0,07 0,2a 0,78

0.01 0,02 0.01

0,r4 0.30 1,88

15.9 16,6 14,0

98,62 99,02 99,97

Si

À1

Fe 3t

Ca

Na

K

I t .996

1 qan

0.006

0,004

0.027

3,995

15,992

4 ,026

99, 5

0,6

0,1

tr,972

4,025

0 ,008

0,002

0,057

3,955

16,004

4 ,OLZ

98,6

1,4

.ctnza

178

NB

64 ,7 64 ,5

r8.2 L7,6

0.34 0.55

0.03 0,03

I.11 0,63

14,5 15,6

98,88 9E,9t

Or

¡:þ

An

l2 .040

s, sez

0 ,009

0,002

0, 049

5, 795

16 ,036

5,844

98,7

1,3

tl .996 1r, E75

3 ,949 4,058

0,028 0,I08

0,004 0 ,002

0,107 0.680

3.968 3.318

15,973 16,041

4 ,079 4 .000

Fór¡nula estrutural

341

64 ,7

18. r

0 ,50

0,02

1 ,40

ls.r
99.82

com biotita

s14 327

tz,0lz
3,983

0. 048

0,006

0,400

3.447

1ó,043

3.8S3

90,0

9,8

0,2

64 ,7

lE,r

0.39

0 .02

r,2z

15 ,0

99,43

l2,041

3.878

0,078

0 ,006

0,229

s,723

15,997

3,958

94 ,4

5,5

0,2

97,5

z,4

0,1

ó4,8 ó4 .5

18,4 18,1

0.44 0.s3

o,02 0.02

1,03 0.55

14.6 16,1

99.29 99 ;8{

31L

83,8

ló, r

0.1

ll,963
3,952

0 ,069

0,004

0 ,504

3,574

15 ,984

4 ,082

82 ,2

1r,7

0,1

12,000

3,950

0,054

0 .004

0,411

3, S40

I6 ,004

3,985

89,5

t0,4

0,I

r1.994 11,978

4.008 3.951

0,062 0,074

0.004 0.004

0,3ó8 0. r97

3,449 3,810

16,064 1ó,003

3,821 4,011

90 ,7

9,2

0.t

93,2

4,7

0.I
I

oo
H
I



Composição

TabeIa 12

química c1e feldspatos potássicos cle

ocidentais,finos e com fluorita

com fluorita
rorùú.)

sio2

Alzos

Fe ro,
Ca0

Na ro
Kzo

Total

64 ,3

r7,9

0 ,4t)

0,02

0 ,71

l5,g

99,13

Si

A1

Fe

Ca

Na

K

nefelina sienitos
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N

65,1

18,8

0 ,44

0,03

2,73

12 ,9

100,00

finos
530

Fórnula estrutural

11,995

3,940

0 ,056

0,004

0,259

3,765

I q, oo.r
LJ 

'JJL

4,027

93,9

6,0

0,1

Z

X

B

64,4

18,5

0,32

0 ,03

0,58

15,8

99,63

0r

Ab

An

11,917

4,054

0 .061

0,006

0,9óg

3,008

16 ã71tw )wJL

3 ,987

7 6 ,6

o7

11,946

4,041

0,044

0 ,006

0 ,207

3,741

1 rl n"'If.v i vJI

3,954

94,9

5,0

0,1



representatlva paTa o agrupamento.

T'rata-se de um corpo corn variações petrográficas bastante marca-
das, semelhante nesse sentido aos chibinitos de Botelhos. Essa

variação reflete-se tamb6rn na composição dos feldspatos. Assim,
conquanto as diferenças entre centros e bordas de grãos sejam re
lativamente pequenas, o intervalo composicional em algumas amos

tras é muito grande, indo de OrnnAbl até OrlZAbZS. Urnas poucas

amostras são ricas em albita tabular. As aná1ises integram a Ta-
bela 13 e acham-se representadas na Fig.6 ¡Ç 15.

12. Nefelina sienitos finos ocidentais. As rochas

11. Nefelina sienitos ocidentais com eudialita

deste corpo possuem textura foiaítica fina, por6m, apesaï do pe-
qlleno tamanho das ripas de feldspato, sua composição 6 varií.
vel, passando de Or ,r{b* nos centros a OrnrAb, nas bordas (Tabg

1a I2, Fig. 6, ne 16). Albita intersticial ocorre abundanternenta

3. 3. CARACTERTSTTCRS ÕPTTCRS

3. 3. 1. Gerninação
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0 hábito mais comum dos feldspatos potassicos nos

nefelina sienitos é o de ripas ou placas alongadastparalelas à

zona {010} dominante nos feldspatos "hipersolvus"
1974a). As geminações simples são freqtlentes, principalnrente se-
gundo as leis de Carlsbad e de Baveno. ,\lgumas variedades, por
exemplo, os nefelina sienitos com eudialita do Serrote, mostram-
-se gerninados segundo Baveno, sendo a 1ei de Carlsbad Tara
mesmo ausente. A16m dessas gerninações. aparece ainda uma outra ì

desenvolvida de forma muito variáve1, eü€ merece descrição deta-
thada. Neste tipo, os indivíduos são muíto finos e irregulares ,

formando "domínios" geminados, eue podem aparecer de maneira re:
trita num cristal ou tornar conta de todo o grão. Os indivíduos
são distinguíveis pelas mudanças nas posições de extinção e pos-
suem limites irregulares, pouco precisos, inclusive quando obser

(Sfrens en,

ou
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Composição

Nefelina sie
ni to traqui:

toides I

16 3

68 ,7

19,4

0,16

s i02

Alzos

F"2os

Ca0

Naro

Kzo

Total

Si

A1

lìe

Ca

Na

K

Tabe 1 a I4
quÍmica de albita
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0,020
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68,6
'lo )

o ??

Lu j auri tos

161
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0 ,34
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0 ,21
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11,5
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Nefelina sie
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1)

98. B

0,3

L)Q 7

4,016
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vados com objetivas de maior aumento. Geralmente essas áreas apg
recem com aspecto "sujo" ou manchaclo, seja por constituirem- se
em locais preferenciais de alteração fina, seja porque a1i se
concentran minúsculos cristais de óxiclos de ferro,produtos de eI
solução. Pouco pode ser dito sobre as relações de gerninação en-
tre os indivíduos constituíntes dessas zonas, exceto que o aspec
to geral é o da gerninação em grade do nicroclínio, com a conse-
qtlente presença das leís da albita e periclínio. Na literatura ,

são escassas as referências a esse típo de geminação. S/rensen
(I974a, p"28) apresenta uma figura ilustrando essa feição, e men

ciona que os diferentes indivíduos encontram-se interpenetraclos
e relacionados segundo a 1eí da albita. Essas áreas com genina

ção rnú1tip1a estão presentes na naioria dos nefelina sienitos de

Poços de Caldas, com exceção das ¿miostras de gïanu1ação fina a mé-

dia dos nefelina sienitos híbridos, onde somente foi observada a

geminação de Carlsbad.

A calacteri zaçã,o e sistemati zaçáo da genrinação

núttipla ð importanter poïque representa, sem dúvida, um indício
de triclinicidade. ìlustrando opticamente o que foi confirmado ?
trav6s de estudos clistalográficos de raios X, ou seja, a exis-
tência, na maioria dos nefelina sienitos, de feldspatos exibindo
pelo menos dois estados estruturais dist intos (ver iten 3.4.2
relativo aos estudos de raios X).

0s diferentes tipos p¿rssíveis
sao os segurntes.

de caracterização

Geminação muLtip'La inc",p'i¿nte; r.rtdi víduos peque-
nos e irregulares, interpenetrados, constitr-iindo áreas esparsas
dentro do cristal; fora dessas áreas, o cristal possui extinção
"re1âmpago", é timpo e sem geminação (Fot.omicrografia 14).

Pobre: a maior parte do cristal aparece tomacla pe

1as áreas com gerninação mú1tip1a , encontrando-s e aincla a lgumas

regiões com.extinção "re1âmpago" e sem geminação (Fotomicïogra
fias 15 e 16) .



Fotomicrografias 14, 15, l6 Geminação múltipla em feldspatos po-
tássicos.

l4 - Cristal com geminaçao incipiente em lujauríto l. 0rtoclásio
(cinza médio), com ext inção ondulante, e portador de rrveiosrl

e ãreas irregulares onde o mineral exibe geminação múltipla.Na par
te inferior central observa-se uma área de microcl Ínio, constituí-
da de indivíduos pequenos interpenetrados (brancos e pretos). X

12,5; nicóis cruzados; f iltro branco.

l5 - Cr i sta I ocupando o centro da fotomi crograf ia com gemi nação pg

bre em nefel ina sienito traquítóide I (a mesma secção da Foto
micrografia 4). 0rtoclásio (cinza médio homogêneo)corresponde à

porção esquerda do cristal, enquanto que a parte ã direita acha-se
representada por microcl Ínio com geminação múltipla fina (branco e

preto). Nota-se que outros cristais tabulares e irregulares de felds
pato potássico não apresentêm geminação múltipla" X l2,j; nicóis
cruzados; f iltro branco.

l6 - Cristal com geminação pobre em ìujaurito l. Äreas de microcl
nio (branco e preto) que se alternam com outrås de ortoclásio

(cinza médio homogêneo), na parte inferior do grão. Nas ãreas de

microclÍnio observa-se que os indivíduos estão principal'mente rela
cionados por geminação segundo a lei da Albita (planos paralelos
às faces 010 do cristal de felcJspato). Grãos pretos de contorno i r_

regular a arredondado (parte superior do cristal)representam produ
tos de alteração (zeólitas). X 12,5; nicóis cruzados; f iltro bran-
co.

I



Fo tomicrografi a 14

Fotoruicrogra.Í ia i S Fo lumi crografia I b
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Boa: todo o cristal apresenta geminação múttipla
do tipo descrito eue, no entanto,6 de aspecto muito variáve1.Ern
alguns casos, a geminação fina a muito fina é honogênea em todo
o grão (Fotomicrografia 17); etn outros, este aparece subdividido
em áreas cie contorno irregular com diferente orientação óptica,
sendo que em cada uma dessas regiões o cristal exibe geminação
multlpla tlna.

Muito boa: o cristal apresenta-se com um tipo de
geminação em grade, onde os indivíduos independentes pod.ern ser
facilmente iclentificados; as relações entre os indivíduos gemina
dos se lazem atrav6s das leis da albita e peïic1ínio. o aspec-
to geral desta geminação e mostrado na Fotomicrografia 19.

A seguir, indicam-se os tipos de gemínação mútti-
p1a presentes nos feldspatos potássicos dos vários fácies estuda
dos .

1)

2)

Feldspatos sem gemtnaçao ou com gemirLação incipiente
Nefelina sienitos híbridos.

pobz, e

c orn mu

II dos

atô boa.

nef elina s Íenitos traquitó j-des I e

cos ocidental e oriental,
lujauritos II (idem ao anterior),
(nos nefelina sienitos traquitóides e nos 1ujauritos ocor
rem ãs vezes crístais com geminac-ão muito boa),

nefelina sienitos com biotita do Serrote.

FeLdspatos com geminação

a) Geminação incipiente
da sem geminacão:

inc ipi ent e,

predominante, itos cristais ain

corpos 1uj auriti

b) Predomina geminação pobre, com alguns crístais de

tamanho apresentando gerninação incípiente ; escassos
tais com geminação muito boa:

lujauritos I e chibinitos dos corpos lujauríticos
tal e oriental.

mai or
cris -

oc i den-



Fotomícrografias l7 l8

l7'Cristal de nicrocl
geminação múltipla

feldspato. Nota-se gue

do¡r por um cristal de

minada aparecem na sua

f iltro branco.

Geminação múìtipla em feldspatos po-
tãss icos.

inio com geminação boa enr ìujaurito ll
f ina ocupa todo o cristal tabular

A

de

o f eldspato potãssico acha-se ,'atråvessa
albita; outras pìacas f inas de albita ge-
borda inferior. X l6; nicóis cruzados ;

I 8- Cri sta I de mi crocl in i o com gemi nação mu i to boa em nefel i na

sienito com eudialita do Serrote. Tipica geminação em grade,
onde os indivíduos se reìacionam segundo as ìeis da albita e

do pericìinio. X ì6; nicóis cruzados; f iltro branco.



-89-

Fotomicrografia 17

Fotoinicrografia 1B
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c) Predomina geninação boa, fina a muito fina; os cristais
maiores, quando presentes, mostram geninação incipiente a
pobre;
nefelina sienitos cinzas do Anel Norte,

chibinitos de Botelhos (exceto fácies pegmatóides e

contato),

chibinitos orientais,

d) Gerninação incipiente a pc;bre em todos os grãos; predorni-
na a gemì-nação pobre I

pseudoleucita nefelina si enitos,

nefelina sienitos ocidentais com flnorita,
nefelina sienitos cinzas do Serrote,

3) Feldspatos com geminação uariã.oeL em ,i.ifez,entes amostras.

a) Em algumas amostras, feldspatos com geninação incipiente
a pobre e, em outras, com gerninação muito boa:

nefelina sienitos finos do Anel Norte,

nefelina sienitos ocidentais com eudialita.
b) Feldspatos com geminação boa em algumas amostïas, e muito

boa em orltras :

nefeli-na sienitos com eudialita do Serrote.
4) F eldspal;os con g eminação muito boa,

nefelina sienitos porfiríticos do Serrote,

fácies pegmatóides e de contato do corpo c1e chi-binitos de
Botelhos

de

A fahela Z0 (item 3.5) , resune as ca

ticas, de geminação e estr:uturais dos feldspatos
dados.

3.3.2. Â.ngu1os 2V

0s ângulos 2V foram rnediclos con
sa1 nas áreas dos cristais sem geninação" e nos
maior tamanho nas áreas com gerninação nú1tipla.

rac terÍst j-cas óp

potilssicos estLr

platina univer
indivíduos de

Os l'esLl lt aclos
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obtidos em amostras representativas são nostradas na Fig.g, rrâ
qual ellcontram-se também os dados comparativos tomados da litera
tura (srnith , r974a) . A orientação óptica é, em tod,os os ."ro,, ã
do ortoclásio, ou se j a , ÇolTr plano clos eixos ópticos normal a
(010).

0s cristais exibindo gerninação múttipla muito boa
deram valores de 2Vo ettre 76 e 84o, por exemplo, as anos tras
548 (nefelina sienito fino do Anel Norte), 159 (nefelina sienito
com eudialita do Serrote), e 5iz (nefelina sienito ocidental com
eudialita da Fig"8).Os grãos com geminação incipiente e pobre
mostram duas áreas <iiferentes. uma delas é limpa e sem gemina-
ção e apresenta comumente valores de 2v menores que sOo, como
indican os dados de alguns cristais da amostra z;zi (nefelina sig
nito com biotita do Serrote) , das arnostras S0A e 551 (nefelina
sienitos cinzas do Anel Norte) e um dos clados (zyo=23o1 do cris
ta1 com gerninação pobre da amostra 482 ¿1 (pseudoleucita nefelina
sienito), da Fig.B. Nas áreas gerninadas, o zv varia desde mais

a)-de 50" até menos de 70o, como se nocle obseryar pelos valores ob-
tidos na amostra 525 (nefelina sienito ocidental com fluor.ita) r

na amostra 540 (nefelina sienito fino do Anel Norte), e pero va-
1or de 2V^,=50o medido no cristal da amostra 48Z L.0

como mencionado, não se observou geminação mú1ti-
p1a na naioria das anostras de nefelina sienÍtos híbridos, exce-
to em rochas de granulação grossa nas quais os felclspatos potás-
sicos mostram indícios de geminação. os feldspatos potãssicos
dos nefelina sienítos híbriclos, contudo, ïaïamente aparecem 1in-
Pos o j-a que possuem païtícuIas de 6xiclos de ferr-o clistribuiclas
homogeneamente por todo o cristal. Na amostra J1 (Fig.g), zvr. va
ria de 54-5óo nos centros dos cristais a 44-46o nas bordas.

3.3.3. Micropertitas

Nos cristais pertíticos, as lamelas de albita peI
tÍtica aparecem irregularmente distribuíclas. As pertitas são do
tipo colar (stz'íng) ou p6rolas (beacLs); estão subpa¡a1r¡1amepr,e



Figura B - Relação entre o vaìor de 2 Vs e o teor de 0r em fedspa

tos Potãss i cos,

Gráf ico superior * As linhas tracejadas referem-se às séries de

Tuttle (t9¡2): Mi, mícrocl Ínio criptopertita¡ 0ro ortoclásio crig

topert¡ta; S-Ao sanidina*anortoclãsio crîptopert¡tai Ab, albi-
t€t, de alta temperatura, e Sdf sanidina, de alta temperatura. As

I inhas cheias são de Smi th (1974a) r bem como a ponti lhada delimi-
tando campo na forma de domo onde ocorrem os feldspatos pertÍti
cos.
Gráf ico inferior - Projeção dos dados relativos ãs rochas de Po-

ços de Caldas. Nos feldspatos dos nefelina sienitoso os valores

diferentes de 2Vo para o mesmo cristal são unidos Por Ìinhas

cheias. Na amostra 3J, a I i nha une centros de grãos (círculo

cheio) com as bordas (cruz).
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orientadas e concentradas em algumas regiões dos cristais, não
relacionadas ãs bordas dos grãos, por vezes, sua observação 6
extremamente difíci1 , devido à concent raçáo de partícu1as finas
de óxidos de ferro na fase hospedeira" cabe des tacar que nas
ãreas pertíticas dos cristais obse'rva-se geminação de microclí-
nio boa a muito boa, independentemente do tipo de geminação prg
sente em outras áreas dos mesmos cristais r ou em outros cris-
tais da amostra (Fotomicrografias rz e 13, item 3"2),

3.4, ESTUDOS DE RA]OS X

com o intuito de caracterizar o estado estru-
tural dos feldspatos potássicos, foram escolhidas amostras de
granulaçãó média a grossa, repïesentativas dos diversos tipos
de nefelina sienitos, para estud.os com raios x. A lista das a-
mostras estudadas encontra-se na Tabela 17 (itern 3.4,2), 0s di_
fratogramas foram realizados no intervalo de z0cu 10 a g5o, nas
condições explicadas no Apêndice.

3.4 "7. Metodologia 
"ip".ífica

Foram vários os pesquisadores que estudaram a
variação dos parâmetros da cela a, b, c, o, ßr yr nos feldspa-
tos alcalinos homogêneos, em função da composição e das mudan-
ças no estado estTutural, dado pelas relações de ordem* desor
dern de Si:41 (ver Smith , Ig74a) ,

As relações
tho são as seguintes:

Estimati va quanti tati va da tri cl i ni ci dade

As variações no estado estrutural dos feld.spa
tos são aconpanhadas poï deslocamentos das reflexões nos difra-
togramas de raios x. Algumas reflexões são muito sensíveis
desdobram-se ao passaî da simetria monoclínica ã triclÍnica,

e diagrannas util:.zados neste traba

e

Ut:
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lizando essas reflexões, diveïsos autores propuseram fórrnulas que
permitern obter parâmetros quantitativos relativos a essas varia
ções. Em particular, Goldsmith e Laves (1954) basearam-se nas va-
riações entïe os espaçamentos das reflexões 131 e 131, separadas
nos cristais triclínicos. O parâmetro proposto é A1j1= 1Z,S(dfSt-
dfSf)' e apresenta o valor de 1 no caso de triniciàaãe máximal"'"
de zero quando o cristal é monoclínico. posteriormente,
(I974a) propôs um parâmetro semelhante, O1r0= 7,g (dra.-dfSO), cg
j os valores máxirno e mínimo s ão tarnbérn 1 e zero, Entre os yalores
de triclinicidade do nicroclínio máxirno (AfSf = 1 ou Ora'=t) e do
ortoclásio (41J1=0 ou Â130=0) exj-ste to<Ja ñ; série de estados e:
truturais nos feldspatos triclínicos! dando origem aos microclÍ
nios intermediários com valoïes de triclinicidade maiores que ze-
To e menores que 1.

Diagrama das 3 reflexões

Este né'todo utiliza o valor de zo (radiação cuKd )
das reflexões 20r, 060 e 204 (wright, 1968). A reflexão zot 6 ge-
ralmente intensa e livre de interferências com outros picos e o
2eZOt depende principalmente do parâmetro a da cela unitária, eu€
muda com a composição do feldspato, mas e praticamente indepen
dente do estado estrutural (Tuttle e Bowen, lgsg), os zaoo0 e
2eZOO dependem dos parâmetros b e c, e são muito sensílr"ið"u mu_
danças no estado estrutural clos feldspatos e pouco sensíveis a
variações na composição, pelo menos no intervalo 0t50 a orr.oo

(Wright e Stewart, 19Ó8), A reflexão 060 6 intensa e sem interfe-
rências. A reflexão 7Oq apaïece muitas vezes Iarga e ma1 definid.a,
e deve-se recorrer a fórrnulas adequadas (ver lvright, 1g6B) para
estimar o 2A7OO.

0 diagrama construído por esse autor (ver.Ì.'ig,t1) tem
os valores de 20Cu das reflexões 060 e 7oq como coordenaclas, com
as quaís os valores extremos formam um quadrilátero interior que
6 subdividido por meio de isolinhas (linhas c1e igual valor) de
2o zo1 cu .

Sni th



Di agramas h-c e o*-y*

Estes diagramas baseiam-se nas nodificações que
ocorrem nos parârnetros da cela à medicla que se altera o estaclo
estrutural dos feldspatos. Eles podem ser obtidos utilizando- se
p1'ogramas de cornputação, â partir de difratogramas completos in-
dexados corretamente. Stewart (1975a) discute em detalhe a meto-
dologia para obtenção dos parâmetros da cela por meio de difra-
togramas.

0 diagrama b-,: foi propos to por Wright e Stewart
(1968) e o G*-y* (valores do retícu1o recíproco) por Mackenzíe e
Smith (1955). Stewarr e Ribbe (1969) e Srewart e t{right (.IgT4)dg.
ïam-lhes a f orma ho j e util izada. Nos diagramas b-c e o*-y*(ver l;igs.
15 e 16), os vértices dos quadríIã,teros interiores representam
os valores dos parâmetros da cela païa os extïemos das s6ries só
dico-potássicas de alta e baixa temperatura que são utilizad.os
como referôncias. Os valores do parâmetTo a estão indicados no
diagrama b-c por meio de isolinhas subverticais.

0 dtagrama b-c está subclividido por linhas parale
las que indican iguais teores de alumínio nos sítios T1, ïepre
sentados pela soma tlo*tlm. As linhas paralelas que subdividem o
diag'rama c*-Y* representam a difeïenca no teor de alunínio nos
sítios Tt0 e Trm dada pela relação t1o-tlm. 0 erro estirnado tan-
to para t1o*t1r.quanto para tro-trm, é de 0,05 [Stewart, 1975b).

-95 -

A ut tl:_z ação con j unt a dos di agrama s i;-e e û * -y *
permite estimar a ocupação da cela unitária, ou seja, as propor-
ções relativas de si e A1 destinadas ãs várias posições tetraé
dricas.

Anoma I i as nos parâmetros da ce I a

0s valores do parâmetro
que depende.fortemente de a) podem seï
nos diagramas b-c e clas três reflexões

a. e de Z?Z,O,

obt idos independentement e

e i respectivarnente, compa

( ref 1exão
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rados com os valores experimentais , ou sej a, com o .yalor de a.

calculado utilizando-se programas de computação e com o valor
de 2uZOt medido nos difratogramas. Muitas vezes os valores ob-
tidos a partir dos diagramas não coincidem com os experinentais.
Nesses casos, fala-se em "feldspatos com dj-nensões anôma1as da
ce1a". segundo wright (1968), wright e stewart [19óg) e stewart
e Wright (7974), anomalias nos parâmetïos da cela são indicadas
quando o valor de a, obtido experimentalmente, excede em nais
de 0,05 o valor estimado a partir dos diagramas b-c (Ag) oü., ar
ternativamente, quando o 20201, derivado do diagrama das três
reflexões, 6 maior que o 2:20, nediclo nos difratogramas
quantia de 0 ,l.o ou mais (^ 2, Ziì .

das ãs tensões internas (si;r,ain) que ocorrem nos
(st,atrLed feT,clspars) possuindo criptopertitas coerentes. Nes-
sas, somente visíveis aos raioS x, o reticulado si-A1 e con-
tínuo (ou coerente) na interfase das lamelas; no entanto, como
as redes cristalinas das fases hõspede e hospedeira possuem di-
ferentes dimensões, seu ajuste gera tensões e1ásticas nos cris
tais.

Nos feldspatos com micropertitas, as lamelas de
maior tamanho, visíveis ao microscópio, são incoerentes porquan
to não há continuidade estrutura1 entre as fases hóspede e hos-
pedeira. Nestes casos, os cristais estão livres de tensões in-
ternas. Por outro 1ado, segundo mencionarn Stewart e Wright(1974),
existe uma relação direta entre as tensões inteïnas nos feld,spa
tos e a sua composição. Raramente existenr tensões (stra.i'.n) em
feldspatos de composição nuito potássica, visto que é mais pro-
váve1 que eles sejarn homogêneos e, no caso da existõncia de ex
solução, devem possuir pequenas quantidades de lamelas só¿icas,
Valores elevados de Azti 201 e/ou Ao poclern ser ref lexos de mudan
ças no quirnismot devidas, por exemplo, ã presença de teores re-
lativamente elevados de Rb, cS , Bâ, NH4*, etc. (smith, rg7 4a ;

stewart, 1975b) ; nestas conclições, não 6 possíve1 falar-se em
dimensões anôma1as da ce1a.

As anomalias nos parâmetros da cela são atribuí

numa

fe 1 dspat os
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3,4.2. Difratogramas de feldspatos potássicos dos nefelina sie-
nitos

São várías as feições que merecem ser discutidas
nos difratogramas dos nefelina sienitos de poços de Caldas. Em

primeiro 1ugar, serão tratados brevemente os difratogïamas com
pertitas, daclo que na maioria não se observou exsolução de fase
sóc1ica, Posteriormente, e com maior detalhe, analisar-se-ão os
difratogramas da fase potássica, com vistas a estabelecer, quan
do possíve1, o seu estado estrutural.

Di fratogramas de mi croperti tas

Das 29 amostras analisadas com rai.os X (ver npê3
dice), somente 7 acusaram a presença de a1bì"ta; peïtitas são,
em todos os casos, observadas ao microscópio.

pertítico 6 fornecida na Tabela 15, dela tambén constando
valores de Zt:cu das reflexões que puderarn ser medidas com pïe-
cisão, effi cada amostra estudada. Na Fig. g, são
porções de difratogramas entre 20Cu=20o e 20Cu=31o das amostras
possuindo quantidades diferentes de albita peïtítica. Nos difrS
tograma5 dasFigs. 9a e 9b, a identificação da fase sódica pode
ser feita tanto pela presença de duas reflexões 201, pertencen-
tes ao feldspato potássj-co (20cu=21,0) e ã albita (20cu = zz,0) ,

quanto pelas reflexões 002-040, que forman um pico único a aprg
ximadamente 20cu = 27,g5o, No difratograma da Fig" 9c a ref1e-
xão ?Ot está ausente e a fase sõdica somente pode ser reconheci
da pela presença das reflexões 002-040, cujas intensidades de-
pendem da concentração de albita e que podern seï detectadas em

misturas com apenas Zeo de albita (Mackenzie, 1954). com exceção
das reflexões 20r, 002-040 e 1i1 (20cu=Jr,z), todas as refle-
xões intensas da albita superpõem-se con picos de feldspato po-
tássico, microclíni-o ou ortoclásio (Parsons, 1965) . Este autor
apresenta vários exemplos de superposição de reflexões de felds
pato alcalino e albita. Na Fig. 10,mostïa-se a interferência en

A listagern das amostras de feldspato potássico

apïes ent adas

OS



Nefelina sienito
traqui16ide II
(corpo lujaurÍti
co oriental)

Corpo

Nefelina sienito
cinza do AneI

NoT te

Chibi-nitos de
Botelhos

Nefelina sienitos
finos do AneI

Norte

Nefelina sienito
ocidental com eu

dialita

Amostra

216

2o zolcu

22 .10

TabeIa l5
2ocu$ de reflexões de albita pertítica

2o ttlc, 20020_040cu 2u'Tlc, zol3rcu

480
462

540

512

Observações:

S, valor angular, em graus.
0 , poss ivelrnente .072 .

OO, possivelnente 0TI.

22,08
22.09

27 ,s6 ,i3: il)8,

z7,9L

27,92
27 .94

27 ,98
27 ,96

presen te

23,6L
23, s8

2o*rcu

50,55
30,53

2oZ¿lCu Zu0ó0C,

42.53

31.29 35 ,04 5tr,74 42,55

I
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oo
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Mi t3t
Ab t3t, 222

04l
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I I

Or O4l, O22
M¡ 041,222, O4t
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M¡I3O

Ab

Figura l0 - Detalhes
va los de

As f iguras mostrêm a

de ortoclásio e/ou mi
Borg e Smith (1969).

o

ltr51 30æ
20 Cu Kq

dos d if ratogramas
20Cu : 23 a 25o e

interferência das
croclÍnìo. lndices

das Figs. 9a e 9b nos inter
20Cu 29 a 32o ,

ref lexões de albita com as
das ref lexões extraidos de
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tre as fases sôdica e potássica dos difratogramas das Figs. 9a e

9b nos intervalos de 20Cu = 23o-25o e 20Cu = Zgo-SZo, Contudo,
este problema 6 pouco importante no conjunto do naterial estuda-
do, porquanto somente duas amostïas (s40 ,: 5,J1 , nef elina sieni-
tos finos do Anel Norte) possLlem quantidacles maiores de albita
pertít j.ca,

Existen dúvidas quanto ã presença de albita perti
tica nos difratogramas dos nefelina sienitos híbridos, Os difra-
togramas são de difíci1 interpretação (Fig. rz) e, conquanto não
tivessem sido observadas micropertitas, a possíve1 presença de
albita como criptopertita pode estar oculta.face ä superposição
com linhas de feldspato potássico, €il particular considerando-se
o teor relativamente elevado em sõc1io dos feldspatos dessas ro-
chas.

Estado estnutural da albi ta pertíti ca

As ref 1exões 00 2*040 e 1Ot rnudam pouco entre a a!
bita de alta e a de baixa temperatura. segundo smith (lgs6), uma
reflexão mais sensível -e a 151, que varia entre 2Ocu= 3r,z3o pa-
Ta albita de baixa tenperatura e 2Ocu = 31,5so para albita de
arta temperatura, A reflexão 1i1 somente pôde ser medida com
precisão nos difratogramas de nefelina sienitos finos do Anel
Norte; os resultados indicam tratar-se de uma fase sódica
de baixa temperatura (Tabela 15).

Difratogralnas de feldspato potãssjco

Para efeito de interpretação de difratogramas,us*
-se apenas a -area contpreendida entre 20cu = 20o-36o. Nest a 6;rea,
aparecem reflexões muito sensíveis a mudanças estruturais,
particular as 131 e 130; estas reflexões são sistematicamente eU
pregadas na literatura para se estabelecer o estaclo estrutural
dos feldspatos alcalinos, representando, ainda, a base para defi
n1çao dos parametros de tríclinicidacle. A vantagem de sua utili-
zação é demasiado evidente ja que são relativamente intensãs e

em
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ocupam áreas de boa ïesolução. O ünico inconveniente está ligado
a possíveis interferências causadas pelas reflexões de albita,co
no discutido anteriormente. O problema mais s6rio, pouco mencio-
nado na literatura (Parsoni e Boyd, 1g71), relaciona-se com a
dificuldade de identificar corïetamente a coexistência de dois
estados estruturais em uma mesma anostra ou, ainda, no mesmo
cristal de feldspato. Quando coexistem, por exemplo, um estado
estrutural "desordenado" (ortoclásio) com outro de alto ordenanpnto es

trutural (microclínio quase máximo ou microclínio máximo), 
".,.o¡trar-se-ão nos difratogïamas as reflexões pertencentes a ambas ul

estruturas; por um 1ado, reflexões 1s1-131 e 130-r-¡o, caracterí:
ticas da fase tríc1ínica, e, sobrepostas ì as reflexões 131 e 1s0 ,

pertencentes ao estado estrutural mais desordenado, O difratogrg
ma será, por conseguinte, de difíci1 interpretação, Neste casor
são de se espelar díficuldades grandes não só na leiturarcomo tam-
bém na indexação das reflexões. As que não dependem do estado es
trutural do feldspato, como, por exemplo, a lot (20cu = zr,0 :
22,0), aparecen sempre como picos agudos e intensos. A maioria
das reflexões restantes, porén, será 1arga, devid.o ao fato de
resultarem da superposição de picos de ortoclásio e microclínio,
Isto tem grande importância no caso de se tentar d.eterminar as
constantes da cela a partir c1e daclos extraídos desses tipos de
difratogramas, uma vez que os valores calculados pelos pïogramas
de computação mostrail erïos padrões muito grandes. parece óbvia,
portantoo a conclusão de parsons (1979), que insiste na inviabi..
lidade de sc estabelecer com pïecisão os estados estruturais de
amostTas ou cristais "mistos".

Neste trabalho, foïam utilizados crit6rios compa-
rativos com vistas a definir, ainda que qualitativamente,o esta-
do estrutural dos feldspatos dos nefelina sienltos,

Em prirneiro lugar.os difratogïamas foram
dos em função de dois parârnetros: presença d.e ref 1exões
d"e ortoclásio e microclínio, e intensidade relativa das
xões correspondentes aos dois estados estruturais (para
ções mÍnimas detetäveis poï raios x, ver steiger e Hart,

separa-
mistas
refl e -

propor-
1967),
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Nos casos de dúvida,foram de grande ajuda, adicionalmente, os
perfis dos difratograrnas na ârea compreendida entre 20Cu = 34o e

36o. Posteriornente, foram obtídos os índices de tricliniciclade
da fase triclínica presente, quando possíve1, utilizando-se tag
to o valor de Àt¡t, quanto o de 4150. 0 resultado dessas observg
ções foi a caracterização de 7 tipos de dj-fratogramas denomina-
dos fg, lÞ, k, ?!,3, !? e tÞ. Exemplos representativos de ca-
da tipo são apresentaCos nas Figs. 11 e 72, e os perfis corres -
pondentes ã â.rea entre 2OCu = 34-360, para os difratogramas dos
tipos lg, ?u, l, 19 " 1Þ, são mostrados na Fig,13, Para facili
tar a interpretação dos difratogramas, as amostras utilizadas nos

exemplos acirna consistern de feldspatos potássicos não pertíticoso
0s valores de 20Cu de algumas reflexões importantes dos difrato-
gramas desses feldspatos acham-se na Tabela 16, juntamente com

os do microclínio máximo, microclínio intermediário e ortoclásio,
citados em Borg e Snith (1969), para efeitos de comparação, A

seguir, são descritas as principais características dos diversos
tipos de difratogramas (Figs. 11 e 12) .

Nos difratogramas do tipo 1a, aparecem reflexões
agudas tÍpicas de ortoclásio, Contudo, na base dos picos
(20Cu = 23,58), l¡f (20Cu = 24,60), 220 (20Cu = 26,99) e

(20Cu : 29 ,85) , j'a se f azem presentes as ref 1exões de microclí
nio, assinaladas na Fig.11 por setas. 0 pico que ocorre a 2OCu=

35,20 6 moderado a intenso, porquanto corresponde ã superposição
das reflexões Ll_? de oîtoc1ásio e 22I, ITZ de rnicroclínio (ver
Fig. 13). Nos difratogramas do tipo 1þ, a fase triclínica 6 mais
marcada e jâ podem ser medidas algumas reflexões de nicroclínio,
como, por exemplo, a 220 (20Cu = 26 ,5) , Nos difratogramas dos
tipos ?g e 2-b, aparecem tanto reflexões de ortoclásio como de rni
croclínio, Os picos 130-1SO de microclínio permitem obter os va-
lores do índice de triclinicidade, porém, a maioria das refl e

xões restantes 6 larga e resulta da supeïposição de picos de or-
toclásio e nicroclÍnio; os valores de 20 obtidos são portanto in
termediários entre os dois estados estruturais (ver Tabela 16) r

As dif erenças entre os tipos la e .2Þ são então atribuídas ã cog
xistência de diferentes proporções de ortoclásio e microclínio

130

131



Figura ll - Tipos de difratogramas de feldspatos potássicos
intervalo de 20Cu = 20 a 36o.

Ig - am.47, chibinito (corpo lujaurítico ocidental)

lb - am,223, ìujaurito I (corpo ìujauritico oriental)
2g - am,557, nefelina sienito cinza do Anel Norte

2b - am.413r Defelina sienito cinza do Anel Norte

Ref lexões de ortoclãsio em itãlico sublinhado

no
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2 - êm.

4a - âm.

4! - am,

Reflexões

20 CuKq

- Tipos de difratogramas de feìdspatos potãssicos
te rva I o de 20Cu = 20-36o

30, nefelina sienito híbrido
4BZE, pseudoleuci ta nefel ina sienito
112-4r rêfelina sienito com eudialita do Serrote.
de ortoclãsio enr itálico sublinhado.

no tn



Figura l3 Dif ratogramas de feldspatos potássicos no intervalo
de 20Cu = 3U a 360.

la

2

2a

4a

4b

am. 47, chibinito (corpo lujaurítico ocidental)

am. 30, nefelina sienito híbrido

am. 551, nefelina sienito cinza do Anel Norte

am. 4828, pseudoleucita nefelina sienito

am. 1J2-4 nefel ina síeni to com eudial i ta do Serrote
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I{c l l exâo

201

'l':r be l:r l6
2e(luS dc ir lgLrnas rcf lcxõcs cìe Lc,lclspatos ¡rotãssicos

r.,ncrocríniåott firfïjålfÍi|un, ^ 
alores u" ,T;t rncdicìos nos 7 tipos <te <tifratogranas das ËBu.o, rio" ,,

, 
*"*tll., ti"""t:':ï' '';t""r'oî Am.4./ An.zz:, An.sir Nn.413 trn.s(, Ail.4szL, An.11z<

76 21,07 55 21,01 57 ¿1,0s ¿r,04 21,03 20,99 21,01 21,03 2t,00 21,05
17 22,29 s zz,43 t7 zz,s4 zz,s3 zz,s3 22,40øø zz,37@ p.oe zz,3' 22,34

ITI

rTI

130

f3o

2?.,64

23,20

24.00

44

46

220

t3ì

22 ,55

23,44

23,7 4

67

)4

34

131 42 30,2 j j0 29 ,g7 pr pr Mi j0, t 3

ÏI3 6 38,ór 3 s8,64 7 38,73 38,68e@ 38,66ee 38,ó4e@

060 31 41.84 zt, 4r,7g zs 4r,óó 4r,73e0 4r,7see 4r,7'oe
204 29 50'57 t7 s0,60 23 s0,74 s0,6*o0 s0,6900 s0,63oe
Clrscrvaçôes:

g, valor angular, em graus
I, intensidade das reflexões

pr, prcsente; O, picos Iargos: @0, picos de ortocÌásro e r¡icroclínio.

26,44

29 ,43

50

74 2-3,S5

26,7r

29,7027

r00 26,9L

lvfi pr
0r 23,58

pr

Mi pr
Or 26,99

Mi pr
Or 29,85

pr

Mi pr
Or 23,57

pr

59 z9,84

Iri 23.28
0r 23,55

Nti 23,93

Mi 26,53
or 2ó.87

Nli 29.53
or'29,82

r.'ri 26,5I
Or 27 .02

A)) <1"

t\li 23,27(ìr 23,53

t1i 23,92

r'1i 2ó,52

I,fÍ pr
0r 29,86

23,36
23 ,62

pr

22,60 22,65

23 ,29 23,23

23,94 24,0t

26,63 26,48

titi 29,53
Or 29.81

26,60

I4i 30.t5 pr

_^ _.e0 êJð,0Õ 38,67-

4r,79oe 4l,7Bo

so,64eo so.6B0

33:?å3- zs.s7 zs.4B

30.17 an ))

38,ó5 38,59

4t,83 4r,83

A50,63- 50,s7

I

H
O\
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nas amostras. Nos tipos
t€, enquanto que no tipo
é demonstrado não só pe1
cos correspondentes para
cio de separação c1o pico
po 2a, e o aparecimento dos picos 111
2OCu = 22.3o e 22,60, no tìpo Zb.

O difratograma do tipo 1, correspondente tão so_
mente a feldspatos dos nefelina sienitos híbridos, é diferente
dos analisados at6 aqui e também dos seguintes, Os únicos picos
agudos são as reflexões 20t e î.tz; todas as demais aparecem co-
mo picos largos mais ou menos sinétricos" Nas regiões onde ocor
rem as reflexões 131-131 e 130-130, parecem existir picos tan-
to de ortoclásio, quanto de microclínio, A área abrangida por
esses picos 6, no entanto, estTeita, sugerindo a presença d.e rni
croclínio de baixa triclinicidade, O perfil do difratograma do
tipo I r" região compreendida entre 2Ocu : 340-360 (Fig,1J)guar
da semelhança com o do tipo 19, com oïtoc1ásio predorninante, p9
rém, não hâ qualquer correspondência para os valores de 2Ocu
das reflexões mais intensas; nesta região, o aspecto geral do
difratograma do tipo 3 6 visto como intermedi.ãrio entre os dos
tipos ra e 22, 0s difratogramas dos tipos 4a e 4b são, ã primei
ra vista, muito semelhantes; contudo, diferenças notáveis podem
ser reconhecídas nos perfis da Fig, 13, mostrando que somente

laa2a a fas
Zþ Vredomina

a relação de

ambas as fas
111 do ortoc
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e monoclínica é irnportan-
o rnicroclínio, ta1 cono

intensidades entre os pi-
es como tarnb6rn pelo iní
1ásio a ZACI= ZZ,5o, no ti
e 111 do microclínio ;

nos difratogramas do tipo 4b ocorrem os picos ZEt, 3tz e
de nicroclÍnio máximo, a sugerir que os do tipo Ía representem
microclínio intermediário. contudo, a f.arta de resolução das
reflexões nessa â.rea não permite afastar a possibilidade de que
nos difratogranas do tipo þ exista material monoclínico subor-
dinado.

Para completar a anâI
obtidos yalores de triclinicidade At
difratogramas analisados, nos quais
nedidas sem ambigtiidade. Os yalores
com os dados de 20Cu das reflexões 1

ise dos difratogïamas, forarn

31 e/ou Af¡O para todos os
essas reflexões puderam seï
de triclinicidade, junto

3I e 130 da fase monoclíni

2+t
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câ, quando presentes, e do tipo de difratograma com olr sem albi-
ta, constam da Tabela 17. Nesta, nota-se que os valores de al3la
Al go mostram-se em geral mui to semeì hantes ; porãm, as mudanças
no par de reflexões l3l-l3l são mais marcadas que no par -l30-.l30.

0s índjces de tri clinicidade variam continuamente desde 0,65 atã
0,95, não existìndo qualquer parâmetro numérjco que permita esta
belecer limjtes entre, por exempì0, os djfratogramas do tipo $!
e 0s restantes, apesar de que os prime'i ros são fac j lmente separa
dos a partjr da sìmpìes observação da regìão entre z0cu = 340 -
360.

Todas as observaÇões resu I tantes
prévi a podem resumj r-se como se segue.

l) 0s difratogramas do tìpo lg, lb, za e 2.b constjtuem uma

qtlônci a representando uma rni stura em proporçoes vari ãve j s

feldspato monoclínico e tri clínico.

2) Nos d'i f ratcgramas do

sente (4b) ou, entã0,
zidas (49) .

3) 0s d'i f ratogramas do tì po g_q representam f el dspatos com al to
grau de ordenamento estrutural, com índjce de LrjclinicjCade
ma'i or que 0,83, sendo denomi nados de mj crocl ín.i o mãximo.

4) Tanto os difratogramas do tìpo
dos d'i fratogramas la, lb, Za e

termediãrio de alta triclinici
0,66 e 0,83 " Atj' entre 0,66

ti
e

po 4, o feldspato monocl ín.i co estã au-
encontrado em quan ti dades mui to redu-

5) Ainda que no caso dos difratograrnas do tipo 3 não possa ser
obtido o valor numérico da triclinicidade, 6 evidente que e-
1es representam uma nistura c1e feldspatos monoclínico e tri-
c1ínico de baixa triclinicidade, ben menor que 0,ós, estando
ambas as fases possivelmente em proporções equivalentes 

"

da discussão

s e-
de

4a, quanto a fase triclínica
2b, representam mjcroclín.i o jn

dade , com ín di ces A. -. entre1J1
e 0,87.



'l'abcla l7
Amostras de feldspato potássico analisados com r'¿rios x (fndiccs dc tricrinicicrr¡trc Ârjt " ^rj0, tipos de difratogramas e outras in-f ormaçõt,s rc.l ic ionr i s ) l

Corp0 or¡ f¿Ícics

Nefelina sienito porfirítico do Serrote
Chibinitô de Uotcì.hos

Nefelina sienito com eudialita do Serrote
Nefelina sienito ocidental con eudialita
Nefelina sienito finos do Anel Norte
Nefelina sienito con eudiaÌita do Serrote
Chibinito de Botelhos

Nefelina sienito ocidental con eudialit¿r
Chibinito de Botelhos

Nefelina sienito porfiritico do Serrotc
Nefelina sienito finos do Anel Norte
Nefelina sienito cinza do Anel Norte
Nefelina sienito fino do Anel Norte
Nefelina sienito cinza do AneI Norte
Nefelina sienito cinza do Anet Notte
Nefelina sienito ocidental con fLuorita
Nefelina sienito cinza do Serrote
Pseudoleucita ncfel ina sieni to
Nefelina sienito cinza do Anel Norte
Nefelina sienito cinza do AneÌ Norte
Nefeli.na sienito híbrido
Nefelina sienito híbrido
Lujaurito I (corpo Iujaurítico orientai)
Nefelina sienito tr¿Ì(luitóidc If(corpo lujâurítico oriental)
Nefelina sienito con biotita do Serrote
Nefelina sienito com biotita do Serrote
Chibinito (corpo lujaurítico ocidental)
Chibinito (corpo lujaurítico ociderìtal)
Nefelina sienito com biot Íta do Serrote

*Ordenäção segundo valores decrcscentes d" ol3l

^nostr.l ^lll 
-''rl5l-(:rr Ar.^,)rtoclasio

661 0,98 (.),85

462 0,95 0,94

159 0,94 0,89

512 0,93 0,95

548 0,91 0.98

112-4 0,91 0,95
480 0,89 0.88

519 0,87 0,g2

476 0,86 0,9r
66e 0,86 0,89

s41 0,83 0,87
49a 0,8I 0,84

540 0,79 0.84
Ðàr u,/5 ¿9,824 0,8t
413 0,75 29,813 0,80
525 0 ,75 29 ,823 0, 8 I
178 0,74 29,860 0,6ô
4828 0,73 0,80
500 0,72 0,82
432 0,ó6 0.71

30

22 s Zg ,864
216 zg,87i 0,70

327 29.849 0,74
32 1 29 ,859

169 29,876

47 29,851

31 1 Zg ,8Sz

l" r3ocu Aìbita
ortoclásio

presente

p res ente

Tipo de
di fra togramæ

4b

4b

4lr

4b

4b

4b

4b

4b

4b

4b

4a

4a

4a

Za

2b

Za

2a

4a

4a

presente

23,S55

23,529

23 , s32

23 ,57 0

presente

p res en te

23,620

23,637

z3 .s7 0

23 ,57 6

23,568

23,554

23 ,612

23,580

2 3 . 5 54

presente

presente

1b

Ib

Ib

rb

rb

la

la

I

F
ts
O
I



-111-

Uma caracterização mais cotnpleta do estado estrg
tural dos feldspatos somente pode ser feíta mediante a utiliza-
ção dos diagramas, citados no início deste capítulo, e que se
rão discutidos em seguida,

Estado estrutural do feldspato potãssico

a) Diagrama das très reflexões

quanto utiliza somente o valor de ZACI de três reflexões inten
sas: 20t,060 e 2o+; contudo, as reflexões 060 e loq apresenrarn
valores corretos de 20 somente nos casos em que os feldspatos
são estruturalmente homogêneos. É evidente que os cl,ados dos di
f'ratogramas lb, ??, 2J e 3_ não podem seï projetados neste clia-
g-rama. É difíci1 saber, porém, se é possíve1 utilizar-se o dia-
grama para a determinação do estaclo estrutural da fase predorni-
nante em situações nas quai-s aparece uma segunda fase rnuito su-
bordinada? caso dos difratogramas 13 e 4a, pârticularmente des-
te últino, onde a fase monoclínica é rpenas suspeita" por tal
motivo, os dados dos difratogramas !3, lg e 4Þ foram projeta-
dos no diagrana das três reflexões da Fig.14, com os valores de
2acu correspondentes ãs reflexões 201, 060 e 204 integranclo a

Tabela 18, juntamente com os de Aza1¡r^ Observa-se que todos os
difratogramas +þ correspondem a microclínio mãximo e o LZgZ0lsi
tua-se entTe 0,0 e 0,05o, ou seja, dentro dos limites estabele-
cidos para feldspatos com dimensões normais da ce1a. Ã exceção
da amostra 5a0, a maioria dos difratogramas do tipo lq,¿" micro
c1ínio intermediário, apresenta valores c1e AzgZo, maiores que
0,1o. Estes valores elevados são normalmente atribuídos ã pre-
sença de pertitas coetentes ou a composições químicas especiais;
as anìostras exibindo difratogramas do tipo 4g são portadoras de
quirnismo comum (Tabelas 6,8 e 9) e carecem de pertitas, ou en-
táo possuem peïtitas incoerentes (micropertitas), caso das amo:
tras 540 e 541, Ê evidente, portanto, eu€ o valor do LZOZO _ e

uma indicação clara da heterogeneidade estrutural dos feldspa-
tos originando difratogramas do tipo 4a, Quanto aos difratogra*

Este 6 o diagrama de raios X mais simples por
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41, N
sd,5 so',e sd,z

41,

A

I

I

ö
Y
ã()Õ

I
(D

€z

cl
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-trz-

50,6 5O,g 5l,O 51,2 51,4_- 2e_ cu Kq _>
?o4

F i gu ra I 4 - Va I ores de 20Cu das ref I exões 060
potáss icos pro j etados no d iag rarna
de \^/right (tgeO).

5d,5

0s dados corres.pondem a difratogramês dos tipos: la (ams. 4z et-1:)_1 le Í uT', 4BzE, s00, asai 4sz, s40 e's4J), lJi (amosrrasrestantes,l. As amostras aparecem geparadas segundo o'corpo de ne_felina sienito ao qual pertencem (Tabela l8) ."¡lH: microclinio má-ximo; Ab (ur): albita de baixa temperatura; lli: microclínio intermediário; 0r: ortocrãsio; S (aT): sanidina de aìta temp"."irr",Àf'(aT) : albita de alta temperarura.

è
€, R.

5d,6

'. -+5/
15/2

5O,5 50:6

9\

5O,5 50,6 s15

e 2A 4 de fe I dspa ros
das três reflexões

S'6



Cor¡ro ou fãcies

Chibinito (corpo lrrjaur.ítico ocidenraì)

Nefelina sienito com biotita do Serrote

Pseudoleucita nefel ina s ienitc

Nefelina síenitos cinzas do Anel Norte

'f'¿¡bela l8
Dat.los co¡ r'cs¡tondcntes :ro diagrirnrrr dus 3

Nefelina sienito5 finos do Anel Norte

,\ilìostta ,Iipo 
de

difratogranra

47 la

317 la

4828; 4a

50í) 4a

49a 4a

432 4a

540 4a

541 4a

548 4b

Chibinitos de Botelhos

Nefelina sienitos ocidcnt¿ris con eudialita

Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote

Nefelina sienitos corn eudiaìita do Serrote

rcIlcxões lFigura l4)

2oo6o(;u 2tzolc,

4l ,73 5{1 ,óu

41,70 50,ó9

41,83 50,6:í

4t ,79 50,57

4t,81 50,ó0

41,8t 50,ót

41,83 50,ô0

4r,82 50,62

41,83 50,56

A=2070ÌCu
rned i do no s

di fratogranas

2ì,04

2t,07

2t,00

462

48A

476

512

519

Þo 1

669

112-4

B=2()Z0tCu

ol¡ticìo rìo
diaprrrnr

das 3" refl e-
xõe s

2t,19

2I,12

1) 1a

4b

4b

4b

4b

4b

4b

4b

4b

4b

2l ,00

2t,00

21 ,02

21,04

2 t ,0ó

2t,08

2r,02

2t,02

21,00

2r ,02

zI ,02

20,99

2l,01

2l ,0ó

2I ,05

4l ,81

4t,82

4t,81

41 ,8t

4t,82

41,81

41 ,82

41 , 8.1

4l,8t

^zororCu=u-l

0,ì5

0,05

1,28

0,02

0, t8

0,18

0,17

0,l8

0,02

0,0r

0,04

0 ,0z

0,03

0,03

0,04

0,05

0,02

50,5s

50,5s

50,56

50,54

50,55

50,54

50.54

50. s7

50.55

2t,02

2t , t8

?t )^

2L,2r

2r,21

21,t0

2r,03

2t,05

21,05

zt ,02

21,05

2L,0?

2l,05

2l.Ì1

2r.03
I

F
ts
(jì

I
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mas cio tipo k, aparecem no diagrama como se fossem microclínios
intermediários, quando na realidade a fase predominante õ orto
c1ásio, evidenciando, assim, que os 2OCu das reflexões 0Ó0 e

2O+ são os resnltados da superposição de picos de ortoclásio e

microclínio. As observações feitas acima sugerem que apenas as

reflexões medidas nos difratogramas do tipo 4Þ et possi-velmente,
4? da amostra b00, coïrespondem a um estado estrutural único,sel
do, poïtanto, pâssíveis de utilizaçáo nos diagramas b-c e cr*-Y*,

0s dados das constantes da cela dos difratogra
mas dos tipos 4Þ " 3a(an.[00) acham-se reunidos na Tabela 19 e

aparecem proj etados nos dì-agramas correspondentes das Figs " 15 e

16. No cliagrama b-c, os feldspatos possuen valores de t1o * t1*
entre 0,93 e 1,0; a oiferençu t1o-t1m, licla no diagrama o*-Y*,oå

b) Diagramas i,-c e

cila entre 0,9 e 1,0. 0s valores de t1o * t1* " t1o-t1*
obtidos de forma mais precisa a partir das fórnulas deduzidas por

Luth (I974), citado em Stewart e Wright (fSZ+;; estes valores es-
tão Íncluídos na Tabela 19 e foram empregados neste trabalho,0b.
Serva-Se tanto nos gráficos, quanto na tabela, que oS valores de

tro-trm são em geral um pouco maiores que oS de t1O * t1* e, ui3
da, que oS dados de algumas das amostras apalecen projetados no

diagrama cr*-y* fora do quadrilátero. Stewart e Wright (I974) as-

cl * -Y *

sinalam que essas catacterísticas não são de todo raras
feldspatos com valores de t1o elevados, maiores que 0,85, resul-
tando provavelmente de eïros nos cá1culos dos parâmetros da cela
e a subseqtlente propagação desses erros pelos resultados estima-
tivos obtidos atïav6s da utiltzaçáo dos diagramas, Estes aspec -
tos poderiam contudo seï vistos como indicativos da existência
de tensões intel'nas noS feldspatos, sobretudo noS CasoS em que

os valores de La são demasiado elevados. No entanto, essa possi..
bilidade païece pouco prováve1; assim, aS características acima

mencionadas são atribuídas principalnente à combinação ou somató

ria de erros. Pequenas proporções de feldspato de estado estrutu
ral diferente poderiam ocorrer na amostra 500 (tipo !q), que a-
presenta valor de La de 0,08.

sao

nos



Ne de
,\¡rost¡e refle

xõel

5Q0

476

480

33 8 , s6s (4) r.2 ,9s8 (4)

I , s64 (3) t2 , e67 (3)

8,s74(3) 12,eó3(3)

8,s7Z(2) 12,97J,{Z)

8 , s64 (2) 12 ,961 (z)

8 , s68 (z) 12 , e60 (3)

8,s8s(3) rz,e62(3)

8 , s75(3) t2 ,9s9 (2)

I ,s72 (s) r 2 ,9ó1 (3)

45

Parâmetros tla ccl a

O
a: 

(l

462

548

669

512

4ó

9û , só9 (2s)
7,2rr(3)

90 ,443(23)

90 ,670 (23)
7,zL4(2)

90 ,37 s (22)

90 , s97 (24)
7,zr2(2)

90 ,41 9 (20)

90. s66 (t5)
7,214(2)

90,448(r3)

90.ó01 (r7)
7 ,2r4 (I)

90,4r7 (rs)

e0 , 606 (2 s)
7,ZLS(Z)

90,438(24)

90,sz3(17)
7,220(2)

90 ,43s (1 5)

90 ,6 s9 (14)
7 .Zr9 (2)

90, 598 (12)

90 , s98 (20)
7 .zr3(2)

90,418(te)

57

ó5

1'abeIa -t9

unitãr'ia de fcldspatos potássicos

.,t234
ß' "- votunel,n3) 

^â 
tto+tlnì tl0-ttn tlO tlt ttO(=trrn)

v*

50

87 ,777 (37)
i1s,80s(22) 7t9,e(ó)

92,r94(29)

87 .6s2(23)
11s.876(ró) 72aJ(s)

92 .240 (23)

87 ,7 67 (25)
lls,873(22) 720,7(4)

92 ,792 (2r)

87 ,777 (2L)
11s,860(18) 72t,3(4)

92,1es(r9)

87 ,763(17)
11s,863(rs) 719.9(4)

92 , rss (rs)

87 .707 (r9)
rls ,86r (20) 720,s(4)

92,2s4(18)

87 ,913 (26)
115,982(23) 721,8(s)

e2 ,06ó (2sl
46

58

0bservações:
Coluna l: Àa = ø (experimental) - a (teórico, do diagrama b-e).
Colunas 2 e 3: Fõrrnulas utilizadas para calcular os valores assinalados são as de LUTH(1974
Coluna 4: Representa a média das 2 colunas precedentes.
O erro padrão das coristantes da cela, afetando a última ou as duas últirnas casas decimais,é

39

0,08 0,94

-0 ,02 0 ,94

0,02 0,94

0 ,002 0 ,93

0,95 Cr,95

0,99 0,96

0,9ó 0,95

0,95 0,94

0,96 0,9s

0 ,99 0 ,97

0,89 0,94

87.673(r8)
115.900(18) 721,r(4)

92,267 (17)

87,766(28)
rls,861 (r8) 720,6(4)

o? l o? /?a\

- û,025

- 0,020

- 0,025

- 0,030

- 0,025

- 0,015

0 ,05 0 ,010

- 0.025

0 ,04 0 ,95

0 ,04 0 ,96

0 ,005 0 ,99

0 ,03 0 ,99

0 ,02 0 ,9s

1,00 1,0

0,9ó 0,95

Jn.' STEWART e ttlRIGHT, 1974)

dado entre parênteses.

I
F
P
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t3to2

Figura l5 - Dados das constêntes da cela de feìdspatos potássicos
- projetados no diagrama b-c de stewêrt e \{right (lslt+),Representêm:se os valores das constantes b e c da cela uni táriados feldsparos potássicos com difrarogramä, !q tu^, soo¡ 

" fq-i;:mostras restantes). 0s dados constam da TabeTã ig. ni "rost.ras es.tão leparadas segundo o corpo de nefelina sienito ao quaÌ ;";;";:cem (ver Tabela 17) ' 0s braços das cruzesr marcando ê pos i ção Jospontos nos diagranras, indicam o erro padrão calculado pelo progrêma de obtenção de constantes de cela.
Ab (-br): albita de baixa temperatura; MM: microcrínío máximo;Anb:analbÍta¡ S (aT): sanidina de alta temperatura.

12,94
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426È4

--y''+*
,9/ )

-oP

,o/Ï"'

MM

^9

Figura l6 - Dados das constðntes da cela,de feldspatos potá.ssicos.projetados no diagrarna s* _ y* de Stewåri- 
" Wríght(tst4).

92?

92,O

Represen tam-se os va I ores dos ângu I os ct, e y dodas mesmas êmorlrgl apresentadas na Fi;. 15,Tabela 19. FM: feìdsparo monocl íni co. õrar".cas às da f ijura anterior.
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eq4

sq4

retículo recíproco
0s dados constam dareferências, idênti-



0rdenamento estrutural dos f el dspatos potãss'i cos

0 conhecimento da dj-stribuição dos ãtomos de alu-
mínio na estrutnra dos feldspatos, obtido a partir dos diagranas
l-c e t*-y*, permite reconstruir o processo de ordenamento es-
trutural, ou seja, o caninho percorrido pelos átomos distribu!
dos nos sítios Tt " TZ (Fig" 5) dos cr.Lstais monoclínicos até a

sua concentração nos s ítiot T10 do microc 1ínio rnáxirno. Stewart e

Wright (I974) e Cherry e Trembath (1979), entre outros pesquisa-
dores, mostraram que o caminho de ordenamento (ordentng pctth)dos
feldspatos potássicos ð um pïocesso que ocorïe ern dois estágios
(tt,to-step Þr,ocess), Um primeiro estágio consiste na migração co!
tínua do alumínio dos sítios TZ para os Tt (Fig.5) de sanidinas
(e ortoclásios), até que teores relatj-vamente elevados clo e1e-
mento se concentrem em Tr; os ortoclásios possuent em m6dia 2rt =

0,Bl 0,1. Segue*se a transformação da simetria monoclínica em

triclínica, quando então têm lugar as principais mudanças nos sí
tios Tt (Cherry e Trembath, 1979), com o alumínio se deslocando
para um desses sítios, o T10 (Fig.5) nos cristais triclínicos. O

avanço do ordenamento nos feldspatos triclinicos 6 dado pela co3
centração do alumínio nos sítios T10, com a rnigração do elemento
esvaziando mais rapídamente os sÍtios T1* antes que os TZ0 e Trm.

Em relação aos feldspatos dos nefelina sienitos
de Poços de Caldaso observa-se nos diagramas b-c e cl**y* (Figs"
15 e 1ó), que tanto nos microclínios mãximos (difratogramas do

tipo 4b; ver Fig"12), quanto no microclínio intermediã.rto da a-
mostra 5Aa (difratogramas do tipo 4a), t1o é maior que 0,9, sen-
do que possivelmente trn 6 igual a zero e t.,o + tZ^ não chega a

0 ,1. É notável a semelhança entre os dados obtidos para os di-
fratogramas do tipo 4b e o do tipo 4a da amostra 500, apesaï das
diferenças apontadas em páginas anteriores. Como os difratogra
mas do tipo 1a estão representados por uma única amostra, os da-
dos devem ser tomados com a devida cautela, porém, é pouco pro-
váve1 que o ordenamento estrutural desses feldspatos seja mui-
to diferente do que se deduz dos diagramas b-c e c¿*-y*" 0 dífra-
tograma da amostra 500 é semelhante a todos os restantes do tipo

-118-
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4a, os quais contðm provavelmente uma fase monoclínica subord.ina
da. Também não foram observadas diferenças entre o clifratograma
da amostra 500 e a fase triclínica dos difratogramas 1Þ, za e
2Þ, em particular quanto ao afastamento das reflexões sensíveis
131-131 e 130-f¡0, tal como indicado pelos Índices de triclinici_
dade (Tabela 77) . concluindo, pode-se d izer que na maioria dos
nefelina sienitos os feldspatos estão quase ou totalmente ordena
dos em algumas rochas; em outras, aparece uma fase quase que com
pletamente ordenada, que com cerLeza se originou a partir
feldspato monoclínico coexistente, sem evidências de formas in-
termediãrias de ordenamento estrutural, ind,icativas do caminho
s eguido 

"

No que cliz respeito aos difratogramas do tipo J(Fig,rz), de feldspatos dos nefelina sienitos híbridos, nada po-
de ser dito com absoluta certeza, c.om as suposições baseadas apg
nas em dados de literatura. Stewart e Wright (7974) relacionam a
resolução de picos sensíveis, como 131 e 111 nos difratogramas
de feldspatos triclínicos, com o valor de t1o. Segundo esses au_
tores, quando as reflexões são largas, t1o é menor que 0,05; os
primeiros indícios claros de divisão dos picos ocorïem
t1o situa-se entre 0,5 e 0,7, e somente quando tlo é maior que
0,7 observam-se picos agudos e separados. Nos difratogramas do
tipo 1, o pico 111 6 1argo, e as reflexões 1i1 e 130 da fase tri
c1ínica mostram um início. de subdivisão; supõe*se, portanto, Quê
nesses feldspatos t1o não ð nuito maior que 0,S. As reflexões de
microclínio acham-se superpostas ãs de oïtoc1ásio, e ambas fases
ocorrem poss ir¡elmente em proporções equivalentês . Lembrando qlle
os ortoclásios possuem em nédia 2tr:l 0,8, pod.e-se concluir que
a passagern de ortoclãsio a microclínio nesses feld,spatos repïe-
senta uma pequena mud ança na clistribuição d.o alumínio nos sítios
T1. Nesse intervalo do caminho de ordenamento, 6 cle se esperar
que coexistam a fase triclínica com a monoclínica em vias
transformação, tar como îostTarn os trabafhos experirnentais
Cherry e Trernbath (19 79) .

do

quando

de

de
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3.5. ANÃLISE COMPARATIVA: CARACTERISTTcRS ÕpTTcRs E DE RAIOS X

0 quadro comparativo e um resumo das característi
cas õpticas dos feldspatos das amostras utilizadas para fins de

estudos de raios X. Da Tabela 20 constam tambén dados quínicos,
com o propósì-to de salientaï que todos os nefelina sienitos,ã ex
ceção dos híbridos, são de composição praticamente hornogênea e

muito ricos em potássio.

Na naioria dos casos ì as amostras listadas repre-
sentam todas as variações reconhecidas nos feldspatos dos coï-
pos de nefelina sienito correspondentes; em outrosr somente indi,
cam as características de fácies especiais desses corpos, por e-
xemplo, de contato ou pegmatóides. Contudo, a ic1óia principal do
quadro ð a de mostrar a correspondência existente entre as obser
vações ópticas, principalmente valor do ângulo 2V e o carã.ter d.a

geminação mú1tip1a observada, com o estado estrutural dos felds-
patos, representados pelo tipo de d,ifratograma produzido"

Em todos os casos referentes à presença de micro-
c1ínio rnãximo (difratograrna do tipo 4_b; ver Fig,12) , a gernina

ção do microclÍnio 6 muito boa, com os indÍviduos nítidos, p€r-
mitindo a determinação com precisão do ângulo 2V, O valor do ân-
gulo óptico nesses cristais é sempre maior que 75o. Por outro 1a

do, todos os feldspatos com geminação pobre a boa, em que os in-
divíduos geminados mostram-se ãs vezes muito finos e de difíci1
identif ic açá,o, produzem difratogramas mistos, com ortocl,ãsio e

microclínio intermediário (quase máxirno) em proporções variã
veis, representados pelos tipos lb, 2a,2Þ " +2, Nos poucos ca-
sos em que se tornou possível a nedida do 2V nas porções gemina-
das dos cristais, os valores obtidos variam em torno de 60o.

0s cristais com geminação incipiente correspondem
a feldspatos com ortoclásio predominante e microclínio de alta
triclinicidade em proporções subordinadas (difratogramas do tipo
1q), e o exemplo mais típico 6 dado pela amostra 3771 de um nefe
lina sienito com biotita do Serrote. Nas áreas limpas e sem gemi



Quadro conparativo das caracrerísticas ópticas, out.r."lol"j: ::t",

I z J 4 
Poçosdecaldas

corpo ou fácies Arcstrå ]ìH"Î; Àn8uto zVo Geminação
grffi

Luiauritos I
iðáË^iúí"r.itico oriental) 223 lb

Nefelina sienitos t¡aquitóides
(corpo lujaurÍtico oriental) 216 lb

Chibinitos
(corpo lujaurítico ocidental)

tlefelim sienitos ci.nzas do
A¡el l\*crte

Chibinitos de Botelhos

l¡efelina sienitos finos do
Anel lbrfe

47 la
30!a 40$

169 lb

43-46$ [tuito variável.Incipiente$,pnbre$ a bæ

432

49q

413

500

551

Pseudoleucita nefelim sienitos 4828 4a

4a

4a - 
Pobre a boa,qn geral ruito fimi .raros

2b -, _ crittais cm gmimção ircipienter a po

4a 46-421" 46$ ore"

2a 44-4ó5

30
l',lefelir¡a s icnitos híbridos

234

Incipiente a pobre.¡.fuito varlável, cm
plâcas sfl geminação e iltrasrescassasl
cm gffiirEção ruito bæ

Cristais Miores cm gmimção incipien
te9;crj.stais nenores,pobre a boai a m.
42 possui algms cristais cm gemimção
ruito boa

X de feldspatos potãssicos dos nefelina sienitos de

476 4b

480 4b 76-82 l'tuito bæ

462 4b 180 ¡tuito boa

Nefelim sienitos cm eudialita 112-4 4b
do serote 15g 4b

Nefelina sienitos cinzas do Senote 178 2a

do nic¡oc1ínio

540 4a Variável
541 4a s0$a 65$ Ircipiente a pobre$ em rodos os grãos

548 4b 84 l'tuito bæ

311

lbfelin¡ sienitos cm biotita do 321

Serrote

-n r-

61
0utros tiDos de

seninatão Lomp,os.lçao

ttiãroperËitas qurnrca

tïi:ä:.iti:* 
oreóAbÎ-orsóAbr4

NefeU.É
Serfote

327 lb

sienitos porfiríticos do 661 4b

669 4b

f{efelina sienitos ocidentais ccm
fluorita

lþfelina sienitos ocidentåis cm
eudial ita

23-50
m neffi lncipiente a pobre en todos os grãos
cristal

Só(núcleos) Sen gmimção visível
ate 44-46

(bordas) Gmimção aparente m alguns grâos

78-80 l.tuito bG

- Gmirnção irrcipiente a pobre,ruito fina

130 Grardes cristais ccm gernimção incipiente

"o-"n$ 
Incipiente$ aupobre ms cristais mioresi
placas da mtriz sm gmimção

_ Incipiente a pobre, nuito fina,m todos
os graos

¿80 lttuito boa

Carlsbad e Bâvm
Micropertitas

Coluna I:
Coluna 2:

Coluna 3:

Coluna 4:

Coluna 5:

Coluna ó:
Coluna ?:

Or^_,AbtS-Or9SAb7
Carlsbad e Bavem ó/

ùedùro{tgsftz

ùg¿Æo

ùgy'ùr
Carlsbad

ùsdôro
ùs/ö¡

Carlsbadui.äp"ill"' ùgdôt
ùeltrtg

CarlsbadMi.iäË;;i;' hay'ùrs

Carlsbad; ùOS¡ù¡Z
þ{îs.540 e 5{l cm ni- ^ .,.öiii.ã'iä.iiä'i- haoñr¿+g/ùr
cropertitas esãssas ùA/ùf¡ûg¿eO

para corpos e fãcies, ver Capítulo II, napa de Iocatização (Figura 2)i
para locslização das anostras, ver Figuras 3 e 4t

ver Figuras ll e l2i
os valores nedidos (em graus), são-os de alguns cristais selecionados; no caso da apresentação de vários tipos de ge
ninação núltipla, utiliza-se o sínboIo $ para indicar a geninação do cristal cujo 2V é citado na coluna 4i
para descrição da geninação, ver texto;
ver iten 2.2 e Tabela l5;
ver Tabelas 3 a 13. As composições corresponden às das âmostrås Ìistadas, en alguns câsos. assinalados com o símbolo
o, trata-se da composição módiã para o coipo ou fácies, ou da conposição de amoitras semelhantes do mesno fácies,

la

1b

0rBóAbt4

525 2a só-s'$ *ïffiiråËåtil:terafnbres,raros 
c¡istais

512 4b

5t9 4b 78-8? ltuito b@

Carlsbad

Carlsbad

ùgoÈc

oruriru!, -orruaufo

Baveno frgdbt

Carlsbad

Carlsbad

Carlsbad

Carlsbad

Carlsbad e Bâveno

hgdùloûg/ùo

eslùs
&91Ñg

o.ry'¡!

frs¿Æo

egdùl
ùgdöz
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nação, o ZV é ¿e 30o; por outro lado, áreas semelhantes em feldS
patos de outras amostras deram valores entre 284 a quase ó0o . o

difratograma do tipo 1a obtido na amostra 47 (chibinito do corpo

lujaurítico) repïesenta o estado estrutural dos cristais maiores

com geminação incipiente, escolhidos preferencialnrente durante a

separação manual do material para estudos de raios X.

As caracterÍsticas óptic
patos de nefelina sienitos de Poços de

la Z0 e discutidas acima, permítem que

clusões de caráter gera1.

Em primeiro 1ugar, observa-se a existência de

correlação direta entre o aspecto microscópico dos cristais de

feldspato e o seu estado estrutural. Assim, ufl cristal corn gerni-

nação incipiente ou pobre contétn proporções de mícroc1ínio equi-
valentes ãs das áreas geminadas. Por outro lado, os cristais com

geninação muito boa estão, quase con certêzã, convertidos total-
mente em micr:oc1ínio rnáxirno. Estas conclusões são vá1idas, contu

do, somente para oS nefelina sienitos, e aqui atribuídas ao tipo
particular de modificação ocorTida, perrnitindo a preservação de

ortoclásio junto corn rnicroclínio quase máximo.

Ern segundo 1ugar, são evidentes as dificuldades I
xistentes para a classificação do estado estrutural dos feldspa-
tos potássicos util j-zando unicamente O valor do ângu1o 2V; este
f.az com que,en gera1, a nomenclatura dos feldspatos seja compli-
cada, Sobretudo na literatura mais antiga, rica em dados ópticos
de feldspatos potássicos (ver Smith ,, 7974a) , Na literatura, os

feldspatos potássicos monoclínicos homogênecs,nos quais o plano

dos eixos ópticos é normal a (010), e que apresentam ângulos ZVo

pequenos, são denominados de "sanidinas"; o valor náxino do 2Yo

varia, segundo diferentes autores, de 40 a 55o (40o: Laves,1952;
43o: Marfunin, 1961; 50o: Stewart, 1975c; 550: Smith, 1974a), 0s

"microclínios com típica geminação em grade" apresentam Sempr'e

ângulos ZVo maiores que 75-80o. O "ortoclásio" i'a 6 muito mais

difíci1 de ser caracterizado. Segundo Laves e Viswanathan(1967),

as e de raios X dos felds
Caldas mostradas na Tabe-
se tirem as seguintes con
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os feldspatos potãssicos com ZVo nenor que óSo poderl ser z,ealmery
te monoclínícos, da mesma forma que aqueles mostrando ângulos zi
maiores que 650 deu em nec es saz,íament e consis tit" d. e d.ominíos g¡ emí
nados submt'croscopicamente, stewart (Lg74) aponta a existência
de superposição no valor dos ângulos Zvo de feldspatos monoclíni
cos e triclínicos, bem como a ausência de um limite superior ¿.1
finido para o ângu1o zv* dos feldspatos monoclÍnicos" Esse au_
tor menciona um caso de feldspato monoclÍnico (tanto opticamente
qnanto aos raios x) com zva de g2o. Bambauer e Bernotat (lgsz)
considerarn que o 2vo de ortoclásios varia entre s0 e g5o, porðm,
mencionam feldspatos opticamente monoclínicos com zvo entre g0 e
10Bo (conhecidos na literatura como "iso-ortoclásios,,, ver Srnit\
r974a) , e fe'ldspatos com zvo de 6óo e com geminação em gz,ad.e d,t)

fusa

0s feldspatos monoclínicos das rochas de poços de
caldas exibem ângulos 2vo variando aproximadamente entre 30 a
quase 600, sendo, no entanto, QU€ a maioria possui ângulos meno-
res que 50o, e' por conseguinte, deveriam ser denominados de,,rg
nidinas". Em todos os casos, por6m,as fases monoclínicas mostram
difratogramas semelhantes, correspondentes ao ortoclásio de Borg
e smith (1969) (Tabela 16 e z0; ver tarnb6n parsons e Boyd,1971),
enquanto que os feldspatos geminados com ângulos zv maiores de
60o são, óptica e cristalograficamente, microclínios"

situação inteïessante 6 a dos feldspatos potássi-
cos dos nefelina sienitos híbridos. Nas rochas de granulação fi-
na a m6dia (corno, poï exemplo, a am" s0) , a geminação está ausen-
te; porêm' nas variedades de granulação grossa (am,zs4) alguns
cri.stais apaïecem geminados. A caracterização da gerninação 6, ,no
entanto, difÍci1, devido particularmente ao fato de os feldspa
tos possuirem abundantes partícu1as finÍssimas de 6xidos de fer-
ro homogeneaaente distribuídas" O valor do ângu1o ZVo nas bordas
dos cristais ostentando quimisrno parecido ao dos feldspatos das
outras rochas estudadas oscila entre 44 e 46o, sendo semelhante
àque1e das áreas limpas dos cristais com geminação incipiente a
pobre, aqui considerados cono monoclinicos.
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Em teraos gerais, pode-se dtze' que a maioria das
amostras de nefelina sienitos hibridos é portadora de feldspatos
opticamente monoclínicos, produzindo difratogramas de raios X on
de coexistem ortoclásio e microclínio de baixo ordenamento estru
tura1. Entretanto, não 6 ¿e todo raro que feldspatos triclínicos
aos raios X comportem-se opticamente como monoclínicos (Stewart
e wright, 1974); isto decorre do fato de que os dornínios triclÍ-
nicos são menores que o poder de resolução do microscópio, de mo
do que aparecem estatisticamente com simetria õptica monoclÍni-
ca (Snrith,7974a),

3.6. CONSÌDERAçÕES PETROLÕGICAS

Não é necessário assinalar a importância dos
feldspatos alcalinos como componentes de rochas, visto que este
grupo de minerais está presente em proporções importantes,em ge-
ral dominantes, na rnaioria das rochas ígneas fórsicas.

Do ponto de vista petrológico, são de importân
cia fundamental tanto a composição como o estado estrutural dos
feldspatos alcalinos. As evidências geológicas e de laborat6rio,
mostran claramente que o primeiro fator, a composição, depende
essencialmente da natureza do 1íquido magmãtico a partir do qual
o mineral cris taliza.

conquanto as opiniões se mostrem unânimes quanto
ao primeiro assunto, as interpretações sobre o estado estTutural
ainda são objeto de vasta po1êrnica.

Historicamente, a primeira interpretação ligava
o estado estrutural ã história de resfriamento do corpo ígneo.As
sim, a experiência geológica mostTa que um polimorfo da sanidin4
hoje denominado de "sanidina de baixa temperatura", é a

mais comum nas rochas fétsicas resfriadas bruscamente (derrames I
alguns corpos subvulcânicos, etc.). Estima-se que este polirnorfo
ê es tâve1 entre 800 e 900"c, com o resfriamento brusco do magma
simplesmente impedindo a sua conversão para estados estruturais

fas e



mais estáveis a temperaturas menores (ver, por exemplo,
e Wright , I97 4) ,

Ao contrãrio, êil granitos supostamente resfriados
de maneira 1enta, encontra-se como tipo mais comum o microclínio
máximo, estado estáve1 a temperaturas baixas. Este 6 tanb6n o

polimorfo presente nas rochas metam6rficas de grau baixo a médio
(até a fácies anfi-bolito). Estima-se que o microclínio máxino é

o polimorfo estável a temperaturas inferiores a 40OoC (Wright ,

19ó7).

Entre esses dois extremos, sanidina e microclínio
máxino, situam-se os denais estados estruturais,ortoclásio e mi-
croclínios intermediários, Com base na interpretação acima, se-
riam esses estados estruturais o resultado de regimes térmicos
"intermediários" de resfriamento. Estudos realizados em ãreas de
metamorfismo progressivo sugerem que o ortoclásio 'e a fase está-
vel a temperaturas superiores a 600oC (Guidotti eú aL, TgTS).

Contrapondo-se a esta interpretação, algumas fei-
ções são citadas e discutidas por vários autores; por exernplo, o

caso de corpos graníticos com ortoclásio no centro e microclínio
nas bordas, ou ainda, de granitos com ortoclásio cortados poï pe
quenos diques ap1íticos com microclínio (Marrno, 1959, e cai11è-
re e Kraut, 19ó0; citados em Mackenzie e Smith, 1961)"

Estes exemplos requerem outras explicações que as

dadas acima. uma interpretação que se afasta da relação " estado
estrutural-hist6ria térmica" 6 a oferecida por Mackenzie e Snith
(1961). Estes autores sugerem que o estado estrutural do feldspa
to é condicionado pela própria composição do feldspato. Aplicada
ao caso dos oÍtoc1ásio granitos cortados por microclínio apli -
tos referido acima, esta hipõtese indicaria que o teor de Nâ,
maior no feldspato dos granitos, inibe a conyersão do mineral
a estados estruturais mais ordenados que o do ortoclásio, enquan
to que o fe.ldspato dos aplitos, mais rico em K, converte*se fa-
cilmente em polimorfo ordenado.

-r25 -
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No entanto, os exemplos descritos de muitos cor
pos ígneos, tanto de rochas granÍticas como sieníticas, contri-
buem pouco para a sustentação de interpretações tão claras co-
mo as anteriores. Tilling (1968) descreve as variações observa-
das no estado estrutural de feldspatos alcalinos do granodiori-
to de Rader creek, um dos componentes do bató1ito de Boulder ,

EUA, e observa que as fases mais sódicas (Otoo-zs) apresentam
-se predominantemente como microclÍnio, enquanto que as de com-'
posição mais potássica (0tg+_gs) coïrespondem a ortoclásios; o

autor atribuí essas variações ao efeito de metamorfismo t6rni-
co (ver também Parsons e Boyd, 1971).

Mais espetaculares ainda são as caracteiísticas
mostradas pelos feldspatos alcalinos, c.omumente ricos em Or, de
nefelina sienitos "hipersolvus". 0bserva-se em geral nessas ïo-
chas a coexistência de dois estados estruturais distintost orto
clásio e rnicroclínio quase náximo (ou rnáximo), não apenas nas
mesmas amostras, mas, principalmente, nos mesmos cristais
feldspato. 0 primeiro trabalho de detalhe em cristais mistos c1e

f eldspato, com ortoclási-o e microclínio máxirno, foi o de Macken
zie (1954) em pegmatitos de nefelina sienitos das
Bearpaw, EUA (ver tanbén Stewart e Wright, 7974), Exemplos seme

thantes foram estudados por Retief (I962) en nefelina sienitos
de Pilanesberg, Ãfrica do Sul, e são mencionados por Czygan
(1969) em rochas semelhantes da serra de Monchique, portugal.
Vlasov et aL. (19ó6) descrevem e ilustram com fotomicrografias,
microclínios de nefelina sienitos de Lovozero, Penínsu1a de Ko-
1a, Rússia, cíestituídos de geminação em gz,aae típica e aprcsen-
trando Llma estTutuv,a d.e geminação que Lembra pertítas ou aLbita
'tchequ.ez,t', É prováve1 que também nas rochas de Lovozero se en-
contrem tanto cristaj-s mj.stos de feldspato, com, ortoclásio e

microclínio, como grãos de microclínio náximo. Mais recentemen-
teo Sdrensen (I974a) indica que os microclínios dos lujauritos
de I11írnaussâe, Groenlândia, exibem textura particular desconhe
cida nos feldspatos de rochas calco-alcalinas; os cristais ca-
tacterizam-'se por apresentar uma øeminação de interpenetração
intníncada, segundo a. Let da aLbiba (Sfrensen, 7974a).

de

Montanhas
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Este brel.e ïesumo histõrico procura demonstTaï
que a hipõtese relacionando o estado estrutural dos feldspatos
aLcalinos com a história de resfriamento é provavelnente corre-
ta quando se trata de confrontar estados estruturais totalmen-
te desordenados (sanidinas) , com aqueles onde os feldspatos se

mostram parcial oll totalmente ordenados (ortoclásios e microclí
nios). Entretanto, eIa é insuficiente para explicar as complica
ções apresentadas acima, eue fogem de esquemas interpretativos
mai s s impl es .

Una interpretação nuito interessante e dada por
Parsons e Boyd (1971). Longe de se aterem ao estudo de exemplos
locais,estes autores exaninam a evolução do estado estrutural
dos feldspatos alcalinos em grandes suites c1e rochas comagmáti-
cas, relacionadas por algum processo de di"ferenciação. Constata
-se que nas rochas menos diferenciadas (por exemplo, monzonitos
ou tonalitos) a fase representante é ortoclásio, enquanto que

nas mais diferenciaclas (granitos ou leucogranitos) 6 rnicroclí -
nio. Parece existir, portanto. uilìa ligação direta entre compo-
sição do magna e estado estrutural do feldspato,

As possibilidades abertas por esta interpretação
são vãrias (Parsons e Boyd, 1971; Parsons, 1978), Em primeiro
lugar, os fatos citados sugerem que o pr6prio magma poderia coq
trolar diretamente o apaïecimento do polimorfo fina1, existindo
uma f orte tendência. pa.ya a f ornação de microcLínio, ã" eæpensas

do ortocLã.sio, à medida que aumenta o gr.a.u de fraeionamento do

magma. lParsons e Boyd, 1971). 0s magmas mais diferenciados são
geralmente mais ricos em fluidos (H20, F, C1, etc,) e âIcalis,e
esta composì-ção "alcalina" faci litaria a forrnação de um polimor
fo ordenado (ver também Emeleus e Snrith, 1959; Martin, 19ó9).

Em segundo 1ugar, pode-se supor que a composição
do magma condiciona diretarnente o conteúdo de fluidos; os 1íqui
dos mais evoluídos geram corT¡ maior facilidade resíduos ricos em

vo1áteis, que se apïesentarian seja como magmas hiperfluidos,se
ja como soluções deutérico-hidrotermais. A presença desses resí



duos condicionaria a estabi
por cristalizaçáo direta ou

3.6 . 1. Feldspatos alcalinos de

das

0s exenplos mencionados nas pãginas precedentes e

videnciam claramente que os casos mais significativos de varia-
ção no estado estrutural de feldspatos ocorrem em nefelina sieni
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Tização de um determinado polimorfo,
por transformação põs-rnagrnática.

tos. As sugestoes apresentadas na literatura (Parsons e

L97L e Parsons, 1978) indicam que o rnicroclínio encontïa-se em

geral associado a rochas derivadas da cristalização de 1íquidos
rnui to di f erenci ados ,

micas marcantes: enriquecimento em á1ca1is e conteúc1o relativa
mente alto em volátei-s. Neste contexto, os nefelina sienitos exi
bem condições químicas sern dúvida rnais exageradas qlre a maloria
dos demais tipos 1itológicos, mais precisanente, o seu catâ.ter
fortemente alcalino e até peralcalino, com evidências inequívo-
cas de riqueza em vo1áteis. Cabe citar païticularrnente 'o caso
dos nefelina sienitos agpaíticos, onde a maioria dos rninerais a-
cessórios e testemunho da importância de processos magmáticos e

pós-.magmáticos caracteri zados pela grande riqueza em álcalis e

vo1ãteis (S./rensen, 1974a; Kogarko, I974; Sdrensen e Larsen,1978).

A seguir, acham-se resumidas as observações rela
tivas aos feldspatos das rochas de Poços de Caldas, a fim de
possibilitar a sua interpretação petrol6gica.

1) Os feldspatos dos nefelina sienitos são,via dc regra, felds-
patos potássicos com 0r>80%, e com teores muito baixos de Ca.
Por outro 1ado, os feldspatos dos nefelina sienj-tos híbridos,
possuem composições variáveis entre OrraAbOlAn6 e OrrZAbtTAnl,
a16m de quantidades importantes de Ba e elevadas de Sr,

nefelina sienitos de Poços de Ca1

que se caracterizam por duas feições quí

Boyd,

2) 0s feldspatos potássicos de alguns fácies apresentam perti-
tas; as pertitas ocorrem em rochas com abundante albita tabu-
1ar, de origem pés-magmâttca e provavelmente metasomãtica(ver.



discussão sobre pertitas e albita tabular mais ad,iante).

3) Na maioria dos nefelina sienitos de Poços de Caldas coexistem
mais de um estado estrutural de feldspatos potássicos,freqüen
ternente num mesmo cristal. Em rochas inequigranulaïesr como,
por exemplo, nos chibinitos dos corpos lujauríticos, os cris
tais maiores de feldspato apresentam geminação incipíente, eil
qr-ranto que a geminação é pobre a boa nos de menor tamanho (ver
Tabela 20)

4) Do ponto de vista ópbico, a coexistência de dois estados es-
truturais revela-se pela presença de textura característica :

áreas lirnpas, sem geminação e com 2Vo, r¡ariárrsis, rnenores que
60o. alternando com outras portadoras de geminação nút-tì-p1a
fina a muito fina.

5) Do ponto de vj-

a) coexistênci
fra t ogramas

- os vários
ent a l,
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sta esty,'t,ttuz,aL, definem-se os seguintes casos:

a de ortoclásio e microcl
do tipo 1q, 1Þ, U, 2b e

f ácies clos corpos 1uj aur

nefelina sienitos cínzas do Anel Norte,
pseudoleucita nefelina sienitos o

nefelina sienitos cinzas e com biotita
nefel-ina sienitos ocidentais con fluori

b), presença de nicroclÍnio quase rnáximo (possivermente com
ortoclãsio subordinado) ou de microclínio máxino (difrato-
gramas do tipo 4a e 4b, respectivamente) I

- nefelina sienitos finos do Anel Noïte e

- nefelina sienitos com eudialita do Serrote;

c) coexistência de ortoclásio e nicroclínio de baixa triclin_i
cidade' presentes opticamente Çomo cristais monoclínicos e

que raramente exibem indícios de geminação múltinla:

inio quase mãximo (di-
4a) I

íticos ocidental e ori

nefelina sienitos híbridos ;

do

tã:
Serrote e



d) micïoc1ínio rnaximo como polimor
do tipo 4b:

- os vários corpos de nefelina
Serrote.

6) Microclínio rnáximo (difratogramas do tipo aþ_) foi reconhecÍdo
em algumas amostras de chibinitos de Botelhos e nefelina sie-
nitos com eudj-alita do Serrote. Por outro 1ado, as observa

ções ópticas efetuadas em outras amostras de rochas dos mes-

mos corpost e tamb6m nos chibinitos orientais, mostram a co-
existência c1e ortoclásio e microclínio nos rnesmos cristais
de feldspato.

7) Não se dispõen de dados de raios X dos nefelina síenitos fi-.
noS ocidentais, portadores de cristais maiores de feldspato
com geminação incipiente, e menoïes com geminação núttipla
mui to fina.
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fo único, com difratogramaS

sienitos porfiríticos

8) A presença de microclínio não pode ser correlacionada com a

história térmica clo corpo. Cristais mistos, com ortoclásio e

microclínio, estão presentes tanto em rochas de contato de

granulação fìna, como em amostras de gïanulação grossa locali
zad,as no interior do mesmo corpo. Contudo, a fase monoclínica
é nais abundante nos nefelina sienitos de granulação mais fi-
na.

9) As proporções de ortoclásio e microclÍnio variarn notavelmente
nos diferentes corpos do maciço (Tabela 20), Exernplo ilustran
do esta caracteïística é indicado pela ¿rbundância de ortoclá-
sio nos feldspatos clos diversos fácies que compõem os col'poS

luj auríticos (difratogramas do tipo 19 " 1Þ) , enquanto que os

corpos vizinhos de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte pos

suemrnicroclínio dominante (difratogramas do tipo 2a,Zb e44).

do

Nenhuma das feições estrutuïais e ópticas
das 6 compatível com explicações baseadas na hist6ria de

mento das rochas. Cabe apelar portanto ãs hipóteses que

aponta -
res fri a

condi c io
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nam o estado estrutural dos feldspatos a transformações resultag
tes da atuação de 1íquidos rnagmãticos ou residuais (Parsons e

Boyd, 1971; Parsons? 1978)" São estes 1íquidos evoluídos os agen

tes efetivos da transformação e ordenamento dos feldspatos. Este
esquema permite explicar todas as características indicadas aci-
flâ, inclusive o fato de que em rochas faneríticas inequì-granula-
res, os grãos menores, mais facilmente atingiclos pelas soluções
residuais, apresentam grau de ordenamento freqtlentemente maior
que os megacristais.

O processo de tïansformação ortoclãsio-nicroclí-
nio deve ser rãpido" O mecanismo da transformação ajusta-se ao

crescimento de pequenos domínios subrnicroscõpicos ordenados, j-a

formados incipientenente no ortoclásio, que se ampliarn at6 for-
mar dorninios maiores,visiveis opticamente como indivíduos gerninq

dos segundo as leis da albita e periclínio (Parsons, 1978; Snith
I974a), Nos domínios ordenados submicroscõpicos do ortoclásio, o

A1 ja está preferencialmente loca'Itzado numa das posições Tt e,
portanto, pâssa-se de ortoclásio a nicroclínio quase náximo ou

rnãxino r s em o desenvolvimento de f ormas interrnediárias de baixa
triclinicidade (Parsons ! 19 78) .

Este mecanismo de transformação permite explicar
satisfatoriamente as texturas pl:esentes nos feldspatos cios diver
sos corpos de nefelina sienitos, ora ostentando homogeneidade 69

tica e ausência de geminação múltipla, ora mostrando os vários
tipos de geminação mencionados neste capítu1o"

As diferenças marcantes que se obseryam no predo-
nínio relatir¡o de um polimorfo sobre outlìo (ponto 9, acina) são
yistas como função da "eficiência" com a qual os fluidos resi-
duais convertem os cristais em polimorfos ordenados (ver tarnbérn

Parsons, 1978), decorrente da composição desses fluidos ou, mais
provaveLnente, do tempo de atuação dos mesmos nas rochas.

Um caso de difíci1 interpretação 6 cl dos nefelina
sienitos híbridos, eil cr-rj os feldspatos domina o ortoclãsio acom-
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panhado de microclínio de baixa triclinici-dade, principalmente vi
síve1 nas amostras de granuração média a grossa. uma hipótese a

considerar é a suposição de eue, neste caso, os 1íquidos resi -
duais foram muito diferentes daqueles presentes nos outros nefeli
na sienitos. Com efeito, a composição particular desses feldspa-
tos (Tabela 10) confere algum fundamento a esta suposição, com a

qual poder*se-ia justificar transformações polirnórficas algo difq
Tentes das observadas nos feldspatos de outTos corpos. No entan-
to, 6 possíve1 que a própria composição dos feldspatos com teo*
res mais eleyados de Ab e ricos em Sr, Ca e Ba (ver Tabela 10) ,

possa conduzir a nodificação polimórficas diferentes. Na realida-
de, pouco se conhece no tocante aos efeitos dos elementos meno-
res como Ca, Ba e Sr sobre a transformação polirnórfica em feldspa
tos (Srnith, I974a Propach e Adloff , 1982).

3,6,2. Origern das micropertitas e da albita tabular

presença de pertitas nos feldspatos potãssicos das rochas portado
ras de albita tabular. A relação entre o processo de exsolução da
fase sódica no feldspato potâssico e as ripas limpas de
quase pura, com gerninação polissint'etíca, é clara na maioria das
rochas estr:dadas, conquanto os melhores exemplos reconhecidos re
firam- se aos nefelina sienitos traquitóides I e II e lujaurj-
tos II do corpo lujaurítico ocidental. Estas rochas contên 0,5 a

1,0% de albita tabular modal de distribuição heterogênea; o felds
pato potássico é predominantemente ortoclásio, e apenas os cris
tais localizados nas proximidades das ripas de albita contêrn per-
titas; a16rn disso, as porções pertÍticas dos grãos de feldspato e

xibem ainda geminação múttipla e abundantes inclusões finíssimas
(óxidos de ferro?) " Dessa forma, conclui*se que existe uma rela
ção gen6tica entre a formação da albita tabular nas rochas e o

processo de exsolução e ordenamento dos feldspatos potássicos.

Outro problema que merece ser discutido e o

São freq{lentes na literatura as menções sobre ne-
felina sienitos "subsolvus" (Tutt1e, 1955, €fl Tuttle e Bowen,195Ð,

que se caracterizam pela presença de cristais independentes 4e

da

alb i ta
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albita e feldspato potássico; exemplos desse tipo são os descri-
tos para os maciços de Pilanesberg (Retief, 1962), I1ímaussaq(Só

rensen, I974d) e LoyozeTo (Vlasov et al,, 19Óó), entre outros.Em

alguns nefelina sienitos a albita pode resultar da desmisturação

de um felclspato alcalino inicialmente homogêneo, durante o res-
friamento lento das rochas, ou ter-se derivado da cristalização
cotética co:n feldspato potássico e nefelina, a temperaturas bai-
xas, A segunda alternatiya é a proposta para explicar a coexis-
tência d.e albita e feldspato potássico nos lujauritos de 11ínaus

saq (S/rensen, 7962, eil Priotrowski e Edgar, L970;S/rensen,1974{.

Teinperaturas baixas de cristali zaçã,o ou de recris
talizaçáo encontram ïeflexo na composição de feldspatos e nefeli
nas coexistentes (ver discussão detalhada no iten 4,4) , bem como

no estado estrutural do feldspato potássico. Cabe mencionar que

a albita cristalizada sob,tais condições deveria se fazer acoTn-

panhar de nefelinas de composição muito restrita (entre N975,1

KtZ0,9 Qr4,0 " N"73 Ksrr) e de rnicroclínio máximo. Pelo contrá
rio, nos exernplos acima citados de Poços de Caldas, a a1bíta ta-
bular coexiste con nefelinas de composição muito variável e

feldspatos potássicos nos quais o microclínio é rnuito escasso.A

sim, é provãvel que a albita tenha-se formado independentemente

a partir de soluções pós-nagrnãticas que facilitaram localmente o

ordenamento Na-K e Si-41 nos feldspatos jã cristalizados, favore
cendo o crescimento de pertitas e o ordenamento estrutural
feldspato potássico (Parsons, 1978; ver tanbém Propach e Adloff,
1e82) "

Na literatura são poucas as referências a processos

análogos. Um caso semelhante é o descrito para alguns nefelina
sienitos de Khibina, que Borutskiy (1971) denomina de aLtez'ados,
na suposição de qûe a albita crist aliza de soluções põs*magm'att-

cas; essas rochas diferenciam-se das que não apresentam albíta
pós-magm'atica, por mostïar f eldspato micropertítico em lugar de

criptopertítico, com maior ordenamento estrutural, incluindo em

alguns casos microclÍnio máximo.

do



0s segundos ninerais f6lsicos em importância nos
nefelina síenitos são as nefelinas. As eviciências texturais indi
can que esses rnineraís f ormam-se cotr j untamente com os felclspatos
potãssicos' sendo comumente de tamanhos menores, Ocorrem como pe
quenos cristais incluídos nos feldspatos, sob a forma de prisrnas
curtos subidiomórf icos, ou aincla, cono matet'ia1 intersticial aos
feldspatos. En algumas rochas (por exemplo, partes clos nefelina
sienitos cinzas do Anel Norte), apresentam-se como grãos sullidio
m6rficos a xenomórf icos cle dinensões centim6tricas. Segue-se ¡,*u
breve introdução sobre as caracte risticas quÍmicas e cristalográ
ficas das nefelinas"

4.I. QUfMiCA E ESTRU'IURA

NEFELINAS : QUIÌIiISNIO E PETIìOLOGIA

CAPÍTULO 4

0 arcabouço tetra6drico da estrutura da nefelina
6 semelhante ao ð,a triclinrita, com os tetraedros se clistribuinclo
em planos paralelos a (00t11) e compartilhando três dos seus oxl
gênios para formar anéis hexagonais, Na nefelina, a metade dos
átomos de si1Ício acha-se substituíc1a por alumínio, sendo a de_
ficiência de carga positiva compensada pela entrada de á1c¿r1is
nas caviciades da estrutura. Contudo , clevido ao f ato de o arcabou
ço mostrar-se distorciclo em raz;ao da rotação dos tetraedros, as
cavidades ocupadas pelos átcalis são de dois tamanhos diferentes.

-134 -

Na nefelina idea1, cuja fórmula baseada em 32
NaUKrAleSig0SZ (Buerger, Ig47; Ti11ey, 19S4) , dos oiro
destinados aos á1ca1is, seis de1es, cle menor tamanho, estão ocu_
pados por sódio (e quanticlades menores de ca . lfg, etc. ) ! enquan-
to que nos outros dois, de maior tamanho, encontra*se potássio
Esta distribuição, também denonrinada cle cornposição de Buerger, g
quival e a 7.1q0 da molécula de nefelina (Ne) e z_7 % da mo16cu1a de
Kalsilita (Ks) , (no em peso) . No entanto, na natureza. as coln-

oxigênios 6

s íti os
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posições encontradas fogern um pouco dessa situação ideal, varian
do desde aproximadarnente NeSS Ks4S at'e mais ou menos N"g2Ksg r com
as ma.is comuns si tuadas entre rN",70 Ks<s0 e Ner0 Ks 

2 0 . As cornpl i -
cações são todavia bem maioïes, visto eue, na maioria das nefeli
nas naturais, as quantidades de Si e A1 não correspondem ãs pro-
porções ester¡r-rionétricas teóricas, havendo excesso de si. Esta
falta de estequiometria pressupõe a existência de vacâncias nos
locais catiônicos não tetraódricos e, cono resultado, a fórmula
geral da nefelina é assim expïessa (Donnay et aL.,I9Sg):

Na K Ca n^ ;\-L ^ c;"*x "y uuz - S-(x*y*;) "'tx+y+22) -tIo-(x*y*2,)OS¿

onde D representa as vacâncias na estrutura" tlu práti.l, costuma
*se calcular as f6rntulas estruturais das nefelinas em função d.os
componentes nefelina (rle), kalsilita (Ks) e sï1ica (Qz) (ver e*
xemplos em Ti11ey, 1954) " como elementos quírnicos presentes em

pequenas proporções, c.itaa*se Fe3*, substituindo possivelmente o

41, a1én de Ca, Mg, etc" (Deer et aL,,19óó) nas posições dos
cátions não tetraédri.cos ; cabe ressaltar,porému eue Ba e sr não
entram facilmente na estrutura das nefelinas (Barth, 1963; Hier,
1966). En muitas nefelinas. os teores de Fe3* são maiores que os
de ca (Mitche11, 1972; Brown, 1970; entre outros), justificando-
-s€, assim, a sLra incorporação na fórnula geral do mineral, como
feito por Mitchell (I97 2) ; a f órrntila geral modif icada é a seguin
te:

\a K C'' rl AI , -.--..-. Fe c; nx y o z u B- lx*Y*z) "'(x+v+l:) '"1t' "'1ó* (xnY+22+w)"32 32

Comparações entre nefelinas ricas_e pobres em ferro podem ser fei
tas calculando-se a Inolécu1a NaFe'*Si04, denominada "nefelina de
ferro" (FeNe) por llailey e schairer (1966), e que ïepresenta a

solubilidade desse elemento no mineral (onurna et aL,rrgTZ), me-
diante a substituição de A1 por F"3*.

4.1.1" ReIações entre a cristaloquímica das nefelinas e o exces-
so c1e sí1ica

0 teoï de sÍ1
ratura de cristalizaçáo e da

tca
hi

das nefelinas é função da tempe-
stória de resfriamento das rochas
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Teores nais elevados ocorrem em rochas vulcânicas, com a relação.
Na : K dependendo da compos ição dos magrìÌas , Em rochas submetidas a

processo lento de cristalizacã,o, as características iniciais das
nefelinas sofren mudanças em virtude do intercâmbio c1e cátions
(sí, A1 , Nâ, K) com o 1íquido magrnático, e tanrb6n cie reações sub_

soliclus de Na e K entre nef elina e f eldspatos (i'lanriltotr ,1961)
As nefelínas resultantes de pïocessos de resfr'ìamento lento pos*
suem composição restrita (Miyashiro, 1951; Tilley, 1gS4), que no
di-agrama Ne*Ks*Qz aparece locarízada entre a composição de Buer
geï (N"Z¡Rsrr) e a de Moro zewicz (NeZS 

,1KsZ0 ,9Q24 ,0 ; ver Moïoze-
wtcz, 1930, citaclo em Ti11ey, 1954). Este campo composicionalres
trito 6 hoje denoninado "campo de convergência Morozewicz- Buer-
ger", seguindo a proposta fornulada originalmente por
(1954). Entre a composição de Buerger, com relação Na:K de j:1 

,

e a de Morozewicz, com excesso de sí1ica, a diferença fundamen
ta1 reside na existência c1e vacâncias na estrutuïa. Todos os es-
tudos, tanto químicos quanto de raios X (baseaclos no cálcu1o de
constantes da cela, Tuttle e smith. 1958; ilamilton e N,lackenzie 

1

1960), sLlgeTem que as vacâncias coîTesponclen prefeÍencialmente
aos sítios de K na estrutura. A composição cle Moro zewicz ,

seis dos oito sítios dos á1ca1is preenchidos por Na e vacâncias
ocupando os sítios do K representa, portan'bo, a composição est¿
vel para nefellnas com pequeno excesso de sí1ica, Em nefelinas
com teores de sí1ica mais elevados que os c1a composição acima 6

provãve1 que, oâ hipötese da ocorrôncia cle intercâmbio catiôni-
co entre nefelina e 1íquido ou entre nefelina e feldspato, esse
tenha siclo incompleto, não conduzindo a LTm estado cie equitíbrio
como conseqlJência, as corìlposições serão rnais yariadas, e as va
câncias não se restringirão aos sítios c1o K (Bose, 1g64).

A fim de visualizar as relações cristaloquimicas
das nefelinas, efl particular daquelas possuinclo teores elevad.os
de Qz, será utilizado neste trabalho o diagïama apïesentado por
Harnilton e Mackenzie (19ó0) " Trata*se do diagrama Ne-Ks*Qz, no
qual esses autores projetamo eil porcentagern nolecular, as compo
sições indicando s6ries de solução só1idar com as vacâncias res
tritas tão so.mente aos sítios do K, denominadas "sðries de solu

Ti1 1ey

com
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ção por omissão". Também apaïecem no diagrama as composições de

Buerger e Morozewicz e o limite de solução sõtida da sí1ica em

nefelina a 700oC, obtido experinentalmente por Hanilton e Macken

zte (1960) ,

4,2. QUIMISMO DE NEFELINAS DOS DIFERENTES FÃCIES

NITOS DE POÇOS DE CALDAS

microssonda eletrônica, segundo a metodologia resumida no Apêndi
ce. A1ém da aná1ise de Si,41, Fe, Na e K, foram feitos testes
para determinar a presença de Mg, Câ, Sr e Ba, sendo os dois úf-
timos elementos não detectados en nenhrrna das amostïas estudadas.
As nefelinas dos nefelina sienìtos híbridos não contêm Sr, con
quanto esse elemento seja abundante nos feldspatos coexistentes,
Já Mg e Ca estão presentes apenas em algumas amostras,porém, efl

As anã1ises de nefelinas foram real tzadas

quantidades muito pequenas, dentro dos lirnites de detecção
ni cros s onda,

A caracteristica química mais rnarcante das nefeli
nas dos nefelina sienitos é a presença de quanticlades menoïes ,

porérn significativas, de ferro eue, em gera1, varia inversamen-
te com o conteúdo de alumínio" 0 teor de K das nefelinas, como

dado nas fórmulas estruturais, calculadas na base de 32 oxigê-
nj-os, 6 maior que 1,0 e menor que 2 ,0 átomos, indicando que es-
ses minerais, para todos os corpos de nefelina sienitos, perten-

DE NEFELINA SIE

cen ãs variedades denominadas "meio-potássj-cas" (Deer
196ó) " os dados químicos, com ferro calculado como F"2oj, foram
convertidos em proporções catiônicas e calculados .o*ã mo1écu1as
de Ne, Ks e Qz, segundo o esquema proposto por Tilley(1954). Os

resultados acham-se reunidos nas Tabelas 2I a 55 e integram a

Fig. 17 
"

com

A seguir, serã. feita uma breve descrição das nefe
linas de rochas dos diferentes corpos de nefelina sienitos.

da

et aL,,



felinas dos
rac terís tic

a) Lujauz,itos I e rf.. as nefelinas dos lujauri
tos II, de granulação m6dia, possuem entre s,4 e T ,6so de sílica
em excesso (Qz); por outïo ladon as do lujauritos I, de granula-
ção mais gïossa, acham-se projetaclas dentro do campo de Moroze-
wicz-Buerger (Tabel a 2r; Fig . r7 , ¡e 1) . Na Tabela zz, é apresenta
da a f6rnula geral para cada aná1ise de nefelina, com as propor-
ções catiônicas obtidas diretamente da Tabela zI" As vacâncias
forarh calculadas a partir da f6rrnula de Donnay et a.L. (195g), as_
sumindo-se | -= 8- lJ (Na) +y (K)l ou ,"1^, def iciência d.e á1ca1is na
fõrmu1a estrutural na base de 32 oxigênios. observa-se nas tabe-
1as que existe uma diferença apïeciável no teor d.e K entre os
lujauritos I e II, difeïença essa que não se faz acompanhar de
variações sistemáticas no teor de Na" Nota-se também que o teor
de ferro 6 mais elevado nos lujauritos rr, apesar de os lujauri
tos I serem mais ricos em minerais com Fe3* (principalmente egi_
rina). As relações entre o excesso de sÍ1ica e o teor c1e ferro

/das nefelÍnas acham*se melhor evidenciadas na Tabela 23, com os
dados quí'rnicos calculados em função das rno 1écu1as Ne , FeNe, Ks e
Qz.

vãrios fãcies
as quirnicas di

que compoem

ferentes:

ocidental e

esses coTpos
oriental. As

apres ent am
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b) Nef elina st enitos t,aquítõid es r e rr..tanto
a variedade d.e granulação n6dia (I), quanto a de granulação mais
grossa (II), possuem nefelinas com teores elevados de sÍ1ica em
excesso' ã semelhança dos lujauritos rr, e apresentam tanb6rn zo.
nas ricas e pobres em ferro (Tabela 24, Fig. 17, ¡e z). A f6rnu_
ra geral das nefelinas é dada na Tabela zs; contuclo, as varia-
ções na relação Na/x com o aumento de sílica são n¿ris beni vistas
no diagrarna Ne*Ks-Qz da Fig.1g" Nota-se neste grãfico que to_
dos os pontos estão concentrados ao longo da linha inclicativa
de "so1ução s61ida por omissão" para composições entïe NauK2A1,Sit0t, e NauK, D tAlsSiB032, sugerindo que as vacâncias ocorrem
predominantemente nos sÍtios do K. Todos os pontos aparecem pro*
j etados acima da linha trace j ada, euê marca o limite de s<rlução

ne

ca
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At203

Feroal

Na, o

Kzo

Total

I

46a

42 ,6

33,6

0 ,46

14 ,9

7,86

99 .42

I,Z8Z

7,703

D,067

5,ó12

1,95t

16,052

7 ,563

TabeIa 2l
composição quínrica de neferinas <ìr-. corpos rujauríticos: Lujauritos I e II

I

4ÞD

CJ.J

33.2

0,52

15,1

99,5s

8,58t

7,584

0,076

5,ó63

I,836

Ió,041

7 ¿qq

Si

AI

Fe

Na

Corpo ocidental

II II
161 t 34

NB
45.3 44,4

31,4 32,ô

2,0a 0,84

\6 ,2 15 ,8

5,72 6,58

t00.62 10a.22

z"

x

Ne4 69,4 70 ,r 74,2 7z,s

Ks 26,8 zs,j tg,Z Z2,l
Qz 3,8 4,6 6,6 S,4

0bservações válidas para todas as tabej.as de nefelinas:
I) ¡e (totat) calcutado corno FerO,
2) Unidade de cáIculo adotada pâra a fórmula estrutural =

3) Posições estruturais: Z = r. Si., Al, Fe e X = r Ca, Na,
4) Porcentagem em peso

44 ,9 44 ,3

51,4 31,8

1,98 1,49

tó,2 1S,9

6,04 6,05

100,s2 99,54
Fórnula estrutural2

8,641 8.519 8,ó0û

7 ,062 7,3ó0 7,089

0,287 0,121 0,285

ó,001 5,877 6,004

t,390 1,ó09 I,475

II

5) N, núcteo; B' borda dos cristaisi z' zonas de diferente composição em cristais com zoneamento oscilatório.

rs,990 t6,000

7,391 7,58ó

I

43,4

0,62

r6,0

6,96

I00,r8

8,363

7 ,532

0,091

s,970

I ,710

15,98ó

7 ,680

Corpo oriental

I ti
505 217

42,4 44 ,5

33,7 32,0

0,48 t,97
ló,4 tS,4

7 ,20 5,70

100,18 99,s7

8,205 8,5ó7

7,691 7,249

0,068 0,285

6,r30 5,729

7,775 1,400

8,547

7,248

a ,2r6

5 ,934

1,488

I5 ,97 4

7,479

7 4 ,0 73,7

20,2 z0,5

5,8 5,8

32 oxigênios.
K.

I6,0tt

7 ,422

73,2 74,6

23,3 24 ,0

3.5 1,4

r5,964

7,905

16,101

7,L29

a1 1

t9,7

7,6

I
H
(/il

¡
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FórmuIa geral das nefelinas dos luj auritos I
Lujauritos II, granulação nédia

Kl, sgo Nt6, oor ú 0,609 A1 
7 ,062 Feo,zgT

Kl ,609 Nus,ggT [,0, s04 A1 
7 ,360 Fe 0,r21 sig,51 g osz

K1,475 N"6,o04

Kl ,4oo N^5,727

Kr,4Bg Nus,9s4 t 0, s7g A1 
7 ,z4B Fe a,216 si8,54 l asz

Lujauritos f, granulação grossa

Kl,Bs6 Nus,663 E 0,501 417,584 F"0,076 sig,3g1 osz

D 0,5 zt AlT ,ogg Feo,2g5 sig,60o osz

û o, B7i A77 ,z4g F"o,2gs siB, s67 asz

Kl,9sr Nt5,ó12

Kl,710 Nt5, g7o

Kr,7Ts Nt6,13o

Porcentagem de

Tabela 22

e II dos

siB,641

@

corpos

o.a,437 A17,7os F"o,067 Sie,zgz asz

"32

D,o,3zo A1 7,ssz Feo,ogr sig,s6 s osz

Ü'o,ogs A1 7,69r Feo,06g si B,zos osz

Qz na anáIise (ver Tabela 2I).

lujauríticos ocidental
Excessode ;iii;"0

6,6 (N)

5 ,4 (B)

5,8

7 ,5

5,8

e ori ental

Amostra

101

4,6

12/

217

r¿o

3,8

3,5

r,4

46b

¿!ô4.

s05

I

ts
5
F



Conposição
das mo1éculas de

\

Amostra

de nef elina-s cle 1uj aur j tos I
nefelina, nefelina de ferro,

(no ern peso)

46b

46a

L7 5

50 5

Ne fe 1 ina
(Ne )

6g ,7

68 .,2

7I ,6

73;,3

Tabela 23

l-urj aurrj,tos

Nefelina
de ferro

(FeNe)

1,4

1,3

r,7

1,3

16L (N)

16 L (B)

L34

2L7

1,26

et II, eltì termos
kalsilita e quartzo

- I42-

Kalsilita
(l(s )

?c, )ù¿rL

26,g

23 ,3

23,g

ó9,0

70,3

6g, g

67 ,4

69 ,7

Ln.iaulitos I I

5,5

2,3

5,4

5,5

4,r

Quar t zo
(Qz )

4,6

3,7

3,5

7,4

19,0

)? n

20 ,0

19,5

20 ,4

ó,5

5,4

5,7

7 ,6

5,8



si02 4I,7

Alzo3 33,4

F"20S 0,64

NarO IS,7

Kzo 8, oo

1'o rât 99 ,44

Tabela Z4

Lon¡rosiçiro qrrfmlca tle lrt. lt, lir¡,rs rlc ((\r¡r(,s lu.l ¡¡rrrÍr iLr,,:
Chibinitos e nefelina cicrrilcs trequitóidcc I e II

Chibinitos 
Nefelin¿ sienitos traquitóides r e IIcorpo ocidental corpo oricntal cor.p<, ,rL icJental .orpù oÌrcntal

I II 11 II47 142 224¿ 16:J jJB 164 216zzzzzzzzzz
43,9 42,5 43,0 42,5 41,9 41,3 44,0 44,1 44,2 44,5 44,g 43,g3Ì ,4 32 ,9 33.2 33,8 32 ,6 33,8 30, ó s3,2 32 ,2 3t ,4 31 ,1 32,62 ,47 ). ,27 .¿,00 

0, 56 2 ,02 0,29 2 ,rr 0, 87 z ,61 3,3r 1 ,78 0 ,83r5,9 t5,7 15,9 r5,8 16,0 16,2 t6,2 15,8 15,7 15,9 15,7 ró,06,Zs 7,49 7,30 7,6I s,04 7,96 6,42 6,22 6,27 s,80 5,59 6,1r99,92 99,86 t01,40 i00,27 t00,56 99,s5 99,33 100,19 100,98 100,91 99,07 99,44

Fõrrnula cstruturJl

ç; 0,r)/ E,492 9,259
A1 ,1 ,7IZ 7,t4g 7,547
fe 0,094 0,3S9 0,184
Na 5,950 S,9ó9 5,912
K 1,999 I,s42 1,8s7

z 15,9ó3 t5,999 1s,990
x 7,949 7,511 7,769

Ne 72,0 73,0 72,3

Ks 26,9 2I,Z 2S,s

Qz I,r s,2 z,s

N"i

KS

Qz

l.) Porcentagenì nolecL¡ lar

8,239 I,217

7,493 7,698

0,289 0,081

5,904 5,9t 7

r,790 1,879

16,02t I5,996

7,694 i,796

72.'l i) 7

24,4 2s.5

2,9 z,z

8,Ì5t 8,084

7 ,491 7 ,795

0, 29ó 0 ,042

ó,033 6,153

I ,998 I ,991

15,938 ts,92t
8,031 8,144

72,6 73,5

26,8 26,s

0.ó

8,572 8,434 8,43ó

7,024 7,saz 7,249

0,308 0,1,24 0,375

6 ,726 s,8ós 5 ,826

1,594 1,5i9 1,523

15,904 ró,060 16,060

7 ,720 7,384 7 ,349

74,1 73,3 72,g

2t,5 2t,l 21,-1

4,4 5,6 5,8

'11,4 69,6 6S,9

18,6 77,s 18,1

t0,0 t2,5 13.0

8,505 8,679 8,472
7 ,079 7 ,084 7 ,420
0,476 0,257 0, r20

5,901 5,885 5,989

1,4t4 1,376 1,504

16,060 1.6,020 ló,0r2
7,3I5 7,261 7,493

73,9 73,4 74,1

19,7 19,1 20,8

6,4 7,5 5,1

69,2 67,8 70,6

Ió,6 15,8 17,g

14,2 16,4 lt,s

I
ts
Þ
(/ì
I



Nefelinas sienitos traquitóides I, granulação média-fina

F6rmula geïa1 das nefelinas

Kl, sg4 N"6,12ó

Kl,s1g Nus,g65

Nefelinas sienitos

Kr 
,s7 6 Nu5 

, Bg5

Kr,504 l!"s,9g9

D'a,zgo A17, 
o5B

ü o, ó1ó A1 
7 ,soz

Tabela 25

dos nefelina sienitos

traquitóides II,granulação média_grossa

K\,s23 Nus, g26 D'0,65r A1 
T ,z4g

K j ,4r4

@ Porcentagem de Qz na análise (ver Tabela 24).

0 o,7sg Ar 
7 ,og4

D 0,507 A1 
7 ,4zo

F"0,311 sig,6r2

F"o,1z4 Sig,434

Nu5rgot D,(l,6es Al T,07g

traquitóides I e II

Excesso
<re ; ii ið'Ð

L¿,
't'

5,6

Féo,zs7 siB,679 osz

F"o,12o s'8,472 osz

tsz

osz

F"o, szs sig,4i6 osz

Ft 
o ,47 6 siB 

, so5 asz

Amos tra

'7tl;J

5,1

J-ô,t

5,8

6,4

¿JO

738

164

I
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No, Al, SirO3,

Figura l8 - composição de nefelinas de nefelina síenitos traquitóídes I e ll, expressa em termos de Ne_KslQz, em pJr."À:tagem. molecurar. Diagrama de Hami rton e Mackenzie( lge o) .

As linhas cheias subverticais representamrrséries de solução sóli-da por omissão", onde o excesso de sir ica em so.lução sór ida é com-pensado por vacâncias nos sítios do K na estrutura. A linha trace-jada representa o limite de sorução sóri¿a da sír icê em ne,ferinasa 700oc. 0 c ír:,-ç-u-'1,o-- vaz io ind ica å compos içã;-o;¿u'JJorr" mudaniabrusca nas ;-ñ;;å"s da, "onsrantes da .eia das neferinas a l00oc,e o,t,¡iêlgy1" representa ð composiç;" ¿u Uorozewicz.
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só1ida da sí1ica em nefelinas a 700oC(Harnilton e Mackenzle,Ig60).

c) Chi.b¿n,itos: as nef elinas dos chibinitos si-
tuam-se em geral dentro do campo de Ìr'lorozerr,icz-lllrc'rgetr I com a ma-
ioria das anâIises aproximando-se mais da primeira composição (Ta-
bela 24; Fig" 17, ne 3). 0 intervalo composicional é semelhante
ao dos lujauritos" Tamb6m mostram alguma zonalidade decorrente de
variação inversa nos teores de Fe3* e A1 

"

2, Nef eJ,_ina_.sien.ito!._ gij}lg:.,do Angt-.IgLLe. A naio-
t]-a das anã1ises destas rochas apresenta teoïes muito baixos de

Qz , estando dentro dos campos de itloÌ'ozewicz -Buergeï e próxlmos d.a

composição de Buerger (Tabela 26; Fig. 17, ¡e 4). Ern algumas amos
tras, as bordas dos cristais mostïan maior enriquecimento em fer-
ro; em outras, as nefelinas são homogêneas, a16m de possuirem teo
res relativamente baixos de ferro. Exceção ao quadro 6 dada pela
amostra 557, contendo teores altos (at6 5%) de sí1ica em excesso
e quantídades de ferro tarnbõm elevadas nos centros dos
(7,87eo de Fer\) .

3, Chibinitos de Botelhos_ e Chibinitos Orientai:
0s dados químicos obti-dos (Tabela 27; Fig.17, ¡e 5 e 6) são no con
junto rnuito semelhantes aos dos chibinitos dos corpos lujauríti-
cos. As nefelinas dos chibinitos de Botelhos exibem maior quanti-
dade de Qz que as dos orientais, cuja composição 6 rnuito próxirna
daquela de Buerger. Excluídas a amos¡ys. 462, em contato com tin-
guaítos, e a .480., coïïespondente a um fácies pegrnatóid.e, as de-
mais nefelinas dos chibinitos de Botelhos contêm baixo teor
ferro" Por outro lado? apenas uma única amostra dos chibinitos o-
rientais ( 550 ) exibe enriquecimento,. em ferro"

4, N-gfelina slenitos finos.-do Anel N-o_ïte. Nestas
rochas, os cristais subidionórficos de nefelina apresentam invari
avelmente teores elevados de ez (Tabela zg; Fig. rT, ¡e 7)" A för
mula geral (Tabela 29) evidencia que a proporção de vacâncias é
semelhante ãque1a dos nefelina sienitos traquit6ides I e II e 1u-
jauritos II, conquanto a relação Na:K se mostre um polrco diferen-

grãos

em



s io2

A12()3

t;e rO,
Ná 

20

Kzo

'lotai

Ì31

N

4t,6

33.0

0.6t

r5,7

7,83

98,74

B

41. 5

3I,3

2,58

IÓ ,0

1,6L

98.99

'l'abe ln 26

Composição quinic,r dc ¡rr.tr. I rnus çl¿ rìetcl in¿t sicni tos cinzas do AneI Norte

Si

AI

IC

Na

K

7a

41,7 4ì,9

54,3 33,4

0,29 r,20

l6,t 16,2

7,30 7 ,29

99,69 99,99

176 Z2Z z,b

8,204

7,655

0,089

5. 984

r ,969

15,948

7,953

t ¿,q

26 ,4

I,Z

8.229

7,299

0,384

6,I23

1 ,924

15,9r2

8,047

73,ó

25,ó

0.8

Nf1

41,9 ¡t,7 4t,-t

33,2 3J ,2 33,?

0,63 2.34 0,49

rs,8 Is.g 15,7

7 .6o 7 ,74 ó ,84

99,15 99,88 98,43

Fórmula estrutural

Nc

Ks

Qz

8.103

7, 8ól

0 ,04¿

6,06r

ì ,81t

r6 ,00ó

7,872

24 ,6

1.2

8,152

7,65r

0,175

6,ìIl

1,809

r5,97ó

7,92A

74,3

24,s

t,2

Q )11

7,666

0,093

5.9ó5

r ,902

15.98t

7 ,867

72,8

zs.6

1,ó

b00

4t,7

34 ,8

0,73

r 5,9

7,94

l0l,07

I, tó4

7.444

0, 34 5

6,048

I,957

1s,953

7,985

73,0

26,0

I,0

432

4Z,4

52.8

0. 26

l6 ,0

7,ó5

99.t1

8.186

7,797

o,07?

s .935

|,7L2

ró,055

7 ,647

73,I

23,6

2,6

551

NB
44.ô 43,1

3r.2 32,6

1.87 0,94

r5,8 15,7

6 .98 6 ,99

100,45 99,35

8,030

7,899

0,l0s

s,922

r.953

l6,034

7,875

72,1

26,7

0.9

8,31t

7 ,SS2

0.038

6,078

1,9r2

r 5,901

7 qgn

72.9

25,s

I,6

8.t87 8.382

7 .070 7,4ó9

o,270 0. 157

s.919 5 ,924

1,714 t,734

15.927 t5,988

7,ó33 7,658

7l ,I
23 ,2

cô

72,5

23,7

5,8

I

tsÞ
__¡

I



sio2 42,6

Alzos 34,0

F.ZO3 0,2i
NarO tS,7

Kzo 7 -47

Tota l t00, 00

Bo te lhos
4]1b 476 t¿t|
44,I 42,3 41,9 44,l
33,4 34 ,6 33,3 3t ,5
0,û9 0,1ó O,lt 1.,57

Is ,3 1 5,9 t6 ,z ló ,3
i ,Ðz 7,69 ' 7 ,66 6,25

99 ,9 I i.00 , 6s gg .17 sg ,52

8,47A 8,144 8,213 8,546

7,556 7,847 7,678 7 ,147
0,015. a,0zz 0,01ó 0,23{)

5,ó94 5,925 6,152 6,t40
r,728 j ,889 1,915 1.548

Si

A}

Fe

Na

K

Tabela 27

Conposição quírnica dc nefelinas <ìe chibinitos

I,232

7,751

0,035

5,872

1,844

t6,0I8

7 ,7L6

25,2

2,6

Ne

Ks

Qz

48u

42,2 44. I

33,s 31,3

0,22 1,77

15,9 15,9

7 ,t2 5,9ó

98 ,94 99,03

Fórmula estrutural

8,234 8,577

7,724 7,150

0,033 0,260

ó ,018 5,968

t,774 r,416

15,991 t5,987
't,792 7,444

l6, û39

7,414

70,7

23,8

5,5

16,013

7,814

7Z,6

7< a

4t,7

34 ,:J

0,17

16.4

7,90

100,4 7

I,079

7,829

0,024

6,t55

I ,967

15,907 15,923

8,0ó7 7,688

544.

41,9 42,ó

5{,5 53,r

0,1û 0,61

Ió,3 16.4

I, r5 8,15

t00,95 t00.86

8,077 8,232

7.852 7,549

ß,014 - 0,089

6,087 ô.I40

2,005 2,0t1

15,943 15,870

8,092 8.151

73,8

25,5

0,7

Orientai s

74,S

zt ,0

4.5

550

42,2 43,9 42,3

34 ,4 31 ,7 34, 3

0,08 2,tI 0.49

t6,3 16,6 16,5

7,68 7,66 8,00

t00.66 10r.97 10t.59

I, t36 8,399 8,102

7,8rt 7,149 7 ,76t
0,011 0,304 0.072

6,lot 6,167 ó,t29

1.888 t,8ó7 t,9s7

15,958 1S,852 I5,935

7,989 8,034 8,08ó

73,6

z4 ,t
2,3

73,9

20 ,3

5.8

r5,932

8,122

7 3,9

26,I

73,2

2ó,8

73,0

26 ,6

0,4

73,5

25,4

I.t

73,3 73,7

24.8 26,2

r,9 0, t

I
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æ
I



Conposição química

s i02

Ar2o 
3

F"zos

Nar o

Kzo

Total

Tabela 28

de nefelinas de nefelina
Anel Norte

540

Z

44,2

7a (
JL, J

r,07

16 ,1

q 76

gg , ó3

Z

45,0

32 ,7

0,84

16,1

5,7 4

100,38

Si

A1

Fe

Na

K

sienitos finos do

541

8,573

7 AAQ¡ tQrr

O ,I2T

5,934

1,396

:149-

Fõrmu1a es trutural

8,506

7,365

0,155

6,003

I ,412

Z

45,6

31 ,3

1 ?)

16 ,3

5,5g

99,81

Z

X

Ne

Ks

Qz

L

45,3

32,0

1,58

16,6

5,45

100,93

16,033

7 ,330

74,r

19 ,4

6,50

8,727

7 ,063

0,175

6,042

r .374

r6,026

7 ,4\5

7 4 ,7

19,6

q7

I , 5 94

7 ,163

0 ,226

ó,116

r,377

15,9ó5

7 ,356

74,8

18,1

7,I

15,983

7 ð"\7

7 5 ,7

LB ,2

6,1



Fórmula geral

K1,396 N"5, gi4

Kr,4rz Nuó, 
oo j

TabeIa 29

das nefelinas dos nefelina sienitos

tr 0,670 Al 
7 ,33g

lo,58S 417,36s

Kl, s14 Nu6, 
042

Kr ,3r7 N"6 
, 1r 6

O Porcentageni de Qz na análise

F"o,1zr siB,573 osz

F"o,r55 siB,5o6 osz

D o,6 +q 477 ,o6s It"O,175

00,567 Ar7,163 F.a,226 Sis,sg+ asz

finos do Anel Norte

Excesso
de sílicau Amostra

q-i"'B ,7 27

(ver Tabeta Z8).

6,5

osz 7,r

5.7

ó,1
541

I
ts
(/ì
O
I
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te. Quando comparadas ãs variedades dos corpos lujaurÍticos, as
nef elinas deste aEJrupamento clistinglreilÌ-se pela maioï concentra
ção em Naro e Sio, (Fig.1;). parece evidente que nestes mine-
rais as vacâncias ocorren nos sítios do K. No tocante ao conteú
do em Feror, este é noderado a a1to, além de variável em dif;
rentes zonas dos cristais"

ram analisadas as nefelinas da matrtz das
iten Petrografia), com o mineral exibindo
de ferro em diferentes amostras e contend,o
so de sí1ica (Tabela 30). Como mostrado na
posição é i¿êntica ã de Buerger.

5. Pseudoleucita neferiira sienitos. somente fo-

6, l{Slg]l1g si_enito!;_tr:þ:lÉgr. a, nefelinas des-
tas rochas apresentam c aTacterísticas texturais diversas (Foto-
micrograf ias B ,9 e 10 , i-tem z .z,z) que, por sua vez I guardan
correLaçáo com diferenças químicas marcantes (Tabela 31, Fig.17,
ne 9) . Nas rochas de granr.rlação f ina e m6dia, os cristais idio-
nórficos são individualmente de composição homogênea,malgraclo o
fato de alguns grãos ou mesmo agregados de grãos exibirem pro-
porções variáveis de si, A1 e Fe na mesma seção de microssonda
(por exemplo , âfl. ¿j¡io' ð,a Tabela j1.). os excessos de sí1ica (Qz)
são elevados, atingindo quase 10%, representando praticamente
os teores máximos possíveis de clissolução de sí1ica em nefeli-
nas subpotássicas a meio-potássicas (Kogarko e Romanchev, rg77),
As composições de agregados de grãos xenomórficos (am, JB6) , as-

ps eudo leuc i tas (ver
quantidades variáveis
um mínimo de exces-
Fig.17, ne B, a con-

sim como de cristais subid,iomórficos de rochas de
grossa (am.234.), localizam-se dentro dos campos de l4oro zet¡icz
Buerger , próximos da de Buerger (Fig"17, ne g)" unicamente as
nefelinas com pouco ez exibem zorìeamento químico, com di_minui-
ção de Feroa e aumento de A1ro, no sentido das bordas d.os cri:
tais ' A Tabela 32 fornece a fõrnula geral dos minerais analisa
dos, destacando-se o elevado número de vacâncias existentes" À
exceção da amostTa 37, a proporção de Na mantérn-se em torno de
6 âtomos poï fórmula para as nefelinas das demais rochas i jã a
relação Na:K 6 semelhante ã das nefelinas dos nefelina sienitos

granul ação



sj.02

Alzos

F"203

Nar o

Kzo

Total

Tabela
Conposição quÍmica

Irseudoleucitas
nefelina sienitos

539

42,r

33,5

1,40

15,8

/,/I

100,5r

Si

A1

F'e

Na

K

30

de nefe 1 inas

,Õ^:! Õ ¿- t:, t1

4r .2

35, g

0 ,21

15,9

B,01

gq 17

8,151

7 ,644

0 ,203

5,935

1.902

"152-

Z

X

Nefeiina sienitos
finos ocldentais

5 30

45,1

32 ,0

1 ,38

16 ,4

5, 81

100,ó9
Fórnu1 a es t ru tura 1

9,074

7,847

0,031

6.063

2,00ó

Ne

Ks

Qz

15,ggg

7,837

"71 /1

25,9

1'7

15,952

8,069

B ,59ó

7 ,790

0 ,196

6,048

1 ,410

7) o

26 ,9

0,2

l5, gg2

7,459

74,7

19,4

5,9



N

sioz 43,7

Ar2o3 32, I
FerO, l,98
NarO I 5 ,9

KzO 7,53

Total I0t.2I

4t,ó

34 ,6

0,zz

t5,7

7, 55

99,67

Tabcta 31
Conrposição quínrica de ncfcli¡rls clc nefclina sicnitos híbridos

zs6ø 2.sb .¿40ø :rj

I
44,4 45,1

3I, r 3r,0

.2 ,48 t ,9l
Ló,6 16,7

5,80 S,59

100,38 r00,50

Si

AI

Fe

Na

K

I,389 8,082

7 ,274 7 ,929

0,285 0,033

5,92I 5,919

1,845 1,872

15.948 16,044

7 ,766 7,79L

45,9

3r,8

I ,84

ló,1

5 ,26

100.90

4ó,5 45,ó

31,ó 31,7

0,3t o,9z

16,z 16,0

4.73 5,09

99,1ó 99.31

I:õr'mrrl:¡ estrutural

8,838 8,738

?.114 7,157

û,048 0,132

ó,011 5,936

I,152 L,244

1ó ,000 t6 ,027

7,163 7,180

8,536 8,64t

7,051 7,011

0,357 0,274

6,208 6,2L6

t-,421 r,3óS

I5,944 15,926

7 ,629 7.581

Ne

Ks

Qz

7L,9

24,8

3.3

¡,¡'"2 70 ,6 7s,r 72 ,s 7t ,9 ó8 ,4 68,0 ó9 , t
Ks 21 ,9 ZS,S 16,7 IS,7 t4,S tj,O tf.J
Qz 7,5 3,6 10,8 LZ,4 I7,1 19,0 16,6
o As análises correspondem a diferentes cristais na mesma arnostra.
t Dados dã agregados de grãos de contorno j.rregular.
2 Porcentagen molecular

7Z,7

25,8

1,5

8.ó95

7.083

0 ,262

5,92t

1,268

tó,038

7,189

74,6

17 ,5

7,9

4S,Z

32 ,0

1..8t

15,0

5.40

99,4t

75,8

19,4

4.8

42,3

34 .5

0,2t

ló,3

7,38

100,69

75 ,9

r8.6

5,5

A
.)öÞ

45,4 45.3

31.2 5r,4

I , 59 I ,93

ló,3 L6,Z

s,85 ó.04

I00,34 t00,87

8,ó68

1 )11

0 ,262

-s,55t

| ,327

l6,l5t

6,878

7L,5

18,9

9.6

64 ,4

15,2

20 ,4

452

45.3 46.9

31.6 3r,2

r.07 1,38

t6, l t6 ,2

5,54 5,5S

99,61 10r.03

75,I

16 ,0

8,9

8,144

7,814

0,050

6,076

I,.810

I5,988

7.886

74,I

24,6

t,3

74,8

1) )

3,0

75,0

17,3

7 ,?

8 ,679 8 ,643

7 .042 7 ,046

0,228 0,277

6.049 5,990

I,425 1,469

I5,949 r5,96ó

7,474 7,4S9

8.695 8,843

7 .L37 6.940

0,r54 0,I95

5,994 5.938

1,355 1.285

1 5 ,986 15 ,9 78

7,349 7 ,223

74,2

t9 ,5

6,3

ó9,ó

r6,4

t4_0

73,7

20 ,L

6,2

ó9,4

I7 ,0

13.ó

74,2

18,7

11

ó9 ,0

15,6

15,4

7 3,6

17,8

8,ó

óó ,9

t4,6

t8.5
I
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Kr.,g4s N"5,92r.

KL,g7z Nus,glg

Kr,4zr N"6, zog

K1 ,36s Nu6,'216

Ki,26B Nu5,g2r

Kr-,1s2 Nu6, 
otr1

Kr,244 N"s, gs6

Tabela 32

Fórmu1a geral das nefeli'as d,os nefelina sienito híbridos

to,zs4 F"o,zss 417,274

c o, zog t"o, oss A1 
7 ,gzg

oo,37L F"0,357 A17,os1

"0,419'"a,274
ñtr^"0,811'"t,262

KL,3z7 Nu5, ss1

Kr,Bro Nu6,o76

Kl,4zs N*6,049

D0,837 F"o"o+g A1 7,rrq siB,83a asz

l o,82o F"o, tsz Ar7 ,rsz si 8,73e asz

Kt 
, qog Nts 

, g90

Kr,¡ss Nt5,gg4

K1, zg5 Nus, gsg

siB,3B9 asz

si8, o82 osz

si^ 0_^ö,550 S¿

siB,64t asz

ür-,112

to,tt+

A!"r7,011

A1t ,ogs Sig,69s asz

F"o ,262 Ar7 ,zz, SiB,66B osz

F"o, oso A17, gr¿ si8, i4 q tsz

F"o, zza A17 ,o4z Si g,67g oszDo,s26

Exce s so
t+lc1e srlrca"

3,2ó(N).
I

1,48(B)

4,80
]

0 Porcentagem de Qz na análise

D 0,54r F'0,277 A77 ,a46

ü 0,65r F*0, rs+ 417 ,L37

û a,777

5,54

F"o, rgs A1 
6 "g40

7 ,89

B,g0

7 ,66

siB ,6¿i osz

siB ,69s osz

si8,843 osz

(ver Tabela 31)"

9,60

r ?a agregado com con
I . ¿U' torno I rregular

6,30

6,15

7 ,46

8,60

Ano s tra

¿ ô4

z,)ô

97A

240

31

,)öo

452

I

H
LN
Þ
I



finos do Anel Norte

Na Fig. 19 , a ma j-oria dos pontos acha-se proj eta
da muito perto ou mesmo sobre a linha representando a "série de
solução s61ida por omissão", sugerindo, assim, que as vacâncias
ocorïem nos sítios do K.

tas rochas
composição
Fig. 17, ne

cont êm

d entro
10).

com biqtita do Sg_rrote, As nef el inas de ambos os corpos apresel
tam baixos teores de Qz e concentrações variáveis de ferro para
diferentes zonas dos cristais. Nas variedades coni biotita, algu-
mas zonas chegam a possuir at-e 3eo de Fer03 (Tabela 34, Fig.17 ,

¡¡e 11 e 12) ,

Nefelina sienitos com eudialita do Serrote
nefelinas com marcada zonalidade Fet*-Ot,
dos campos de ìrlorozewicz-lllrerger (Tabela

B. Nefelina sienitos cinzas e Nefelina sienitos

9.
única amostra anal
tomicro graf.ia 11 ,

composição prõxima

-155-

fácies acha-se representado pela amostra 525 (Tabela 34;Fig. 17,
¡e 14) " As nefelinas caracterizam-se por apresentar baixo teor
de Qz; jâ, as proporções de A1 e Fe3* variam inversamente.

11. Nefelina sienitos ocidentais com eudialita. Es

Nefelina sienitos porfiríticos do Serrote.
isada 6 portadora de nefelinas idiornórficas
itern 2.2,?) , praticamente sem ferro, e

ã de Buerger (Tabela 34; Fig"17, ne 13).

10, Nefelina sienitos ocidentais com fluorita. 0

tas rochas apresentam características texturais rnuito diversas,
com o conjunto dos dados quírnicos das nefelinas formando na Fig.
17 , ¡e 15, uma faixa que se estende desde a composição de Buer-
ger atê a16rn da de Morozewicz. Do mesmo modo que os feldspatos
potássicos, a composição yaria com a amostra (Tabela 35), corn teg
res mínimos de Qz em algumas rochas (.ams . 57 2, 5 L 3) | e maiores
de 6eo em outras (534). De idêntica maneira, as concentrações de

Es

e

33;

A

(Fo

com
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Figura l9 - Composição de nefel inas de nefeì ina sienitos hibridos,
expressa em termos de Ne-Ks-Qz, em porcentagem mol ecu-
lar, Diagrama de Hamiìton e Mackenzie (1960).

Para referê'ncias, ver Fig, lB.
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Composição química de

si02

41203

Fero,

Naro

Kzo

Total

1<O

nefelinas de nefelina
do Serrote

1,1 2

Tabela 33

41 ,5

34,1

0 ,12

16 ,2

7,96

99,88

Si

A1

Fe

Na

K

Z

4l ,6
<) d,

1,53

15 ,6

7, 81

9B,94

s ieni tos com

Z

41 ,9

34,r

0,1ó

15,5

8,11

99,77

B, OB6

7 ,835

0,017

6 ,120

1,978

-157 -

Z

Fórmu1a estrutural

eudi alita

Z

43,I

31,8

2 ,64

16 ,1

6 ,7 0

100,34

364

Ne

Ks

Qz

8,209

7 ,530

0,227

5 ,932

1 ,966

15,938

I,098

Z

43,2

\7 q

0 .3ó

15,8

6 ,7 2

98,98

8,r52

7,815

0,023

5,867

2,0r2

73,5

26 ,5

15,96ô

7 ,898

8,344

7,257

0,384

6,055

1,654

15,990

7 ,877

72,r

26 ,5

7,4

8,395

7,548

0,052

5,957

1,667

7r,2

1,5

15,985

7,709

15,995

7 ,624

74,r

22 ,6

7 3,).

22,8

4,r



Nefelina sienitos
ocidentais con

fluori ta

525

43 ,6 42, I

3Z,I 34 ,3

r,29 0;2r

1ó,4 15,9

ó,65 7,8t

r00,04 100,32

si02

A1 
203

Fe ro,
Na ro
Kzo

Total

Tabela 34

conrposição qrí*i., de ncfelinas de vá¡ios cor-[)os crc ncfcrine sicn:itos
Nefelina sienitos do Serrote

porfirítico
358 s41

42 ,3 43 ,8

55,0 33, s

0,0I 0,79

15,8 1ó,t

7 ,80 6 ,7

100,9Ì 100,89

Si

A1

Fe

Na

K

z

X

I ,423

7,320

0,185

ó,153

r,ó39

15,928

7 7a)

74,6

22,r

8 , 14 5

7,815

0,03r.

5,9ót

r,926

15,99t

7,887

71,8

?< o

?ó.

Ne

Ks

Qz

com biotita

LLL

42,4 42 ,l 4t ,9

32,r 33.9 3s,0

3,r0 t,26 0.t9
16,0 t5,ó t5,5
i,03 6,83 6,84

r00,65 99,ó9 99,63

8,137

7,885

0,001

5,880

r ,905

16 ,023

7,785

72,2

22,l

L.7

Fórmu la

8 ,5óó

7 ,533

0,rr2
5,966

r ,632

tó,011

7 ,598

73,6

22 ,4

4,0

estruturiìl

8,226 8,t54

7,326 7,758

0,452 0,183

ó,031 5,874

I ,738 1 , ó90

i7 Jì

1,70

16,2

7 h(t

r 0 Ì , 09

cinza

178

Nu
42,2 4t,ó

31,6 33,9

2,30 0,50

16,1 15,9

7,30 7,5ó

99,50 99,46

8, t0ô

7,969

0,051

5,810

I,687

ró,004 ró,095 ló,t52
7 ,769 7,564 7 ,497

74,4

?1 0

7,7

8,2?4

7 ,47 6

0,245

6,045

I,8{r8

I5,945

? q11

73 ,1

)< ¿.

1.5

73,3

23 ,5

3.2

73, r

23,1

3,2

8,280

7,302

0,339

6. t5ó

l.826

8,t27

7,794

4,072

ó,009

I .883

r5,921 15,993

7 ,962 7 .892

75 ,9

24 ,5

t.6

73,3

25,5

It

I

Ctl
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I



sio2

At 203

I'e ,O,
Nar0

K¿o

'fotal

42 ,?.

35, r

0,ll

t6,3

7,80

I0r,5r

Tabela 35

Conrposição química de ncfel inas de nefelina sienitos ocidentais corn eudialita

42,3 43, 1

35,0 33,9

0,08 0,3ó

16,2 16, 5

7,65 6,ól

I0Ì,23 100,47

Si

At

Fc

Na

K

â
511 519-

8.0ó3

7 ,920

0,0I5

ô,031

l qn?

t5,99a

7,938

13 ,6

25,8

0,ó

7Ã q

23,6

1,5

N

44,o

3l,7

1,74

l(r,0

6,t8
'100.22

7

X

Ne

Ks

Qz

8,072

7 ,928

0,0r1

6,C22

r,869

1ó,0r 1

7,89r

73,0

26 ,z

0,8

24,0

1,7

at.:

Bzz
4Z,t 44,7 44,2

34,2 33,0 5t,3

0,19 I,i0 t,70

tó.0 tó,5 ló.6

7,42 ó.05 ó,25

99,91 rot,55 .1 00.0s

Fórmu Ia es t ru turaI

e all

7, óó9

0,051

6, 134

1,620

1S,992

7 ,7 54

)) o

?o

7i q

19,4

6 ,7

Nel

Ks

Qz

8,567

7,1ó8

0 ,2s2

5,957

I,513

e Zorìcilrìento extreno em alguns cristais de maior tananho.
I Porcentagen rnolecular.

5 31

43,2

34 ,0

0,20

16, I

6,73

I00.23

8,1ó2

7,808

0 ,027

6.010

1,834

15,987 15,997

7,470 7.844

NB
4.1 ,t 44.9

3l .8 3r ,4

t ,54 2 ,56

r ó, I 16 .2

5,84 s,83

99,38 t00,89

8.475 A,53ó

7.36b 7,1t4

0.157 0,247

6,t67 6,233

I.4.65 I, S39

r5.998 15.897

7 .532 7 .772

73,5

z0,8

5,7

ó9,ó

L7,6

12,8

73,4

2S,0

I,6

73,7

11 a

3.8

389
a7

44 ,2 44 ,5

32,2 3I,4

1 ,22 2, 34

15.8 15,9

6.09 5,83

99,51 99.97

8.295

?,699

0,029

5,986

I,ó49

16.023

7,635

74,O

22 ,6

3,4

1) 7

19 ,8

7.9

74,9

2t,1

5,0

7t,ó

t7,3

1r,1

I,620

7,158

0,2zl

5,965

I,420

7S,2

20,8

4,0

72,8

18,0

9,2

8,5i1

7,0ó6

0,3ó7

5,997

I,4ZO

1S,999 r6.004 r6.020 16.0ì9

7.385 7.4L7 7.4rs '7,367

8.528 8,563

7.3t5 7,I18

0,I77 0,538

s,9r8 5,957

r,497 1.,430

73,9

19,6

6,5

ô9,3

t6,5

t4,2

74,3

19 .6

ó,1

69 ,I
tó, ó

13 ,6

73,4 73,9

20 ,7 19,8

5,9 6,3

69 ,3 69,3

17 ,6 16,7
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ferro são muito baixas e constantes olr , então, podem variar en-
tre os centros e as bordas de grãos, ou ainda em zonas que
alternam. Em alguns casos, é possíve1 fazer-se uma correlação di
reta entre os dados de feldspatos e nefelinas; por exemplo, nas
amostras ð12 e alä, os feldspatos homogêneos contêm mais de ggso

de 0r, e as nefelinas, com teores nininos de ferror possuem com-
posições nuito pr6ximas ãs de Buerger. Nas amostras restantes,
tanto os feldspatos, quanto as nefelinas exibem composições mais
variadas. No diagrama da Fig. z0, nota-se que os dados situados
entre as composições de Buerger e Morozewicz, ou muito perto d.es
ta ú1tima composição, mostram certa dispersão; contudo, os dados
relat j-vos às nefelinas com excesso de sí1ica maior cle s,5% apa-
recem concentTados em torno cla 1inha representando a "SolgçãO só
lida por omissão", entre as composições: NauKrAlgsig0sz e NauK,
n 1AlgSie0sz.

foi analisada
A nefelina 6

dos de ferro
thante ã dos
mos teores de

72, Nefelina sienitos finos ocidentais
uma amostra deste corpo (Tabela 30; Fig,17, ¡e 1q.

muito homogênea, a1ém de portadora de teores modera
e 5,9e0 de sílica em excesso; a relação trla/X 6 seme
nefelina sienitos finos do Anel Norte para os mes-

Qz.

4.3. RELAÇÕES Si-41-Fe E ZONEAMENTO

As relações si-41 e as possíveis substituições de3+¿.Fe"' nos sítios tetraédricos são Ítens de grande interesse na
cristaloquímica das nefelinas. Todos os diagramas de fase indi-
cam que esses minerais pertencem a séries de solução sólida par-
cia1. As escassas referências ao zoneamento das nefelinas enì
rochas voltam-se principalmente às variaçoes na retação ,t\l-Fe,
pouco ou nada havendo quanto ao comportamento dos cátions
maiores K e Na. Parte do trabalho analítico aqui executado com a
microssonda foi direcionado nesse sentido, tomando-se cuidados
especiais quanto ãs variações no conteúdo de ferror com vistas
a estabelecer*se um possíve1 padrã,o de zoneamento nas nefelinas.
0s resultados obtidos demonstram que o compoïtamento do ferro e

SE

Sornent e
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lina sienitos ociden-
termos de Ne-Ks- ez,

em porcentagem moìecular.
Diagrama de Hamilron e Mackenzie (lggO)
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irregular, mantendo-se constante em determjnadas nefelinas, ou
então, mudando bruscamente entïe os centros e as bord.as dos
grãos de outras; em muito casos observou-se tamb6m um zoneamen-
to oscilat6rio, marcado por altos e baixos sucessivos no conteú-
do de ferro" Em geral pode-se dizer que o padrão de d.istribuição
é uniforme para uma determinada 1ânina, sem que esses resulta
dos possam ser extrapolados para outras amostras do mesno corpo.
Estes resultados estão de acordo com os de Brown (1970). que a-
presenta um dos poucos estudos dedicados especificanente ao zone
amento de nefelinas . As nefelinas analisadas poï esse autor, pre
venientes de um tufito de 1api1li do Lago Neutron, Tanzânia, mo:
tram zonas cujo conteúdo de Fero.' va'ria entre 1,40% e 4,60so, e

que podem inclusive ser percebidas opticamente em razáo de mudaS

ças nos índices de refração. Brown (197) concluiu que nas nefeli
nas o Fe3* substitui o A1 e , rnais ainda, eue, mesmo sendo as va-
riações de ferro muito bruscas de uma zona para outra, não exis-
te um padrão claro de zoneamento, o conteúdo em Fer0, de nefeli-
nas citadas na literatura 6 variáve1, aparecendo como mais co-
muns as referências a teoïes baixos (entre 0 e 0,5%), e mais mo-
derados (entre aproxinadamente 0 ,8 e L,zso de Feror; ver exemplos
em Deer et dL,, 1963) " Teores elevados de ferro, a1ém dos j6, ci-
tados por Brown (1970), aparecen num rischorrito do maciço de
Khibina, Penínsu1a de Ko1a, Ilussì-a (3 ,40'', . perchuk e Ryabchikov,
19ó8, Tabela 1).

As nefelinas dos nefelina sienitos de poços de
caldas possuem, efl média, teores moderados de ferro; contudo, a

variação encontrada 6 grande, passand.o-se de 0,0% em algumas a-
mostras a 3,3qo e¡m outras. Poltanto, é de grande inteïesse anali-
sar os dados de ferro das netelinas estudadas, com vistas à defi
nição de um possíve1 esquema cristaloquírnico de substituições,pa
Ta tanto, as proporções catiônicas de si, A1 e Fe de nefelinas
de-alguns corpos acham-se repïesentadas em diagramas Fe3*: A1,(r ?¿Fe'': Si (Figs. 21 a 23), A1: Si+Fer* (Figs. 21 e ZZ) e A1: Si
(Frg , 23). um número relativamente grande de dados foi obtido a

partir de amostras de nefelina sienitos cinzas do Anel Norte e

nefelina sienitos ocídentais com eudialita. Eles constam das
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Fe3*

Figura 2l - Diagrama, Fe3+: Al, Fe3+, si e Al:si+Fe3+ de nefeli-
nas dos nefeìina sienitos cinzas do Anel Norte.

a,b - as I ínhas cheias unem centros e bordas de grãos ou zonas
diferentes em cristais zonados.
0s pontos isolados representâm nefelinas de cornposição homogênea.
c - Relação inversa entre Aì e si+F"3+. A I inha cheia mostra a

tendência dos pontos.

8,4 g16

Si+ Fe3+
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F i gura 22

arb - as
tentes na

- Diagramas Fe3*,41, F"3+,si e Al:si+Fe3+ de nefeli:
nas dos nefelina sienitos ocidentais com eudiali-
ta.

linhas tracejadas unem cristais homogêneos coexisten-
mesma secção 0utras referênc i as, constam da Fi g. 21,



-165-

Fe3*

o

I

ci, c
r\

.Ð 452 \

o
c
ì

I
o

Fígura 23 - Diagramas Al:si, Fe3+:sí e Fe3*,Al d" nefelinas dos
nefel ina sieni tos híbridos.

cristais subidíomórficos zonados, circulos vazios; cristais
mórficos não zonados, círculos cheios, 0utras referências
tâm das Figs. 2l e 22,
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Figs. 21 e 22 e servem para ilustrar a tendência geral observada
nos nefelina sienitos de Poços de Caldas. Como exceção ao qua-
dro,, tem-se o comportamento das nefelinas dos nefelj-na sienitos
híbridos, cujas variações Fe3*,41 e Fe3*: Si estão repïesentadas
na Fig, 23 b,c. Nas nefelinas dos dois prineiros agrupamentos 1i
tológicos (Figs. 21 e 22) observa-se claramente uma correlação
negativa entre Fe3* e 41, sugerindo a existência de relação de

usbstituição entre os dois cátions ; por outro lado, nos díagra
mas Si: Fe3* ambos os cátions aumentan conjuntamente, ou o au-
mento de Fe3* se faz com Si mantido constante. No diagrama A1:

?rSi+Fe"', as relações entre os ocupantes das posições tetra6dri-
cas são as esperadas, uma vez que a soma 6 igual ou semelhailte
a 16 cátions para fórrnulas calculadas na base de 32 oxigônios.
Por conseguinte, na maioria das nefelinas dos nefelina sienitos
de Poços de Caldas o Fe3* está presente substituindo o 41. No en-
tanto, na Fig. ?2, nota-se gue a inclinação da linha unindo crj-s
tais zonados no di-agrama Fe3*: Si muda para valores mais elevados
de silício (acirna de 8,ó átomos), o que poderia indicar que pelo
menos parte do Fe3* pode ocorrer substituindo o Si nessas nefe-
1inas. Entretanto, as variações mais notáveis entre esses e1e-
mentos são vistas nas nefelinas dos nefelina sienitos híbridos
(Fig . 23). Nestas, o comportamento de Fe3* varia em função dos
cristais considerados. Por um 1ado, estão os cristais idiomórfi-
cos, não zonados, que ocorrem nas rochas de granulação fina e né
dia er por outro, os cristais subidionórficos zonados de anos-
tras de granulação mais grossa, e também os grãos e agregados de

grãos de contornos irregulares. 0s cristais idiomórficos são mui
to ricos em Si (8 ,5 até rnais de 8 ,8 átornos ) e pobres em A1 ; Si
e Fe3* mostrarn clara tendência à correlação inversa,
que nenhuma relação parece existir entre A1 e Fe3*. Contrariamen
tê, os cristais zonados continuam a exibir a mesma tendência re-
conhecida nas Figs. 21 e 22, ou seja, correlação negativa entre
A1 e Fe3*. Disso resulta que païecem estaï presentes nestas To-
chas duas gerações distintas de nefelina. Uma primeira geração,
de alta temperatura, responsáve1 pela formação de cristais regu-
lares com teores de sí1ica en excesso, cujos valores estão próxi
mos dos teores máximos possíveis em nefelinas meio-potássicas, e

enquanto



nos quais Fe3+ não substitui o A1 e

estrutura (ver Onuma et aL., I972),
nor temperatura, aparece na forma de

xenomórficos r corn Fe3* substituindo

4,4, CONSlDERACÕES PETROLÕCTCRS

0s aspectos que serão aqui considerados referem
-se a algumas das características relacionadas con a conposição
das nefelinas e sua utilizaçao como termômetro geológico. A com-
posição desses minerais, como observado nas pãginas anteriores,é
de ta1 maneira complexa que excede os simples limites de una so-
1ução sótida binária. Importam poïtanto não só as variações nas
proporções relativas de Na e K, como também o conteúdo de si.
O estudo pormenorizado dessas variações levou vários autores a

sugerirem que a composição das nefelinas -e um geotermômetro po-
tencial, iâ que pode ser comprovada a existência de relação dire
ta entre a temperatura de cristalizacao (ou melhor, de resfria-
rnento) de uma 'Jeterminada rocha e o quirnismo da nefelina.

Como primeira aproximação, vários autores demons-
traram que as nefelinas de "a1ta temperatura", que se cristari-
zam em rochas vulcânicas rapidamente resfriadas, possuem teores
varj-áveis de Na e K, a1óm de quantidades elevad.as de sílica em

excesso (Ti11ey, 1954; Miyashiro, 1951; BartÌr, 1963). contrapõe[
-se a essas nefelinas as de "baixa ternperatura", que se forman
en rochas plutônicas de resfriamento mais 1ento, e cuja composi-
ção restringe-se estritamente ao "campo de convergência de Nloro-
zewicz-Buerger" (ver Fig. L7 e item 4.1); apïesentam baixos teo-
res de sítica em excesso e proporções de á1ca1j-s que se aproxi-
mam de 3Na : K (l4iyashiro , 19 51 ; Barth , 1g 6 S) .
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ocupa as posições do Si na
Uma segunda geração, de me-
cri-stais subidiomórficos a

o A1 .

de "alta temperatura" são minerais em equilíbrio com magmas r el
quanto que as de "baixa temperatura" refletern composições pro-
vindas provavelmente de recïista1 izaçã,o (subnagrnátic a?) , particu
larmente entre nefelinas e feldspatos alcalinos. A ternperaturas

Este contraste marcado sugere que as ne fe 1 inas
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c1e cris t¿tlização (ou recrist¿rlização?) murito baixas (menores cle

500oc), a composição das nefelinas tende a adequar-se àque1a de
Buerger (NauK?AlgsisosÐ, con-stituindo um conposto supostanen-
te ordenado (Tuttle e Snrith, i95B) .

4,4 .I. Nefelinas como geotertnônletïos

Todo geoternrônctro baseia-se em reações de equi-
1íbrio, se ja sótido-sótido, seja sóri.clo-1íquido. No caso parti-
cular das nefelinas, estes minerais t'elacionanì-se quimic¿rnìellte,
por um 1ado, com os magmas a partir dos quais precipit_am e, por
outro o com os fe lclspatos alcal i"nos coexístentes .

LJrna das propostas cle geotermômetro citadas na
literatura parte da investigação experinental da composição de
nefelinas em contato com nagrTìas (Hanrilton e lr{ackenzie, 1g60; Ilg
milton, 1961) . 0 outro modelo estabelece reì ações de intercâm-
bio de Na, K (e Si?) entre nefelinas e felclspatos
(Perchuk e Ry¿|rç¡ikow, 1góB; powel1 e powe11, rg77), Na inter-
pretação de Hanilton, as temperatuïas de cristali zação de nefe-
linas estão diretamente ligadas ao excesso de sí1ica na sua con
posição, e são representaclas como isotermas no cliagram Ne-Ks-Qz
(de 500oc até 77soc, ver exe.mplos mais acliante). Dos enfoques
teóricos, o mais aprimoraclo parece ser o cle powell
(r977) , no qual se comparam três parârnetros : a pr.oporção de a1-
bita no feldspato alcalino (xoo) , a da kalsilita na
(*K.lr), e a do excesso de sí1ica no nesmo mineral (*1" \

;io 2) 
'

À primeira vista, parece fáci1 ut ilizar as iso-
termas apresentadas por Hamilton (1961), aplicáveis sobretr_rd,o
ãs rochas vulcânicas ou subvulcânicas, com nefelina c1e alta teI
peratura. Entre 500 e 700oc, contudo, as variações no teor de
sí1ica nas soluções sõridas de nefelina são muito pequenas, p€-
quenos erros nas an'a,7ises químicas levarn fatalmente a grandes
erros nos cá1cu1o de excessos de sio2, invalidando, portanto, a
estimativa de tenperaturas baseada nesse geotermômetro.

al cal inos

e Powel 1

nefelina
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Aparentemente, ainda são maiores as dificuldades
de interpretação dos resultados obtidos utilizando-se os diagrg
mas teóricos. 0 prineiro trabalho que interpreta as composições
de nefelinas e feldspatos potássicos de nefelina sienitos 6 o

de Ti11ey (1954). Este auror assinala que o reequilíbrio pro,
vocado por reações submagmáticas conduz ã diminuição do
de si e Na nas nefelinas (cuja conposição acerca-se ã de Moro-
zewicz, N"7S,1 Kt20,g Qt4,0) , enquanto que os feldspatos tornam
-se mais sódicos, ao lado do fato de se ordenarem, Mudanças se-
melhantes foram reconhecidas nos trabalhos experimentais de pio
trowski e Edgar (1970); para estes autores, a composição de Mo-
rozewícz é inquestionavelmente aquela ã qual se ajustam as nefe
linas em resposta a temperaturas decrescentes.

Não parece existir divergência de opiniões quan-
to ã possibilidade de intercâmbio Na:K entre feldspato a1ca1i-
no e nefelina (Hamilton, 1961), que ocorreria facilmente ainda
em presença de pequenas quantidades de 1íquido residual
exemplo, vestígios de magma "intercumulus"; powe1l, 1g7g). Não
6 tão facilmente aceita a possibilidade de intercânbio de Si no
estado subsór¡-¿o. Enquanto que Ti11ey (195a) e outros (ver tam-
bém N{itche1l e Platt, 1982) acenam com essa possibilid.ade, Ha-
milton (1961) afirma que as proporções si:A1 das nefelinas fi-
xam-se por reações com o magma e ) poïtanto, não mud.am em

ção de reações subsolidus.

a tendência tamb6m claramente estabeleci.d.a na literatura
que muitas nefelinas de rochas intrusivas (plutônicas e subvul-
cânicas) apresentam-se com pouca sí1ica em excesso e de composi
ção distante daquela de Morozewicz, Estas nefelinas aproximam
-se da composição de Buerger (NelsKszì, parece claro,portanto,
que nestas nefelinas plutônicas ou subvulcânicas, o reequilí-
brio afetou também as proporções si:A1. Faltam, entretanto, evi
dências mineral6gicas que indiquern o destino da sí1ica en exces
so, aparentemente extraída da nefelina jâ cristalizada. Flamill
ton (1961), por exemplo, sugere que nefelinas ricas em sítjca

teor

Resta então compatibil izar essas opiniões com

(por

frg

de



-170-

exsolvem fej-dspato potássico, mas não encontra nas suas rochas
qualquer vestígio de ta1 evento"

A discussão precedente ilustra as dificuldades en-
frentadas na utiLização indiscrj-ninada dos geotermômetros pïopos
tos na literatura, êspecialmente para a aplicação no caso de ne-
felina sienitos de granulação grossa e de evidente cristaliz'açao
lenta. Nestes casos , parece por demais arriscado estabelecerem-
-se temperaturas na base da conposição da nefelina, ou do par
nefelj-na-feldspato a1ca1ino, já que estas tempeïaturas represen*
tam, na melhor das hipóteses, temperaturas de reequilíbrio, por-
tanto, provavelnente muito distantes das verdadeiras temperatu
ras de cristalizaçáo nagmática. A esta caracterÍstica adiciona
-se ainda uma outra certamente inportante: como reconhecer, a

partir de meras observações petrográficas, se os mlnerais encon-
tram-se em "equi-1íbrio textural"?

nos de Poços de Caldas, ocorre uma outra transformação, a

feldspatos potássicos originais em polimorfos de menor temperatu
Ta (nicroclínios de alta triclinicidade e microclínios rnáximos).
Desconhece-se totalmente a influôncia que estas transformações e

xercem sobre o intercâmbio Na:K entre nefelinas e feldspatos"

A experiência da literatura ( e a própria, ver pA
ginas seguintes) , mostra que são freqtlentes as incompatibilida
des entre as estimativas obtidas a partir dos geotermômetros de

Hamilton e de Powell e Powe1l. Em gera1, as isotermas de Powe11

Em muitos nefelina sienitos, e

e Powell determinam estimativas de temperaturas
baixas para as nefelinas (corn quaisquer excesso de sítica) que

coexistem com feldspatos homogêneos ytaos em K. Ao contrário, es

se geotermômetro darâ temperaturas relativamente elevadas para
as nefelinas (corn teores rnínimos de excesso de sÍ1ica) coexistel
tes com feldspatos homogêneos n'ieos em Nai Powe1l e Powe11 (1977,

Tabela 5) exemplificarn o caso de um pegmatito de nefelina sieni-
to (com feldspato rico em Na), cuja suposta temperatura de cris-
talização é de 750 a 1000oC ou, alternativamente, de 500oC, sê-
gundo o método estimativo utilizado por Powell e Powe11 ou por

particularmcnte
dos

re lativamente



Hamilton, respectir¡amente

Parte das discrepâncias relaciona-se provavelmen-
te ao fato de que as colnposições de nefelinas e feldspatos são
função não somente da temperatura de cristali zação, como tambén
da composição global do próprio magma. Não existen trabalhos de
avaLiação sobre o assunto, e parece difíci1 propor, poï enquan
to, um modelo que permita incluir todas as possÍveis variáveis
que controlam a composição dos minerais fé1sicos,

4.4.2 " Temperaturas de cristalização de diversos magmas alcalinos

vãrias experiências demonstram que a temperatura
ta.nto do "liquidus " como do "so lidus " de magmas alcal inos intru-
sivos depende em muito da sua composição. piotrowski e

(1970) e Edgar e Parker (I974) indicam que tanto a natlreza dos
náficosr como a sua quantidade! exercem influência sobre essas
temperaturas, as quais são, por outra parte, fortemente dependel
tes tanto do Índice agpaítico, como do conteúdo em voláteis. A1-
guns resultados de experimentos de fusão e de cristali zaçã,o no
laboratório são surpreendentes. sood (1981), eu€ cornpila os da-
dos apresentados na literatura, indica que o lujaurito de I1í-
maussaq atinge temperaturas de "solidus" não superiores a 400oC
(a 1 kbar de orrg), com o "liquidus" a aproximadamente 850oc (a
1 kbar); esta rõcha, com um índice agpaítico d.e 1,46, mostra- se

-77 r-

rica em vo1áteis. Ao contrário, rochas sieníticas com

agpaíticos da ordem de 1 ,00 , e mais pobres em vo1áteis , cristal-i.
zam-se totalmente a 620oC (a 1 kbar), com o "liquidus" a aproxi-
madamente B2Ooc (a igual pressão). Estes valores devem ser 1em-
brados, uma vez que determinam lirnites realistas para avaliar as
temperaturas obtidas de geotermômetros.

4.4,3. Quirnismo resumido de

ços de Caldas

Edgar

A seguir, acham*se resumidas algumas das feições

nefelinas de nefelina sienitos de Po

índic es



quírnicas das nefelinas estudadas.

1) As nefelinas com elevados teores de Qz (maiores de 5%) carac-
terizam-se por apresentar vacâncias unicamente nas posições
estruturais correspondentes ao K (Figs. 18,19 e 20) , Nos dia-
gramas das figuras citadas, estas nefelinas aparecem projeta
das acima da linha tracejada, eu€ indica o limite de solução
s61ida da sí1ica em nefelina a 700oC. Os dados de nefelinas
com teores de Qz menores de 5% mostram maior dispersão (ver
exemplos nas Figs. 19 e 20) ; contudo 6 evidente que a diminui
ção de Si é compensada principalrnente por aumentos no

de K.

2) As nefelinas possuem teores nédios a elevados em ferro. Não

se reconhece qualquer padrão particular com respeito ã subs-
tituição d.e A1 por Fe3*. O FeS* pode ser mais abundante nos

núc1eos ou nas bordas dos cristaís, ou mostrar variações a-
centuadas em zonas alternantes; analogamente, diferentes a-
mostras do mesmo corpo podem exibir teores variáveis de Fe3*.

3) Tainbém não existe uma relação inequívoca entre o teor de Qz

da nefelina e o seu conteúdo de Fe3*. Contudo, em alguns col
pos ou fácies, as nefelinas com elevados teores de Qz são ta!
b6rn ricas em ferro, O melhor exemplo 6 dado pelas diferenças
de composição das nefelinas referentes aos fácies de lujauri-
tos I e lujauritos II dos corpos lujauríticos ocidental e o-
riental (Tabelas 27,22 e 23), Por outro lado, muitas nefeli-
nas de outras rochas com teores elevados de Fer0= rnostram teg
res mínimos de Qz.

4) Nef elinas coln excesso de sÍtica maior que aproximadamente 5 %
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são encontradas em corpos exibindo predominância de

de granulação fina, e também nos fácies de contato de

corpos .

t eor

a) NefeLina síenitos híbridos. Em algumas rochas de granula-

ção fina e m6dia, as nefelinas ocorreî como inclusões idlo

rochas
out ro s
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mórficas no interior de cristais de ortoclásio ricos em.

Na, e com marcado zoneamento.

b) Lujauritos II e NefeLina sienitos traquitõides I e II. As

nefelinas são geralmente idionórficas a subidiornórficas r

conquanto nos nefelina sienitos traquitóides tanbém este
j am presentes cristais xenomórficos " Os feldspatos destas
rochas são ricos em K e apresentam estado estrutural vari
"aveIr com predomínio de ortoclásio sobre microclínio qua-
se máximo (ver Capïtulo 3). A presença de albita tabular
ê comum, e alguns cristais de feldspato exibem peïtitas r

0s lujauritos II correspondem ao fácies de borda dos lu-
jauritos I; da mesma maneira, os nefelina sienitos tra-
quitõides I e II pärecem ser fãcies de contato dos chibi*
nitos (rnapa da Fig. 4 , itern 2,2,I) ,

c) tVefeLina sienil;os finos do AneL Norte e Nefeltna sienítos
finos ocidentaís. Em ambos os corpos os cristais de nefe-
lina são subidionõrficos e as placas de feldspato potãssi
co pertítico exibem estado estrutural variãvelr com domi-
nância de microclínio de alta triclinicidade" A albita
tabular 6 abundante, principalmente nos nefelina sienitos
finos do Anel Norte.

5) Ã exceção dos casos mencionados no ponto 4 acima, as nefeli-
nas dos demais fãcies possuem teores de sí1ica variáveis,
a maioria dos dados situando-se entre as composições de Morg
zewicz e Buerger (Fig.17). A seguir, serão discutidas as ca-
racterísticas das nef el inas e dos f eldspatos de alguns f "a-

cies.

a) Nef eLína st,enitos híbr¿dos de gra.nuLação grossa.. Nestas rg-

chas as nefelinas ocorrern como cristais subidiornörficos a

sociados a feldspatos com geminação incipiente. As nefeli-
nas contêm pouco Qz, em marcado contraste com as inclusões
idiomórficas abordadas no ponto 4.
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b) At ef eLina si enitos ocidentais can eudiaLit,a. Como menciona
do no item 2,I.2. e 2.2.4 " e no capítulo dedicado aos
feldspatos, as vãrias amostras deste corpo mostram notá-
veis diferenças quanto ã textura das rochas e quanto a

composição e estado estrutural dos feldspatos. Tamb6n as

nefelinas yariam, possuindo excessos de sÍ1ica de 6 a

6,5% em algumas a]nostras; no entanto, eil outrasras compo*

clara correspondência química e estrutuïal entre os felds
patos e as nefelinas dessas rochas. Por exernplo, nas ro-
chas com feldspatos de estado estrutural variável e com-
posição mais sódica, as nefelinas são portadoras de eleva
dos teores de e.xcesso de sí1ica (ams. szz e 539); nas ïo-
chas com microclÍnio náxirno rico em Or (Or>98%), as nefe-
linas mostram composições próximas ãs de Buerger (ams.51Z
e 513). A albita tabular presente 6 de cristalização tar-
dia 

"

c) Nefeli.na sienitos cinzas e com biotita da Sery,ote. As ro-
chas de ambos corpos possueil cristais subidiom6rficos de

nefelina com composições compreendidas entre a de Moroze
wicz e a de Buerger; os feldspatos associados exibem esta
do estrutural variáve1, predominando no entanto os grãos
sem geminação" Cabe lembrar que o valor de 2Vo rnedido em

sições são próximas ãs de Buerger. Existe contudo

alguns cristais de feldspato nos nefelina sienitos
biotita corresponde ao da sanidina (ver itern 3"5).

d) Nefelina sienitos porfiríticos do Seyt,ol;e. As nefelinas i
diorn6rficas a subidiomõrficas destas rochas apresentam
praticamente a composição de Buerger. São muito hornogê-

neas e mostrail teores de F"ZOS pr6ximos aos limites infe-
riores de deteção da microssonda (0,01%), 0 feldspato g
colnpanhante é microclínio máximo, muito rico em Or"

uma

4.4"4. Geoterrnometria das nefelinas de nefelina sienitos
Poços de Caldas

0 quimismo das nefelinas, ora isoladamente,

com

de

ora



-r75-
comp arað.o com o clos f eldspatos associados , per,mite estabelecer
uma estimatiya da temperatura seja de ïecT'istalização, seja de

cristalizaçáo direta a partir do magma. Convém separar na discus_
são seguinte dois casos diferentes, catalogados segundo as saus
características geolégicas e texturais contrastadas. Por um 1a-
do, encontra-se o caso dos nefelina sienitos que representam fã-
cies de "borda" ou de "contato"" Por outro, estão os nefelina
sienitos de granulação mais grossa! ora integrantes de corpos
texturalmente mais homogêneos, oïa relacionados com os fácies do

tipo anterior, dos quaìs representam a variedade de cristaliza
ção mais demo'rada

Geotermotnetri a dos f ãc'i es de borda ou de contato

Em princÏpio, parecem seï estas as rochas que reg
nem nelhores condições para fornecer dados geotermon6tricos guaT'

dando correspondõncia com temperaturas dív,etas de cristali-zaçao 
"

Com efeito, pode*se supor que estas rochas, devido ä sua posi*
ção geol69ica, resfriem sob cclndições que minimizam os efeitos
de recristalização posteriores" A Tabela 36 apresenta de

Ta resumida as estimatiyas geotermométricas 
"

Selecionarn*se pata discussão dos exemplos, o dos

fã.cies de grcrnuLação ft,na a. mãdia de nefelina sienitos híbridos
e o dos vários fäcies que separam no campo os lujauritos de gra-
nulação grossa dos chibinitos: Lujauz,ttos II (mais ftnos) e nefe
Lt na sienitos braquitõides I e fI 

"

1) Nef eLinct si enitos lzíbriC,os de granulaçã.o ft na
a mádia. Foram analisados vários nefelina sienitos deste tipo
(Fig. 17, ne 9, e Tabela 31), e selecionados para discussão e

comparação duas amostras, rrlna com granulação fina (am,23S) e ou-
tra com granulação módia (am.236¡. O excesso de sÍ1ica na nefeli-
ûâ, utilizando-se o geotermômetro de Hamilton (Figs, 24 a,b) , sJr.

gere temperaturas maiores de 77\oC, possivelmente em torno dos
800oC para as rochas mais finas, e de aproximadament e 730oC para
as de granulação rnõdia" Por outro lado, faz*se djfíci1 utilj"zar

nanei -



Estimativas de teilìperaLuras de nefej.ina

Corpo ou Fácies

Fãcies dos corpos lujaurÍticos
Luj auri tos I

Luj auri tos I I

Nefelina sieniros traquitóides I e II
Chibinitos

Nefelina sienitos cinzas do AneL Norte

Chibi'nitos de Botelhos

Chibinitos orientais
Nefelina sie¡ritos finos do Anel Norte

Pseudoleucita nefelina sienitos

Nefelina sienitos híbridos
granulaçio fina

granulação média

granulação g.orr"e

Nefelina sienitos corn eudi.alita do Serrote

Nefelina sieni tos cinzas do Serrote

Nefelina sienitos com biotita do Serrote

Nefelina sienitos porfiríticos (lo Serrote

Nefelina sienitos ocidentais com fluorita
Nefelina sienitos ocidentais cc.¡m eudialita
Nefelina sieni.tos finos ocidentais

0 Não se dispõen de dados de felcispatos.

1'abcla 36

sienitos de Poços de Caldas

Geoternônet ro de
ttANtII,TON(196r)

(nc)

"176*

(Ver Figuras 24 e 26-30 e texro)

Geotermômetro de

PowELL e POWELL (r977)
(oc)

<500-s40

1580

1580-600

500- 540

<500-550

500-540

.500

<500

<600-7s0

600

<500

500

s00-550

.500

r500

ri50

r7 50

!770

t 800

t 730

.500

700 r < 500

r750



a)

Figura 2I+ * Geotermometria de nefelina sienitos hibridos.
Amostra 238, granulação fina; amostra 236, granula*

b)

çao méd ia,
Geotermômetro de nefel i na de Hami ì ton ( ì96ì ) ,

Diagrama parcial do sistema Ne-Ks-Qz com as isotermas de 500,
700 e 77SoC, A linha tracejadê representä o limite aproximado
de solução sóìida da sílica em nefelina a l06BoC. 0 triânguìo
representa a compos i ção de Morozew i cz ( M) .

Dados das ¿rmostrâs 238 e 236 no geotermõmetro de Hamilton. 0s

triâirgulos representam as composições de Morozewicz (14) e

Buerger (s).

c) Geotermômetro de nefelìna e feldspato alcalino coexistentes de

Powelì e Poweìl (lgll)"
0s diagramas representam ê proporção de aìbi ta no feldspâto
alcalino (.*O¡) com respeito ao teor de silica na nefelina
¡ fìe \txi'iO^) para diferentes vâlores de kalsilita na nefelina
.L(rfulr), As isotermas cobrem o intervaìo de temperatura entre
600 e l000oC, A linha tracejada suvertical indica composições
de feldspatos coexistentes com nefelina.

0s dados de nefelinas e feìdspatos potássicos das amostras 238

e 236 estão representados por linhas cheias que atrâvessam a5

isotermas.0s feldspatos potássicos de ambas ðs amostras possuem

zonalidade centro*borda, enquanto que as nefelinas são de compo-
sição homogênea, podendo variar de cornposição em diferentes cris
ta is,

0s va lores representados nos d i agramas de Powe I I Powell são:

^Ab

'K" L
ne

"sio,

Am, 238

núc leo borda

0,404 0,241

0,175

0,079

Am " 236

núcleo borda

0,2g4 0,138

o , 186

0,050
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nes te caso o geotermômetro de pclwell
intercâmbio de Na e K entre nefelina

- 178 _

e Powe11, que se baseia no
e feldspato potássico. Os

dados de borda e centrcl de nefelina e feldspato da amostra 2Jb r

1ançados no diagrama de powe11 e powe11 (Fig. z4c), situam- se
respectivamente sobre as isoteïmas de ó000c e 75goc, cobrindo
um intervalo de temperatura que païece pouco realista" Corn efei-
to, as nefelinas dessa rocha são homogêneas e idiomórficas, e a-
parecem predorninantemente englobadas como pequenos cristais em
feldspatos potássicos maiores, forternente zonados " Admite-se,por
tanto, qtle os cristais de nefelina são anterrores aos de feldspato
pelo qual foram englobados" Dessa forma, 6 proväve1 que a nefeli
na represente uma fase de formação precoce, que por estar in-
corporada ao feldspato,deixou de participar de evenIuais tïocas
de Na e K com liquidos magmáticos, ã medida que se proces
sou a cristalização desse mineral; não cabe portanto a utiliza
ção do geotermômetro de Powe11 e Powe11" Considerações semelhan-
tes poden ser feitas para a amostra 236 l.lesta rocha de granula*
ção rnédia, a composição total dos feldspatos e das nefelinas 6
diferente daquela das rochas de granulação fina (Fig, zs),poróm,
as relações texturais dos minerais são similares ãs da amostïa
238 " Torna*se evidente que tambëm neste caso não é possÍvel se
utilrzar o diagrama cle Powe1l e powe11 (ver Fig, zlc),

2) [,u.jauritos ]I e Nefe'l.ina st en.itcts Lraquítóid.es
, ¿ :;. 0s lujauritos II e os nefelina sienitos traquitõides I
e I1 são interpreta.dos como f ácies de "borda" de 1uj auritos I de
granulação -rnais gl"ossa e de chibinitos, respectivamente, Os três
fácies encontïam*se em contato, segundo uma estratigrafia relata
da na parte clescritiva deste trabalho (itern ?, "z,r e Fig" 4) . As
te.xturas dessas rochas evidenciam que os cristais de feldspato
potássico e nefelina mostram contatos mütuos, e a interpretação
mais provãve1 6 a de cristalizaçâo simultânea, portanto com pro*
váve1 equilfbrio nas relações Na:K entre os dois minerais.

Os dados das nefelinas, utilizando o geotermôme
tro de Hamilton, fornecem temperatuïas maiores de 700oce com va*
lores mëdios cle 75Ooc (Figs . 26 a,b) " No geotennômetro de powel1
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núcleos
círculos

I inhas

2æ@
236@

Figura 25 - composições de nefel inas e feldspatos potássicos cog
xistentes de nefelina sienitos híbridos projetadas
no d i ag rama Ne*Ks -Qz (Z em peso) .

Am. 238, granulação fina; am, 236, 9Fênulação médía" 0s
dos cristais de ferdspâto achåm-se representados por
cheios, enquanto gue as bordas por círculos vazios. As
che i as unem mi nera i s coex i s tentes.



F!gura 26 - Geotermometria de ìujauritos ll e de nefelina sieni-
tos traquitóides I e ll,

Dados de nefelinas projetados no geotermômetro de Hamilton(1961).
Para referências gerais, ver Fig. 24,

a) Lujauritos ll.

b) Nefelina sienitos traquitóides I e ll.

c) Dados de nefelinas e feldspatos potãssicos coexistentes nos

lujauritos ll e nefelina sienítos traquitóides I e ll proje-
tados nos diagråmas de Powell e Powell (1977).

0s d i agramas representam as proporções de a I b i ta no f e ldspato
nef eìina("AU) com respeito ãs proporções de kalsiìita na

("*u,r), parê diferentes valores de silica nâ nefelina (.!iO^).0
diagrama para (rliOr) = 0,04 foi construÍdo utilizando-se ortd"-
dos de Powel I e powãl I (1977), Para outras referências, ver Fig"
24.0s dois diagramas da figura cobrem aproximadamente o interv.g
lo de variação da silica nas nefelinas dos três fácies; a maio-
ria das nefelinas poróm,apresenta r:?^ > 0,050, 0s valores pro-
jetados nos diagrâmas são: 

5lu2

*Ab

"K" l,

ne'ts io,

ne
"s io,

o,l3o

0,205

0,044

0,04

o , 150

0 t220

0,058

'f To, = o,o8

0,ì40 - 0,ì43

0,lgl - 0,197

0;065 0 ,0 78
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e Powe11, as variações na composição de feldspatos e nefelinas
aor *Kulst1,B devem ser representadas em diferentes diagramas ,

cad.a um com teores fixos de "3Ï0, 
(FiS. 26c); observa-se nestes

diagramas que o intervalo de temþeratu.ra para os minerais coe-
xistentes nas rochas dos três fácies varia entre aproximadamen-
te 550 e 600oC, com um valor mëdio mais perto de 600oC.

ambos os geotermômetros são maraantes " Os dados experimentais
(ver item 4.4"2) sugerem para o lujaurito de Poços de Ca1das

temperaturas de "s01idus" da ordem de 400oC. Não existem dados
para as rochas chibiníticas; contudo, deve-se supot" que estes
valores não são muito diferentes, haja visto serem os chibini
tos rochas agpaíticas e, pïovavelmente, tamb6m ricas em vo1á-
teis (ver discussão adiante), Admitindo-se para o lujaurito e

chibinito temperaturas mínimas da ordem de 400*500oC, pode- se
sugerir que ternperaturas equivalentes, porérn algo mais eleva-

As discrepâncias que resultan da aplicação

das, devam aplicar-se aos fãcÍes de "contato" de

mais f ina e:n discussão. ¡' ruz destas possibilidades , af igurarn
se realistas as tempeïatuÍas de 580-600oC obtidas com o geoteï-
mômetro de Powe11 e Powell"

Geotermometri a de corp0s com predomini o de rochas de granul ação
f i na-mõd'i a

Incluern-se nesta categoria os nefeLina sienitos
finos de AneL Norte e os neieiina st,enttos ftnos ocidentais " As
rochas de arnbos os corpos possuem nefelinas com elevado e

constante excesso de sÍlica,acornpanhadas de feldspatos potãssi-
cos com marcado zoneamentou O geotermômetro de Powel1 e Powe11
fornece resultados semelhantes aos observados para o caso
amostra 236 de nefelina sieníto híbrido. No geotermômetro

de

Hamilton (Ftg. 27 a,b) obtêm-se temperaturas de aproximadamente
770oC para os nefelina sienitos finos do Anel Norte e de 7500 C

para os nefelina sienitos finos ocidentais, Estas temperatL¡ras
parecern razoävels, considerando que a composição rnineralõgica
das rochas de ambos coïpos não sugeïe um índice agpaítico e1e-

granul ação

quas e

da

de
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vado.

Geotermometria dos fãcjes de granulação grossa

Nos fácies de granulação grossat a nefelina pos-
sui teores de Qz geralmente menores de 5%. Esse mineral coexis-
te com feldspatos ricos em 0r e de estado estrutural variável r

mostrando ora predomínio de ortoclásio r ora de microclínio quase

máximo ou náxino (ver Tabela 36, para resumo dos resultados) 
"

As composições das nefelinas deste fácies acham-

-se representadas no diagrama de Hamilton entre as composições
de Morozewicz e a de Buerger, o que indica temperaturas da ordem

de 500oC ou at-e inf eriores (para maiores ref erências , ver Figs.
77 e 24a), No geotermômetro de Powell e Powell, os dados de nefe
linas e feldspatos situam-se en iegiões de temperaturas inteira-
mente compatíveis com as que são sugeridas no diagrama de Harni].

ton (da ordem de 500oC ou menores), tal como observado nos exem

plos das Figs. 28-30. No tocante aos diagramas de Powell e Po-

we11, cabe mencionar guê, devido ao fato de as nefelinas possui-
rem ïKals>1,8, a variação de composição de nefelinas e feldspa
tos de alguns corpos ou fäcies não pode ser representada num úni
co diagrama (ver comentãrio anterior sobre o assunto e as lefe-
rências das Figs " 24 e 26); nestes casos, preferiu-se projetar
os dados em doís d.iagramas um .o* *!lor= 0,0 e o outro com x!!0"
: 0,04 para poder estabelecer um "interialo de temperatura" cofi
valores mãximos e mínimos para o fácies em questão,

Nas Figs" 28-30, observa:se que as variações de

composição de feldspatos e nefelinas representam linhas horizon-
tais ou subparalelas äs isotermas de Powe11 e Powell; estes re-
sultados atestafi claramente que as nefelinas são minerais de bai
xa temperatuïa, desconhecendo-se, no entanto, ã primeira vista,
qual a interpretaçãO .pref erida: se cristali zaçáo clireta a partir
do magma ou, altefnatívamente, Se recriStalt'zaçáo sob condições

submagmãticas. Em alguns casos, ê a própria rocha que sugere li-
mites possíveis para a interpretação. 0 caso mais claro é dado



Figura 28 - Geotermometria de nefeìina sienitos da região de S"I
ro te ,

Dados de nefelinase feldspatos potássicos coexistentes projeta
dos nos diagramas de Powelì e Powelì (\9/7). Para referências 9e

rais, ver Fïgs. 24 e 26,

a) Nefelina sienitos com biotita do Serrote
0s dados projetados nos diagrêmas com ^lTo^ = 0,0 " *!TO^ =

0,0,l{ cobrem o intervalo de composição de leldspatos e náf"li
nas coex i s tentes nas vá r i as amos t ras es tudadas , 0s dados são:

^Ab 0,104 - 0,117

*Kals 0,254'0,224

^!in- o,ot5 - o,o40uz

b) Nefeìina sienitos cinzas do Serrote. 0s dados são:

*Ab o

*K" ì, o

"!To, o

c) Nefelina sienitos com eudial ita do Serrote. 0s dados sãol

,-055

,255

,0ll

0,098

0,2\5

o,ol6

*Ab 0,014 - 0,02¿l

xtt^t^ 01275 - 0'227
t\d l5

.iio, o,o - o,o4o

0s va lores foram projetados uni camente no d i agrama

0,0 , uma vez gue dev i do aos ba i xos teores de . xOO no

ob ter-se- i am resu I tados seme l hantes no d i ag rama com

0,04.

d) Nefelina sienitos porf iríticos do Serrote. 0s dados são:

necom *sio, =

teldspato,
nex^.^5tU2

*Ab 0,006

x,. , 0,261
KA IS

*l:^ o.ot75rU2
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Figura 29 - Geotermometria de chibinitos.
Dados de nefelinas e feìdspatos potãssicos coexisten-

tes projetados nos diagramas de Powell e Powell (1977), Para refe
rências gerais, ver Figs. 24 e 26

a) Chibinitos do corpo ìujaurítico ocidental,
0s dados projetaclos nos diagramas com ^liO^ = 0,0 ".iiO^ =

0,04 cohrem o intervalo de composição de fól¿spatos . áefeli
nas coexistentes em aìgumas amostras com cristais zonados. 0s

dados são:
nAb 0,064 - 0,130

"K"1, 0,250 - 0,212

.lin ^ o,az5 - o,o50,ru2

b) Ch¡binitos orienrais. Os dados são:

rAb 0,0ì4 - 0,043

x,,^,- 0,268 - 0,250
Nd I 5

*::^ o,o - o,oì95 rU2
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Figura 30 - Geotermometria de nefelina sienitos vários,
Dados de nef eìinas e feldspatos potássicos coexisten-

tes projetados nos diagramas de Powell e Powell (1977), Para refe
rências gerais, ver Figs. 24 e 26,

a) Nefelina sienitos cinzas do Anel Norte,
Dados de rochas de con têto com os corpos I ujaur it i cos oci den-
tal e oriental projetadhs no diagrama necom "iio, = o'o:

"Ab

* K" I t
ne*s io,
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Dados de outras ðmostras de nefelina sienitos cinzas do

Norte:
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0,016

b) Nefelina sienitos ocidentais com
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pelas rochas ricas em -minerais de metais raros , (lu j auritos r ,
de granulação grossa, e chibinitos). Na Fig. zga, foram projeta-
dos os dados de ailostïas de cht,bindtos d.o coî.po LtLjaunítico oci*
dental exibinclo feldspatos e nefelinas zonadas, As tempeïaturas
obtidas situam*se entre aproximadamente s00 e 540oc e, muito
provavelmente, representam temperaturas de crj-stali zação magrnáti
ca inteiïamente cornpatíveis com os valores obtidos atravðs d.e

experiências vãrias em laboratório para rochas semelhantes ( ver
discussão no item 4,4,2), o mesmo intervalo de temperaturas ð
obtido utilizanclo*se os dados de algumas amostras c1e Lujauyitos
r e de chibinttos de Botelhos; j-a as rochas dos chibinitos orien
tais fornecem tempeïaturas menores de 500oc (Fig. zgb),

0s nefeLina sient'tos cínzas d.o AneL No,te apre-
sentam interessante padrão geotermométrico (Fig. 30a)" As amos*
tras coletadas perto do contato com os lujauritos,
nos nefelina sienitos cinzas, possuem feldspatos e nefelinas de
composição muito ïestrita; no geotermômetro de powe11 e powe11
estes minerais fornecem temperaturas abaixo cle s00oc. Em

tras obtidas longe do contato (ams. .¡.tt, s ba7) e num pequeno d_i.
que de nefelina sienito cinza em tinguaîto (am" 4Jz), os mine
rais f6tsicos mostïam composição variãve1, indicando nos cliagra-
mas de Powe11 e Powel1 tentpeïaturas Lrm pouco mais elevadas, atê
aproximadamente 550oC" Cabem vãrias interpretações para essa va-
riação" As diferenças nas composiçcies de feldspatos potässicos e
nefelinas e? portanto, as dì-ferenças nas estimativas geotermomé-
tricas, podem refletir variações faciol6gicas não mapeáveis (ver
itens 2.2"r" e 2,2"2"); entïetanto, 6 mais provävel que as bai:
xas temperaturas obtidas nas rochas em contato coiu luj auritos se_
jam efeitos de recristaltzaçao procluzida por influência do magma
1uj aurítico, controlada poï aquecimento clas rochas e abund,ância
de fluidos intersticiais 

"

Em nuitos fâcies de granulação gïossa estuclados, to
das as nefelinas apresentam valores nédios extremamente baixos
de excesso de sï1ica e , por:t.¿rn to com composições pr'öxirnas äs de
Buerger; vãrios autores (por exemplo, Hamilton, 1g61; piotrowski

intrus ivos

amos
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e Edgar, 1970) sugerem que a colnposição de Buerger 6 a de nefeli
nas reequilibradas a temperaturas submagmãticasr pïocesso eu€,
por outra parte, ë raramente verif icado atray'es de observações
texturais,

Entretanto, alguma confirmação pode ser obtida me

diante a comparação entre as composições das nefelinas e o esta
do estrutural dos f eldspatos potãssicos. Freqtlentemente o baixo
teor de Qz nas nefelinas correlaciona-se com a pïesença de micro
clínio quase nâximo ou máximo, a exemplo do que foi constatado
em algumas amostras de nefeLina sienitos ocidenta'is com eudtaLL
ta [,ver menção no item 4 " 4 "3,) , de nef eLina sien'itos com eudiaLi
ta do Sez'z,ote e de nefeLina sdenrtos porfiriticos do Sey,r,ote(Fig"
28 c,d) , eue possuem nefelinas praticamente sem Qz e microclí*
nio mãximo (ver Ti11ey, 1954; Hamilton, 19ó1)" Segundo as inter-
pretações indicaclas no capítu1o dedicado aos feldspatos
3.6.1), a transformação ortoclãsio*microclínio pode ter seu i"i
cio no estâd.io magmático, por6m, 6 evídente que culmina no está
dío submagmãtico; paralelamente a essa modificação, deveria pro-
cessar-se a recristalizaçã,o da nefelina.

Conclui-se, portanto, eu€ composições de nefeli*
nas próxirnas ãs de Buerger deveriam estar acompanhadas por orde-
namento crescente dos feldspatos coexistentes, sendo cs dois pro
cessos controlados por recristalizaçã"o submagmâtica"

0s exemplos aqui discutidos abrangem praticamente
todos os fãcies de granulação gîossar exceção feita aos nefelina
sienltos ocidentais com euddaLíta; constata*se, como jã menciona
do no item 4.4"3", a extrqma heterogeneidade composicional dos
minerais f6lsicos nas diveïsas amostras. Algumas rochas apïesen-
tam temperaturas de cristalizaçáo superiores a 700oc no geoterm!
metro de Hamilton (ver Figs, 17 ,20 e 24a) , enquanto que em ou-
tras a cornposição de feldspatos e nefelinas índica temperaturas
menores de 5OCIoC.

(item



-1gg'

4.4.5. FeSn nas nefelinas de nefelina sienitos d.e Poços de Cald.as

Como observado previaÍente, a maioria das nefe
nas presentes eln nefelina sienitos e rochas afins constantes
literatura tsm por característíca o teor baixo a rn6dio de FerO,

raramente superior a I,Zeo (ver exemplos em Deer et aL,,
Heier, 196ó; Perchuk e Ryabchikov, 1968; Mitchell, 7972; Powe11 ,

1978; Mitchell e P1att, 1982). Entre as exceções, citam-se os ca-
sos de nefelinas de tufitos do Lago Neutron, Tanzânia, ilostrando
notáve1 zoneamento quÍmico definido sobretudo pelas relações F"3*
:41 (Brown, 1970), e as de um rischorrito do maciço de Khibina,Pe
nínsu1a de Ko1a, URSS (Perchuk e Ryabchikov, 1968, Tabela 1); os

rischot"z'itos são nef elina sienitos inequi.granulares cuj a caracte-
rística principal consiste em apresentar cristais grandes de

feldspato potãssico com inclusões de nefelina, al6m de intercres
cimentos grãficos e micropegmatíticos de ambos os minerais f6lsi
cos (Gerasirnovsky et q.L ¡ t 197 4) , Enquanto que as nef elinas cita-
das por Brown (1970) são claramente de "a1ta temperatura"I as en-
contradas nos rischorritos (com teores de Fer05 de 3,4e0) são deci
didamente de 'rþ¿ixa", uma vez que o par nefelina-feldspato potássi
co mostra composições indicativas de temperaturas de cristalíza
ção (ou de recristalizaçáo?) próximas a 500oC (Powe11 e Powel1 ,

7977, Tabela 5)" A explicação sugerida por Brown (1970) para as

nefelinas da suite vulcânica baseia-se no papel desempenhado pelas

proporções de Fe3*:F"2* nos magmas; magmas com razões baixas de

oxidação do ferro, ainda que ricos em Fe (total) , inibem o ingre:
3+so de I'e na estrutur a da nef elina. No arnbiente vulcânico, atf i-

bui-se a zonalid.ade F"3*-41 das nefelinas principalmente äs possí
veis vartações bruscas de nr"0, controladas, por exemploo por ex-
plosões vulcânicas descontínúas (Brown, 1970)" De qualquer rnanei-
Tâ, o conteúdo elevado de Fe3o nas nefelinas liga-se provavelmen-
te ã fugacidade de oxigênio do magma; nefelinas ricas em Fe-'cris
talizar*se*iaru apenas a partir de magmas relativamente "oxidados".

As nefelinas dos nefelina sienitos de Poços de C3l

das caracterizaÍn*.se, quimicamente, por rrm marcado zoneailento FeSo

-41, similar ãque1e pïesente nas nefelinas de rochas vulcânicas

1i
da

t

t19ó 3
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descritas por Brown (1970). Este padrão de zone¿unento ê, Por ou*

tra parte, incomum ou rtesmo desconhecido junto ãs referências de

nefelina sienitos encontTadas na literatura; com efeito, não e-

xistem registros sobre esta feição na literatura geológica.

Os únicos nefelina sienitos de Poços de Caldas

contendo nefelinas com teoreì constantes e muito bai:ros de FeS*

são aqueles pertencentes ao corpo de nefelina sienito porfiríti-
co do Serrote (ver sua localizaçáo na Fig" 3). Nos dernaiso os te
oîes de FerO, são em n6dia elevados; a zonalidade notada varia
de algo menos de 0,5% atê 2,5-3,3eo (ver Tabelas 2I a 35) 

"

Das explicações sugeridas na literatura ( ver
Brown, 1970), a mais adequada l)arece seT aquela que relaciona o

ingresso de Fe3* na nefelina com a razáa Fe3*: FeZ* do magma ,

combinando-se, porém, essa cara('.terística com controles de tipo
essencialmente cinéticos" É possível que as causas do zoneamento

em nefelinas de rochas de cristalizaçáo profund.a ou subvulcâni-
ca estejam ligadas mais a controles efetivados por migrações de

Al e Fe3* no magma irnediatamente em co.Ystato con o cristal em

crescimento, do que a controles por mudanças bruscas nas variá-
veis intensivas (T ou nrrO, etc.; ver Brown, 1970).

Este esquema que s'lgere a migração seletiva de

A1 e Fe3* nas nefelinas controlada por fatores cinéticos pode

ria explicar o quimismo e a textura exibidos pelas nefelinas dqs

nefelina sienitos porfiríticos do Serrote, com nefelinas muito
pobres em FerOa (0,01%) e abundantes inclusões pequenas de piro-
xênio prismático concentradas nas bordas dos grãos e alinhadas
paralelamente äs mesmas (ver item 2"2,3, e Fotomicrografia 11 no

íten 2.2,2 ") " Se durante o crescimento dessas nefelinas, o A1

fosse preferencialmente incorporado nos cristais, o liquido vi-
zinho ficaria notavelmente enriquecido em Fe3* | com os ninúscu-
los prismas de piroxênio egirínico formando^se nlrm estãgio poste
rior deutérico ou hidrotermal. Nyambock (1980) descreve e discu-
te um exemplo semelhante.

0s dados compilados da literatura, cdmbínados com
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os aqui apresentados sobre a composição das nefelinas de nefeli
na sienitos de Poços de caldas, embora algo esparsos e I portan-
to, insuficientes, permitem que se tirem algumas considerações
de caráter gera1.

1) O teor de Fe3* pïesente nas nefelinas de nefel
rochas afins independe do ambiente de cristali
visto que nefelinas tanto de rochas plutônicas
cânicas, possuem por vezes teores elevados de

Z) Não existe aparentemente qualquer razã.o
bindo o ingresso de Fe3* (em quantidades
ma et aL., I972) na estrutura das nefeli
tônicas ou vulcânicas.

3) se as nefelinas com quimismo tanto de "alta" como de " baixa
temperatura" coexistem com feldspatos alcalinos de composi-
ção adequada, e apresentam-se, ao mesmo tempo, relativamente
ricas em Fe3*, infere-se que as mudanças que ocorrem duran-
te a cristalizaçã,o do mineral deixam intato o conteúdo ini-
cial de FeS* e modificarn sobretudo as proporções de Na e K

e, eventualmente, tarnbém as de Si e A1 do mineral.

ina sienitos e

zaçáo, haj a

I como de vul -
-3+te

cristaloquímica ini-
moderadas, ver Onu-

nas, sejam elas p1u-



0s piroxênios são
tantes dos nefelina sienitos de
porções variãveis: escassos nas
do 25-30% nos lujauritos.

PTROXÊNIOS; QUIMISMO

A naioria dos piroxênios corresponde opticamente
ãs variedades egirina-augita e egirina. Dados quínicos mais com-
pletos mostram que as variações conposicionais são ¡nuito comple-
xas , correspondendo em parte a resul tados j'a apresentados por ou
tros autores na literatura sobre piroxênios de intrusões alca1i-
nas .

lnicia-se esta parte com uma discussão geral so-
bre a estrutura e o quimismo de piroxênios, assinalando em parti
cular a complexiclade resultante da presença de Fe3*, Na e Ti. E;
conti-nuação, discutem-se os vãrios m6todos utilizad.os na l itera-
tura, e no presente trabalho, para estimar a quântidade de Fe3*
a partir do Fe total deterninado com miÇrossonda. Os resultaclos
obtidos para os diferentes nefelina sienitos de poços cle Caldas
são apïesentados e d.isctrtidos Çom base na cristaloquínrica de pi-
roxênios sódicos.

s.1. ESTRUTURA Ë QUÍMTCA

CAPÏTULO 5

E PETROLOGTA

os minerais máficos nais impor-
Poços de Caldas. Ocorïem em pïo-
rochas leucocráticas e alcançan-

-L92-

0s piroxênios augíticos e sóclicos cristalizarn- se
rìo grupo espacila C2/c. As caracteristicas gerais da estrutura
são mostrados na Fig. 31, segundo projeção no plano (100) (came
ron e Papike, 1981). observando a figura, vê*se que e1a corìsiste
de camadas alternantes de tetïaedros e octaedros paralelos
plano (100) . Na camada tetra6drica, cada tetraedro conrp¿ìïr i1ha
dois vértices com os tetraedros adjacentes para formar ca<-leias
paralelas ao eixo c . A camada oct aéd.r'ica compõe-se de cátions I,l

ao
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po espacial
t).
as peìos á-
cát ions com
coordenação
asais.

b-- t

Figura 3l - Estrutura cristalina de pi roxêníos do gru
C2/c (reprodução de Cameron e papike, t98

Projeção no-plano (lOO), mostrando as posições ocupad
tomos. T: cátions com coordenação tetraédrica; N( l) :
coordenação ocraedri ca; ¡l(2) : ðát ions com númåros de
6, 7 ou 8. 0(l): oxigênios apicais; 0(2) : oxigênios b
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com coordenação 6 a 8; os seus poliedros de coordenação cornparti
tham arestas e formam no seu conjunto folhas contínuas de polie-
dros no plano (100), paralelas ao eixo c.

Os cátions I{ distribuem-se em duas posições, M1

e Mr. 0s sítios M, encontram-se no centro de um octaedro regular
e acomodam cátions divalentes, trivalentes e tetravalentes com
raio iônico variando de 0,sJ R (Al) a 0,g3 R (Mn). os sítios Mz
colocam-se no centro de poliedros maiores e nenos regulaïes que
os lvll , com números de cooldenação 6, 7 ou B, segundo o raio iôni.
co do cátion que alojarn. Nestas posições, aparecem os cãtions
grandes como ca e Na (raio iônico r,rz B e 1,1ó 8., ïespectivamel
te) , com número de coordenação B, por6n, podern tanb6m estaï pre-
sentes cátions com raio iônico menor, de até 0,72 I (Mg) e núme-
ro de coordenação 6.

tt-o (X' Y)t*p

onde: W = Ca, Na; X = Mg,

Os cãtions W ocupam as posições MZ, enquanto que
as Mt e T são preenchidas , respectivamente, pelos cátions x-y
e z. A maioria das substituições ocoïre nos grupos x e y, envol
vendo geralmente cátions de carga diferente, gue produzern exces
so ou defeito de carga nos sítios N{l,conpensada poï substitui-
ções nos sítios M, (grupo W) ou T (grupo Z),

A fórrnula geral dos piroxênios

Nos piroxênios da sórie soda-augita * egirina.au
gita I egirina, a substituição característica 6 a de (ca + I,lg)) + ?re (Fe''+ Mn) por Na e Fe". o aLlnento <le sóciio nos piroxênios
comumente se faz acompatnhar de un incrernento cle silício ( Lar-
sen, 1976), não sendo raras as egirinas com 2 ãtornos de silício
por fórmula; porém, se o teor de alumínio cios piroxênios for
baixo, pode acontecer que a soma de si+Al não chegue a comple*
t.ar os sítiós f', surgindo então deficiêncjas catiônicas nesses
locais. 0s baixos teores de si+Ar são, em parte, devidos a análi

ZZ OO (Deer

1tFe'', Mnl y

et aL,, 1978)

e

= 41, Fe3*; z = sil, A1.

a seguinte:



ses defeituosas ; contudo , parece mais 1cígico cons iderar que
tros cátions ocupando parte das posições T (Robinson, 1gs1).

estar presentes em quantidades elevadas nos piroxênios, com
possíveis substituições desse elemento na estïutura
por vários pesquisadores. Ern termos gerais, 6 possíve1 d,ízer- se
que o titânio entra nas posições octa6dricas como Ti4*; Ti5* foi
detectado em piroxênios de rochas lunares e meteoritos, refletin-
do a baixa fugacidade do oxigênio nesses ambientes (Dowty e Clark,
L973; Burns e Huggins, 1973; Papike, l9B1) . Não h'a evidôncias da
presença de Ti3o em piroxênios de rochas terrestres 

"

A substituição de Fe3* por Ti4* em píroxênios pa-
rece evidente quando são comparados piroxênios titaníferos e não
titaníferos com teores de sódio semelhantes (ver anâIises quÍmi-
cas em Deer et aL,,L978); quanto maior o teor de titânio nos píro
xênios, tanto menor 6 o teor de Fe3*.

Aoki (1964) sugere a presença de titânio de coor-
denação tetra6drica ern piroxênios sódicos. Por sua vez, Flartmann
(1969) adianta que o titânio somente poderia assumir coord^enação
tetra6drica nos silicatos sem A1 ou Fe5*.

0 candidato mais prováve1 para as .substituições
nas posições T parece ser o Fe3*. Huckenholtz et aL. (196g) rnos

traram a existência de Fes* em piroxênios ricos em ferro ì com pou
co sódio e pobres em alumínio. A presença de F*3* tetraédrico foi
confirmada por estudos de espectroscopia e Mössbauer, feitos em

ferridiopsídios e titanoaugitas poï Rossman (19S1).

Algumas aná1ises de egirina*augitas e egirinas con
tên teores elevados de Mn. Larsen (I976) e Deer et aL. (1978) men

cionam que em piroxênios variando de hedenbergi tas at-e egirinas ,

e tarnbém em augitas, ocorre a substituição direta de Mg por MnZ*.
Por outro 1ado, os estudos feitos por Vinokurov (19661 îT piroxê-
nios da série diopsídio-hedenbergita mostraram que o Mn"* pode

Outros elementos, principalmente o titânio, podem

-19s-
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substituir tanto o lt4g como o Ca. 0s ünicos piroxênios nos quais
o Mn possj.velmente encontra-se como Mn2* e MnS* são os denomina
dos "D'toLan", descritos eil rochas associadas a jazidas de Mn

(Brown et aL., 1978; Mottana et aL., 1979); a presença de Mn2* 
"Mn3* é evidenciada pela coï itzul e o intenso pleocroÍsmo, variá

vel de azur a rosa (Mottana et aL., r97g I ver também iten s.6).

0s piroxênios s6dicos de rochas alcalinas possuem
en geral pequenas quantidades c1e Zr (Gomes et aL. , 1970; Larsen,
I976). Egirinas com até 7eo de ZrO, são mencionacl¿rs na literatura
(Jones e Peckett, 1980). o zt4* , 

"u 
exemplo de Ti4*, entïa nas po-

s ições octaédricas .

5.1.1. Mo1éculas de piroxênios

Desde os t-rabalhos iniciai.s sobre a química de pi
roxênios, vem se observando a complexid.ad e quírnica desses mine-
rais e a neces si"dade de expressarem-se âs fórmulas es truturais se-
gundo esquemas de soluções sõ1idas, a partir do equacionamento de
membros finais (end ntembens) (Tabela 37). Nesse sentido, as fórmu
1as dos piroxênios não sódicos são expressas em função das mo16

culas de enstatlta (En), MgrSir0U, wollastonita (Wo), CarSirOU, e

ferrosilita (Fs), Fersirou, com as quais se formam as mo16cu1as
de diopsídio (Di=1En + 1wo) e hedenbergita (Hd=1Fs+lwo). 0 sódio
e o correspondente excesso de alumínio pl,esente nas f6rmulas quí-
micas aparecem caracterizados na mo1écula de
NaA1si206. 0 excesso de A1 e a presença comum de pequenas quanti
dades de Ti estão indicados nas molécu1as tschermakíticas, princi
palnente na magnésio tschermakita (ìvlg-Ts) : MgAlSiA106,
tschermakita (Ca-Ts): CaA1SiA10U, e c'a.Icio-titânio tschermakita
(CaTi-Ts) : CaTiAl ZOO.

Este esquema de no16culas 6 insuficiente para co-
brir todo o intervalo de variações presentes nos piroxênios sõdi
cos, sobretudo daqueles que se cristalizam com quantidades relati
varnente elevadas de Ti , Mn oi-r Zt . Nes tes casos 1 6 imprescindíve1
a introclução não soment e da no1écu1a de acmita [Ac) , NaFe3nsir0u,

j adeíta (Jd) ,

c â1c io



Nome

Ens tat i ta

Wollastonita

Ferrosilita

uropsrdto

Hedenbergita

Cálcio tschernakita (Ca-Ts)

Magn6sio tschermakita (Mg-Ts)

Cálcío-titanio tschermakita (CaTi-Ts)

cálcio-ferritschernakita (caZFe3+-Ts)

cálcio-Fe3+ tschermakita (CaFe3*-Ts)

Tabelâ 37

MOLÉCULAS DE P¡ROXÊNIOS

SÍnbolo

(En)

(l.¡o)

(Fs)

(Di)

(Hd)

Tschermakitas

MoIécuIas

cálcio-Fe2+ TAL

cálcio-nagnésio TAL

Fe2* TAL

Magnés io TAL

Fó¡mula

ÈlgZsi 
206

CarSir0U

FerSi r0U
(Fe,Mn)2Si206

CaÀlgSi,OU

CaFeSir0U

CaAlSiAlOó

MgAtSiAl06

CaT iA I 206

caFe3+siFe3*oó

caFe3+siAIo6
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(caMg-TAL)

(Fe2*-TAL)

(litg -TAL)
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Moléculas

NATAL

NATFE

Fe2t NAT

Magn6sio NAT

Molécuias

NAZAL

FM NAZ

Deer,

Deer,

Deer,

Deer,

Deer.

Moléculas de Na

Citada en:

et qL .,1966

et al ., L966

et al., 1966

et aL, , 1966

et aL., 1966

deNaeTi

(Jd )

(Ac )

CaTi0,SFe0,5Si^t0ó

CoTiO, SMg0, SSiÁ106

Fe2*Ti(], rrefr 
* 
rstittou

MgTi0,SMc0,SSiAlo6

Nar\lSir0U

NaFe3'si 
2oó

NaTiSiAl06

NaTiSiFeS+O(,

NaTi0, 
S 

(Fe ,Mn) 0, SSi 206

NuTio,sMgo,ssizoo

NaTi l'si 
rou

NaZrSiAl0

Nazro,, (Fe2+,Mg)o,ssi 
206

Dee¡, ¿t aL.,1966

Deer, e¿ aI,,196ó

Kushiro, l9ó2

Huckenholtz e t a1.,.1969

Kushi ro, l 9ó2

( NAT/\ L)

(NATFE )

( Fe 
2+ -NAT)

(Mg - NAr )

de Na e

Caneron e

Came ron e

Caneron e

Cameron e

Zr

( NAZAL)

I tjÌrf -NAz )

Papike, l98l

Papike, l98l

Papike, 1961

Papike, l98l

Deer , e t

Deer, e¿

aL., 1966

aI.. 19óó

Flowe¡, 1974

tìlower, 1974

Pedersen et aL., 197 5;Ferguson, 1977

Ry'nsbo e¿ a|.,1971

Flowe¡,1974

Jones e Peckett, 1980

Jones e Peckett. 1980
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como tamhén de um conjunto de outras mo16cu1as, como, Por exem

p1?, a I{nrSi2O6 (ou considerando que o Mn 6 covariante com o

Fe¿* , a Fs modif icada (Fe,Mn) zSiz06), mas principalmente mo16cu

1as de Na ,e Ti, ou de Na e Zt, nos casos, mais raros, em que o

Zr ê abundante (Jones e Peckett, 1980). Na Tabela 37, acham- se

resumidas as várias rnolécu1as de piroxênios. Cabe ressaltar que

a literatura sobre piroxênios ricos em Na e Ti, ben como em

Na e Zr, 6 relativaltente recente, visto que hâ apenas pouco tem

po começaram a aparecer na literatura dados químicos mais preci
sos sobre estes tipos de piroxênios sódicos de rochas alcalinag

5.1.2. PossÍveis componentes em piroxênios de séries sódicas

As mo1écu1as de Di, Hd e Jd respondem pelos prin
cipais cátions (I4g, Fe2*, Câ e Na) dos piroxênios augíticos " As

rnolécu1as de tschermakita são insaturadas em sí1ica, com o A1
7t(ou Fe'*) ocupando total ou parcialmente as posições tetraédri-

cas, e podem resultar de vãrias combinações de cátions bivalen-1+1+
tes (Ca, Fet*, Mg)., trivalentes (41 , Fe)*) ou tetravalentes(Ti).

Nos piroxênios c-alcicos, os membros tschermatíti
cos mais comuns são a Ca-Ts e a CaTi-Ts. A Ca-Ts 6 un componen-

te abundante ern píroxênios de inclr-rsões ultranãficas em basal
tos, em piroxênios de granulitos e de eclogitos; encontïa- se

também nos piroxênios de rochas lunares. Estas paragêneses são

todas de altas pïessões e altas temperaturas (Okarnura

Ig74). Por outra païte, a solubilidade da CaTi-Ts em diopsíclios
decresce com o aumento da pressão, sendo praticamente insolúvel
a pressões elevadas (Yagi e Onuma, 19b7) " A CaTí-Ts 6 portanto
um componente cornum de titanoar-rgitas 9 de augitas titaníferas
de séries s6dicas. A cazFeJo-T, (caFe3*siFe3*ou, .o* Fe3* te-
traédrico e octaédrico) 6 muito so1úve1 en cliopsídio, indican-
do condições altamente oxidant-es (Huckenholtz et aL," 19Ó9),

Nos piroxênios de s6ries sódicas adiciona-se Ac
. 1+ 3(VI)(NaFe'-SirOU) ãs mo1écu1 as mencionadas, Excesso cle Fe- '' ^' , re-

et aL"
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lativamente incomum em piroxênios de rochas a1calinas, condicio
na a formação de mo1óculas d.o^tipo caFe'*rt: (caFe3*siAlou), q,r;
indica a substituição si + FeZ* * A1 + FeJ+(Vr) oo, aumentos na
fugacidade de oxigênio (Vieten, 1990).

No entanto, a Çaracterística de muitos piroxênios
egirínicos é o seu enriquecimento em titânio, freqtlentemente a*
companhado de considerável excesso de Na sobre Fe3*, e quantida
des relativamente baixas de A1 " As mo16culas de Na-Ti (Tabela J7)
aparecem então na evolução desses piroxênios, sendo razoâvel ad-
rnitir-se que tanto o A1 quanto o Fe3* tetra6d.ricos fazem parte
desse conjunto de mo16culas.

tipos.

1) Tipo Na:Ti, subsaturadas coln cãtions trivalentes
tetra6dricas, e tendo como repïesentantes a NATAL

a NATFE (com Fe3*(vI), (Tabela 37).

As mo1écu1as de Na-Ti são essencialmente de d,ois

2) Tipo 2Na:Ti, saturadas, com cátions d,ivalentes em posições oc
taédricas, e tendo como representantes a Fe2*-NAT (com FeZ* ;
l4n) e a lr{g-NAT (Tabela 37).

somente as mo16cu1as NATAL E NATFE foram detec-
tadas experimentalmente, com Flower (rg74) concluindo que a pre
sença desses componentes nos piroxênios sóclicos depende de ele-
vadas temperaturas e altas fugacidad.es de oxigênio. Não se conta
no momento com trabalhos experimentais sobre a estabilid.ade das
moléculas FeZ*-NAT e Mg-NAT, conquanto o seu possível campo de
estabilidade tenha sido discutido por vãrios autores (Ferguson ,

L977 r Rdnsbo et aL",1977; Ferguson, 1g7B; Rossi, 1g7B; Grapes
et al., rgTg; Nielsen, 1g7g). os componentes FeZ* -NAT e IUg-IJAT
aparecem enl quantidades relativamente elevadas en egirinas tita-
níferas portadoras de z ä"tomos de si por- fõrnu1a. Em gera1, egi-
rinas titaniferas são encontradas tanto em nefelina sienitos, co
mo em granitos alcalinos (e equivalentes vulcânicos),fato indica

em pos 1çoes
(com atvl ¡ e
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tivo de que variações de pressão, de temperatura ou de atividade
da sÍ1ica no fundido silicático não determinam a estabiliclade
ou a composição desses minerais (Ferguson, 1977; ver tanbém itern
5.7 .4 " deste capítu1o) .

s.2. cLASSTFTCAÇÃO DOS prROXENI0S

Como não existe unanimidade entre os diversos au-
tores quanto ã class if icação dos piroxênios (ver:, por exernplo,
clark e Papike, 1968), adotar-se-ã aqui a nomenclatura proposta
por Deer et aL. (1978), segundo a qual esses minerais são divi-
didos em augitas, soda-augitas. egirina-augitas e egirinas.

As augztas e as sod.a-augitas são piroxênios cuja
composição pode ser expressa essencialmente em função das molé-
culas de Eri, Fs e Wo. A maioria das augi-tas citadas na literatu-
Ta apresenta pequenas proporções de Fe3*, e o conteúdo de Na (pa
Ta oxigênio:6) raramente excede de 0,1 átono, oscilando em ge-
raL ao redor de 0,03 átorno. As aná1ises de soda-augitas compila-
das por Deer et a,L. (1978) exibem teores de Na que variam entre
0,11 e 0,3 átomo. Uma conseqltênc ia da maior quantidade de Na 6

que nesses minerais a relação Fe3* /Fe2* é maior que nas augitas
comuns, sendo de aproximadanente 0,8 para as soda-augitas e de
0 , 35 em rn6di a , païa as augi tas .

0s crit6rios para a separação de soda-augitas,e-
girina-aug'útas e egiz,znas variam segunclo os cliferentes autores;
trabalhos mais modernos (Clark e Papilie, 1968 ; Deer et aL,1978 )
empïegam o teor de Fe3* como elemento cliscriminador, ignoranclo
aìrtonaticamente o Na, uma vez que ambos elementos aumentam

conjuntamente. Segundo essa nomenclatura. as egirina-augitas a-
presentam mais de 0,2 ãtomo de FeS* (por fórnula padrão) , enquan

to que as egirinas possuem mais de 0.8 átono de Fe3*. Uma classi
ficação baseada no teor de F"3* gera problemas quanto à clefini-
ção de limites devido ãs dificuldades exístentes para a deterni
nação precisa do teor de Fe3*.uti1izanclo-se aná1ises qtrímicas
feitas com a microssonda (ver discussão no item 5.3.). 0s 1iní-
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tes entre os dois t ipos podem ser nr¿ris bern caracterizados com o

auxílio adicional do teor de Na, A quantidade de Na das egirina
-augitas e egirinas á, em linhas gerais, maior que a do Fe3* (;
Na entra na formação da mo16cula de j adeíta) . portanto, pare-
ce prudente considerar-se como linite entre as egirina- augitas
e as egirinas um teor de 0,85 átomo de Na. por outro 1ac1o, sali
enta-se que a palavra acmit,a nào 6 nome de mineral , sendo ut i1i
zado tão somente para ídentificar a mo1écu1a NaFe'*sirou.

As maioria dos piroxênios , t_anto os "normais " co
mo os sódicos, apresenta teores variáveìs de Ti. Em geral exis-
te uma relação inversa entre o Fe3* e o Ti, sobretudo nas egiri
na-augitas e egirinas; quanto maior o conteúdo de Ti, menoï o

3+de f'e- , sem que o teor c1e Na sej a fundamentalmente afetado "As-sim, no caso clos piroxênios sódicos ricos em Ti, não se justi-
fica a utirtzação de teor de F"3* como base do esquema de clas-
sificação. com efeito, muitas egirinas com Ti mostïam teores re
d.uzidos de Fe3*,¿r tal ponto eu€, uma vez valendo-se da classif!
cação de clark e Fapike [1968), seriam denominados de egirina
augitas, não obstante contenham teores de Na equivalentes aos
das egirinas. Nestes casos ó mais conveniente utirizaï-se ape-
nas o Na como elemento de classificação. os piroxênios serão a-
qui denominados de egirina-augitas titaníferas quando portir,rlo
res de Na>0 , 2 átorno e Ti>0 ,04 átorno , e de egirinas titaníf eras
quando contendo Na>0, B5 átonro e T'i>0 ,04 átomo. Nos casos
que Ti>0,1 átomo, os piroxênios serão clenominados de titânio e-
girina-augitas e titânio egirinas (en parte, segunclo Rdnsbo et
aL., L977; Vieten, 1980),

0 teor de Mn clos piroxênios 6 de moclo geral redu
zido não sendo, porén, raïas as suites de rochas alcalinas onde
esses minerais exibem teores nédíos relatír,.anente elevados de
N{n, equivalentes por exenrplo a 0 ,04 -0 ,05 átomo por fórmu1 a pa-
drão, cono no caso
Poços de Caldas. Neste trabalho sonente seräo clados nomes espe-
ciais, ou seja, manganês egirina-augitas olr manganês egirinas ,

aos piroxônios com teores de x.ln superiores a 0 ,1 átomo, piroxê-

dos minerais dos nefeli na sienitos

en

de



n]-0s com teores muito elevados
tânio-manganês egi rina-augi tas

Na Tabela SB, encontraa_se resumidos osrios de classificação descritos.

5.3. DETERMINAÇÃO DE FE3* A PART]R DE DADOS DE MICROSSONDA

A distinção entre FeZ* * FeS* 6 fundamental pa..aos piroxênios ricos em Na. Atualmente, a maioria das aná1isesquÍrnicas c1e niinerais e feita com a microssoncla eletrônica e torna-se imprescindíve1 o emprego de algum método de cãlculo purua determinação do teor c1e FeS* dos piroxênios.

Alguns autoïL.s (Step'enson, IgTZ; Mitchell ,1gg0)estimam o F"3* partirtclo de premissa cle que em piroxênios alcalinos a quantidade de Na (+f) é praticamente igual ã de F"Sî(carrnichael, rg6z). Assim, após calcular as pïoporções atômicasdos*vários elenentos com todo o ferro como F;2*, 
"o¡udicam aofe una quantidade de átomos igual ã do Na. Este método tem avantagem de não pT'essupoï qualquer estequiometría, a16m de minimizat a influência dos possíveis erros analíticos.,por 

";;r;-;;do, sua aplicação se limita a pi-roxênios sem j ad,eíta e nosquais elementos como o zr ou o Ti não formam mol6curas com o Na(ver nails adiante). Robinson (1g81) menciona tambóm que essemétodo d-eixa a des ej ar nos casos en que existe a possibiliclade
de substituição de AlIV por Fes*

icontudo, râ naioria das egirinas-augitas e egì-ri.
nas ' o Na excede o Fe3*, o que força a recorïer a outras formasde cá1cu1o. vários pesquisadores analisaram os possíveis mõtodos de determlnação de F"3* e rìïros resurtantes. os ,J."0", ;;;postos são ess6.ncialnente de 2 tipos.
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de Ti e iVn serão chamados de tí_
e ti tânio-rnanganês egirinas .

crlte

1) M6todos
a soma

nios elr

baseados na estequiometria
dos cãtions em ¿l , ou a soma
4 e o respectívlnicntc.

dos p.i roxênios , f ixando
dos cátions e a dos oxigê



- 203-

Tabela iB
critérios de classificação clos pÍroxênios de poços de caldas

(proporções catiônicas na base de 6 oxigênios)

Soda-augita

Egirina-augita

Egirina

Egirina-augita titanífera

Egirina titanífera

0,2rF"3*u0,8 e/ou Na<0, g5

Ti<0,04

l.e3n't0,8 e/ou Na>0,8S

Ti-<0,04

7tFe''ç0,2

Titânio egirina-augita

Titânio egirina

it{anganês egirina-augita
ìvlanganês egirina

0,2<Na-<0,85

0,04<Ti<0,1

Titânio-rnanganês egirina;augl tar

Titânio-manganê s egirinar

Na>0,85

0,04<Ti<0,1

0,2.Naç0,85

Ti>0,1

Na>0,85

Ti>0,1

Mn>0,1

fi>0,1
X'ln>0,1



"204 _

2) Método molecular, onde a discriminação entre F12* e Fe3* é

calculada a partir de rnolécu1as ou membros finais dos piro-
xênios.

Harnm e Vieten (L97I) e Vieten e Hanm (1978) dis-
cutem extensamente os problemas resultantes da utilização de n6
todos estequiom6tricos para fj-ns de determinação do teor
Fe3*,terminando por pïopor o câ1cu1o das proporções catiônicas
corn base em + âtomos por fórrnula. o Fe3* 6 obtido mecliante o ba
lanceamento das cargas eletrostáticas por meio de duas f6rmu-
1as :

Fe3*: ¡¿+lR1IV.-lRtVI + 2Ti) I quando Si<z e Si+AL>z,

Fe3*: Fe3* (IV) * ¡¿+ | (At+Fe3*¡ IV-zrl I quand.o si+A1<Z

Cawthorn e Collerson (7974) exarninaram 544 anã1i
ses de piroxônios com teores conhecidos de F"3*, pïovenientef
dos mais variados ambientes. Recalcularam as proporções catiô-
nicas na base de 6 oxigênios e, após separaï os d.ados segundo
as afinidades geol6gicas dos minerai-s, construiïam
mas com a soma de cátions obtida. A rnaioria dos piroxênios, ã

exceção daqueles portadores de mais de 20qo de moléculas de ja-
deíta e dos subcátcicos, deram aproximaciamente 4 cátions por
fórmu1a (rn6¿ia de 4 ,0028) ; no entanto, a dispersão de pontos
no histograma é grande.

Baseando-se no trabalho de Cawthorn e Callerson
(1974), e nas suas próprias observações feitas em aná1ises d,e

clinopiroxênios de Bushveld, Edwards (1976) sugeïe que as pro-
porções satiônicas sejam calcuradas na base de ó oxigênios.

Vieten e Hamm (1978) tecem muitas críticas ao n6
todo de cálculo de Fe3* na base de 6 oxigênios. cabe salientar
qug esse método sonente encontra aplicação nos casos em que o

3+Fe" e o rJllico cátion aÌlïesentanclo na análise mais de LLm ,estaclo
de oxidação. A suposição alternatì-va, a c1e que rvr:4 , f ica tam-
bén em' parte invalidada devido ã possibilidade de erros analíti

de

his togra-



cos, ou mesmo falta de estequiometria"

por Cawthorn e Collerson (I974). Ne1e, a discrirninação
2+ 3+Fe'' e Fe" resulta da formação de mo16cu1as ou membros finais

dos piroxênios" A partir da aná1ise químìca feita com a micros-
sonda, com todo o ferro expresso como FeO, vão-se formando mo1á

culas segundo um cá1cu1o normativo que se inicia com Jd, segui-
da de Ac e as no1écu1as de Tschermak (CaZFe3*-T,; CaT'i-Ts; Ca-

Ts). 0 Fe presente nas mo1éculas com Fer* (Ac e Ca2Fe3*-Tr) ¿e-
terminam o contéudo total de FerO= na anâlise.

No presente trabalho, as relações Fe2*: FeS* fo-
ram calculadas a partir de dados de microssonda, recorrendo- se

ao progranìa SILCAL (Ulbrich e Ulbrich, 1982), que permite dis-
criminar entre os dois est.ados de oxidação, segundo três aproxi
mações diferentes:

O aqui denominado nétodo molecular foi proposto

1) As proporções catiônicas são obti-das na base de

A seguir, as pïoporções catiônicas vão sendo mod

riando-se as relações Fe3*,Fe2* , at6 que a soma

seja aproximadamente igual a 4;

2) Método de Hamm e Vieten (1971);
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3) Vótodo molecular de Cawthorn e Collerson (1974).

entre

Com o intuito de comparar os 3 mötodos, o pro-
grama foi utilizado em 67 aná1ises de augi.tas, hedenbergitas,
salitas, egirina-augitas e egirinas contidas em Deer et aL.

(1966, 1978). O único critéri-o de escolha das aná1ises foi o

da sernelhança com os piroxênios dos nefelina sienitos de Poços

de Caldas. 0s resultados obtidos são mostraclos nas Figs, 32a,

b e 33 a, por melo de diagramas onde, tornando-se como referên-
cia o teor de CaO dos piroxênios, indica-se na abscissa o erro
do m6todo, clef inido como: A: Fer0 j (calculado) - Fer0g (observa-
do); o primeiro valor é o calculado pelo pl'ograma e o segundo

6 oxigênios.
ificadas, vâ

cle cãtions
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A= Fez03 (c)- Fe2 03 (o)

Figura 32 - Erro na determinação de Fer0? em pi roxênios, uti I i -
zando métodos de cálculo båsdêdos na estequiometria
do mineral.

0s dados representêdos correspondem a augi tas, hedenbergi tas,sg
litas, egirina-aug¡tas e egirinas, extraídos de Deer et aL,,
1966, lg78).
a) Diferença (A) entre o valor de Fer0r cêlculado pelo método
I (ver texto) e o valor. determinado Fot'métodos químicos, A =
Fer0, (c) - Fer03 (o).
b) I demr €mpregando-se o segundo método de cá I cu ì o (ver texto) .

-202
A = Fe2O3 (c) - Fe203(o)
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*f'

22)q,
l'oac

:

"]

l"

;

Figura 33 - Erro na determinação de Fe"Oe êffi piroxênios, utiìi-
zando o método de cãlculo ' )ttmoleculêr,, de Caw-
thorn e Collerson (lglt+), e comparação entre os mé-
todos es tequ i omét r i cos.

a) Diferença (^) entre o valor de Fer0r câlculado pelo método
"molecu larrr e o va lor determinado pof ñetodos qu ímicos, A = Fe,0"
(c) - FerO, (o) . As anãìises químicas são as mesmas da f igura anld, ¿ Ir I or
b) Díferença (^) entre os valores de Fer0r obtidos pelos méto
dos I (ml) e 2 (t2), em anãl ises quÏmicaÉ de pi roxênìos fei toã
com m i c rossonda e ap resen tados por La rsen (1976) .

-3-r0r3
A=FezO3(c)-Fe2Os(o)

b

¿\=Fe2O3 (m I ) -FezOg (m2)
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o deterrninado por mótodos químicos, e citado na bibliografia.

Nos diagrarnas correspondente aos dois primeiros
esquemas de cá1cu1o (T:_gs. 32 a,b), observa-se grande dispersão
dos pontos e nenhuma tendência particular: a dif erença rnáxirna é

de + 5% de FerOr, € de Teo na maioria das anãLises. Não há qual-
quer indicação quanto à conveniência de adoção de um ou outro
método

Os resultados obtidos corn o nétodo de Cawthorn e

Collerson (I974) rnostram uma grande dispersão dos pontos e, se

bretudo, uma tendência particular que o invalida (Fig.33 a). 0.b_

serve-se que nos piroxênios augíticos, o FerO, calculado ê sem-

pre menoT que o analisado, o oposto ocorrendo nos piroxênios s6

dicos. A16m disso, os maiores valores negativos e posìtivos de

A na Fig. 33a corïespondem respectivamente a augitas titanífe-
ras e egirinas titaníferas ( com mais de l,4eo de TiOZ), indican
do que o esquema daqueles autores não 6 apropriado.

A partir dos rnétodos 1 e 2, obtêrn-se valores de

FerO., (calculado) semelhantes, como observáve1 comparando- se

anâLises individuais nos diagramas das Figs. 32a e 32b, e como

tanbém confirnado com os dados de piroxênios de Poços de Cal -
das. Na realidade, as diferenças introduzidas na determinação

7t
do Fe"'pela utilizaçáo de um ou outro nétodo são menores que

as existentes entre o valor de FerO, calculado por qualquer um

deles e o FerO, obtido por neio de análises quírnicas convencig
nais. Para reforçar este ponto, foram recalculados os dados de

piroxênios analisados com a microssonda eletrônica por Larsen
(7976) valendo-se dos mêtodos acima; as diferenças entre o

FerO, calculado pelos dois esquernas aparecem larrçadas na Fig.
33 b. 0bserva-se claramente que a grancle maioria dos resultados
não apresenta variações maiores d" t leo. Ern méd.ia, a dif erença
no cálculo de Fe203 não é maior que I 0.6eo, seguranente menor
que as diferenças que ocorreriam entre as aná1ises dos mesmos

piroxênios feitas em diferentes laboratórios (ver também Finger,

le71).



Neste trabalho, calcula-se o teor

roxênios com o auxílio do prineiro dos métodos do

CAL.

5.4. AS I{OLECULAS DOS PIROXÊNIOS DE NEFELINA SIENITOS DE POçOS

ÐE CALDAS

o quimisno dos piroxênios analisados no presente

trabalho varia muito, descle os cristais com pouco sódio, at6 os

de composição rnais complexa. As conlplicações deven*se sobretudo

ao aumento nOS teores de NA, com O conseqtlente incremento de

Fe3*, e freqtlentemente tambóm de Ti. Configura-Se nestes casos

a necessidade de calcular ttm número grande de noléculas

Sati sfazer as características quÍmicas dos piroxênios ' Impõe-se

portanto uma discussão nais aprofundada sobre a viabilidade não

só do esquema de cálculo, como tambón das mo16cu1as propostas.

5.4.1. Soda-Augitas

-209 -
7t

de Fe'' dos pi
programa Srt

O quimismo desses piroxênios é relativamente s1!

ples. Os cátions octa6dricos mais irnportantes são Ca, I{g e Fe2+,

sendo que o teor de Mg*(Fe2**Mn) ó muj-to semelhante ao de Ca'

Dessa forma, o quimismo é expresso principalmente em função de

mo1écu1as não tschermakíticas , Di , Hd, En e Fs (ver Tabelas 50

a 52 , item 5.5) .

O Si varia inversamente ao A1 [tota1) , e as defi
ciências nos teores de Si fazem com que a maior parte do Al (tq

ta1) ocupe posições tetraédricas. Em alguns casos, deve-se admi

tir a presença de ,"3+(IV) para completa,. as deficiôncj'as cle

A1 
(IV) , ta1 .oro se observa no diagrama Na-Fe3* versLls Si+41 ,d¿l

Fig.34 apresentado por Larsen (1970) ' !l geral -9-.f" forna acmi

tâ, devido aos pequenos teores de A1(VI). O A1(IV) acha-se es-

sencialmente assocjado ãs mo1éculas tschermakíticas, a nais j-m*

portante de1as, no caso em discussão. sendo a CaTi-Ts ¡1'abeltrs

50 a 52) , Via de reÉlra, as relacões A1 
(IV) : T'i ultrapassan as

proporções 2:I da mo1écu.1a de CaTi-Ts (Figs. 55) , com o e):ces-
de A1

para
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F i gu ra 34

0s dados

ordenada
Fu3+. R I

Si+Al

- Relação Na-Fe3+ com

-aug i tas ,

representam átomos por
indicam excesso de Na,

inha (s) tem pendente i

respeito a Si+Al (rotaì)

fõrmula. 0s valores posit
enquanto que os negativos
gual a 2,

em sodg

ivos da

, de
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Figura j5 - Relação enrre os

0s dados são os

cía (a) tem,pendenre 2,

o,o4

IVleores de Al e tr
da f igura anterior.

em soda-augitas.
Linha de referên-
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so de A1 (IV) obrigando a forrnação da molécula caFe3*-T, (corn
Fe3* octaédrico). Ao lado do baixo teor em Na, nota-se certa
tendência para excessos de Fe3*, iá que a relação A=Na-Fe3+ 6
freqtlentemente negativa (Fig, 34) " confirma-se tamb6n com essa
relação a presença de mo16cu1as caFe3*-Tr. Nos casos citados em
que apaïece p"3+(IV) deve-se formar tambén a CaZFeS+- (con Fe3*
tetraédrico).

5"4.2. Egirina-augitas e egirinas

0 quirnismo mais compl exo dess es minerais determi-
na a necessidade de estabelecer:-se uma s6rie maior de moléculas.
0s cátions octaédricos rnais importantes correspondem ao Na e ao

7t
Fe"' , disso ïesultanclo que a molécula de acmita é dominante" o
balanceamento final, contudo, depende das quantidades relativas
de si, A1 (tota1) e Ti, além dos cátions octraédricos normais

1tcâ, Fe'' e Mg. Algumas das relações que serão discutid.as apare-
cem identificadas claramente no diagrana Na-Fe3+ versus Si+41(to
ra1).

A Fig. 36 apresenta os clados para quantidade signl f i
cativa de piroxênios de Poços de caldas contendo sempre Ti< 0,04
átomo; incluem-se também nessa figura os piroxênios com conteú-
dos muito elevaclos de Mn (maior que 0,1 átono). A dispersão de
pontos 6 pequena, ocorrendo maior concentração ao redor de uma
linha de pendente 2. A seguir, discute-se cada urn dos 4 setores
reconhecidos.

Seton 7: este setor apresenta deficiênc
e, ao mesmo tempo, de Na sobr" FeS*; consequentemente,
-se excesso de F"3*. Algumas conclusões são imediatas.
ência de Al IV d"lr" ser compensada pela entrada de Fe3*

ções tetra6dricas; pelas mesmas razões, não se forma a

1a de j acleíta, deviclo ã inexis tência de ¡.1VI 
"

ia .de AtIV
enc ont ra-
A defici-
nas posi-

rno 1écu -

Em geral
uma linha de pendente 2

=Fe3*(vI), sendo que o

, os pontos acharn-se espalhados segundo
. Esta 1ínha é equidistante para t*3+(rv)
t*3+(IV) compensa a deficiência <1e A1IV.



Figura 36 - Relação Na-Fe3+ com respeito a Si+Al(total) em egiri
na-augitas e egirinas.
0s dados representam ãtomos por f6rmula.

Egirina-augitas (x), egirinas (+) , manganês egirina-augita e man

ganês egirina (tr).
0s valores positivos da ordenada indicam excesso de Na, e os ne-

?¿
gativos de Fe'' 0 quimismo da anãl.i se A é discutido no texto.Li
nha de referência (o) tem pendente 2,
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Nesses piroxênios, portanto, 6 possir¡e1 a formação da
cazle3*-T, (Fe5* octa6drico e tetra6drico).

Contudo, a presença de

ções adicionais. Observe-se o caso do
deficiência de A1 e o excesso de Fe3*
tes, necessitando portanto recorrer-se
posições tetraédricas.

Parte do Ti desse piroxênio deve entrar na no16cu
1a de caTi-Ts, que utiliza zAIIV por mo16cu1a; porérn, deve haver
um excesso de Ti para formar as noléculas de Na e Ti" Na Fig. 3T
(setor 1) , nota-se que o ponto A se encontra numa linha de pen-
dente igual a 1, indicando que somente metade do Ti pode ser
incorporada à molécu1a de caTi-Ts assumindo-se todo o A1 pïesen
te; a outra metade formará mo1éculas corn Na.

Esta aná1ise demonstra que 6 necessário preencher
as posições tetraédricas antes de se procecler ao cálculo das mo-
16cu1as dos piroxênios.

Ti inpõe algurnas considerg
ponto A (Fig, 56), onde a

são praticamente equivalen
ao Fe3* para preencher u,

setov' 2: caracteriza-se este setor por apresentar
excesso de Na sobre FeS*, mantida aind.a a deficiência de A1. por
conseguinte, parte do Fe3* írã para as posicões tetra6dricas.
Não se encontra jadeíta nesses piroxênios.

O t"3+ (rV) deve seï util izað.o para formar, com
igual quantidade de Fe3*(vI), a mol6cu1a cazle3*-Tr, com o qual
fica dirninuída a quantidade de FeS* livre para formar acmita. o
excesso de Na não pode ser gasto pata formar jadeíta e,poïtan
to, deve ser absorvido por molðculas de Na e Ti. do tipo NATAL ,

etc. (Fig. 37, setor 2); deve-se supol' que sejam muito raros os
piroxênios deste gïupo com pouco Ti, e os dados constantes da
Fig" 36 confirmam a suposição; nesse grãfì-co a maioria das análi
ses locariza-se perto da origem das coorclenaclas.

-zr4 -

molécula

S etor neste setor acomoda*se a maioria das ana
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Setor
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Figura 31 - Relação entre os reores de AllV
tas e egirinas,

Cada diugrama representa os dados do setorFig. 36i simbologia e referências iguais ãssetores I e 2: Allv = Aì(total). lnðluem_se(o) de pendentes I e Z.
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daquela f ígura, Nos
linhas de referência
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lises de egirina-augitas e egirinas pobres em Ti. são análises
possuindo tanto excesso de Na como de A1, com a maior parte dos
pontos situada acima da linha de pendente z. portanto, geralmen
te menos da metade do Na em excesso 'e absorvid.o poï Jd (relação
Na:AlvI cle 1:1) , o resto formando as mo16cu1as de Na e Ti. Es-
tas relações estão igualmente representadas no diagrarna Ti-A1IV
(Fig. 37, setor 3). As egirina-augitas espalham-se ao reclor de
uma linha de pendente 1 (e para a sua direita), ao longo
qual não são satisfeitas as condições estequiornétricas para a
forrnação da caTi -Ts (zA1rv para cada Ti) . corno resultado , tod.os
os piroxênios colocados ã direita da linha de pendente z ( Fig.
37, setor 3) irão formar noléculas várias de Na e Ti. Nos piro_
xênios localizados na abcissa do diagrama não se formará NATAL.

setoz' 4: o quirnisrno deste setor é doninado pelo
AtÏt e excesso de F"So. Não se forma a mo16cu1a cazpei*-rr.'--J
F"3* em excesso ê octa6drico, sendo absorvido pela mo1é.cu1a
caFe3*-Tr, enquanto que o Ti forma caTi-Ts (Fig.37, setor 4) .
Não são encontrados, portanto, piroxênios com moléculas de Na
e Ti. Por outro lado, são poucos os piroxênios representad.os
nessa ârea (Fig " 56)

5.4.3 Egirina-augitas e egirinas titaníferas, titânio egirina
-augitas e titânio egirinas

0s dados referentes aos piroxênios rícos em Ti
serão discutidos em conjunto. para efeito cornparativo, eles fo
rarn pro j etados no diagrarna Na-Fe3* vs. si+A1 (Fig 

" 3g) . Em ge-
ral , observa-se que esses piroxênios são ma.is pobres em si + A1
que os equivalentes com Ti
38). o valor de si+41 situa-se entre l,gB e 2,03.0s 66 pontos
representados na Fig. 58 acham-se espalhados sobretudo pelos sq
tores 2 e 3; s6 duas análises caern no setor 1, corn excesso de7tFet*. No setor 2, com excesso de Na e Fe3*(IV), aparecem 27 aná
lises

Uma discussão mais minuciosa do quimisrno dos pi-

da
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roxênios ricos en Ti é facilitada atrayés da interpretação d.as

reações do excesso de Na versus Ti. As Figs " 39 e 40 reunem os
dados dos setores 2 e 3. Na ordenada, ïepr:esenta-se sempre um

cátion corrigido. A Fig. 40 mostra os dados do setor s, onde
Nu. representa Na corrigido = Na total - Na jadeíta. os piroxê-
nios com pouco Ti (apr. 0,05 átomo) espalham-se pela linha de
pendente 1u correspondente äs mo16cu1as Na:Ti (relação 1:1), en
quanto que aqueles com teores maiores de Ti e Na formarn molécu-
las do tipo 2Na:Ti (relação 2:1, indicada pela linha de penden-
te 2).

A Fig" 39 mostra os dados dos piroxênios do se-
tor 2, não portadores de jadeíta. Nesse diagrama relaciona- se
o Fe3* coïïigido (Fe:* ), já que parte do Fe3* deve ser tetra6
drico e formar u rãlécula cazle3+ - Ts. por conseguinte,
e"ll-*.:-;J^ = t"ï1.u, - Fes*(IV). Os pontos são indicativos decorr ]-g1do

que se formam tanto as mo16cu1as Na:Ti como as 2Na:Ti, €ffi pro-
por'ções variáveis. Como pontos anôma1os, têrn-se dois piroxê
níos com Ti entre 0,04 e 0,05, e excesso de Na inferior a 0,02;
correspondem aos dois piroxênios de ocorrência isolada no se-
tor 1 da Fig" 38"

5.4,4. Esquema de cá1cu1o das mo1écu1as de piroxênios
neste trabalho

As considerações precedentes justificaram a uti-
lização de uma s6rie de mo1écu1as e permitiram tarnbém estabe-
lecer um esquema de cá1culo. As premissas básicas utilizadas
são as de considerar essencialnente corretas tanto as aná1ises
como o cáIculo de Fesn. O esquema de cálcu1o é o seguinte.

1) caso o piroxênio apresente Fe3* tetraédrico e excesso cle
7+Fe- sobre Na (equivalente ao quimismo do setor 1, Fig. 3ó),

procede-se da seguinte forma:

a)

b)

forma-se CaZFe3+-Ts

acmita forma-se com o Na disponível

ado tado
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Fígura 39 - Relação Na-Fe3+ (Fe3+ corrigido) com respei ro a Ti,
"1nuîn'rl:a augitas e egirinås ricas enì T¡ e sem?r Ar"'.r"3+ - Fe3+Fe'' corrígído = F€- total tetraedrico

9: dados proj etados no di agrama são os dos setores r e 2 daFig. 38; simborogia e rereiônciai-in"ãlr ãs daquera f igura..Li-nhas de referência (q) tem pendenres ì e Z.
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c) Ti e AIIV formam CaTi-Ts

d) excesso de FeS* é util izado para formar CaFeS*-Ts

e) Mg, Fe2**Mn e Ca forrnam Di e Hd; excesso de Mg , F"z+*Mn
Ca aparecem como En, Fs ou Wo. (As quantidades de Di e

e de En e Fs, são proporcionais aos teores de Mg " FeZ*
Mn nas anâIises quírnicas).

2) Caso o piroxênio apresente Fe3* tetra6drico, e excesso de Na

(quinismo do setor Z, Fig. 36), o esquema 6 o seguinte:

a)

b)

c)

d)

forma-se Ca2Fe3+-Ts

acmita forma-se com o Fe3* ainda disponível

com o excesso c1e Na forma-se a mo16cula de NATAL

Ti e AlIV t"runescentes formam CaTi-Ts

e) Formam-se Di e Hd e, adicionalmente, En, Fs ou Wo

3) Para os piroxônios com A1VI e excesso de Na (quimisrno do se-
tor 3, Fig. 36),procede-se como se segue:

a)

b)

c)

con AlvI forma-se jadeÍta

forma-se acmita com o FeS*

-22L-

com Na e Ti formam-se as vârias mo1éculas de Na: Ti e Zìrla:

Ti, na seguinte ordem: NATAL, (F"2++lr4n)-NAT e Mg-NAT, s€-
gundo a disponibilidade dos outros cãtions (A1IV, F"2** ivln

)te Mg) " As quantidades d".r_(Fe"'+lvln) -NAT e Mg-NAT são propor
cionais aos teores de Fe''+Mn e Mg, nas aná1ises qtrímicas

ou

Hd

+

d) forma-se Di e Hd e, f inalmente, En, Fs ou hio.

4) 0s piroxênios titaníferos (mais de 0,04 ãtomo de Ti)
projetados nos setores 2 e 3 da Fig. 38; o método de cálcu-
1o 6 semelhante ao dos piroxênios não titaníferos que ocupam

os mesmos setoïes na Fig. 36. Contudo, no caso dos piroxô-
nios titaníferos, as mo16cu1as de Na e Ti são doninantes, cle

modo que. em lugar de CaZFeS*-Tr, aparecerá a mol6cu1a de NAT-

FE. O A1IV fomurã unicamente NATAL, e os excessos de Ti en-
trarão nas mo16cu1as (F"2*+lvln) -NAl' e Mg-NAT.

estao
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5.5. QUIMISMO DE PIROXÊNIOS DOS DIFERENTES F,ÃCIES DE NEFELINA

SIENTTOS DE P0ç0S DE CALIAS

A discussão nas pãginas anteriores evidencia que

é possÍve1 estabelecer vários rn6todos diferentes de cá1cu1o de

moleculas , cada urn deles inf luenc iando de maneira mais ou Inenos

marcada tanto o resultado final (expresso em mo1éculas), como o

teor calculado de Fe3* (ver também discussão em Cawthorn e Co!
lerson, L974). As anã1ises de pi-roxênios são aqui recalculadas u

tilizando-se o método indicado acima, onde o FeS* é comrlrtaclo d;
maner.ra puramente analítica, com os cátions distribuídos de ma

neira a formar as mo1ðcu1as piroxênicas, segundo o esquema apon-
tado.

Os ïesultados da análise de núcleos, bordas e d-1

ferentes zonas ou setores dos grãos de piroxènios, obtidos por
meio da nicrossonda eletrônica (ver metodologia no Apêndice),
constam das Tabelas 40 a 53, onde tamb6m se faz menção ã cor
particular (amare1o, laranja, azul) de algumas bordas ou zonas

Seguem-se os valores de Fet0, e FeO calculados, as colunas
proporções catiônicas,as contendo os resultados do cá1cu1o mole-
cular e por úttino a classificação dos minerais. Para a discus-
são, utilizam-se adicionalmente alguns diagrarnas representando
tendências" Nestas representações, prefere-se utilizar as pro-
porções catiônicas de Mg, F"Z**Mn e Nâ, e não as proporções equl
valentes (Di, Hd, Ac), buscando-se assim fugir das possiveis in-
compatibilidades inrplícitas nos diversos métodos de c ã1cu1o

mo16cu1as, e melhor comparar os resultados com os citados na 1i-
teratura. Nessas figuras, os piroxênios apïesentam-se com símbo-

los diferenciados, eue identificam os vários tipos (soda-augitas,
titânio egirinas, etc. ; (ver páginas anteriores e tabela 3B para

nomenclatura); tamb6rn identifj"cam-se com sínbolos especi-ais os

piroxênios portadores de teores significativos de NIn (>0 ,1 átono).

Tanto as tabelas corììo as figuras mostram clara-
mente a grande vari açáo composicional presente nos pircixênios
dos nefelina sienitos. Em geral as rochas de cada corpo possuem

de

de
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piroxênios com quimismo e tendência de evoluçãc próprias e.

ãs vezes, marcadamente diferente. Os piroxênios de vários fá-
cies, e tambérn de alguns corpos, exibem semelhanÇâs, sendo por-
tanto discutidos conjuntanente. Para facilitar a leitura e as

interpretações, Tesumem-Se na Tabela 39 as características ge-

rais de piroxênios dos diversos fácies e corpos.

1. Corpos lujauríticos ocidental e oriental. Dos

cinco tipos faciol6gicos compondo esses corpos, são os piroxê-
nios dos chibinitos os que mostram características texturais e

químicas variáveis.

a) Luiauz'itos I e rr.' os piroxênios dos lujauri-
tos I, de granulação grosSa, que ocorrem na parte central dos

corpos (sobretudo do corpo ocidental), apresentam*se semelhan

tes, química e texturalmente, aos dos lujauri.tos II, mais fi-
nos, e que representam a variedade em contato com oS nefelina
sienitos traquitéides. O mineral ocorre em geral na forma de

prismas alongados, e freqtlentemente tanbém com hábito acicular"
Os piroxênios são levemente zonados, com as variações quírnicas

pouco marcadas. Trata-se de egirina-augitas com centros de com-

posi_ção Di9ud31Ac70 e bordas Di6HdltAcB¡ (Tabela 40' Figs. 41a'

b) . Devido ao número consideráve1 de aná1ises efetuadas, os da-

dos dos lujauritos I e II forarn projetados em diagramas separa-

dos; observa-se nos diagramas que os lujaurjtos I são de compo-

sição nais restrita, v:_a da regra mais ricos em Na que os piro-
xênios dos lujauritos II, apresentando inclusive algumas bordas

de egirina, com composição DiZFId1,5A.g6,S. At quantidades de Ti

e Mn são baixas e os teoles de A1 apenas sufj-cientes para for-
mar pequenas quantidades de jadeíta.

cristais são em geral prlsmáticos e portadores de leve zoneamen

to. O quimismo é senelhante ao dos lujauritoso €il particular
dos lujauritos II de granulação fina. São tanbém pobres em Ti

e Mn. A carência de suficiente A1 em alguns cristais leva o
7t

Fe5* a ocupar posições tetra6dricas (Tabela 41, Fig" 4Ic)"

b) NefeLina stenitos tz'aquitóides I e rr: os



Tabelas Nomes dos corpos

40 Lujauritosl-II
4 I NefeI ina sienitos

traquiróides l-I I

ti Chibinitos dos
corpos lujauríticos

43 Chibiniros de Botelhos

44 Chibinirosorientais

Tabela 39

Característ icas gcrais dos pÍroxênios dc

Textura dos piroxênios

P¡ is¡r:¡> l'irros,tonrl)rrclcls,gcra ln¡c¡ìtc JRrupadoS

45 Nefelina sienitos cin-
zas do Á.nel Norte

Nefelina sieni tos con
eudialita do Serrote

licfelina sienitos con
eudialita ocidentais

Pseudo lcuc i ra nefelina
sienitos

Nefelina sienitos cin-
zas dù Scrrote
Nefelina sienitos com

biotita dÒ Sc-rrote

Nefelrna sienitos hí-
bridos

Nefelina sieni tos fi-
nos do Anel Norte

Nefel ina sienitos por
firí¡icos do Scrrote

47

Cristais grandes, poiquilÍticos.
Prisnas isolados.
Agregados fibroscs inrersEiciais

4ð

Piroxê¡¡ios prismáticos e também cristais nais
ou menos poiquil Íticos -rclomórficos.
Agregados f ibrosos.

49

nefelina sienitos

l9

Quinisno dos piroxênios
Egirina augitas,de conposição Ìesrrita - Pobres
en Ti e Mn, varian de aproximadamente DioÌtd.,
AcTO até Di,ttdgÁcB7, chegando aré oirttdr-snigo,,
en algumas bordas nos l,ujauri tos I I .

Cristais poiquilíticos com zoneanento setorial e

quini,sno nuito variável. nos vários serorès.

P¡isnas,variam de egirina augitas(Di34HdZ4Ac42)
até egirina(Di4Hd6Âca0) e titanio egiriná.
/\s fibras são de egirina titanífera.

Piroxênios con zoneanento setorial e conposíçâo
variáveì nos vários setores; con enriquecinento
en Ti e Mn. Contudo os piroxênios se caracteri-
zam por pôssuir teores elevados de Si e baixos
de Al e Mg.0s nefelina sienitos cinza são de

conposição nais restrita.

Em geral o quinismo dos piroxênios vária de egi
r ina aug itas (D i7ltd3 

SAc S8 ) 
a r ô eg i r i na s (DiZHdjAcgo) .

Tanto os piroxênios primários, quanto os hidroter
nais(ou deutéricos),caractcrizan-sc por seren po
bres em Si e Al. Varian de DirrHd.rAcro até Diq
HdgAcEg- Fibras tardias ricas em Ti e Mn.

Pi-roxênios ricos en Mg e Ca, com pouco Ti e com

:::ï.ilÏ:;::' 
o" 

"'' Varian de Di"rrcr"Ac'o

Cristais prisnáticos com zoneamento nornal desde
soda augita(DiurHdrUAc,r)até bordas de egirina
augita titanífera e egirina titanífera -

Agregados fibrosos de egirrna titanífera.
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IìeLictos de piroxênios prinários.
Prisnas e fibras de cristalização tardia.

Itrismas pequenos isola<ìos ou agrupados.
Agregados fibrosos escassos

53

53

Prrsmas curtos isolados ou agrupados.
Agregados fibrosos intersticiais.

Nefelina sienitos fi
nos oc identais

Cristais prisnáticos,
Agrcgados fibrosos

Cristais pequenos poiquilíticos

Variam de egirina augita
DiroHdorAcoo. As bordas e

augita titanífera.

Piroxênios relatiyamente ricos em Si e de compo-
sição restrita. Núcleos de cristais com Dirol1dor
Ac44 e bordas de egirina augita con pouco Ti (DiJ
ildz4^c71).

com DirrHdOrAc16 até
fibras são de egirina

I
tJ
f.J

I



s i02

f io?

Al 203
fe,0rI
Feol

Mn0

Mgo

CaO

NaZ0

ZrO,

Toral

Feo2

si

AlIV

Fe 3*

AlVJ

Ti
- 1+l e-

- 2+¡e

Mn

Mg

Na

ug4

Fe2**l,ln

Na

ca 2Fe3"-Ts

Jd

Ac

NATAL

NATFE

)+
( Fe - +ltn )-N^T

ug- NAT

CaTi- Ts

caFe3t-Ts

Di

Hd

En

Fsó

wo

Conposição química de piroxênios dc corpos lujauríticos: Lujauritos
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0bservações váIidas para todas as tabelas de piroxêni.os.
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8,2

1,3

2) Fe (totaÌ) colculado cono Fe0¡
3) unidade de cálculo adotada para a f6rnula est¡uturar ' 6 oxigênios;

4) e 5) porcentägem enr peso;
6) F5 = (Fe,ltln) rSi rOU;
7) aug. augita; eg = egirin¿i 9g-aug = egirina-augital eg titan. eg¡rina

I'ln eg = manganês egirinal l\ln.eg-aug = m4nganês eglrina-¿ugita; soda_aug
Ti-eg. titânio-egirina; Ti eg-aug ' titânio egirina-augita.
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N'núcleo: B'borda dos cristûis: z " uona interior(entre núclco e borcla) em cristais com zoneamento concôntrico; s = se-tor' em cristais com zoneamcnto sctorial; sB = sctor ile bortla; sll ' composiçâo nó<ria em cristais com zoneflmento setoriol fraco.
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labeIa 40 (continuação)
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Figura 4l - Diagrama Mg-(Fe2++¡ln)-Na de piroxõnios dos vários fãcies dos corpos ìujauriticos:
a- ìujauritos l; b-ìujauritos I l; c- nefelina sienitos traquitóides I e I l; d- chíbinitos. 0s da

dos representam porcentagem de átomos. A simbologia adotada á a mesma das Figs. 36 e 38, a saber: egirina-aãgitas (^), egirina (+), egirina-augita.titaníferã (o), egirína titanífera (ai, rång"nãr'"girina (nÍ, t¡ia :
nio egi rin'a (¿) . ns "ì inhas de união" (tie. 'Lines) ,nu* .ãntros e bordas de gráos, zonas coexistentes emcristais com zoneamento concêntrico, ou diferentes setores em cristais com ioneamento setoria'Ì. pontos isola
dos nos diagramas, rePresentêm a média de vários cristais de composição homogônea nLlma mesma seção de microã
sonda ou a composição de monocristais pequenos, geralmente acicui"""ã, que fãrmam parte de agregados fibrolsos intersticiais.. Amostra 742: dados de cristais prismãticos, sem zoneamento setoriaì, obtiãos-numa amostra
de chibinito.

Fe2* * l,ln

I

t\)
--.1

.l



Tabe Ia 4 I
Composição química de pi.roxênios dos corpos Lujauríticos: NefeÌina sienitos traqui.tóides I e II

s i02

Ti02

412O3

Fe, O,

Fe0

MnO

Mgo

Ca0

Na,O

ZrO,

Total

Fe0

Si
AI IV

Fe 3'

AIVJ

Ti
Fe3t
Fe2t
I'ln

Mg

Ca

Na

N

50,3

0,93

0,12

24 ,5

3,88

| ,26

I ,80

8,56

I,94

0 ,26

I01,15

z5 ,9

I,938
0,033
0,029

0,0?1
0, ó80

0,125
0,041
0,103
0,553
0, ó68

It,0
r7 ,7
7t,3

10

'ó5,2

1,8

I
163

B

50,8

I,60

0,84

25,t

3 ,99

I,t7
0,85

s,ó0

10,4

0,20

100,55

26.ó

Corpo ocidental
II

138
NB

51,.t 51,0

0,85 0,74

i,0l 0,98

2I,4 2? ,0

6 ,4 3 ? ,69

I,16 1,08

r,83 0,97

ó,31 1 ,0

9,r0 11,0

0,2ó 0,10

99,65 99.56

2S,7 ?6,9
estrutural

-228-

Mg

Fe2t*Mn

Na

ca2Fe5*-Ts
Jd

Ac

NATAL

NATFE

(Fe2++Mn)-NAT

Mg- NAT

CaTi- Ts

caFe 3t-Ts

Di

Hd

En

Fs

Ho

Classificação

Fõ¡nula

t ,9ó0
0,038
0,002

0,04 7

0,727
0,t29
0,058
0,049
0 ,?3?
0,178

216
N

50,5

0,92

0,91

2ó,3

2,63

0,94

1,95

6,98

9,77

0 ,26

r0t,ló
26,3

1,935
0,041
0.024

0,0?7
0,736
0 ,084
0,031
0,111
0,287
0,72ó

lt,7
l2,l
16,2

2,4

70,9
1.5

Corpo oriental

B

5r,0

1,43

l,2s
25 ,5

4,05

I,0
1.52

4 ,92

10,5

0 ,23

I0I,20

?7,0

r,953
0,04?

0 ,009
0,041
0,?34
0,130
0,052
0,075
0,202
0,?76

7,4
ió ,0
76,6

0,9
73,I
3.3

I ,986
0,014

0,032
0,025
0 ,627
0,209
0,038
0,l0ó
0,2ó3
0,70r

1.97ó
0,024

0,021
0,0??
0,786
0,087
0,036
0,056
0,166
0,827

5,ó
12 ,2

E2,2

2,1
78,5

da

1ó,8
l0,I
2r ,4
óó, s

MoIóculas

3,2
ó3,1

1,4

T,2

I,0

8,t
18,4
1,0
2,6

eg-aug

72,6
3,8

0,2
1¿

0,9

10,3
t6,6

2,3
eg-au8

4,9
ló,0

i,1
eg-au8
titan

s,2
1I,4
0,2
0,4

eg - au8

11,1
ti,4

1,5
e8 - au8

0,8

s,1
t5,0

1,2
0,6

eg-au8
titan



_229 -

c) Ch¿bin.?.tos..os piroxênios destas rochas ocor-
rem principalmente cono grandes cristais plac6ides e poiquifíti
cos r de bordas irregulares, e com típico e marcado zoneamento se
torial (Fotomicrografias 19 e 20).En proporções subordinadas, ês-
táo presentes variedades prismáticas e fibrosas, estas de crista
rízaçáo tardia, intersticiais. os dados de piroxênios poiquilí
ticos setoriais constam cla Fig. 41d, onde mostram una certa dis-
persão, formando Lrma banda composicional paralela ao lado Fe- Na

do diagrama (ver tarnb6m Tabela 42). Esta tendência não 6 a úni-
ca observada, ja que numa amostïa com piroxênios pïisrnáticosrque
se encontra em contato direto com tinguaíto (an.142, ver Tabela
42), aparece uma variação diferente, caïacterizada pelo
teor de Mg (Fie" 4ld).

Distinguem-se portanto nesses chibinitos duas ten
dênc j-as perfeitamente def inidas. Uma, aparentemente d.ominante,
6 a dada pelos piroxênios maiores de hábito poiquilítico, em ge-
ral pobres em Mg; a outra, correspondendo aos piroxênios prismã*
ticos da amostra 742, com menor dispersão e teoïes maiores de'
Mg. Estas duas tendências repetem-se em outras rochas chibiníti-
cas do Anel Norte (ver parágrafo seguinte).

2. Chibinitos de Botelhos e Chibinitos or,igtai:.
Estes corpos apresentan notáve1 variação petrográfica e textu-
ra1 ; contudo, os piroxênios são em geral quírni.ca e texturalmente
muito semelhantes aos encontrados nos chibinitos dos corpos lu-
jauriticos' Dorninam na maioria das amostras as variedade placõi-
des e poiquilÍticas, exibindo quase sempre zoneamento setorial
Em outras rochas, encontram-se tamb6* piroxênios pequenos e pris
máticos.

Nuna rocha de um pequeno corpo de chibinito asso*
ciado a tinguaíto (am. 462), e numa variedade pegmatõide de grâ:
nulação grossa a muito grossa (arn. 480), observa*se que o piroxê
nio ocorre como prismas nðdios a pequenos, não poiquilíticos, ãs
vezes formando agregados, e sem zoneamento setorial.

ma10T



Fotomicrograf ias l9 e 20 Zoneamento setorial em piroxênios
qui I íticos de chibinitos.

l9* Vista parcial de um cristal de piroxênio em chibinito do

corpo lujaurítico ocidental. Setores cinza escuro a cinza má

dio são de cor verde rnais ou menos ¡ntensa, com pleocroísmo or=
verde, y'= arnarelo. Por outro lado, os setores f inos, de cor cil
za mui to cì aro, são i ncolores. 0bserva-se que os setores são

grosso modo pêralelos ã zona {010} do piroxênio. X ì0; nicõis pq_

ralelos¡ f iltro laranja.

20- Vi sta parciaì de um cristal de pi roxênio na mesma lãmína da

fotomicrografia anterior. A cor cinza médio escuro correspon
de a um pi roxênio verde pleocróicol e a cinza muito claro a um

píroxênio incolor a verde pãlido. Notê-se que os setores são a-
proxi madamente para ìelos e/ou norma i s a cl i vagem pri smát i ca

cristal" X ì0; nicóis parêleìos; filtro laranja.

por

do
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0,030 0,033

0,075 0,075

0,276 0,159

0,71s 0.7ó3

SSN
incolor laranj a

sl ,9 50,7 50,1

0,82 0,51 0,ó3

0,68 r,50 0,59

29,5 29,0 23,7

1,40 3,7ó

1,21 3,92 1,40

0,83 0,02 t,78

1,50 1,20 8,46

t2 ,2 tz,? 8,9

0,10 n.d. n.d.

100,14 99,05 99,32

27,9 26,1 25,1

Fó¡mula estrutural

1,991 1,97ó I,957

0,009 0,024 0,027

0,016

0 ,022 0 ,04 5

0,024 0,0rs 0,019

0,E51 0,849 0,681

0,045 0,t23

0 ,039 0, 1 29 0 ,04ó

0.048 0,001 0,104

0,062 0,050 0,354

0,907 0,922 0,674

0,047

0,037

0,723

0,181

0,025

0,040

0,107

0,831

\7

l9,t

7? ,2

2,1

10,8

87.1
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50,5 51,4

0,80 I,l0
0, ó4 0,65

25,ó 26,6

2,56 2,66

r,39 t,22

1, 54 I,l0
ó,43 4,49

9,9 tl,o
n.d. n,d.

99,5ó 100,22

25,6 26,6

1 ,963 1 ,97'l

0,029 0,023

0,008

0,007

0,023 0,032

0,742 0,7't0

0,083 0,086

0,046 0,040

0,089 0,0ó3

0,268 0,t85

0,746 0,818

s

verde
5l,3

I, t0
0.52

23,9

5,37

t,4l
1 ,09

4,80

l0,I
0,35

99,92

26 ,8

1 ,994

0,006

0,018

0,032

0,698

0,175

0,047

0,063

0,200

0,7ót

ó,0

2r,2

72,8

4,9

t7 ,4

77 ,7
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0,01 0,30

0,45 0,40

12,5 12,5

0,0 0,07

99,39 100,09

28, r 26,?

1.994 1,975

0,006 0,025

0,082

0,025 0,¡56

0,81ó 0,ó44

0,091 0,215

0,03r 0 ,020

0,001 0,01 7

0,018 0,017

0,934 0,9t5
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23 ,4

ó9,5

/,I

23,3

ó9,6

6,6

26 ,1

67 ,3

4,3

Ió,3

79,4

4,7

7 2,2

4,ó

8,1

E7,3

4,3

93,2

3,0

62,9

0,7

4,0

1.2

6,2

1,2

0,1
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3,4
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0,4
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Classificação eg-aug
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0,8

73,7

0,5
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0,ó
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eg-aug
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1,8 t,7
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0 quimismo dos dois tipos de piroxênios
quilíticos e os prismáticos) reprod.uzem as tendências
naladas no caso dos cristais de chibinitos dos corpos
ticos (Tabelas 43 e 44; Figs, 41 e 42) .

quilíticos .en chibinitos. o zoneamento normal, tipo borda- cen-
tro, explica-se comumente en função da falta de homogenizaçáo
de cristais durante o crescimento. Do ponto de vista cinético t

a velocidade de difusão de íons no cristal não acompanha a velo
cidade de cristali zaçá.o e o conseqtlente suprimento de íons para
as superfÍcies em crescimento.

Zoneamento setorial e quimismo de piroxênios ooi

Diferente é o caso do zoneanento setorial, onde
sao os cristais que crescem mais rapidamente. As áreas do 1íqui
do em contato com o cristal ficarn empobrecidas nos íons necessá
rios para gerar cristais homogêneos, devido ao fato de que é a
velocidade de difusão dos íons corïespondentes que agora não a.-
conpanha a velocidade de crescimento do cristal. Deve-se supor
QU€, ao zoneamento setorial no crescimento do cristal, corïes-
ponde um zoneamento equivalente no 1íquido imediatamente vizi-
nho ao cristal (Leung, L974; Larsen, 19B1).

Ê, importante salientar que o zoneamento setorial
não está diretamente relacionado à evolução de um determinado
1íquido, uma vez que 1íquiclos idênticos poderiam eventualmente
originar vários ti.pos de zoneamento setorial (ver Hollister e

Gancarz) 1971). Por outro 1ado, a microssonda detecta em muitos
casos um segundo e leve zoneamento do tipo normal, superposto
ao setorial (ver tamb6n Larsen, 1981). Caracteriza-se essa ten-
dência pelo aumento de Fe e Na do interior do cristal païa as
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(os poi-
ia assi

1uj aurí-

bordas, efl cada um dos setores. Este comportamento
que as l eis da evolução magmátì-ca são realmente obedec id as , €fl
termos gerais, independentemente de variações locais impostas
por díversas condições cin6ticas.

0 quimismo dos piroxênios com zoneamento seto-

evid enc i a
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FeO
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Total

F€O

Si

ÄIV

F"3*

ÆvI

Ti
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Fe2'
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Èt

Ca

Na
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Fe2t*l,t¡

Na

Di

ltd

Ac

cazFe5+-Ts

Jd

Ac

}{ATAI

Ì,¡ATFE

(Fe2++Èh)-MT

Mg.NAT

CaTi-Ts

caFe3+-Ts

D¡

lrd

En

Fs
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Classificação

410

ssF
verde azul

5r ,0 s0,8 5r , ó

0,48 4,15 J,ló

0,8ó I,r0 o,?4

t6, ó 20,2 23,9

9,94 ?,78 5,58

I ,05 0 ,84 0,99

2,02 0,70 0,ó1

11,6 4,08 ¿,4t

7 ,04 10.7 11 ,8

n,d, n.d. n,d.

100,59 100,35 t00,59

24 ,9 25 ,9 26 ,9

r,982 1,9ó0 1,978

0 ,01 8 0,040 0 ,022

0,021 0,010 0,011

0,014 0,120 0,091

0,484 0,585 0, ó89

0 , 323 0,2s1 o ,172

0,035 0,027 0,03?

0, II7 0,040 0,035

0,4E4 0,1ó9 0,099

0,530 0,799 0,878

u,ó 3,ó 3,1

35,6 24,9 18,3

52,8 71,5 78,ó

t2,? 2,7 1,9

37 ,3 I9,7 t0 ,7

50,5 77,6 87,4

2,t 1,0 1,1

48,5 59,2 ó9,3

r,4 4,0 ?,2

t4,? lt,9
2,0 2,0

It,7 2,t 1,5

3s,9 ls,0 8,5

0,4 0,s

3,1 3,0

0,4

ea-aus esl:us ,rtån

Tabela 43

composição química de piroxênios dos chibinitos de BoteIhÒs
411 b

SSS
verde verdeintenso nfüi.o

50,5 50,2 51,2

0,91 3,08 1,50

0,óó 0,70 0,75

24,6 ?3,4 24 ,8

5 ,53 7,00 5,57

I,44 t,23 t,l0
0,47 0,4 7 0,30

6, l0 3,55 3,49

t0,0 10,7 11,0

n,d. n.d. n.d.

r00,21 100,33 99,71

27,6 28,0 27,s

1,967 1,952 Ì,990

0 ,030 0 , 052 o, olo

0,003 0,016

0 ,024

0 ,027 0 ,090 0 ,044

0,720 0,667 o ,724

0,180 0,?28 0, t8t

0.048 0,041 0,03ó

0 ,027 0 ,027 0 ,0I 7

0,255 0,t48 0,145

0 , 755 0,803 0,829

2,7 2,5 1,7

25,5 24,4 20,4

74,8 73,1 77,9

2,8 1,ó 1,3

23,S 1ó,ó 15,5

73,7 81,8 83,2

0,3

2,4

7r,5 66,7 ?2 ,5

?,7 3,2 1,0

1,ó

?,6 ó,4

0,8 0,4

2,7 1,3 t,l
2?,8 13,5 13,5

0,5 0,2

4,8 2,5

ee-aus ergfrauung 
!8---au8

s
yerde
claro
50,6

0 ,49

0, 79

I4 ,0

I2,ó

I,47

¿,22

t1,4

ó,17

0 ,17

99,91

25,2

F6rmu la

I ,993

0,007

476 480
S, F N B B

verdet;;å;;" verae amrero ffl$!51.3 51,2 50,1 50,ó 51,2

3,14 2,?7 0,76 2,38 4,62

0,ó7 0,48 0,93 0,84 0,89

17,7 ?3,5 26,6 28,8 25,6

10,ó 5,28 2,66 1,3ó 2,56

1,49 2,48 1,00 l,g3 t,Bg

0,2? 0, 13 L,67 0,94 o,l8
3,57 2,12 ó,lJ Z,ZB 0,14

10,19 tl.s 9,84 12,0 13,0

0 ,25 0 ,02 0 ,20 0 ,27 o ,o2

99,18 99,48 99,89 l0o,50 l0o,to
26,6 ?6,4 26,6 ?7,3 25,ó

es trutural
2,015 1.995 1.,942 L,g42 1,963

0,005 0.043 0,038 0,037

0,015 0,020
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!62
NBZF

50.7 51,0 so,s 51,ó

0 ,39 I ,3ó 0,84 2 , IE

0,93 0,94 0,89 0,70

14,6 29,6 23,3 26,2

5,ó1 1,10 5,24 4,1ó

I,93 0,88 |,12 1,07

6,42 0,87 2,00 0,30

14,0 2,24 ó,09 0,69

5,23 12,0 I ,17 t?,2

0, ll 0,10 0,25 o,o7

99,95 r0o,ó9 99,70 99,17

18,8 28,0 26,2 Z7,E

I,948 1,9S8 1,9ó6 2,000

0,042 0,042 0,034

0,010

0,001 0,007 0,032

0,011 0,039 0,025 0,0ó1

0,413 0,854 0,682 0,7ó5

0,tE¡ 0,045 0,I71 0,135

0,0ó3 0,029 0,03? 0 .035

0,3ó8 0,050 0,uó 0,017

0,578 0,092 0,254 0,029

0,390 0,892 0.715 0,918

3ó,7 4,9 11,2 1,6

24 ,4 7 ,3 20,0 15 .4

38 ,9 87 , E ó8 ,8 83,0

34,2 3,9 9,7 0,4

24,1 5,8 17,5 3,3

4t,7 90 ,3 72 ,8 96 ,3

I,0

0,7 3,2

38.9 8s,2 ó8,4 76,4

3,9 2,5

rl,ó
I,Z

I,l
1,3

51,9 3,7 9, t 0.,3

?2,4 5,5 t6,4 2,6

2,4 0,7 1,2 0,4

t,0 t,0 1,7 4,3

0,030 0,031 0,017 0,003

0,015 0.093 0,08t o,o?2 0,069 0,133

0,414 0,525 o,ó88 0,7ó3 0,813 0.738

0,414 0,349 0,t72 0,086 0,044 0,082

0,049 0.050 0,082 0,033 0,034 0,0ól
0,130 0,016 0.008 0,097 0,051 0.010

0,479 0,r50 0,089 0,255 0,094 0,00ó

0,471 0,776 0,86ó 0,740 0.894 0,963

l2,z 1,3 0,7 10, I 5,3 0,9

43,5 33,5 2?,5 r2,5 7,5 12,8

44,3 65,2 7ó,8 77,4 87,2 8ó,5

11 ,7 0,9 0 ,4

41,9 21,4 tt,0
4ó,4 77 ,7 88 ,ó

Mol6culas
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41 ,5

0,7
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0,5
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0,5
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|,2 l8,2 14,8

0,4 0,E 0,4
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,r"ån
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ti tB¡



si02

Tioz

4r205

F"2oj

FeO

Mn0

Mgo

Ca0

Nar0

ZtOz

Total

Fe0

si

AI IV

Fe3*

AI VI

T¡

Fe 3'

Fe¿'

Mn

Mg

Ca

Na

Mg

Fe2t*Mn

Na

Di

Hd

Ac

ca zFeS*-Ts

Jd

Ac

NATAL

NATFE

(Fe2++tfr)r NAT

Mg -NAT

CaTi-Ts

caFe3+- Ts

Di

Hd

En

Fs

Wo

Classificação

SSB
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0,ó8 0,ór
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1,74 1,32
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L,928 r,988
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rj-a1 permite mostrar algumas das vantagens d.o cá1cu1o mo16cu1ar.
Em vez de apresentar os dados só em função d.os cãtions ( Fig.
43a), ê conveniente recalcular os resultados e repïesentar o qu1
mismo atrav6s das variações das mo16culas Hd, Di e Ac (Fig, 43b).
Estas acham-se corrigidas dos efeitos introd,uzidos por cátions g
dicionais, visto que foram subtraídas as contribuições das no16*
culas de Na-T'i (ver Tabelas 42 ,43 ,44), ocul tas nos parâmetrios pu
ramente catiônicos. Uma vez representados os dados em função de
no1écu1as (Figs. 43b) , diminui consideravelmente a dispersão dos
pontos, sobretudo no caso dos piroxênios poiquilíticos com zona-
lidade setorial. E possível agora definir com maior clareza a1-
gumas feições separando ligeiramente os piroxênios poiquilíticos
dos três coïpos diferentes. Os piroxênios poiquilíticos de chibi
nitos que acompanham lujauritos caracterizam;se por um maior con
teúdo de Di e menoï.variabilidade quírnica.

3. \efelina sienitos cinzas 4qAnel No¡:tg. As ro-
chas deste conjunto de coïpos são muito variáveis quanto ã grang
lometria, inJo desde as de granulação m6dial com piroxênios agrg
pados, at6 as de granulação grossa a muito grossar com piroxê-
nios em cristais maioïes, êfl geral com zoneamento setorial " No
entanto, as variações composicionais são pequenasr com os mine-
rais correspondenclo egirina-augitas com bordas de egirina, cono
se observa na Tabela 45 e Fig. 44a, caracterizam-se esses piroxê
nios por possuirem teores baixos de A1 e Ti, constantes de Mg e
elevados de si e, portanto, concentrações pequenas de Di e de mo
16cu1as de Na-Ti; a maior parte do Ti está presente na morécuta

1t(Fe"'+Mn)-NAT. Por outro 1ado, face ao fato de os piroxênios se-
rem ricos em Si, aparece Jd.

4, Nefetiqa sienitos com euclialitaJo Serrote. Os
cristais prismáticos de piroxênio possuem zoneamento setorial;
alguns setores mostram marcado enriquecimento em Ti (formando ti
tânio egirinas) e, ãs vezes, em 41. Em geral os piroxênios são
ricos em si e possuem t.eores quase constantes de Mg (Tabela 46,
Fig. 44b); nesse sentido, o quimisrno ó semelhante ao dos nefeli
na sienitos cinzas do Anel Norte) com o Ti aparecendo principal-
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mente como (F"2*+Mn) -NAT. Ern geral possuem teores elevados de

41, do que decorre que as quantidades de Jd são tanb6m altas.

As rochas deste corpo, petrograficamente muito heterogêneas, a-
presentam variações tanto texturais, como mineralógicas, Os pi-
roxênios são em geral prismáticos, por6m, êfi alguns casos, poi-
quilíticos e xenom6rficos. São raros os cristais com zoneamen-

to setorial; quanto ao quirnismo) as diferenças mais notáveis o-
correm nas bordas dos grãos, onde por vezes aparecem teores muí_

to elevados de Ti e Mn, originando a titânio-manganês egirina
(Tabela 47, Fig. 44c). Possuem teores relativamente elevados de

5. Nefelina sienitos ocidentais corn eudialita

1t
Si e baixos de 41. A relação Mg:Fe''+Mn mantém- se

quando passando de egirina-augitas para egirinas; contudo, al-
gumas bordas e fibras exibem concentrações mínimas de Mg.

6, Pseudoleucita nefelina sienitos. Nestas ro-
chas o mineral ferromagnesiano mais importante 6 a biotita. Os

cristais prirnários de piroxênio estão alterados em clorita e

opacos, assim que apenas alguns poucos relitos foram passíveis
de aná1ise, com os dados indicando uma composição Di46HdlgAc¡s.
São piroxênios pobres em Ti e relativamente ricos em Mn (Tabela
48, coluna 1, Fig. 45a). Os piroxênios frescos encontrados na

matriz das rochas são de origem hidrotermal-deut6rica, aparecen
do seja como fibras intersticiais, seja como prismas idiornõrfi-
cas associados a ze6Litas. Os últimos são particularmente inte-
ressantes por apresentarem,ãs vezes, zoneamento setorial , como

se nota nos prismas da Fotomicrografia 5 (item 2.2.1). A netade
de um dos prismas é de cor marrom e contén Leo de TioZ e

de MnO, enquanto que a outïa metade apresenta cor verde intenso
e teor inédio de TLOZ de 2 ,7 eo . a16n de aproximadamente 3eo

MnO (Tabela 48, colunas 4 € 5, respectivamente) .

En termos geraisotodos os piroxênios dessas ïo-
chas são muito pobres em Si e 41, disso resultando que as posi-
ções t'etra6oricas devem ser completadas com Fe3*. No cálcu1o de

no16cu1as forma-se CaZFeS*-Ts ou NATFE, clependendo do teor de

Ti.

cons tante

4,5qo

de
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0,0i7

0 .094

0,8ó7

3,1

¿?.6

74 ,l

0,3

59,5

?,4

¿l .0

1,0

Mß

Fe 2 *.Mn

Na

caltc'l*-Ts

Jd

^c
NATAL

NATFE

(f.e2*+Mn)-\Al

Itlg- ñAT

CaT i -Ts

c¡Fe3t- Is

Di

Hd

Ën

Fs

Wo

Classificaçào

s

verde verde
irìterìso nródio

50 ,9 50 ,8

l.¿s 2,61

4,ó8 0,1¿

,) a

6.74 S,5l

1.36 l.55

1 ,00 0,9ó

5.3t 2 ,88

9.77 l¡,0

0,35 0 ,24

99.86 98,33

27,0 25,3

1.987 1,993

0.013 0.007

0.018 0,0:ô

0,037 0.079

0.660 0.ó63

0.220 0,166

0,045 0.05i

0.058 0,05ô

o.¿22 0.1:t
0.710 0.6ts

5,5

Ì.0

I,0 0.1

¿6.3 10,2

72,7 ó9,7

Moléculas

4.0

J3.8

t,l

h,8

¿.b

:lz ,8

1,0

8.?

ó8 ,2

2.8

I,t
4.8

0,3

¿l . t

78,6

0,8

74,7

2,9

10.7

0.2

es-ous 
"*lju,

I,2

8.1

0,5

.1.(l

T i -liln

¿,3

66,I

0,3

l4.ô

5,S

¿4.9

69 .6

I,8

6ó, t

l,.r

0.?

13,9

0.1

5.1

t9,6
7( 1

2,6

ôó.1

0,7

j,2

0.1

c8-JUg cg-rug
t I tin t i t¿rr

¿,.1

0,I

8,1

eg
t i tân

4.0 tl.4
0 .08 3.0

lr

18,¿

0,-

.5,1

q1

0,9

3.2

cs-rus ]\,ä



sio2

Ti02

A1 203

F" 
zo3

Fe0

Mn0

Mgo

Ca0

Nar0

ZrO,

Total

FeO

Si

AI IV

Fe 3'

AIVI

Ti

Fe 3'

Fe2*

Mn

titg

Na

Mg

Fc2**Mn

Na

482-E

.. anarelo-rc I lctos marronì

49,2 51.ó

0,37 2 ,26

0,78 0,37

t5,4 ?8,4

3,4ó 1,35

2 , 58 2,?Z

7.68 0,51

rs,g 1,72

4,24 t2,2

0 ,08 0,04

99,69 100,ó7

t7 ,3 26,9

I ,900 I ,97 5

0,035 0,017

0 ,0ó4 0 ,008

Composição química .lc

B

ve rde
claro
50,9

t,75

0.53

30.ó

1.45

0,99

0,18

0,77

t2,8

0.02

99,97

29,0

1,9ó5

0,024

0,011

0,050

0,878

0,04 7

0,032

0,0ì0

0,032

0,955

I,0

7,6.

9r,4

piroxênios dos pseudoleucita nefelina sienitos
Tabela 48

SS
verde

mn rron nco to
50 ,9 50 ,8

r,.05 2,70

0.49 0,19

26,4 24,5

2 ,64 3,88

4 ,53 2,92

0 ,32 0 ,52

3,7 t 3 ,01

10,6 11,1

0,15 0,26

100 , 79 r00,1 8

?7,4 25,9
Fórnula estrutural

I,973 I,971

0,022 0,022

0.005 0,007

0,031 0,079

0,7ó5 0,708

0,086 0,I2ó

0.149 0,09ó

0,019 0.030

0,154 0,125

0,796 0,832

4 82-E¿
SB

ve rde
néd io
50,2

2,50

0,ó0

29.8

I,ó8

I .52

?,76

11,8

0,10

100,96

?6'8

I,919

o,027

0.054

0,072

0,804

0,054

0,087

0,t13

0.874

8,5

5,4

86.1

0,9

79,3

2,7

4,5

0,011

0,382

0,112

0,084

0 ,442

0,ó58

0.3t8

46,3

20,5

31.2

ó,5

31 ,7

0,0ó5

0,810

0,043

0,072

0.029

0,07t

0,906

2.8

ll,0
8ó,2
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SB
verde
c l¿ro
50.ó

3,62

0,57

29,ó

I,40

0,74

0,17

0,53

r3,l
0.32

r00,ó5

2E,0

t,943

0,026

0,031

0,105

0,82?

0,015

0,0?1

0,010

0 ,022

0.971

0.9

ó.6

92 ,5

ca2Fe3+-Ts

It

Ac

NATAL

NATFE

( Fe 2'Mn 
) - NAT

Mg -NAT

CaTi- Ts

caFe 3t - l's

Di

Hd

En

Fs

Wo

Classificação

639

50.3

r .90

0,35

30,ó

I,15

0 ,98

0,33

2 .14

12,0

0,05

r 00 ,08

29 .0

l,94?

0,015

0,038

0,0s5

0.853

0,017

0,052

0,019

0,089

0 ,900

1.9

7,9

90.2

80,I

Ì,7
0,8

ô,1

I,6

1.8

22,3

75.9
MoIéculas

76,5

77

0,5

0.8

41,4 I,4

tó,5 t,7

t.5 0,3

1,5 1,3

88 ,2

2,4

I,t
3,0

2,8

20.5

76.7

eg- aug

0,4

?,8

0,3

1.8

eg
titan

e8
t i tan

70,1

2,2

0,7

8,8

t,2

1.3 2,1

t4,t 10,4

0,3 0,2

4,5 3,7

l'ln eg-aug
eg-aug tittn

82.1

?.,6

3,1

8,4

t-2

7,O

4,5

0,E

0,5

85,1

1,5

3,8

0,4

0,3

I,9

0,4

Ti -egeg
titân

1,6

7.1

:0.3

eg
titan
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Figura 45

c- nef e lina
c lu i também

Diagramas Mg-(Fe2*+Mn) -Na de pi roxênios
ê- pseudoleucita nefelina sienitos; b-
sieni tos cinzas do Serrote. Simboìogia
manganês egi rina-augita (D ) .

de:
nefelina sieni
e referências

tos com b i

igua is às
otita do Serrote;
da Fig. 4l; in

I'+ lln

I
t!
Þ
Ctr
I



7, ltlqfelin? sienitos cinzas do Serrgte e úefelina
siglj.!os_c-,o4 _b_i_otita 4o Qçrrqte. os piroxênios pïesentes formam
pequenos prisnas e ocorrem comumente agrupados. A variação quími
ca entre centro e borda cle grãos ó pouco marcante (Tabela 49,
Figs. 45 b,c) . são rerat-ivamente pobres em Ti e soment e argumas
bordas de egirina titanífera aparecem nos nefelina sienitos com
biotita. A composição química, expressa em função de Mg, F"Z*+Mn
e Na, é semelhante äc1uela representacla pelas mo1õcu1as de Di,
Hd e Ac. 0s piroxênios variam de aproximad.amente DitsHdtz/.cT0
nos núcleos at6 Di4HdBAcBg nas bordas. Em termos ger.ais .cãracte
rizam-se por conterem teores rerativamente baixos de si e A1,
com a conseqtlente ausôncia de Jd e presença de c az1e3*-Tr. 0
teor de Mg ê relativamente e1et.ado.

B, Nefelina _sienitos þíbrido_s. Os piroxênios des
te corpo apresentam zonalidade contínua e um amplo
composicional, eue evolui en geral de soda-augita no centro de
muitos cristais até egirina e titânio egì,rina nas bordas e fi-
bras tardias intersticiais (Tabela s0)" A Fig. 46 mostra no dia
grama ternário Mg-(Fez*+Mn)-Na o extenso campo composicional
desses minerais. Por outTo 1ado, a Fig. 47 correlaciona essas
variações em função do parârnetro Na-Mg , pl.opos to poï stephenson

-246 -

(I972) como ínciice de diferenclação de piroxênios
'I'endencias que duplicam inteiramente as obseryadas no conjun-
to de amostras dos nefelina sienitos híbri-dos encontram-se re-
presentadas em alguns monocristais zonados. O químismo c1e um
desses cristais (am"30) consta da Tabela 5l e acha-se pïojetado
no diagrama da Fig. 46b. Detalhes das variações químicas obti-
das pelo rn6todo do "step scann'Lngt,(ver Apêndice) são fornecí-
dos nas Fì-gs. 48 e 4g, esta últina em função do parâmetro Na-Mg.

0bserva-se que a mudança composicional mostrað"a
nos diagrarnas de variação, tanto binários, como ternários (Figs.
46, 47 e 49) 6 extremamente ampla e contínua. E possível d.ocu-
mentar, com grande número de dados, as variações presentes .nos

int ervalo

alcalinos.



s io2

Ti o2

Âl¿oj

Fe2O3

FeO

MnO

Mgo

CaO

NaZO

ZtOz

Totat

FeO

si
nt IV

Fu 3t

AIVJ

Ti

F" 3*

Fe2*

Mn

Mg

Ca

Na

Conposição quÍmica tlc
Cinza

,7þ

N

50, I

1,03

0,62

?4 ,6

2 .46

I,5t
3, 3ó

7,53

I,00

0,30

t00,31

2,4,6

1.932

0,028

0,040

0,050

0, ó75

0.079

0,043

0, t93

0,311

0,673

l9,5
12,4

ó8, t

3,8

63,7

2,8

0.2

Tabela 49

piroxêrrios de ncfelina sienitos do serrote
Con bi ot i ta

314
B

st,l
I ,04

0,54

30,5

I,40

r,¿8

z,46

I2,0

0,30

r00,62

z7 ,4

1,959

0.024

0,017

0,030

0,863

0,04 5

0,073

0.101

0,89?

7,2

4.5

88,3

I,t

85 , s

2,4

0,ó

N

50,4

0,75

0,ó8

24 ,8

3,94

I,18

¿,t0

6,9S

9,18

0,2s

100,53

?6 ,3

Fórnula estrutural

I,949

0,031

0.020

0.02?

0,702

0,tz?

0.049

0,12t

0,288

0 , ó88

t7,8

l2,3

ó9,9

itloléculas
2,0

67 ,7

0,8

B
pmarela

5i ,5

2 ,24

0,58

27 ,4

t ,30

2,02

I,l0

z,25

11,9

0.r5

100,44

26 ,0

r,972

0,026

0,002

0,06s

0.790

0.04 2

0,0óó

0,06J

0.092

0,883

6,0

t0.2

83,8
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Mg

Fc 2 **Hn

Na

cazFeS'-Ts

Jd

Ac

NATAL

NATFE

¡Fe2*t'tn¡NAT

rlg -NAT

CáTi -Ts

caFe3*-Ts

Di

Hd

En

Fs

l!'o

Classificação

N

50,0

0,70

I,19

2,71

I,i8
1,2¡

5,48

10,4

n.d.

99,97

27,t

I ,939

0.054

0,007

0.021

0,783

0,088

0,039

0,070

0 ,228

0.782

7,2

12,9

79,9

0,7

't7.A

B

50,9

0,95

0,79

29 ,7

t,4t

0,98

0,80

2,8l

ll.E

n.d.

100.14

28,I

I ,9ó0

0,036

0,004

0,028

0,858

0,045

0,032

0,04ó

0,116

0,878

4.ó

?,7

87 ,7

0,4

85 ,0

16,8

10,ó

0,8

cg-ûug

5.5

3,5

0.9

0.5

cg

?o (

?,6

0,2

4,9

1,4

1,4

ll,l

l6.l

0,4

0,5

cll -irug

3,4

5,9

0,8

1,.1

titâD

2,1

7,O

t2.7

0,ó

4,2

7,3

0,1

0,2

eg

0,1

e8-au8



s io7

T ioz

^t 2o3

Fe rO,
Feo

MnO

Mgo

Ca0

Na20

ZrOZ

Total

Fe0

si

AIIV

F" 5'

AIVI

Ti

Fe 
!'

F e2'

Mn

Mg

Ca

Na

Ilg

Fe- +Mn

À¡a

N

48,9

1 ,84

5, 70

5,11

ó ,94

0. ó8

l0,9
19,I

l. s9

0,08

99,57

ll,ó

1.853

0.I¡t7

0,019

0.0s3

0,I47

0,220

0,022

0,óló

0,804

0.tt7

63 ,2

¿4.8

¡¿.0

I,9
9.8

31

ZF
50 ,8 50,9

2.I0 ¿,14

l.ll 0.84

zz ,7 ?ó.9

5.r2 2,6t

0,91 0.8ó

1,56 0.68

5,37 5.01

I0.3 It.I
0.38 0,28

100.35 l00, l l

25 ,6 2ó ,9

t.9ó0 t.9ó1

0,040 0,03ó

0.01 I 0 ,002

0,061 0,0ó2

0,6ól 0,780

0.1ó5 0,087

0,030 0,028

0,090 0,039

0,¿22 0,t25

0 . 7ó9 0,885

8,5 5,8

18,5 ll,l
75,0 85,1

r .l 0,2

66 ,2 78 ,3

4,0 5,6

Composição quínica de piroxênios dos nefel ina sieni tos híbridos

N

49,ó

| ,62

3.I1

5,25

7.09

0 ,81

l0,7

20,I

¡.ó¡
n,d.

99 ,9ó

It,8

1.8?4

0.12ó

0.0I5

0,04ó

0, ¡19

0,224

0,027

0, ó05

0,8Ì?

0.119

ó2,0

25.1

tz.3

1,3

10.6

Tabela 50

210

ZB
s0 . i 5l , 2

0,78 3,72

l,3l l.15

8,96 2¡.?

rz,t 6,37

I,82 0,97

s,¿s t,z0

16,5 4 ,lz

3.49 t0.6

n,d. n'd.

r00.43 100,85

20,2 25.5

Fór¡rula estrutural
1,951 I,957

0,01ó 0,04J

0,01 1 0 ,009

0,021 0.107

0.2ót 0.ótl
0.392 0. ¿04

0.0ó0 0,031

0 ,304 0.0ó8

0,ó79 0,18t

0.263 0,78ó

NF
48.7 50,6

t,50 2,33

2,90 L00

5,75 29,1

7,76

¡,21 l.ll
10,5 0,48

19, 7 2,76

t,52 lz,5
0,08 0 ,56

99,1 2 100 ,34

12,9 26.4

l,8o¡ t.941

0.t31 0,04s

0,001 0.011

0,04t 0.067

0, ¡62 0,838

0.249

0,039 0,0tó

0.58ó 0.028

0,808 0,111

0,il3 0.918

37

- 248-

cu 2F e 
5+ -Ts

Jd

Ac

NATAL

NATFE

(Fe2*.Mn)-N^T

Ug- NAT

CaTi-Ts

caFeS+-Ts

Di

Hd

En

Fs

49,2

I ,44

z ,10

5,73

1 ,7 4

0,85

10.2

19,5

I,ó2

n. d.

98.98

t2,9

I .884

0,l ló

0,006

0,04¿

0. t65

0,2{8

0.028

0.581

0,800

0.t20

59,6

z8,t

t2,3

0,6

1r,6

8B
50,3 51,¡

3.58 2,71

I .02 t ,04

21.2 24,4

4,76 5, S0

0,91 0,ó8

l,ót 0,51

5,52 1,98

l0,t ll,7
n.d. n.d.

99,00 99. ó2

23,8 Z7,S

I,952 I,977

0.047 0,023

0,001

0,025

0,105 0,079

0,6I8 0,712

0,155 0,t78

0,030 0,022

0 ,093 0,029

0,230 (L0s2

0 .7 6¿ 0,871

9,0 2,7

r7,7 18,t

75,3 79,2

2.5

6l,5 71.5

4 ,1 2,3

0,t

7,5 9,9

3,8 1,4

5.3

4.9

50,5

19,7

5,3

¿,6

llo

classificação :Îiä

1n

t,2

29.8

44,4

zs,8

3.8

1.1

6,3

21,6

12,l

7,1

15,2

0,7

t,5

I'fotóculas

¡,4

25.1

3,I

9,5

0,¡

59,4

,o )

¡r,4

0,4

l1,J

0.9

ó¡,0

4,5

10.0

2.8

eg-au8 eg
ritan titan

4,ó

,t,3

5t,1

2t,r
4,6

2,t

soda
-0ug

2,8

3,'1

93.5

2.3

2ó,4

39.8

z,l
¿.9

ô,¡

11,0

0,7

Ti
e8-aug

83,8

4,5

1,¡

t,¿

1.0

4,3

4,S

48,0

ll,6

s,3

2,6

soda
-rug

e8
au8

¿,3

3.0

4,3

3.2

49,0

?4.5

5.t

t,7

soda
-¿uÊ

3,1
eg

t i tan

7,3

t4 , ó

0,7
t(

0,4

3,8

0,5
Ti eg

eg-aug t i tan



Tabela 50

si02

Ti o2

41203

Fuzo3

FeO

Mn0

Mgo

Ca0

NeZ0

ZrQ,

Total

FeO

Si

AI IV

Fe 3'

AlVI

Ti

- 3+re

Fe2t

Mn

Mg

Ca

Ne

(cont inuação)
238

NZ

50,2 49 ,7

1.34 0,70

?,64 I .37

3,05 8,82

rl.0 ll,9
0,94 1 ,4ó

8,57 5,28

19"9 17,5

t,65 3,t7

n.d. n.d.

99 ,29 99 ,90

l3,7 I9,8

r.928 r,94t

0,072 0,059

0,048 0,004

0,039 0,02t

0,068 0,259

0,353 0,388

0,031 0.048

0.491 0,307

0,819 0,73¡

0,12t 0,240

49 ,2 3r ,2

38,5 44,4

l?,3 24,4

4,0 0,4

t ,9 23,7

N

50. t

¡ ,2ó

2 ,45

3,28

tt,8
I, t6
8,04

t9 .2

1,90

n. d,

99,l9

14,7

I,934

0 ,066

0,045

0,037

0,095

0,381

0 ,058

0,4ó3

0.796

0,142

45,2

40,9

13,9

4,ó

o(

238

BBN
verdc

azulado laranJa

5t,5 50,9 49,0

4.02 I,1? 0.84

r,28 0,95 ¡.10

2r,2 25,3 1,94

ó,E 10,7

0,99 2,98 3,00

0,54 0,41 ó,90

I,l3 2,45 t8,7

Il,3 t?,4 2,10

n, d. n. d, 0 ,09

100.76 98.62 99,37

?5,9 ¿?,8 r7,9

Fórmula es trutura I
t,9ó7 1,974 1,919

0.033 0,026 0,051

0,050

ZB
azul

50 ,I 50,2

I,38 4,96

0,73 0,93

20.8 21,8

ó.?3 4,89

L t!ì 1 .20

t,74 0.s0

8,¿4 3,¡5

L53 Ì1,5

0 , 39 0,40

99,93 99,53

24.9 24,S

I.959 r,950

0 ,034 0,04 3

0 ,008 0 .008

0,04t 0,t45

0,ó04 0,ó28

0,?01 0,1s9

0,059 0,040

0,10t 0,029

0,345 0.t31

0 ,641 0 ,868

10,0 ?,1

2ó,0 18,1

ó4 ,0 79 ,2

Mg

Fe2trMn

Na

cazFeS*-Ts

Jd

Ac

NATAL

NATFE

1Fe2'+Mn¡ -NÀT

Mg -NAT

CaTi -Ts

caFeS+ -Ts

Di

Hd

En

Fs

llo

Classificação

4 52

BBF
laranja incolor
51.2 51,5 S0,7

3,00 0, 29 1 ,08

0,ó5 0,E? 0,73

28,ó 32,0 29,6

2,41 1,00 l,2r
0,18 0,1? 0,33

0,35 0,ó9 0,79

t3,l 13,0 l3,l
0,03 0,03 0,12

99,s2 99.5s 100,ó6

25,7 28,8 26,6

1.973 1 ,98ó r,934
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Figura 46 - Di
a-

das Figs. 4l e
do pelo método
(o) .

agrama Mg-(Fe2++Mn) -Na de pi roxênios de
Dados das várias amostrês da Tabela 50.\Z; inclui também soda augita (0). b-de "step scanntng', (tabeIa 5l). Núcleo

nefel ina sienitos hibridos.
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f-rgura 4l

9¿4

0s dados

mesma da
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diferenciação Na-Hg (Srephenson, l97Z).
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Figura 4g - Variação
xênio de

do Índice
0s dados re.presentam
da Fig. 46a,

dos eìementos químicos no monocristal de piro
nefelina sienito nÍbrido (am.J0), em função
de d i ferenc iação Na-Mg (Srephenson ,1972) ,

ãtomos por fórmula, e a simbologia e a mesma
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dois extremos, o da soda-augita e o da titânio egirina" Dados
para composições intermediárias (entre 3,50% e 8,50% de Nar0)
são encontrados em zonas extremamente finas e de rápidas mudan*

ças composicionais (ver Fig" 4B), facilmente reconhecidas
microsc6pio por suas propriedades 6pticas. Os valores obtidos
por "step seanning" no cristal da amostra S0 (Fig. 48) indi-
cam que a rnodif icação química á contínua, por6rn rápida, não se
configurando portanto a existência de um "intervalo composicio-
na1" (eomposit,ional gop). Essas variações não são detectadas
nas anâIises pontuais rotineiïas, devido ao maior clesenvolvimen
to dos núcleos e das bordas (Fotornicrografia ó, item 2"2,I),
respondendo por uma maior densidade de pontos nas Figs " 46a e

47. Comparando o quimismo cLo rnonocristal da amostra 30 com o de
outros cristais dos nefelina sienitos hÍbridos; verifica-se, pa
ra o primeiro caso, um conteüdo maior de Mg (Fig. 46). Na amos-
tra 30 " teve lugar a cristal j- zaçã,o de biotita (ausente nas ou*
tras amostras), conjuntanente com zonas mais exteïnas dos piro
xênios, provavelmente absorvendo parte de Fe?n*Fe3n do ,irt"*I
e, portanto, enriquecendo seletivamente esses ninerais em lr{g. A
evolução química dos piroxênios dos nefelina sienitos hÍbridos
6 nostracla nos diagramas das Figs. 47 e 49. Observa-se nas soda
-augitas um rápido aumento de Si e climinuição de A1 , mantenclo

-se o Ca mais ou nenos uniforme, condicionados apenas a peque
nas mudanças no parâmetro Na*Mg, Algumas variações nos teores
1ñ2+3+i.de Fe- e Fe-' sao visiveis nas soda-augitas da Fig. 47; contu-
do, os dados do monocristal da amostra 30 (Fig. 49) demonstram
que a relação Fe2*: Fe 

3* ð praticamente constaÌlte , pel:manecendo
em torno de 0,6. Aumentos maiores de Na, jâ nas zonas das egirj-
na-augitas e egirinas, processam-se a teores mais ou menos cons
tantes de Si e 41. 0 teor de Ti diminui das soda-augitas para
as egirina-augitas, para, €fl seguida, crescer bruscamente até
as bordas egirínicas (Fig. 47); nestas, a quantidade do elemen-
to, conquanto irregular, apresenta-se elevada. 0 Zr exibe com*

portamento semelhante ao do Ti. 0 lÍn ocorre em concentrações
mais elevadas nas bordas de alguns grãos,de egirina; por exem-

p1o, nas amoétras 238, que pertence ao fäcies de borda, e 452"

que ó urna rocha de fácies pegmatõide formando veios em tinguaí

ao



to fver Tabela 50). Ern

cançando e mantendo os
ternas dos núc1eos de
nos Na.

9. Nefelina sienitos Ji4o¡ do Anel Norte. Os piro
xênios exibem a mesma variação composicional presente nos nefeli
na sienitos híbridos. possuem núc1eos de sod,a-augita, que passam
gradativamente para egirinas titaníferas nas bordas (Tabela SZ,
Fig. 50a). Esses nüc1eos, no entanto, são pequenos e encontram
-se em geral reabsorvidos, inexistindo mesmo nos piroxênios de
algumas variedades, Assim, por exemplo, na amostTa 54Br os cen-
tros dos cris'tai s são de egirina*augita, com aproximadamente 1-¡eo

de caO e B% de Naro" As Figs. sOa e 51 repïesentam as variações
nesses piroxênios, semelhantes em termos de tendência evolutiva
aos piroxênios dos nefelina sienítos híbridos.

_?,57 -

geral o perfil do Mn opõe*se ao do Ti, a1

valores mais elevados nas partes mais ex-
soda-augita e nas egirina*augitas com me-

piroxênios dessas rochas são egirina-augitas pobres em Ti e com
teores moderados de Mn. As quantidades de si e A1 são suficien
tes para formar a mo16cula .-td (Tabel a s3, Fig. 50b) . As nodifi-
cações composicionais entre centros e bordas de cristais são pe-
quenas podendo ser representadas em função das mo16cu1as
Di, Hd e Ac. 0s pi'.xênios variam de DizsHd+ Tkczg at6 Dt'Mqzkqq
Opticamente, identificam*se os núc1eos p*rn sua cor levemente e:
verdeada e pleocroísmo fraco;. contudo. a mud.ança c1e composição dos
centros ãs bordas é gtaclativa. Somente alguns cristais apresentam
bordas descontínuas de egirina-augita titanífera com teores de
Na relativamente elevados. Essas bordas possuem composição seme-
thante ãs fibras dos agregados intersticiais.

11. . Nestas ïo-
chas os piroxênios ocoïrem como cristais prisrnãticos poiquiliti-
cos (Fotomicrografia 7, iten z.z, r) que passam de egirina-augita
nos núc1eos at6 egirina-augita titanífera (com somente 0,049 áag
mos de Ti) nas bordas (Tabela sJ, Fig" 50c), Numa ünica seção
delgada observaram-se dois cristais com núcleos augiticos ( ,ver

10 . Nef el ina s_,ienitos porf iríticos do serrote . os

de
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Figura 5l - variação dos elernentos químicos nos piroxênios
f elina sienitos f inos do Anel Norte, em f unção
díce de diferenciação Na-Mg (Stephenson, 1972),

0s dados representanl átomr¡s por fórmula, e a simbologia e a

ma da Fig. 50.
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item 2,2,4) " A tendência evolutiya das egirina*augitas 6 parale-
ra ã dos nefelina sienitos porfiríticos do serrote, com a dife-
rença de que, alõm de serem rnais ricos em Na, o são também
si, bem como mais pobres en 41. por outro 1ado, os 1íquidos fi-
nais, Que deram origem aos agregados fibrosos intersticiais, mos
tram-se semelhantes em ambos os coïpos, e diferentes em relação
aos 1íquidos equivalentes dos nefelina sienitos híbridos.

5.6. RELAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA E A COR DOS

SÕDI COS

A característica óptica rnais notáve1 dos piroxê
nios sódicos é a sua cor verde, cuja intensidade diminui no sen-
tido dos teïmos mais sódicos. o tÍpico pleocroÍsmo 6 d = verde ,

Y = verde-amarelado, amarelo, Contudo, são comuns na literatura
as Teferências a piroxênios sódicos, geralmente egirinas, de co-
les verde-azu7ado, azu7, amarelo-marrom ou at6 mesmo incolor. Es
sas egirinas ocoïrem freqllentemente na forma de pequenos pris-
mas ' agregados de fibras intersticiais, e bordas de cristais de
egirina-augita ou egirina, sendo portanto impossíve1 a determi-
nação clas suas caïacterísticas ópticas. Tyler e King (rg67) suge
rem a possibilidade de que as cores diferentes dos piroxênios só
dícos resultem de concentrações elevadas de eleaentos menores ;
por6m, só apenas mais recentemente começaram a ser realizados
trabalhos de correlação envolvendo a coï e a composição quÍnica
desses minerais, face à possibilidade surgida, via microssonda
eletrônica, de se obteren aná1ises quírnicas completas em peque-
nas áreas " As s im, nos trabalhos mais rnodernos sobre egiri-nas
titanÍferas é feita menção ã cor verde-azulada a azur desses pi-
roxênios, cuja única característica especial reside na pïesença
de teores relativamente elevados de Ti. Curtis e Gittins (1979)
discutem as possíveis causas do pleocroÍsmo muito particular ex-i_
bido pelos piroxênios azuis que ocorrem no Complexo Alcalino de
Red lVine, Labrador. Adicionalmente, curtis e currie (rgg1) apre.-
sentam um esquema de cor dos piroxênios da região, que variam
de onfacita atê egirina com teoïes variãveis de Ti, tomando como
base os teores de Ti e Na.

em

P] ROXÊNIOS
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Nas rochas de poços de cardas, os piroxênios s6-
dicos de composição norltal (con teores baixos a moderados de Ti
e/ou Mn) exibem as coïes descritas na literatura" cores pouco
usuais encontram-se em setores de cristais com zoneamento se*
torial e sobret'do em piroxênios tardios, que aparecem comumen
te como bordas descontínuas de egirina-augita ou egirina, bem co*o
agregados f ibrosos íntersticiais. Na ma j-or parte das vezes , deviclo
ao tamanho muito pequeno das áreas estudadas, torna-se difíci1
determinar o esquema pleocróico. contudo, algumas dessas áreas,
embora fortemente coloridas, carecem de pleocïoísmo ou apïesen*
tam pleocroÍsmo ntlito fraco. Daclas essas dificuldad,es, registra
-se, portanto, unicamente a cor dominante ou d.iferente dos vâ_
rios piroxênios de poços de caldas. o esqlrema de cor e mostra-
do na Fig. 52b, em função dos teores de Ti e Na" Na Fig, szc,
tenta-se una delinitação dos campos de cores" obseïvam-se ten-
dências gerais semelhantes äs jã citadas na literatura, particu
larmente as variações para o verde-azulado4azur ao se aumentar
o conteúdo de Ti, e a dininuição da int,ensid.ade da cor verde
com o tncremento em Na" Nas variedades s6dic:rs, encontra_se a
cor azur clominante só a partir de conteúdos de Ti maiores que
0,1 ãtomo, muito superiores aos teores citad.os para onfacitas
de cores semelhantes (curtis e currie, 1gg1; Fig.5za) " os piro-
xênios muito só¿icos, pobres em Ti, apaïecem com coïes suaves
(amarelo pátido, verde claro) , ou até mesmo incolores (Figs.
52a,b) numa faixa composicional compreendida entre 0,BS e 0,9B
átorno de Nâ, com valores máximos d,e Ti de at6 0,07 ãtomo.

citan-se na riteratura dois tipos de egirina-au-
gitas a egirinas manganesíferas d,e composição química semelhan-
t€, por6m com coï e pleocroísmo difeïentes (Bilgrami, rgs6 ;
Roy, 19 71) . Ambos possuem entïe 1 ,0 e 7 so cie Mno, e são encontra
dos em rochas com paragênese manganesífera associadas a jazíd,as
de Mn. um dele, ã bLanfordita, exibe um esquema preocróico com
o: rosa, ß: azulado ïoxo, y =.azul claro^azul c6u, semelhan-
te ãque1e encontrado nos piroxênios ,,1)ioLa,n,t(onfacitas diopsí*
dicas com Mn), euc possivelrrrente devem suas cores (com predomi
nio de rosa e azur-roxo) ä presença de lr,ln3+ e j!in2* ¡lulottana ";



Figura 52 - Mudanças na cor
teores de Na e T

0s dados rep resen tam á tomos

a) Esquema de Curtis e Curri
pìexo Alcalino de Red \{ine'

para os piroxênios do Com:

. 0s minerais variam de onfa

de T i

de piroxênios
i.
po r f ó rmu ì a.

e (198ì)
Lab rador

sód icos, em função dos

cita ê egirinar com teores variáveis

b) Dados correspondentes ãs egirina-augítas e egirinas de Poços

de Caìdas. Simbologia segundo a cor dominante: verde' passando a

verde intenso, em pi roxênios contendo mais de 0,6 átomo de Na,

ou a verde-azulacl o, nas variedades portadoras de mais de 0,1 átO

mo de Ti (e) ; verde médio (o) ; verde médio claro, verde claro ,

verde muito claro (o); incolor a amarelo (A) ; azul (À) '

0s piroxônios ricos em Mn (aproximadamente 0,1 átomo), são iden-

tif icados por uma cruz, A sua cor caracteristica varia segundo

o teor de Ti e Na, a saber: marromr na egirina-augita da

48Z-EE;amarelo intenso, na egirina titanífera da amostra

egi ri nas com mai s de 0,9 ätomo de Na, a cor é laranja-
nas amostras 173 e 452, I aranja-marrom nê amostra 238.

.) Delimitação das ãreas de ocorrência de piroxênios de

rente, indicando-se também as mudanças de Èonalidade, ã

espécies ricas em Mn.
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aL. , 19 79) . 0 segunto tipo , clenominado píyoæânio ma,ngane,síf et,o
mar?om (Roy, 1971) 6 urna egirina-augita portadora de pleocroís-
mo variando de marrom a amare10. cabe ressaltar QU€, em geral 

e

ambos os piroxênios não coexistL-m nas mesmas rochas, porén, Roy
(1971) menciona a pïesença de alguns cristais com núcleos de
blanfordita e bordas de piroxênio manganesÍfero marrom. se as
diferenças na cor e no preocroísmo das egirina-augitas e egiri
nas manganesíferas resultam do estado de oxidação do Mn, ð pro-
vável que nos piroxênios de poços d.e caldas o Mn esteja pre-
sente inteiranente como MnZ* , jã que não foram reconhecidas co-
res róseas ou violetas. Estas correspondem a amarelo intenso a
laranja-vermelho ou marrom, dependendo do teor de Ti e Na, a1ém
do fato de o pleocroísmo ser muito fraco ou mesmo ausente.

s. 7. CONSTDERAÇÕES PETROLoGICAS

Seguem-se algurnas considerações petrol ógicas .

5 ' 7 . 1' Quimi smo dos piroxênios como indicad.or de tendênc ias evo
lutivas dos nefelina sienitos

Nos rnaciços não alcalinos, os principais mine_
rais férsicos são via d-e reg'a os plagioclásios, os quaiso jun-
tamente com os náficos presentes (olivinas, piroxênios e anfib6
lios), convertem-se, através de nodificações de seu quinir*ol
ern claros indicadores da evolução dos magrnas " surgem assim ten-
dências de evolução dos plagioclásios que se relacionam, êil ter
mos de variabilidade quÍmica, a outïas análogas apresentadas pe
1os piroxênios e dernais rninerais máficos. por exemplo, o banda-
mento críptico dos complexos estratiformes (skaergaard, Bush
veld e outros) encontra correspondência tanto nos
sios, como nos minerais náficos.

plagioclá

Nos complexos alcalinos, os
nais importantes são os feldspatos alcalinos

minerais f6tsicos
e os feldspat6ides,



exibindo comumente pequenas variações composicionais. A sua
quena variabilidade indivi-dua1 lirnita a ïe1evância desses
rais como f atores identif icaclorc's de tendências rnagmáticas,
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pe-
mi ne-

do

0s mi-nerais máficos mostram, ao contrário, maior
complexidade do ponto de vista químico e possibilitam o apareci-
mento de nítídas tendências evolutivas, refletinclo o magma
qual cristalizaram. Nos nefelina sienitos de poços c1e calclas
são os piroxênios os minerais que melhor se pïestam ao reconhec
mento de possíveis af inidades (.1¡olutivas.

Resumem-se abaixo as características quÍmicas
gerais dos piroxônios analisados, comparando-se os d,aclos obtidos
neste trabalho com os da literatura, vindo a seguir as interpre_
tações petïo1ógicas 

"

Tendências de evoìução de pìro:xênios de séries sõdicas

A composição clos corpos Tochosos de uma região
particular, proj etada em diagramas Mg-Fe-Na ou equivalentes, de-
finem urna ou várias tenclências de evolução, ind.icando a existên
cia oL1 não de consangtlinidade entre os diversos tipos 1i-tologi-
cos' A Fig' 53 reúne algumas das tendências de evolução citadas
na literatura; em gerar esses exemplos coïrespondem a piroxênios
de suites com variacla litologia, onde as rochas mais diferencj
adas (geralmente nefet ina sienitos e variedacles pegnratíticas ;
possuem egi rina-augi tas mui to sód.icas ou egiri-nas , enquanto que
nas menos diferenciadas (às vezes rochas mesocráticas ou melano-
cráticas) encontram-se piroxônios augÍticos ou soda-augitas, As-
sim, as suites de south Qôroq centre (Fig" 5sa, curva 5; stephen
son, 7972) e de Itapirapuã (Fig. SJa, curva Z; Gomes et aL,,
1970) exibem grandes variações 1ito1ógicas, passanclo-se de augi:
ta sienitos e essexitos ató nefelina sienitos e pegmatitos
primeiro caso! e cle melteigitos e cancrinita mariupolitos
nefelína sienitos, no segundo" Em geral,a tendêncj.a uniforme dos
piroxênios fundamenta a hip6tese d.a existência de um único mag-
na submetido ã dif erenciação (por e-xemp1o, em south Qorôq cen_

, flo

até



Figura 53 - Tendências de evoìução de piroxênios de rochas alca-
I inas.

0s dados representam porcentagem de átomos.

a) Tendências apresentadas nö literatura: I - Cantal (Auvergne ,

França), Varet, 1969;2 - ltapirapuã (São Paulo, Brasíl), Gomes

et aL,, 1970 3 - Leste de Uganda, Tyler e King, ¡967; lt - Moro-
tu, Sakhaìin, Yagi, 1966;5 - Soutfr Qôroq centre (sul da Groen -
lândia) , Stephenson, 1972 6 - llímaussaÇ (sul da Groenìândia) ,

Larsen, 1976.

b) Tendências dos piroxênios de nefelina sienitos de Poços de

Caldas.
I - Nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote; 2 - Pseu-
doleucita nefelina síenitos (unicamente os relictos de egirina
augita); 3 - Nefelina sienitos dos corpos lujauriticos ocidentaì
e oriental (lujauritos I e ll, nef.elina sienitos traquitóides I

e ll, chibinitos), chibinitos de Botelhos e chibinitos orientais
(foram omitidos os dados dos piroxênios poiquiliticos com zonea-
mento setoriaì dos vários fácies de chibinitos); 4 - Nefelina sie.
nitos híbridos e nefelina sienitos f inos do Anel Norte; 5 - Ne-

felina sienitos f inos ocidentais; 6 - Nefelina sienitos porf iri-
ticos do Serrote; 7 - Nef elina sienitos ocidentais com eudiaìita ;

8 - Nefelina sienitos com eudialita do Serrot,e¡ 9 - Nefeìina sie
nitos cinzas do Anel Norte (as linhas I e 9 tracejadas indicam
gue os pi roxênios possuem zoneamento setoríal).
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tre, Stephenson, L972) .

As composições químicas dos piroxênios de Poços de
Caldas estão representaclas na Fig. 53b.0bserva-se que os daclos

conformam panorama totalmente diferente daquele discutido acima e

ilustrado na Fig. 53a. Em primeiro lugar, conquanto todos os pirg
xênios analisados provenham de nefelina síenitos, notam-se tendên
cias catacterísticas e bem definidas para cada corpo em particu-
1ar. Em segundo 1ugar, registra-se que vários col'pos, notadamen-
te os nefelina sienitos híbri-dos e os nefelina sienítos finos do

Anel Norte, apresentam variações muito acentuadas, tão extremas
quanto as citadas na literatura para maciços inteiros. A diferen-
ça petrológica 6 marcante, uma vez eue, ern Poços de Caldast essas
variações refletem zoneamento em grãos individuais de piroxênios
de um único fãcies ou corpo de nefelina sienito, enquanto que nos
outros maciços (ver Fig. 55a) equivalem ae quirnisno de piroxênios
constituintes de litologias muito contrastadas,

Tendênci as evol uti vas genai s dos pi roxêni os de Poços de Cal das

A partir da observação da Fig. 53b, 6 possível re-
sumiren- se as principais fe j.ções evolutivas caracterizando o quirnis_

mo dos piroxênios dos nefelina sienitos de Poços de Caldas.
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Corn algumas exceções, os piroxênios de cada corpo
de nefelina sienito convergem para o vértice Nâ, no triângulo ca-
tiônico Mg-(FeZ+lr&r) -Na (Fig. 53b) , por6m partindo de composições ini -
ciais ãs vezes muito diferentes, tanto no tocante ã proporção
Na: Mg* (Fe2+Mn) , como tarnb6m ã de Mg: Fe2** Mrr" Def inem-se assim
linhas independentes de evolução, €il geral subparalelas entre si.

Variações nos teores de Si, Al, Ti, Zr e Mn

Poços de Caldas

As variações quimicas nos piroxênios devidas ã in
corporação de Na e Fe3*, coln a conseq{lente dirninuição nos teores
de Mg, Ca e Fe?*, s€ fazem acompanhar d.e mudanças corïespondentes

nos pr roxenros de
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nos teores de Si, A1 , Ti, zr e ì4n, aparentemente tão importantes
como as anteriores, para fins de definir ou carac terizar a linha
evolutiva desses minerais junto aos diversos corpos de nefelina
sieníto. Em seguida, discute-se o quimismo dos piroxônios, enfa-
tizando as mudanças ocorridas nos teores dos vários elementos.

s¿. 0s teores de si dos piroxênios ilostram-se em
geral comparáveis aos citados em muitos exemplos da literatura
(ern particular, Itapirapuã, Gomes et aL,, 1g70; south Qôroq cen*
tre, stephenson, r972), Por outro lado, são urn pouco maiores que
os encontrados nas hedenbergitas e egirina hedenbergitas de I1í-
maussaq (Larsen, 1976).

uma caracterÍstica aparenternente universal nos
piroxênios sõdicos 6 que o aumento no teor de Si acornpanha a ele
vação do Na (Gomes et aL.,1970; Nash e wilkinson, 1970; Larsen,
1976, entre outros), como também se observa nos piroxênios aqui
discutidos. Ein geral são as soda-augítas as que contêm teores
mais baixos de si, enquanto que as egiz,ina-aug.itas e egiz,inas
possuem conteúdos de si iguais ou superiores a 1,gs átomos poï
fórnula padrão

Duas caracterÍsticas devem ser ressaltadas.. En
prirneiro 1ugar, as soda-augitas presentes nos nefelina sienitos
híbridos exibem acentuado aumento no teor de Si, do centTo para
as bordas dos cristais, com pouca ou nenhuma mod.ificação
quantidades de ca, Mg, e Na ou na relação FeZ*: Fe3* (ver Figs"
48 e 49). Em segundo 1ugar, todas as egirina-augitas e egirinas,
não obstante o corpo analisado, não mudam aleatoriamente o seu
teor de si e a sua proporção Mg:Fez*+Mn, uma vez que os dois pa-
râmetros estão inversamente correlacionados. Cono exemplos citam
-se dois casos extremos.

1) As egirina-augitas e egirinas dos nefelína sienitos
com biotita do Serrote (Tabela 49 , Fig. 45b, c) mos

res de Si nais baixos que os piroxênios sõdicos dos
sienitos ocidentais com eudialita, ou dos nefelina

nas

c]-nzas e

tram teo-
nefe lina
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cinzas d.o Anel Norte, nai-s ricos em F"2**ìtln fTabela
Fig. 44a,c),

2) Os relictos cle egirina augita presentes nos pseudoleucita ne-
felina sienitos são ricos ern IIg e possuem 1,90 átomos de si
(Tabela 48, Fig. 45a). enquanto que os cristais dos nefelina
sienitos porfir'íticos do serrote (Tabela ss, Fig. s0b), com
teores semelhantes de Na, contên 1,93 a 1,9s átonos de si.

AL. 0 teor de A1 dos piroxênios diminui das sod?
-augitas para as egirina-augitas e egirinas. Nas soda- augitas
dos nefelina sienitos híbridos, o A1 mostïa uma relação inversa
com o si, diminuindo de aproximadanlente 0,16 átono, nos centros
dos cristais, até aproxinadamente 0,09 nas bordas (Figs. 47 e

49). Ern termos gerais os teores nédios de A1 das soda- c¿ugitas
são comparáveis aos observados nos piroxônios equivalentes
alguns maciços alcalinos (por exemplo, Itapirapuã, Gomes et ãL,,
1970; shonkin srg, Nash e wilkinson, 1970), por6m slrpeïiores
aos de outras localidades (south Qorôq centre, Stephenson, rgTz;
I1ímaussaq , Larsen, 197 6) . Nas egiz.ina-a.ugitas e egiz,inas,
teores de A1 nostram^se baixos, semelhantes aos encontrados em

south Qorôq centre e I1ímaussaq (ver ref erências j'a citadas) . E-
girinas com quantidades de A1 superiores a 0,07 átomo são raras
e reconhecidas apenas en alguns setores de cri-stais com zoneamen
to setorial (ver tanbén Larsen, 1976, 1gg1). Ern geral os teores
baixos e quase constantes de A1, que independem do conteúdo de
Na, determinam que os centros dos cristais zonados de egirina-au
gita-egirina contenham comumente, a no1écu1a d e cazFe3*-Ts, 

"rrlquanto que nas bordas define-se a constituição da mo1écu1a de
jadeíta" A CaZFe3*-Ts 6 um componente inportante nos piroxênios
dos nefelina sienitos cinzas e com biotita do Serrote, bem como
nos relictos de egirina-augita dos pseudoleucita nefelina sieni-
tos, onde os baixos teores de Si não são compensados com aurìen*
tos adequados de 41.
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45, 47,

Ti. As variações
roxênios clos diversos corpos de
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observadas no teor de Ti dos pi*
nefelina sienito indicam que a
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sua incorporação na estl¡¿t.rtt desses minerais acha*se diretamen-
te l igad.a ã cristal irzaçã.o de outras fases titaníf eras . Exemplos
caracterÍsticos são as rochas constituindo os coïpos com lujauri
tos e chibinitos ielas contêm egirína-augitas com teoîes moderados
de Ti, geralmente inferiores a 0,05 ãtomo, eue coexistem
lamprofilita, astrofilita e outros silicatos de netais raïos po:
sivelmente ricos em Ti. Em alguns chibinitos,o Ti alcança valo-
res de 0,rl ãtomo por f6rmula padrão somente em áreas de cris-
talização tardia ou até mesmo pós-magnâ,tica, tais como

de alguns cristais e agregados fibrosos intersticiais" Por outro
lado, nos nefelina sienitos híbridos portadores de titanita e

magnetita como minerais acessõrios predominantes, os núc1eos de
soda-augita, que se cristalizaram antes daqueles minerais, con-
vertem-se numa fase receptora de Ti pelo menos durante um curto
intervalo; estes núcleos possuem teores relativamente elevad.os
de Ti" 0 perfil químico obtido no cristal da amostra g0 (Fig.4B)
exibe claramente uma descontinuidade no teor de TiO z rlgada ã
cristalização da titanita; mostra tambérn que, após a sua crista-
Iização, o TiCZ aume.nta continuamente de egirina-augitas
egirinas. Caracteriza-se portanto uma tendência no sentido da iq
corporação de Ti pelos piroxênios,dependente da cristalizaçã,o de
titanitas e outros silicatos e óxidos; o Ti ingressa prefelon-
cialmente nessas fases e, de forma subordinada, nos piroxênios .

Portanto, piroxênios ricos em Ti devem ter-se cristal izado sob
condições em que representavam os únicos receptores de Ti" Ernbo-
Ta não citadas na literatura conhecida, deve-se esperar que se
manifestern tendências similares quanto ao comportamento do Ti
também nos piroxênios de outros maciços alcalinos, tais como Lo

vozero e Pilanesberg, 1ito1ógica e ao que parece geoquimicamente

com

semelhantes ao de Poços de Caldas (ver Mathias, I974;
1959; Vlasov et aL., 1966; Gerasirnovski e Kuznetsova, 1962)" por
outro lado, os magmas de Ilimaussaq são pobres en Ti (Gerasimovs
ki e Kuznetsoya , 7967; Larsen, 1976) .

bordas

zz,; 0 zr 6 um dos elementos traços que pode seï-
muito abundante nos magmas alcalinos, e que ingressa predominan-
temente nos minerais de metais raros (zirconosilicatos como eudi

para

811-ert,
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alital ' mas tarnb6rn em pïoporções menores em minerais ferromagne-
sianos (piroxênios e anfib6lios; sdrensen eú aL'." 1g7g). A exem_
plo do que acontece com o Ti, as variações no teor d.e zr dos pi-
roxênios dos vãrios corpos de nefelina sienito dependem direta-
mente da presença e abundância de eudialita nas rochas (ver Lar-
sen, 1976). Nas rochas com eudialita, a quantidade de Zr nos pi_
roxênios é pequena (aproximadament e 0,z% de zror) e alcança teo-
res mÍnimos nas bordas descontinuas e nos agregad,os fibrosos for
mados apõs a eudialita (0,05 so de zra2, er m6d.ia; , ind,icando ql_r;
os 1íquidos residuais ficaram notavelmente empobrecidos em Zri
mals uma vez os exempl0s característicos são fornecid,os
lujauritos e chibini.tos. Nos nefelina sienitos híbridos,
eudialita, o perfil u. zro, é rnuito semelhante ao de Ti02 (Fig.
48); o teor de zr ð baixo nas sod,a-augitas e nas egirina-augitas
das zonas mais internas, aumentando rapidamente no sentído das
bordas dos cristais de egirina-augita e egirina. As bordas dos
cristais possuem em m6dia 0,3s% de zro2; 6 provável que a quebra
brusca da pendente na linha de variação do zro2 (Fig" 4g) decor-
ra do fato de que parte do zr incorpora-se ã titanita.

Em I1ímaussaq, os
des de ZrO, de at-e I,BZ% (Larsen,
tre 0,4 e 1,18% de Z'rO, (Bussen e

7976), teores muito mais elevados
nios de Poços de Caldas 

"

Mn. 0s piroxênios dos nefelina sienitos possuem
em geral teores moderados de Mn, entre 0,03 e 0,06 átorno, algo
rnaiores que os de piroxênios de algumas rochas alcalinas d.escri
tas na 1iteratura, por exemplo, Itapirapuã ou south Qorôq ."rr]
tTe, e bem mais elevados que os de Ilimaussaq (ver referências
citadas anteriormente). 0 Mn 6 covariante com Fe2n ¡-rr"t tatrelas
de anãlises químicas 40 a s'2, e tambérn Larsen, Lg76). Nos nefeli
na síenitos híbridos, o teor de Mn aumenta das soda*augitas païa
as egirina-augitas, acompanhando a elevação de Fe2*, etreuanto
que nas egiri'na*augitas mais s6dicas e egirinas estã presente em
quantidad es baixas (Figs . 4T ,48 e 49) ; observa-se, co,ntudo, euê

piroxênios apresentam quantida-
197ó) e, em Lovo zero, contêm en
Sakharov , 1972, em Larsen,.
que os encontrados nos piroxê-

pelos
sem
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em algumas bordas descontínuas dos cristais de egirina, de evi-
dente cristarizaçá,o tardia, os teores de Mn atingem valores e1e
vados (prõxirnos â 0,1 átomo) , o mesno ocorrendo nos piroxênios
de outros nefelina sienitos, sugerindo que a relação entre F"2*
e Mn nos piroxênios não se mant6m necessariamente nos estadios
f inais da cristali zaçáo magrnática.

5 "7 ,2. Indívidualidade química dos magmas dos nefelina sienitos
de Poços de Caldas

0 rnapeanento de detalhe feito ern poços de Caldas
(H"H.ulbrich, €fl preparação) determinou a presença de grande
quantidade de corpos de nefelina sienito, Esses coïpos foram i-
dentificados como possíveis unidades reol6gicas independentes ,

sobretudo na base de suas características texturais e mineraló*
gi-cas (ver discussão no itern 2.7) . As tendências dos piroxênios
dos nefelina sienitos conf irmam, êil grande païte, a individual_i
dade quimica e evolutiva desses corpos. A observação da Fig.
53b lnostra que a maioria dos coïpos de nefelina sienito apresel
ta uma tendência rinica, não repetida em outïos corpos. Em al-
guns casos, corpos diferentes exibem claros sinais de que são,
de fato, o resultado da cristalj-zação de magmas afins, o que fi
ca evidenciado principalmente porque os piroxênios exibem ten-
dências id.ênticas ou muito parecidas" um desses casos é o dos
nefelina sienitos híbri-dos e nefelina sienitos finos do Anel
Norte, pCIrtadores de piroxênios semelhantes, tanto do ponto de
vista quínico como textural (ver discussão no item s.5
capítu1o e Fig. 53); no entanto, se se atentar para a

sição de todos os minerais, e não somente d.os piroxênios, tên
-se que ambos os corpos possuem um quimismo único, porquanto as
semelhanças nas tendências dos piroxênios não se refletem na
composição dos feldspatos, que são nitidamente diferentes nos
dois casos (ver Capítulo 3).

de ste
compo-



5.7"3. Atividade da sí1íca (.agi6r) e atividade
(u^fZOS) nos ilagnas dos fiefelina sienitos

0 conteúdo de Si nos piroxênios dos nefelina sie-
nitos em discussão mostra-se comparável ao apresentado pela maiq
ria dos nefelina sienitos citados na literatuia, exceção feita è
queles das rochas do naciço de Ilimaussaq (ver iten s"7.1) " o
conteúdo de sioz pode correlacionar-se diretamente cc
dos magmas, urna vez que nesses minerais manifesta*su'T o:uri;lll
dade de substituição geral de Si por outros elementos sem granl
des limitações estequiométricas. Poïtanto, é possíve1 deduzir-se
que a usio, ros magmas pode ter sido variãvel (ver item 5,7.1),
mas não foi particularmente baixa, como aparentemente é o caso
dos aagmas de l1ímaussaq (Larsen, 197ó). o incremento de si à

rnedida que cresce o Nâ, do centro para a borda dos cristais, ou
de piroxênì.os iniciais para tardios, decorre de uma elevação na

"SiO, como função c1o conteúdo maior de substâncias vo1ãteis,
prinõipalmente F nos 1íquidos residuais, que conduzem a um aumen
to na "acidez" dos 1íquidos e, conseq{lentenente, tanb6m da asio^
(Kogarko, 1974). Por outro 1ado, a maior entrada de si nos pi;;¿
xônios ricos em Na pode ser devida a razões puramente cr:istalo-
químicas: as temperaturas mais elevadas favorecem o ingresso d,e
^-rvA1-' nos piroxênios (Kushiro, 1960 ; Verhoogêñ, Ig62),

0 conteüdo de A1 dininui de soda-augitas para egl.
rina-augitas (ver item 5.7"1). Por sua vez, a maioria dos coï-
pos de nefelina sienitos possui egirina-augitas e egirinas com
baixos teores de A1 , ref letindo a pobTeza em A1 dos 1íquid.os nag
náticos dos quais cristalizaram os piroxênios" Considera-se que
a aAIZOS nos magmas dos nefelina sienitos foi baixa, comparã
vel com a que existiu nos magmas de Ilimaussaq"

da
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alumina

5"7.4. Estimativas de fugacidade de oxigênio (fOZ) dos
por meio de parâmetros químicos e mineral6gicos

Em ternos gerais, o quirnismo dos piroxênios depen*
de diretamente do quimisrno dos magmas dos quais se originam. por

magmas
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outro 1ado, âs mudanças químicas que ocorïem nesses mineïais, e

a sua associação com outras fases presentes nas rochas, permitem
avaliat, pelo menos qualitativamente, alguns dos fatores que con
trolaram a cristalizaçã,o, por exemplo a f OZ.

Em primeiro lugar, cone.ntam-se os resultados jã
citados na literatura que fornecem valiosos parârnetros para o ca
so em estudo, apõs o que se discutem os piroxênios de poços de
Caldas 

"

Atividade do Fe3* nos magrnas e relação com u f02

0s estudos da literatura indicam que a cristali-
zaçáo em magmas de nefelina sienitos rrários processa-se em ïegl
mes muito diferentes de fOZ. Algumas suites alcalinas estão cla-
ramente marcadas pela cristalizaçáo a baixas foz, coïïesponden
tes ãs do tlbuf f ez, " sintético faialita-rnagnetita*qu artzo (FMQ, wo
nes e Gilbert, 1969), ou menores (ver Fig" 54). Nas rochas 1 a
associação característica é titânio magnetit.a-ferro olivina. Es-
ta paragênese foi citada, poï exemplo, nos shonkinitos e sieni*
tos de shonkin sag (Nash e wilkinson, 1970) e nos teschenitos e
doleritos de Morutu sakhalin (yagi, 1g5i) " o caso de Ilirnaussaq
e muito especial, porquanto as rochas fortenente
(naujaÍtos e sodalita foiaítos) contêm faialita e hedenbergita ,

indicando que os magmas permaneceïam sob condições de foz nuito
baixas at6 estágios avançad.os da cristal izaçáo (ver discussão em
Larsen, 1976). De outra parte, a olivina desaparece geralmente
nos magmas alcalinos ac se aumentar o teor de Na nos piroxênios
(e portanto o F"3*) , ern níveis maiores que aproximad.amente 5% de
Ac (Nash e wilkinson, 1g70). stephenson e upton (rgBz) correla-
cionam esse aumento de Ac nos piroxênios com as mudanças no va-
1or da foz, que se elevaria acima do "buffer,, FMQ, A coexistên-
cia de titanita e magnetita nas rochas sugere tanb6m foz ,"lati-
vamente elevadas (Carmichael e Nicho11s, 7967; Nash e Wilkinson,
7970; Neumann, Ig76).

p eralc a1 inas
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Figura 5l+ - Diagrama -log f nti T para várias associações sintéti
cas utilizadas ð6mo "buffersrrde oxigênio, a p :: 2.000 b, (segundo Buddingron e Linã.teyj t964lotal

A linha tracejaqa mais grossa marca o limite do campo de es,tabi-
lidade de anri¡óìios a1ãaìinos, ê p*^+^r:2.000 b, segundo Ernst
( l96B) . As I i nhas tracejadas finas i Ë8F8åm duas composições de
equi I íbr¡o de biotitas, na êssociação sintética biotita-sanidina
-magnet i ta, " Paota l= 2.07 0 b, segundo \./ones e Eugs te r ( 1965) .

X/."YP

Riebeck ito

Arfvedsonilo

T ("C)



Cri s tal i zação de eg'i ri na, o teor de Ti dos pi roxênì os, e a

Estudos experimentais para estabelecer o campo de

estabilidade da acmita foram realizados por vários autores ( Ya-
gi, 1966; Bai1"y, 1969; Gilbert, 1969; Popp e Gilbert, Ig72; pa-
Ta acmitas ricas em Ti, ver Florver, I974), Esses trabalhos mos-
tram, como a1iãs sugerido pelas texturas das rochas, eue os pi-
roxênios acmíticos formam-se tanto no estágio magmático, como

no deut6rico-hidroterrnal, em condições diversas de Paot"l (entre
2 e 45 Kb) , em ambientes ricos em "agua como secos, As opiniões
variam no entanto quanto ã influência da fOZ, Para Yagi (196ó) ,

a "acmita" é favorecida por fOZ cîescentes, enqtranto que Nash

e Will¡inson (1970) mencionam piroxênios enriquecidos em Ac cris-
talizados sob condições de 10, decrescentes e moderadas, porém
superiores ãs do "buffez," FMQ. Flower (7974) sugere que o Ti in-
gressa preferencialmente nas acmitas a temperatura elevada e a1-
ta fOZ, superior ã ¿o "buffez," FMQ. Essa sugestão está pelo me*

nos parcialmente em conflito com a existência de egirinas ricas
em Ti, cristaiizadas nos estádios magrnáticos finais, como se ob-
serva nos nefelina sienitos de Poços de Caldas (ver tamb6rn Scott,
7976; Ferguson, 1977; Rdnsbo et aL." 1977; Grapes et aL"o 1979;
Nielsen, 1979), e com a presença da associação arfvedsonita-enig
natita-egirina rica em Ti, encontrada nos fon6litos e nefelina
sienitos de Tenerife, Ilhas Canárias (Scott, 1976), provavelmen-
te formadas a T " fOZ relativamente baixas (ver discussão mais
ad iante) .

Parece prováve1 que, por razóes cristaloquínicas,
o ingresso de Ti na estrutura dos piroxênios seja favorecido por
T elevadas (e baixat usio.), como foi proposto por Kushiro
(1960) e Verhoogen (196Ð1 por outïo lado, o tec¡r eleyado de Ti
nos piroxênios tardios não parece ligado ã fOZ ou ã T, mas dire
tamente ã própria composição dos 1íquidos residuais que apresen-
tariam "excesso de silicato de sõdio" (Bailey, 1969) e quantida-
des elevadas de Ti"
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Estimativa da foz a partir do geotermômetro e barômetro de oxi
nio i lmeni ta-magnetita

Desde o trabalho pioneiro de Buddington e Linds-
1ey (19Ó4), utiliza-se o geotermômetro ilrnenita-magnetita, basea
do na solubilidade do Ti lros respectivos 6xidos coexistentes.; pq
ralelamente estima-se tambén a fOZ. Esse geotermômetro-barômetr:o
de oxigênio foi satisfatoriamente aplicado a muitas suites de
rochas, e não merece naiores reparos. contudo, os dados apïesen-
tados por Buddington e Lindsley (19ó4) calibram o geotermômetro
para óxidos pobres em Mn, ta1 como foi discutido por Neumann
(I974, 1976) 

"

Enì gmati ta . f0Z

Vários autores encontram claras evidências de que
a enignatita s6 se cristaliza em nefelina sienitos a fOZ menores
que ãs do ttbuf f er," FMQ (Neunann, 1976; Grapes et aL., 1g7g), A

enigmatita, como aostrado pol' trabalhos experimentais (Lindsley,
et dL., 1971), cristaliza-se entre 900 e 400oc, a foz baixas a
moderadas, préximas ou at6 maiores que as do "buff et," FMQ. Apre-
senta relações de reação com óxidos de Fe e Ti, com os quais pof
tanto não coexiste (Nichol1s e carmichael, 1969; Jvlarsh, 1975 ;

Larsen, 1977)" Nicholls e Carmichael (1969) propuseïam a existêl
cia de um "campo sem óxidos" (no oæide fíeld), ond.e coexistem rLi
retamente acmita e enigrnatita sem a presença de óxidos " Ern mag-
mas alcalinos subsaturados, esse campo se 1oca1 :-zaria num inter-
valo de temperaturas inferiores a aproximadamente g0Ooc e a foz
inferiores äs do "buffer" FMQ (Marsh, 1g7s). por outro 1ado, nos
1íquidos ricos em "silicato de s6dio", dos quais precipita abun*
dante egirina, a enigmatita seria estável sob condições de foz
mui to próximas ãs do ttbuf f er,,t FIIQ (Marsh , 1g 7 S )

Arfveds on i ta . f02
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A arfvedsonita só se cristaliza em condições de



-279-

fO, muito bai-xas, correspondentes ãs c1o ttbuf f er " w{ls tita*ferro ,

até 70OoC de temperatura (Ernst , 1962, 19óS) . As condições de

crist alizaçã.o dos anfibõlios sõdicos, superimpostas äs várias
curvas "buf f ez,tt, são mostradas na Fig. 54 (a PU,ZO de 2 kb.) . A

associação egirina-arfvedsonita, muito comum em rochas peralca-
1inas, cristal izatta a temperaturas menores e em condições de

f OZ superiores ãs do "buf f er /' w-tlstita-f erro (Bai1ey, 19ó9 ; Nash

e Wilkinson, 1970).

Bi oti tas . f0Z

A composição das micas associadas geralnente a

piroxênios minerais opacos eÍì rochas alcalinas pocle fornecer
subsídios para estimar as possiveÍs variações na fO, dos 1íqu!
dos durante a sua cristalização. Assirn

de annita das biotitas com o avanço da cristalização indica va-
lores decrescentes de fOZ (Wones e Eugster, 1965). Esse tópico
será discutido no Capítulo 6, ap6s a apresentação dos dados quÍ
nicos das bi-otitas de Poços de Caldas.

5.7.5. fOZ nos magmas dos nefelina sienitos de Poços de Caldas

As considerações precedentes possibilítarn formu
1ar algumas conclusões sobre u fO2 eue existiu nos magmas a paf
ti-r dos quais cristalizaram os nefelina sienitos. 0s resultados
citados, tanto experimentais-teóricos? como provenientes do es-
tudo de suites particulares, podem ser adotados com algumas mo-

dificações" Proyavelmente algumas diferenças composicionais e

de associação estabíIizam os minerais a fOZ e T maiores que as

inclicadas em estudos experimentais. Assim, a presença de Mg e

F nas arfvedsonitas elevaria a T de cristali zaçã,o clo rnineral
(Ernst, 19ó0, 1968), enquanto que a associação enigmatita- arf-
vedsonita-egirina certamente se deve estabilizar a fOZ maiores,
equivalentes à do t'buffet," FMQ (Kogarko e Romanchev. L977 ; Lar
sen, 7977).

o arimento no teor

Seguen*se algumas conclusões para os nefelina



sienitos de Poços de Caldas

1) Não se encontra enigrnatita na condição de cristais
duais nas rochas investigadas" O fO, c1e cristalização dos pi-
roxênios foi portanto superior ã necessária para a cristaliza
ção da enigrnatita; provavelmente, no contexto clos nefelina
sienitos com egirina, igual ou superior ã ¿o "buffer" FMQ"

2) A ausência de fatalita nessas rochas aponta païa conclusão i-
dêntica à anterior"

3) Um único corpo de nefelína sienito mostra cristais corroídos
de óxidos de Fe-Ti, rodeados às vezes por bordas fìnas de um

nineral (não identificado, enigmatita?) com forte pleocroísrno;

feição sugere que as condições de cristalização se processa-
ram em parte sob faZ inferiores äs do "buffer" FMQ, ou que a

queda da fOZ com a diminuição da T durante a cristalização do

magma foi nais acentuada que em olrtros corpos (ver Fig. 54),

4) Em alguns corpos de nefelina sienito ocorre magnésio arfvedso
nita no j-nterior de cristaís de piroxênio substituindo egiri-
na-augita previarnente cristalizada (ver item 6.2.3). A feição
indica nesse caso uma relação de reação e não de equilíbrio
observada em outros maciços (por exemplo, em Shonkin Sug,Nash
e Wilkinson, 1970). A rnagn6sio arfvedsonita não aparece nas
bordas dos cristais de pi.roxênio. O desequilíbrio arfvedsoni-
ta-egirina provavelmente estâ condicionado a mudanças nas col
dições de fO, (Bai1ey, 1969; Larsen, 7977 ),possivelmente devi
do ao f ato de que o equi 1íbr j-o nas rel ações c1e oxidacão no s

estágios avançados da cr j- stalização magrnática jâ não e mais
controlado pelas fases só1idas (silicatos e óxidos) presentes
no sistema (intez,nalLy buf f ez,ed systems ) , mas passou a depen-
der da fase gasosa (enternalLy buffered systemsl (ver Carmi-
chael e Nicho11s, I967) ,

trata-se do nefelina sienito ocidental com eudialita.
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incl ivi -

5) Nos 1uj auritos de granulação grossa (1u jaurit-os I) ocorreÍl
cristais poiquilíticos de magn6sio arfvedsonita íirterst ic ia1

Es sa



(ver Capítu1o 6), que portanto
sob temperaturas não maiores de

s4)"

6) Condições notáveis de flutuação
de piroxênio fortemente zonados

na) , apenas admiticlas no s nefel
nefelina sienitos finos do Anel
da, ver itern 5"7.6., a seguir).

7) Anã1ises de reconhecimento de óxidos nos nefelina
mostram euê, em alguns corpos, não ocorre ilmenita e nos ca-
sos em que ilmenita e magnetita coexistem nas rochas, ambos

minerais são muito ricos em Mn (até 70eo nas magnetitas e mais
de ISeo nas ilrnenitas) . Dessa maneira, o geotermômetro-barôme-
tro de oxigênio de Buddington e Lindsley (1964) não pode ser
enpregado para estimativas da fOr.

se cristalizararn
500oC e baixas

na f^^ resultam em cristaisu¿
(de augita sódica at6 egiri-

ina sienitos híbridos e nos

Norte (para discussão detalha
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tardiamente,
f OZ (ver Fig.

5.7 ,6. f^" como possíve1 controlador do zoneaJrìento de piroxênios:
U¿

nefelina sienitos híbridos e nefelina sienitos fínos do

Anel Norte

A irnportância das alterações na fOZ dos magmas po

de ser documentada atrav6s de uma discussão da zonalidade extre-
ma existente nos piroxênios dos nefelina sienitos híbridos e ne-
felina sienitos finos do Anel Norte. Para facilitar essa discus
são, resumem*se aqui as principais observações quínicas e textu-
rais referentes a esses minerais.

t) 0s cristais de piroxênio exibem extremo zoneamento óptico e

quÍmico (ver tendências de evolução na Fig. 53); num único
cristal verifica-se uma tendência contÍnua tão variada como

a que se observa nos piroxênios das diversas rochas de outTas
suites alcalinas.

sienitos

2) Identj-ficam*se claramente uma zona de núc1eos de compos ição gg

ra1 de soda*augita e uma zona externa fortemente pleocröica
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de egirina-augita-egj-rina, passando por uma "zona de transi-
ção", de pouca expressão volum6trica, porém, com rápid,as mu

danças qu imic as .

3) Em alguns casos reconhecem-se nítidos sinais de que os nú-
cleos foram reabsorvidos, podendo aparentemente at6 desapare
cer; os melirores exemplos encontïam-se nos nefelina sienitos
finos do Anel Norte.

4) 0s nüc1eos de soda-augita apresentam variacões mínimas quan-
to aos teores de Ca, Mg, Ti, Nâ, Fe2* e F"3*; porérn, nota-se
nos nefelina sienitos hÍbridos um marcado aunrento de Si e

conseq{lente rlirrrj nuição de A1 , do centro dos núc1eos para as

bordas dos mesmos.

5) A relação Fe2* 'Fe3* nos núc1eos
sendo portanto, muito elevada.

ó) Nos nefelina sienitos híbridos identifi.cam-se alguns núcleos
bem conservados, idiornórficos; nessas rochas existem abundan
tes cristais pequenos idionórficos de nefelina incluído, ,ro,
feldspatos potássicos.

7) As texturas de todas as rochas sugerem qlle a titanita e a

magnetita começaram a sua cristalizaçáo posteriormente aos

núc1eos, e que são, pelo menos em parte, contemporâneas ãs

zonas de egirina-augita.

As características acima evidenciam clararnente
que os núc1eos e as bordas cristalizaram-se em anbientes clife-
rentes, e que a passagem de um para o outro ocorreu de maneira
acelerada; em certas partes, as variações são tão marcadas que

o núc1eo tende a ser reabsorvido.

, cil rnédia, c1a ordem de 0,6,

A cristalizaçã.o dos núc1eos de soda-augita pro-
cessou-se em condições de alta temperatura. A julgar pelos valg
res elevados (730-800oC) sugeridos pelo geotermômetro de nef,e1i
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na (ver item 4.4.4, Tabela 36) são essas as condições que facili-
tam o ingresso de AtIV na estrutura dos piroxênios segundo Kushi
ro (19ó0) e Verhoogen (1962). Ã rnedida que tem lugar a cristalíza
ção da soda-augita, diminui a temperatura e, como resultadot o

^.IVA1'" que ingressa nos piroxênios; por outro 1ado, deve*se lembrar
que o A1 6 requisitado tambérn pela nefelina, que começa a se for-
mar conjuntamente com a soda-augita. As relações F"l*:Fe3* eleva
das são devidas provavelrnente ã fOZ relativamente alta do magma

original. Não se reconheceu olivina (faialita) nas rochas, e o

conteüdo de Ac das soda-augitas jã 6 nuito elevado, da ordem de

9 a 74eo; as duas feições (ver item 5.7 .4) sugerem que a f OZ esta-
va ac j-ma da do ttbuf f er " FMQ, a temperaturas de aproxirnadamente
80OoC quancl-o teve inícj-o a cristalizaçáo da soda-augita. Durante
a cristalizaçao dos núc1eos, a queda da fOZ, que acompanhou a di-
minuição da temperatura, permitiu manter a relação Fe2*:Fe3* nos

piroxênios mais ou menos constante (ver Gibb, 1973).

Ap6s a formação dos núc1eos de soda-augita, sofrem
as condições de cristalizaçã.o rápidas mudanças, produzindo-se um

aumento muito marcado na atividade do Fe3* (e do Na?) nos magmas.

Essas nodificações são tanb6rn por vezes bruscas, a ponto de get'a

rem claras condições de desequilíbrio er portanto, uma tendência
para a reabsorção dos núcleos. Não cabem dúvidas de que essas va-
riações estão controladas, pelo menos em parte, Por un aumento da

fOZi observe-se que o teor de Ti das soda-augitas que ó nodera-
do e mant6m-se aproximad.amente constante, começa a diminuir nas

"zorras de trans ição" e s e eleva rapidament e en ciireção às bordas
dos cristais oncle aparecem egirina-augitas e egirinas ricas en

Ti. Essas yariações estão relacionadas ã cristalização da rnagneti
La [corn Ti) e, sobretudo, da titanita, mais ou menos sinultanea-
mente com a passagem para as zonas de borda. A coexistência
magnetita e titanita indicam claramente que u fOZ foi superior à

do "buf f er " FMQ (ver item 5,7 .4) .

É interessante comparar rnais uma vez o comportamel

to do Ti nos piroxênios dos nefelina sienitos híbridos e nefelina
sienitos finos do Anel Norte com o observado em outros nefelina

de
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sienitos francamente agpaíticos, onde esses minerais não mostram

enriquec imento em Ti (por exemplo , nos 1u j auritos') , ou então o

enriquecimento se faz presente apenas nas fases tardia a p6s-mag

rnáticos (ver item 5.7.1). Nos nefelina sienitos híbridos e nefe-
lina sienitos finos do Anel Norte, o piroxênio 6 o único mineral
capaz de incorporar Ti após a forrnação de rnagnetita e titanita ;

o íngresso de Ti nas egirina-augitas pode ter sido favorecido pe

Ia f OZ relativamente elevada (ver item 5,7 .4) , Por outro 1ado,

nas rochas agpaítícas, o Ti ê preferencialmente incorporado nos

vários minerais de metais raros, tão característicos dessas lito
logi-as, minerais esses, diga-se de passagem, freqüentemente de

cristali zaçáo tardia"



Biotitas e anfibólios são mineraj-s encontrados ape

nas esporadicamente nos nefelina sienitos de Poços de Caldas"

BIOTTTAS E ANFIBÕLIOS: QUIIV1TSMO E PETROLOGIA

As biotitas estão ausentes em vários fácies nuito
irnportantes do maciço conìo, por exemplo, nos lujauritos e chibinl
tos. Por outro 1ado, aparecem sistematicamente en outros fácies,
em particular nos portadores de teores nínirnos de minerais de ne-
tais raros , ou nos quais esses minerais inexistem; nestes úfti
mos fácies , ¿ìs biotitas constituem-se, por vezes , em máficos im-
portantes ot-r at6 mesmo únicos.

Os anfibóLios são ainda de ocorrência maj-s restri-
ta que as biotitas. Acham-se sempre subordinados aos piroxênios ,

aparecendo en quantidades que raramente alcançam lqo modal. São ig
variavelmente anfibó1ios alcalinos da s6rie eckermannita-arfvedso
nita

CAPTTULO 6
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Bíotitas e anfibótios raramente ocorrem juntos nas

rochas, e não foi observada a presença de anfibótio naqueles fá-
cies onde a biotita é urn mineral ferromagne,siano relativanente in
portante.

Ó. I " ts]OTITAS

As biotitas ocorrem en geral na forma de placas xe
nomórficas distribuídas homogeneamente no interior clas rochas, sg
ja como mineral intersticial a feldspatos e nefelinas n seja asso*
ciaclo ao piroxênio com o qual apresenta f reqtlentemente rcl ações
de substituição (via de regra, biotita substirui o piroxênio). A

variedade predominante possui forte pÌeoc-roísno, passanclo c1e rnar-
rom amarelado a marrom-avermelhado intenso. Biotita verde sornente
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foi encontrada em duas lâminas petrográficas, uma de nefelina sie

nito cinza do Anel Norte, a outra cle pseudoleucita nefelina sieni

to; apresenta-Se como agregados de pequenas placas idionórficas !

menoïes que 0,1 Íur, incluídas em áreas de alteração zeolítíca in

tersticial (ver itern 2.2,L), en provaveLments, resulta de crista-

lização ou recristal ízação, €il condições submagrnáticas ' Esse tipo

de biotita não será examinado neste trabalho.

Antes de adentrar-se
biotitas presentes nos nefelina sien

apresentação de inforrnações sobre a

ra1.

ó.1. l. Estrutura e qu:.mlca

A

coÌnposta por duas

si uma camada de

Essa estrutura pode ser visualLzaða especialmente

na projeção sobre (0r0), onde se notam as duas camadas tetraédri-

cas com os seus oxigênios apicais se disponclo frente a frelrte

(Fig.55a). Os cátions octaédricos (Mg'Fe' A1' etc') satisfazem

a coordenação octaédrica utilizando-se desses oxigênios apicais

Na projeção (001), observa-se que cada camada tetraédrica dispõe

os seus tetraedros individuais fornando o típico arranjo de an6is

hexagonais táo conhecidos nos filossilicatos (Figs. 55b, c)' con-

tudo, cabe assinalar quo as duas camadas de cada folha não se en-

contram estritamente superpostas: a camada tetraédrica superior 2

cha-se deslocada com respeito ã equivalente de posicionamento in-

ferior, nuna distância igual a a/3. A origem dos politipos de mi-

cas e de outros filossilicatos deve-se a esse deslocamento ( para

maioresdetalhes,veïresumosemDeeretaL.rl'96ó;Bai1ey,1967a'
I967b, 1967c) .

unidade estrutural básica
canadas tetraéclricas Ce (Si,
cátions octa6dricos.

na discussão do quimisno das

itos, dedica-se uma Parte ã

sua estrutura e quimismo ge-

das micas ê uma folha
A1)04, encerrando entre

Nas micas naturais ' as complicações est

são ainda maiores, devido ã presença de vários fatores
ruturai s

aciicio-
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0A
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0A 0H

Figura 55 - Estrutura rridealrr das micas trioctaédricas (reprodu-
ção de Smi th e Yode r, 1956) .

a) Projeção no pìano (O lO) mostrando uma fol ha compl eta e as ca-
madas tetraédricas das folhas adjacentes. À direita, a pr:sição
dos cátions e ãnions. OA,-oxigênios apicais;0o, oxigênios ba-
sais.0A " 0B ocupam os"vértices dos tetraedroE.

OK

o0H

oMg

b) Projeção segundo (OOl), mostrando o deslocamento dos anéis
xagonais formados peìos oxigênios apicais (OO) na folha de mi
(seta) .

c) Projeção segundo (0Ol), na qual se observam as bases dos te-
t raed ros da fo I ha de mi ca; os ox i gên i os basa i s (OU) es tão nos
vértices dos triângulos.

OK

hg
ca



Êais: oTdem*desordem Si:41, distorções
octaédricas, rotação de tetraedros por
razã.o dessas complicações, a simetria
gonal para converter-se em ditrigonal
d1ey, 1967; McCauley e Newnham, 1971;

0s cãtions interfoliares, dentre os quais o

inportante é o K, localizam-se entre as folhas sucessivas e

monovalentes ou divalentes, de raios iônicos consideráveis.
cátions compensam o excesso de carga negativa apresentado
camadas.
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nas camadas tetraddricas e

efeitos de carga, etc. Em

dos anéis cleixa de seï hexa
(para det alhes veï llrin-

Apol1o,. 1978) .

onde X: cátíon interfoliar (K

(principalrnente A1 , Mg, F"2*,
Ti, Cr, Li, etc.); Z: cátions
tituÍdos por Fes* ou Ti).

A fõrnula geral das micas

XZY+_OZg0Z0(OH.F)4 (Deer et.aL., 196ó)

As rnicas contendo apenas z câ.tions octaédricos por
cada 4 íons tetra6dricos são chamadas de micas dioctaédricas (mus
covita, paragonita, etc.), enquanto que as portacloras de 3 cã-
tions octaédricos são ditas micas triocta6dricas (biotita, flogo
pita, etc).

As micas trioctaédricas mais comuns são os menbros
darséri-e f logopita-biotita, tendo num extremo a f logopita x, (lvle ,

Fe'-)6siuarzozo (oH, F)4. e no outro a biotita com Fe2* .o*ã câ
tion octaédrico predominante, freqiJentemente também com quaptida-
des significativas de A1 octa6drico (siderofilita) ou Fe3* octa6-
drico (lepidornelana) (Foster, rgó0; Deer et aL,, 1g66). A compo-
sição das biotitas ê vista como o resultado da substituição do
Mg das flogopitas por FeZ* e por R3* octâ6drico, lrrincipalmente
A1 e/ ou r'"31 ,{nbas as substituições ocorrem con juntamente, porém
sem estaÏem interligadas, uma vez que não se observa correlação

e outros); Y: cátions
F"3* e, em proporções
tetraédricos (Si , 41,

e a seguinte:

na 1s

são

Esses

pelas

oc t a6dric os

menores r N{n,

ãs vezes subs



-289 -

entre o teor de Fe2* e o Iì3*. Colocam-se contuclo limites def ini-
dos para essas substituições. Dados bibliográficos (di scutidos
em Foster, 19ó0) nostram que não se encontram biotj.tas naturais
con mais de 4 ,40 sítios octaédricos, de cada Ó , ocupados

7+Fe'-; da mesma naneira, os cátions trivalentes ocupam nos cris-
tais naturais, como máximo, 2 das Ó posições possíveis. Assim, o

3+Fe' raramente apresenta-Se conì teores que ultrapassam 0,7 câ-
tions. Explica-se então porque não se encontra na natureza o e-
quivalente da annita ou, por outro 1ado, composições nas quais

_3+domlnem os K - como cátions octaédricos,

Da discr-rssão prévia decorre que as camadas octaé-
clricas podem ser consj-deradas como as camadas diretrizes do qui-
mismo das micas. Com efeito, as micas apresentam em geral 2 car
gas negativas poï cada unidade 2:I (2 camadas tetra6dricas con

a correspondente camada octaédrica), qLle são satisfeitas geral-
mente poï cátions interfoliares nonovalentes (K, Na, etc.), às

vezes, tanb6m divalentes (Ca, Bâ, etc.). Essa carga negativa da

unidade 2:I deve-se ã própria estrutura das nicas, só em parte
compensada pelos cátions nas canadas octaédricas; as va1ências
não saturadas são compensadas pelos cátions interfoliares.
série flogopita-biotita, as cargas divalentes octa6dricas (Mg,

)t

Fe"- ) da flogopita são gradativamente substituídas, pelo menos

em parte, por cargas tri- ou tetravalentes (sideromelana, et-c.).
Isto ïepresenta um excesso de carga na camada octaédrica, que só

pode seï conpensado de duas maneiras, já que a carga interfoliar
continua sem rnudar (2 cargas negativas). Uma das possibilidades
-e a compensação poï aumento da carga negat iva nas camadas tetraÉ
dricas, mediante a substituição de Si po1' A1 ; ¿r outra é o apare-
cimento de vacâncias naS camadas octaódricaS, produzidas pot' e-
xemplo , por substituição de 3 c-a.ti ons divalentes por 2 tr j.valen

tes (Foster, 1960 ; Robert e lr{aury, 19 79) .

De outra parte, F e C1 apresentam-se diversamente
distribuídos. O fluor 6 abundante nas flogopitas , formando-se en

tre lulg e F ligações particularmente f ortes (Ekstrom , 1972: Munoz

e Ludington. Ig74), enquanto que Fe2* evita formar ligações cotn

por

Na
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F não apenas nas micas, como também em outros silicatos onde F po

de substituir OH- (Rosenberg e Foit,1976).

A separação das micas trioctaédricas 6 tarefa das

mais arbitrárias. Deer et aL. (19óó) colocam'a separação entre
flogopita e biotita no limite Fe:Mg igual a l:2, Para Foster
(1960), as flogopitas apresentam teores mínimos de MgO de Igoo e

máximos de FeO de I ,5 % . As micas com menos de 1.9o'o de MgO corres-
pondem ãs biotitas, para as quais Foster (1960) propõe os nomes

de Mg-biotitas e Fe-biotitas en função do cátion octa6drico domi-
nante, respectivamente, Mg ou Fe.

Numerosas compilações bibliográficas assinalam as

diferenças químicas ligadas ãs diferentes paragêneses de biotitas
(Heínrich, L946 t Nockolds, \947; Engel e Engel , 1'960 ; Foster,
f960). De particular relevância para o presente trabalho são as

conclusões ïeferentes ãs micas presentes nos nefelina slenitos
(Foster, 1960) :

l) as biotitas apresentam teoïes baixos de 41, tanto octaédrico r

como tota1. Ãs vezes! o teor de A1 total ó tão baixo que não

chega a preencher totalmente as posições tetraédricas; sugere-
-se nesse caso o ingresso de Fe3* nessas posições;

2) os teores de F"3* são em geral e levaclos ; os de Mn são rnaiores
que os encontrados e-m outras rochas ígneas e nas rochas mcta-
rnõ rf ic as ;

3) o teor de Ti 6 muito r¡ariável;

4) muitas biotitas possueln vacâncias nas posições octa6dricas"

6,I.2. Nomenclatura de biotitas

Outro i tern

ra a ser aplicada ãs biot
riações consideráveis nas

a ser discutido refere-se ã nomenclatu-
itas, especialmente aquelas exibindo va-
proporções Mg: Fe. No presente tr:abalho
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idenij-ficam-se como "magn6sio-biotitas" as que mostTam uma rela
)+ ?+

ção Mg:Fe"-rI (F""- = Fe total), e "ferro-biotitas" aquelas onde

essa relação é nenor que 1, Esta definição é nuito rígida, aplo-
ximando-se da proposta poI Foster (1960). Un paralelj-sno total
entTe a definição dessa autora e a adotada ä.qui 6 impossíve1, de

vido ao fato de Se desconhecer a relação F"2*; Fe3* ,tu, micas ¿o,

nefelina sienitos (ver discussão no item Ó.1.3).

Na literatura, são comumente usados nomes especí-
ficos para as biotitas com teores elevados de alguns elementos

menores, Mitchell e Platt (1982) chamam de "biotitas
ras" (titaniferous biotíte) as nicas do Complexo de Co1dwe11 que

contém entre 0,3 e 0,6 átomo de Ti por fórrnula calculada na base

de 22 oxigênios: j-a Rock (1982) denomina de ''titânio biotitas"
(titanbíotites) as mícas com mais de 0,5 átomo de Ti, que ocor-
rem nas rochas do Complexo de Monchique r reservando o termo "big
titas titaníferas" para aquelas que possuem entre 0,1 e 0,5 áto-
no de Ti, Neste trabalho, preferiu-se usar para as biotitas ri-
cas em Ti e/ ou lln um esquema de class if icação guardando alguma

Semelhança ao empregado paTa os piroxênios; assin, são denomina-

das "biotita titanífera" e "biotita rnanganesífera" as micas aprg
sentando qu¿ntidades de Ti ou Mn entre 0 ,4 € I ,0 átono por fórrny

1a padrão 
"

6.1.3. Quimismo de biotitas de nefelina sienitos de Poços de Cal

das

Uma cias prirneiras indicações sobre a possíve1 com

plexidade química e paragenética das biotitas nos nefelina sieni
tos 'e dada pela observação do pleocroísmo. Este varia de amare-

1o claro-nédio a marrom-avermelhado ou Vermelho, sendo em geral
intenso; contudo, raramente 6 homogêneo e constante nos cristais
de biotita de um determinado fácies. Na maioria das placas de mi

cê, sobretudo nas de maior tamanho, notam-se rnudanças nìarcantes

na intensidade do pleocroísmo segundo áreas ou zonas geralmente

bern definidas. Dois casos são visíveis: um de1es, mais raro, mos-

tra a passagem gradativa de uma zona corn pleocroísmo intenso,por

trtan].te
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exemplo, o¿ = amarelo, Y = maTr.oIlì! paTa OutÏa zona Com pleOcroíS-

mo mais fraco, por exemplo, Ct = maïrom-aveÏmelhado, y = vermelho,

ta1 como Se ilustra na Fotoniclografia ZI. Entretanto, o CASO

nais comun configura-se quando duas áreas con pleocroísmo dife-
rente apresentanì-Se com contatos níticlos; oS '1imj-tes entre AS

duas -areas podem ser ïetos ou, mais comumente, ínterdigitados (F9

tomicrografia ZZ). Essas regiões com pleocroísmo diverso devem

também mostrar quimismo díferente. Nos cíìsos em que existem col
tatos gradacionais, trata-se de crist¿lis com zoneamento concên-

trico, onde pocien ser identif icadas as modif icações quírnicas pr9

cessadas durante a cïistaltzaçáo do mineral; já nas placas cons

tituídas poï zonas interpenetrantes 6 difícil na maior parte das

vezes decidir quanto ã seqtlência de cristalizaçáa. Na totalida-
de das lâmìnas petrográficas, encontram-se tanto biotitas zona-

das, como crístais de aspecto homogêneo.

As aná1ises de biotitas de cor amarela-marrom a

yermelha dos vários nefelina sienitos foram real izadas com mi-

cïossonda eletrônica (ver netodologia no Apêndice) " 0s resulta-
dos analíticos obticlos nos cristais zonados, e em outros de com-

posição hornogênea, constam das Tabelas 54 a 57, juntamente com

oS valores das proporções catiônic¿ts, calculadas na base de 22

oxigênios, sem considerar o teor de F das an-alises, seguindo a

prática comum na litelatura" Cabe salientar QU€, em adição aos

elementos listados nas tabelas, foram feitas tamb6n aná1ises si:
ternáticas para detectar Ct e, esporãdicas' para Ba; em todos oS

casos os result-ados inclicam teores inferiores aos níveis de de-

tecção da nicrossonda

As discussões na literatura ressaltam a grande iI
portância de se conhecer a relação I'-e2*:Fe3* para a correta iden

tifiaação do quimismo das biotitas (Foster, 1960). Conhecido apg

nas o teor de Fe(tota1), é praticamente impossível obter*se essa

relação por métodos de cá1cu1o, dada ã extraordinária conplexida

de cristaloq,uímica das micas " Nenhum n6todo particular é recomen

dado na literatura, onde 6 de praxe a apresentação dos resLtlta-
dos de análises de microssonda colocando todo o Fe como FeZ*. I-



Fotomicrograf ias 2l e 22 Zoneamento em biotitas

Zl * placas de biotita zonada em pseudoìeucita nefel ina sieni-

to. A placa de biotíta está constituída por duas zonas

principais, uma de cor mðrrom cìaro e pìeocroísmo intenso'que

varia de Gt=amarelo-marrom, Yr= marrom (cinza médio claro na

foto) e outra de cor vermelha forte e pìeocroísmo f raco (preto

na foto). 0bserva-se que exi ste uma mudança gradaciona I entre

ambas as zonas na porção central da placa (zonas finas de cor

cinza escuro), e que a zona cinza claro está ci rcundada por

uma zona preta f ina. X l2,Ji nicóis paralelos; f iìtro laranja"

22 - placas de bioti ta zonada em nefel ina sieni to cinza do Anel

Norte. As placas estão constituídas Por duas zonas (cinza

claro e cinza médio escuro), com óontornos pårcialmente irregu*

lares e cor diferente, que se interpenetram.0 pìeocroísmo é *'

= AmêrelO, y¡ ämarelo-marfOmr nA zonA Cinza ClarO.e 0' = AVerme

lhado, y'
ra ìe ìos ; f

mârrom, na zona cinza médio escuro. x 32; nicóis pq

Itro verde.I
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dêntico proceditnento foi adotado neste trabalho.

A seguir, serão discutidas as
micas das biotitas presentes nos nefelina sien
na relação Mg:Fe2**Mn nas micas é mostrada no-

)t

Mg-(Fe''+ Mn)-41 da Fig. 56. A seqtlência utili
dos dados nesse grãfico pretende enfat izar as

síção das micas dos vários corpos de nefelina

-294-

características quí
itos. As vari"ça"ï
d i.agr ama t e rn ári o

zada na proj eção
diferenças na compo

sienitos.

1. Nefelina sienitos cinzas e netelina sjienj.tos
con biot_ita dcl Serrote_. Ern ambos os corpos t as placas de biotita
ocorrem ora como fase intersticial aos minerais f61sicos, oTa

substituindo prismas de piroxênio (Fotomicrografia 23); os cris-
tais intersticiais mostram-se comumente zonados. As micas são em

geral de cor amarela-marrom cont pleocroismo forte, à exceção de

algumas zonas muito ricas en Mg de cor amarela, que possuem plee
croísmo pouco marcado. Trata-se de rnagnésio-biotitas e ferro-bio-
titas com teores rnoderados de Ti e Mn; algunas ferro-biotitas são
manganesíferas (Tabela 54, Fig.56, nes 1 e 2)"

2" Nefelina sienitos híbridos. A biotita 6 um

constituinte tipicamente ausente nesse tipo faciolõgico. EntretaS
to, algunas placas do mineral foram encontradas na amostTa 30;tta
ta-se de cristais c1e cor maïrom a marrom-avermelhadar com zonea-
mento pouco marcado. São ferro- biotitas titaníferas, com teores
de MnO inferiores aos das nicas de outros nefelina sienitos (Tabe
La 55, co1" I e 2; Fig. 56 ¡e 3).

3, tefe_1ina sienitos cinzas do_ Anel NoIts" Nessas
rochas as biotitas ocorrem pri.ncipalrnente como placas c1e at6 lmm;
são de cor amarelo-marrom, com marcado pleocroÍsmo, e estão comu-
mente zonadas (Fotomicrograf i a 22) . 0bservam-se , em qualtt iclades
subordinadas, 1âminas finas de biotita homogênea, de cor marrom-a
vermelhada a vermelha, com pleocroísmo fraco, euê ocorreln associa
das a grãos opacos ou no interior dos cristais de piroxêr1io. As mi-

cas desses nefelina sienitos são manganesÍferas (Tabela 5ó); as
placas que apresentam pleocroísmo intenso variam de magn6sio -bio



Fot.omicrografias 23 - 2\ - Substituições em p l roxen los

23- Biotita substituindo ao pi roxenio
biotita do Serrote. Biotita, cìnza

za mai s claro, com reìevo e cl ì vagens

pêralelos; fi ìtro verde.

em nefelina sienito com

medio; piroxônio, cin-
marcadas. X 64; nicóis

nefeìina síeni-
cinza claro, sem

clivagem. X 32;

24- Arf vedsonita
to ocidental

cìivagem visíveì
n i có is pa ra le ìos

substituindo ao piroxênio em

com eudiaì i ta. Arfvedsoni ta,
; piroxênio, cinza médio com

I f iìl-ro branco.
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si02

Ti02

At 203

Fe0

Mn0

Mgo

Ca0

Na ro
Kzo

F

Total

O:F

Conposiçåo quínica

Cin¿as

1?8

z

4 ,24

9,88

22,l

4 '52
8,93

0,05

0,r8

I ,67

I,l4
97,91

-0,48

5,831

1,828

43,7

? ,21

8,72

9,50

2,17

16,5

0,02

0,21

r0,5

3,28

97.41

-t,58

6,505

L ,497

0,032

0 ,24?

I,18l
0,349

3,652

0,003

0,059

1.984

54,4

?.2,8

22,8

0.30

de biotitas de nefelina sien¡tos do Se¡rote

Con biotira

Tabela 54

Si

AI

314

m

4S,4

3.76

7 ,12

I ,40

3,05

l4,7

0 ,0ó

0,14

10,4

3,65

97 ,28

-1,53

Fórnula

6,,127

r,273

0.077

0,420

r,042

0,384

3,741

0,0¡0

0,041

I ,958

53,9

?3,7

2? ,4

0.31

AI

Ti

Fe

Mn

lrl g

Ca

Na

K

Mg

Fe+Mn

A¡

Fe+l'ln

z

38,1

3,ll
¡1,25

18,7

3 ,47

Il '9
0 ,01

0,04

9.92

t.48

97 .9ó

-0,62

estfutural

5,848

2 .09ó

0,358

2 ,399

0,451

2,?15

0,002

0,012

1,941

J5,4

27 ,4

0,5l
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311

ló ,8

2 ,80

9,80

zó, J

3,84

I,34

0,08

9,80

r,29

99,05

-0, s4

s.831

1 ,829

0,333

I,478

0,514

t ,968

0,0¿4

I,910

25,3

5r,2

25,5

u-ö/

0,501

2,902

0.ó01

2.089

0.008

0,0s5

I .935

z8,?,

z4,6

0,63

m

39, t

5, t7

8,58

2r,3

2 ,48

9.88

0,22

0,34

9,41

1,40

95,88

-0,59

6,177

1,595

0,37ó

2 .806

0.332

2,325

0,037

0,105

I ,894

32,9

44,5

2? ,6

0,57
F e +Mn+ Mg

38, S

z,93

9,9s

¿3,8

2,73

9,80

0, 13

0,50

9,55

1,88

99. s8

-0,79

5,948

I,814

0,341

3,07S

0,357

¿,259

0,021

0.088

r,885

30,1

4S,7

24 ,2

0,ó0
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Fe+ Mn
\\

\so
o7\

AI

Figura 56 - Diagrama Mg-(fe+Mn)-Al de bioriras de nefel
nitos. Fe = Fe(total) calcalado como Fe2+.
representêm porcentagem de átomos.

l- Nefelina sienitos cinzas do Serrote; 2- Nefeìina
com biotita do Serrote; 3- Nefelina sienitos hibridos.
lina sienitos cinzas do Anel Norte; 5- pseudoleucita
sieni tos; 6- Nefel ina sienitos ocidentais com fluori ta;
lina sienitos f inos do Anel Norte. As linhas unem zonas
tentes nas placas de míca.

Mg Fe*Mn

r na s te-
0s dados

s ien i tos
4- Nefe-
nef e lina
7' Nefe
coex i s -



Tabela 5S

composição quÍnica de biotitas de nefelina sienitos

si0 
2

Tio2
47203
Fe0

Mn0

Mgo

Ca0

Na ro
Kzo

F

Total

0=F

Si
A1

uíbr i dos

2n¿U

z

39 ,7
3,29
9,33

20 ,7
1,61

11,3
0,02
0 ,44
9,68
2,74

L

37,9
4,3r
9,11

24,g
2,05
I ,05
0,02
0,32
9,45
1,62

97 ,53

0cidentais
com fluorita

eqEuau

m

39,6
3, B0

10,9
20,2
2,35

11,6

0,12
9,78
1,84

99,19

-0,77

estrutural
5,979
t, gó0

0,410
2,57r
0,304
2,637

98,81

-1,50

6,105
I ,692

0,381
2 ,669
0,2r0
2 ,593

0,003
0,131
1,900

36,2
58,2
23 ,6

- 298-

Ti
Fe

Mn

Mg

Finos do
Anel Norte

E 
'1Ða L

m

35,9
3 ,6r

10,9
33,0
4,59
2,90
0,06
0 ,27
I ,26
0 ,49

100,96

-0,20

5, ó91

2,04r

0,432
4,397
0,619
0,687

0,010
0,095
1, B7g

8,9
64 , g

26,3

-0,69

Fórmu1a

5,981
1,701

0,513
3 ,2BZ
0,275
1 , ggg

0,003
0,099
1,909

26 ,5
49 ,7
23 ,8

Ca

Na

K

Mo' 'è,

Fe+Mn
A1

Fe+Mn
FË;ffiFrg o, s3

0,036
r ,902

ac 2JJ,J

38,5
26 ,2

0,65 0,52 0, gg



sio?

I io2

At ?01

Ite0l

Mn0

ùlgO

Ca0

Na ro
Kzo

lì

Total

O :, l.-

)i P,;ì

44,5 40,:;

2,6-< 2.7''

8,7s 8,97

10,4 16,I

3 ,60 5 ,02

14 ,4 tL,2

0,07 0,0rt

0,07 0,t0

10,02 9,87

1 )Ê 1 ?)

96,7i 96 ,53

-0,94 -0,55

l'abc I a S(r

tìomposiçâo quínrica <ie biotitas cìe l¡eIelin¿ sienìtos r inzas clo ¡\nel No¡tc

1J2 55r'
tÈ nì

59, ó 39,4

2,8? ¿,27

10 ,6 t2,4

t7 ,7 18 ,3

4 ,28 2 ,04

r I ,I 1.3,I

0,04 0,03

0 ,23 0,07

9,55 9 ,92

1,80 I,77

97 ,7 2 99,30

-0,7ó -0.74

Si

Aì

AI

Ti

Fe

ù{n

i\lg

ó, ó05

1,395

0,Ì34

0,295

1,292

0,+52

3, r93

0,0ìl

0,0lE

I ,896

49 ,4

27 ,0

2J,ó

0,35

zlt]'

42 ,8

j, r0

9,05

¡¿rÕ

3 ,23

12,6

0,01

0,04

9,70

2,35

95,68

- n aq

ó,5r0

1 ,490

0,132

0,3s5

|,624

0,415

2 ,852

0,002

0,011

I,88t

43,8

3t,3

t4,9

0.42

6,238

r,ó35

0,322

) ì o?

0.658

L,5/)

0,013

0,031

t.948

36,4

40 ,4

23 ,2

0.51

C¡

Na

K

Ilg

F e +l'f lr

At

Fe+lVn

zfit

40,0

3,ó8

o ))

18,7

3,33

9,40

0,04

0,{5

9,59

95,43

-0,ó0

6,267

1.70r

0.453

2,449

0 ,442

2,I94

0.007

0,01ó

r,916

32,3

42,6

25. r

0.57

ó,07r

1,9i5

0,325

2,270

0,555

2 ,535

0,007

0,069

I .86ó

54 ,I
38 ,8

26 ,4

0 .53

36,.i

3,28

8,ó8

?q q

ó.10

5 .08

0 ,06

0,03

9, l4

0,48

94,65

-0,20

ó,011

r,oy5

0,408

7 <41

0,855

t,2s4

0,0ì0

0,0ìì

r ,930

17 ,l
59,8

23 ,1

0.78

FórmuIa estrutur¿rl 2

5.89r

2 ,109

0,074

0,255

z,290

0,258

2,92s

0,005

0,020

1,892

38 ,2

33,5

?a c

0..1r
Fc+Iln+\1Ê

35,1.

5,96

8,70

28,9

4, 14

4,02

0.04

0,03

I ,22

0,25

94,33

-0,11

5,893

r 7lô

0,499

4,046

0.58i

r,004

0,007

0,01t

r,972

13,ó

63 ,0

23 ,4

0 8l

35,6

4 ,0ó

8,ó5

30.7

3,34

3,53

0,ù5

0,03

I,tI

0,20

95,27

-0,08

5,918

1,697

0, s08

4.275

0,471

0.876

0 ,009

0,0tr

I ,935

r.2,0

64,8

23,Z

r'ì.84

I
NJ
(o
(o
I
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titas a ferro-biotitas pobres em Fe (Tabela 56, cols" 1 a 6) en-
quanto que as de cor vermelha e pleocroÍsmo fraco são ferro-bio-
titas titaníferas com teores de MgO entre 3 e Seo (Tabela 5'ó,

cols. 7 a 9). A Fig. 56 ¡e 4, ilustra as principais característi
cas químicas das biotitas dessas rochas.

4, P:eudoleucita nefelina sienitos. Nesse fácies
as biotitas aparecem tanto na matriz, como nas pseudoleucitas.Na
matriz, apresentam-se como cristais de até 1,5 ilfi, comumente zo-
nados, e, ãs vezes ! com zoneamento concêntrico ( Fotonicrografia
2I) , e também na forma de placas finas nos agregados de clorita
e opacos pseudonorfos de piroxênio (ver itens 2,2.I e 5.5). As

maiores mudanças na cor e no pleocroísmo são vistas nos cristais
zonados. onde se reconhecen duas zonas principa.is, uma de cor a-
marelo-marrom e pleocroísmo intenso, e outra marrom- avermelhada
a vermelha e pleocroísmo pouco marcado. As micas dessas rochas
são todas ferro-biotitas com teores moderados de Ti e quantida
des muito variáveis de Mn (Tabela 57). Ern algumas amostras, o

aumento no conteúdo de FeO é acompanhado por uma elevação
teor de 41r0, e diminuição de MnO (arns. 4828,4BzEE); em outros
casos, a relação ê inversa (am, 539), As variações quínicas des-
sas biotitas em função clos parâmetros Mg-(Fe+Mn)-AI estão repre-
sentadas na Fig. 56 ¡e 5.

5. Nefelina sienitos ocidentais com fluorita. Nes

sas rochas a biotita 6, na maioria dos casos, o único silicato
máfico presente; o mineral ocorre em proporções que raramente u1

trapassam a Zqo modalf associado a grãos opacos e titanita. As

placas de biotita, de até 2,5 mm , possuem cor marrom algo aver-
nelhada, com marcado pleocroísmo, e são em geral quimicamente ho

mogêneas; trata-se de ferro*biotitas titaníferas (Tabela 55,co1.
3; Fig. 56 ne 6).

ó. Nefelina sienitos finos do Anel Norte. As bio-
titas ocorrem na

rom- ave rme thada ,

dos piroxênios.

forma de placas finas, homogêneas, de cor mar-
associadas a grãos opacos I e também no interior

Trata-se de ferro-biotj.tas manganesíferas e tita

no



sio2

Tio2

At 203

FeO

MnO

Mgo

Ca0

n"a 
rÒ

Kzo

Tota I

O=F

Si

ÂI

.156

H

37,r

I,6t

10 ,3

22,a

3 .17

1l,6

0,01

0.08

9,4S

I,ó8

97 ,0

-0,70

5,857

1.917

0.192

2 ,908

0 ,424

) 119

0,002

0,02ó

r .905

54,Z

41 . B

24 ,0

0. s5

Tabela 57

Cornposiçâo quínica d<: biotitas de pseudoleucita nefelinã sienitos

m

37 ,7

2.59

12.0

2l ,8

z,76

1r.7

{.01

0, 13

9.54

r .29

99,52

-0,54

5,733

2,155

539 48288
zzzz

37 ,2 35,4 3? ,5 37, I 34 ,3

2 , s6 3,30 ). ,34 ¿ ,1¿ 2 ,81

rI.3 9,15 10,9 t0,8 r3,r
23 ,1 51 ,0 zt ,9 24 ,2 32 ,2

2,91 6 ,24 z ,82 ?.99 0 ,67

10.ó 4,22 lt.ì il,z 3.97

0,0l 0.02

0,08 0,02 0,19 0,I2 0,r5
9,87 9"4ô 9,73 9,47 9.02

r.41 0,28 i,30 0.95

98 .93 99 ,0o 97 ,7 I 9t,2S 96-,74

-0, s9 -0, 12 -0.55 -0.40

AI

Ti

Fe

Mn

li,fg

Ca

Na

À

litg

Fe¡ Mn

Al.

Iìe.l.'ln

s ,7 59

2 ,06 t-

0,29ó

2,766

0,355

2,646

0,002

0 ,039

I,850

33,4

39,4

)1 )

0,54

55,3

z,4L

15,0

37,2

1,07

0,87

0 ,04

I,rl

97,00

5.747

1,147

0.275

3 ,00ì

c.383

2 ,459

0,025

r qq7

42 ,8

2ô.I

0,5tr

irórnula estrutural

5,852 5,787

1 ,999 1 .984

l:e+Mn+Ì\18

z

36 ,3

2,35

11,4

23 ,4

3,00

9,87

0 ,0ó

0.tr

9,48

I ,42
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rríferas (Tabela 55, co1.4; Fig. 56 ne 7)

6.1.4. Conteúdo de annita das biotitas de nefelinas sienitos de

Poços de Caldas

Como na maioria dos trabalhos recentes sobre bio-
titas, procura-se representar o Fe (tota1) cono FeZ* e tomar o

parârnetro (Fe+Mn/Fe+Mn+Mg) como indicador aproximado do teor de

annita. Essa prâttca serve apenas para estimar os valores de an-
nita, €ffi particular nas micas mais ricas em Fe3*, e nas quais se

dâ a fornação da molécula de oxiannita, KFe2*F"3*A1SisO1Z ( Wo-

nes e Eugster, t9ó5).

A Fig. 57 mostra que as biotitas analisadas abran
gem um intervalo relativamente grande de conposição (30 at6 96eo de

annita). As maiores variações ocorrenì nos nefelina sienitos cin
zas e com biotita do Serrote (annituS0 _67), nefelina
cinzas do Anel Norte (annitars_gq) " pseudoleucita nefelina sie-
nitos (annitarO_96). Nas rochas desses corposr zorras adjacentes
inteïpenetrantes de mica apresentam diferenÇas de at6 35eo no con

teúdo de annita.
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Relações entre o teor de annìta, a cor e o pleocroísmo das bjoti
tas

As maiores mudanças na cor e no esquema pleocrói-
co das biotitas acham-se relacionadas com variações no conteúdo
de Fe e Mg. As biotitas muito ricas em Mg (annltu3.) são de cor
amaïelada e pleocroísrno fraco; este torna:se mais intenso nas mi

cas com annitus'*ó0,sendo o esquema pleocrõico o seguinte:o = 2
marelo a arnarelo-alaranjado, y = marrom a marrom-avermelhado. As

biotitas que apresentam teores elevados de Fe (annitar. ou nais)
exi.bem cores mais fortes, marron avermelhada a vermelha e t con-
seqllentemnte, mudanças pleocróicas menos marcadas. De outra par-
tê, é evidente que o esquema de cor depende fortemente das varia
ções no conteú<io de Fe'', Mn e Ti, alén das diferenças na razão

)t

Fe' ' :Mg (Rimsaite, 196 7) .

sienitos
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Figura 57 - Variação dos eìer¡entos químicos nês biotitas de nef e
ìina sienitos, em função do parâmetro Fe+Mn/Fe+Mn+Mg-.

Fe= Fe ( tota I ) ca ì cu I ado como Fez+. 0s dados são em átomos por
fórmula, exceto os de F que representam a porcentagem desse ele-
mento nas análises quimicas. Nefeìina sienitos cinzas do Serrote
(+) ; nefelina sîenitos com biotíta do Serrote (0 ); nefelina sie
nitos híbridos (A) ; nefelina sienitos cinzas do Anel Nort" (o) ;
pseudoleucita nefelína sienitos (o) ; nefelina sienitos ociden-
tais com f luorita (¡); nefeìina sienitos finos do Anel Norte
(A) . As linhas unern zonas coexistentes nas placas de mica.
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6.1"5. Considerações petrológicas

0s dados apresentados em pãginas precedentes de-
monstram que as biotitas dos nefelina sienitos investigados pos-
suem características particulares. Por um lado r variações gran-
des na Composição química e, por outlo, Zoneamento peculiar na

maioria das rochas . '

A interpretação petrológica da textura e do qui-
mismo das biotitas deve ser feito no contexto mais anplo das con

dições de cristalização dos nefelina sienitos. Com esse propósi-
to em mente , 6 fe ito a seguir um resumo da seqtlência de cr j-stali
zação das micas nos vários corpos de nefelina sienitos e das ca-
racterísticas químicas gerais desses minerais, comparando-se os

dados obtidos com os de biotitas de nefelina sienitos da litera-
tura.

Seqüônc'i a de cristalização de biot'i tas de nefeljna sien'i tos
Poços de Caldas

As biotitas , particularrnente as ricas em ferro, a

presentam-se intersticiais aos minerais félsicos; por outro 1a-

do, exibem relações complexas com os piroxênios, opacos e titani
ta. O quimismo e algumas feições texturais sugerem que as rnagn6-

sio-biotitas são de cristalizaçáo inicial, enquanto que as ferro
-biotitas das placas zonadas ou das que substituen piroxônio são

tardias (ver discussão adiante sobre "biotitas e fO2"). Nos nef?
Lina sienitos híbr,'idos, os raros cristais de biotita são de f or-
mação posterior aos opacos, estando. porén, marginalmente inter-
crescidos com a titanita (ver item 5,7.6;.4 biotita dos nefeLtna
sienitos finos do AneL Norte é posterior ãs zoîas externas dos

piroxênios, constituídas de egirina-augita, e também aos opacos.
Nos nefelina sienitos cinzas e nefelina sienitos com biotita do

Serrote, as rnicas mai s magnesianas (por exemplo, âflr. 374 , Tabela
54, co1.3) encontram-se texturalmente associadas aos piroxênios e

grãos opacos, sem que no entanto seja possÍve1 estabelecer- se

a ordem de cristalização desses minerais; entretanto, as micas

-304-
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que substj-tuem o piroxênio (Fotomicrografta 23) são mais ricas
em Fe ( con pelo menos 60eo de annita). Nos pseudoLeucita nefeLi_
na. sient,tos, as relações texturais são ben nais conplicadas. Bio
titas exibindo forte zoneamento (annita Sg_g3l ocorrem na matriz
das rochas associadas aos opacos, con os quais'estão parcialmen-
te intercrescidas. Por outro lado, o mincral também é visto for-
mando 1âninas finíssimas, e na condição de pseudonorfos de piro-
xênio, agora converticlos em agregados finos de clorita e opacos,
com raros relictos de egirina-augita. 0s piroxênios se converte-
ram em clorita e opacos provavelmente como resultado do aumento
da PfIZO durante os estágios magmáticos tardios; nesses pseudomor

fos, a biotita concentra-se sobretudo nas bordas, sendo portan
to, de cristalizaçáo tardia. Nos nefeLina sienttos cznzas
AneL Norte, as biotitas (predominantemente annitu50) acham-se as

sociadas aos opacos , piroxênio, titanita e outros minerais ; quan
do zonadas (annit^35_57: Fotonicrografia ZZ), as zonas ricas em

Mg (annituSS_qì exibem evidências de reabsorção, enquanto que

as enriquecidas em Fe são de cristalização posterior, adaptando-
-se aos contornos dos pì.roxônios. Algumas placas lsoladas de bio
tita (annituZS_g+) estão presentes no interior de agregados de

grãos opacos, ou ainda incluídas no piroxênio. Nos nefeLtna sie-
nitos ocidentais com fluoríia, sem piroxônio, as biotitas (anni-
tuSZ) estão associadas aos opacos,

Variações nos conteúdos de Sj, Al, Ti, Mn e F com respeito
teor de anni ta das bi oti tas

As biotitas dos nefelina sienitos de Poços de Ca1

das pertencen ã série flogopita-annita-oxiannita (Er,rgster e tVo-

nes, 1965) . As modif icações na relação ìvlg:Fe são diferentes para
cada corpo de nefelína sienitos, porém, eil conjunto, abrangen um

campo compos icional qur-. r¡ai de annita-O a annitug6 . Essas mudan-

ças no teor de annita estão acompanhadas tambõm por variação nos
teores de Si, Al , Ti, Mn e Ir, como se discute em seguida.

SL. A observação das Tabelas 54 a 57 e da Fig. 57

mostra que existe uma relacão inversa entre o conteúdo de Si das

do

ao
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de annita. ALém disso, observa-se cl.aranente
todas as micas analisadas, as dos nefelina
Anel Norte são as mais ricas ern Si, enquanto

baixos aparecem jurto ao pseudoleucita nefeli-
variações comportam-se de forma análoga ãs

AL, Todas as nticas analisadas possuem teores bai
xos de A1ZOj, entre 7,7 e 13,3%. Em gera1, A1 e Si variam invel
samente. As fórmulas estluturais calculadas na base de 22 oxig9
nios apontam pala uma marcada deficiência de 41, assim que comu

mente Sr + A1 < 8; constituem exceções as nagnósio-biotitas ri-
cas em Si e pcrtadoras de algun A1VI (Tabelas 5ó, col. 1,4 e 5;

54, co1. 1 e 3). Esses resultados analíticos são, entretanto,al
tificiais, uma vez que são afetados por mudanças no cálculo das

proporções catiônicas, dado o desconhecimento das relações Fe2*
1+: FeJ- ", por conseguinte , do oxigênio total na fórmula verda

deira. Problemas idênticos foram levantados por ocasião da anâ-

lise do grupo dos piroxênj"os (ver ainda Vj.eten e [{amm, 1978) .

Uma discussão mais detida do assunto pode ser feita para as big
titas dos pseudoleucita nefelina sienitos. Apesar de os teores
de A1 dessas micas serem dos mais elevados, as concentrações de

Si são baixas, al6m de constantes (ver Fig. 57). conduzindo a

uma relação Si:41 (ou Si:R3+) sistematicantente menor que 6:2.Es
se déficit de Si nas camadas tetraédricas condiciona a prováve1

existência de carga negativa, compensada por um exceSSo de car-
ga positíva nas camadas octaédricas e ingresso de Fe3* nas posi

ções tetraédricas. Conseqì.ienternente, é possíve1 inferir-se com

Tazoáve1 certeza que essas biotitas ileven conter teores apreci4
veis de l,e3* octaédi:ico, com ccmposição g1oba1 do tipo das 1epl

domelanas (Foster, 1960) '

piroxônios dos mesmos corpos ( ver iten

1'¿. 0s teores c1e Ti nostram-se moderados, entre
0,2 e 0,5 -atomos, e nais olt nìenos CaTaCteríSticos pala cada cor
po de nefelina sienitos; os teores mais baj.xos estão presentes
nas micas dos pseudoleucita nefelina sienitos.
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lLrL. Ëmbora con variações Inarcantes, o teor de lt{n

e elevado nas biotitas, e em geral superior ao de Ti (Fig. 57 ).
Exlste, pelo menos etn al.guns CaSos, uma relação direta entre o

conteúdo de lvin e o teor de annita, cono se observa sobretudo nos

cristais zonados dos nefel ina sienitos cinzas' do Serrote e cin
zas do Anel Norte. Nos pseudoleucita nefelina síenitos, os teo-
res de Mn são variáveis. en particular nas biotitas com teores
de anníta mais elevados.

F. Este elemento está presente nas biotitas subs-
tituindo o grupo (0H) , substituição essa facil itada pela maior
proporção de Fe , como se nota na Fig. 47 

"

Comparação do quì m j smo das m'i cas das rochas de Poços

com o de bi oti tas de outros maci ços a I ca I i nos

Ainda são poucos os clados químicos sobre bioti-
tas de cornplexos alcalinos em gera1, e de nefelina sienj-tos em

particular (Nash e Wilkinson, 1970; Mitche11, I972; Powe11,1978;

Nfitchell e P1att,1982; Rock,1982: Stephenson e Upton, 1982, €r
tre outros). Nos complexos citados na literatura, ocorrem bj-oti-
tas en praticamente todas as rochas, desde as máficas (lamprófi-
ros . gabros , essexitos , na1 igni tos , shonkini tos) até as f61s icas
subsaturadas olr supersaturadas (nefelina sienitos vários, monzo-

nitos, granitos alcal,inos, etc.). As mudanças composicionais são

todavia muito contrastantes. Por exemplo, no rnaciço de Kûngnât

Fjeld na Groelândia, observa-se que as biotitas cornuns aos dife-
rentes tipos 1ito1ógicos variam desde magnésio-biotitas (anni-
tarl), em diques j.niciais de gabros, até ferro-biotitas
ricas em Fe (anniaugg), em granitos alcalinos tardios (Stephen-

son e Upton , \9BZ) , Por outro 1ado, a maioria das rochas do conì

plero alcalino de Monchique en Portugal (1amprófiros, essexitos,
malignitos e nefelina sienitos vários) possui- biotita de conposi

ção pouco variada (annit"Z0_35 ; Rock, 1982) .

de

Os nefelina sienitos cle Poços de Caldas, não obs-
tante a sua monotonia petrográfica, exibem mudancas notávej-s na

Caldas

nruito
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composição das bj-otitas, er termos da relação Fe:Mg. Registre-se
que em apenas um corpoi o dos nefelina sieni-tos cinzas do Anel

Norte, as micas pasSam de annita* a annit^g4, um intervalo Com-

posicional pouco diferente do obtido para o conjunto de tipos li
tológicos diversificados de Kungnat Fjeld (Stephenson e Upton,

1982), As variações observadas nas rochas de Poços de Caldas são

devidas em grande parte ao marcado zoneamento presente nas micas

de praticamente todos os tipos faciológicos (ver iten Ó.1.3). Es

se ê outro carâter específico dos nefelina sienitos de Poços de

Caldas, Taramente mencionado na literatura para rochas alcali-
nas feldspáticas (Mì.tchel1 e P1att, 1982) , porórn comllm em carbo
natitos e rochas associadas (Heinrich, 1966; Rimsaite, l9Ó9; Fer

guson e Currie, 1970).

A composição geral das biotitas estudadas, em ter
nos dos teores dos diversos elementos, e compatíve1 com a colLs-

tante da liteTatura (ver tarnbéln Foster, 1960) ; salientan-se prin
cipalrnente'os baixos teores de A1 e as quantidades provavelmente
significativas de Fe3* nas variedades mais ricas em Fe tota1" Os

teores de Ti são moderados I menores que 0 ,5 átomos , e o lr{n acha-

-se presente enì qllantidades muito variáveis, em alguns casos maio

res que 0,8 átorno. Nem C1 nem Ba foram detectados nessas micas.

Re ì ação Fe: Mg nas b i otj tas . f0Z

A comparação do quinismo de piroxênios e biotitas
revela algumas características interessantes.

Tome-se cono exemplo o caso dos nefelina sieni-
tos cinzas do Anel Norte e nefelina sienitos con biotita do Ser-

rote. Nestes ú1timos, os pì-roxônios são em n6dia enriquecidos en
)+

Mg (MgS_ 2gFe¿** lvlnr_12Na6S_gZ) " 
coexistem com magnésio-biotitas

ou ferro-biotitas relativamente ricas em Mg (annitar' -67) , Nos

nefelina sienitos cinzas do Anel Norte, os piroxênios são pobres
)+

em Mg (Mgf_SFe'- + Mn6_ZSNaTO_gS) " coexistem com biotitas cuja
composição, embora variáve1r mostra-se rica em Mg (annita<60),As
relações texturais entre esses dois milrerais indicam que, mtrito

provavelmente, as biotitas com maioîes teores de Mg cris taiiza
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ran-se antes dos piroxênios ou mesrno sinultaneamente, dando- se

em seguida a formação de biotitas com teores mais elevados de

Fe total e Fe3*, que en parte substituem ao piroxênio. Nesses

estádios tardios da crj-stali zaçáo, ainda rnagrnática, a biotita é

o único mineral a incorporar tanto i\fg como Fe3*. As micas zona

das com contatos bruscos entre zonas de diferente composição, a

liás feição comum na nraiorj.a dos corpos coilt biotita, Inostran in
clusive eviclências da existência de reabsorção das micas ricas
ern Mg, previamente ã cristalização das ferro-biotitas (Fotomi

crografi-a 22),

Igualmente interessantes são as relações textu
rais das micas presentes na tÃatriz dos pseudoleucita nefelina
sienitos. Nestas rochas, a orclem prováve1 cle cristalizaçáo dos

máficos 6 a seguinte: piroxênio inicial + biotita zonada * p1

roxênio tardio, en parte contenporâneo com a biotita. 0 zonea

mento das micas 6 ãs vezes concêntrico, com "núc1eos" magnesia-

nos e "bordas" ricas em Fe (tanto Fe total como Fe''); a pasSa-

gem entre elas é muito rápida, aparecendo apenas delgadas " zo-

nas de transição" de quimisrno variáve1.

Torna-se difíci1 conciliar as características a-

cima mencionadas com uma interpr.etação baseada unicamente

composição dos 1íquidos nagmáticos residuais. As considerações
precedentes mostram que, una vez coexistentes piroxênios e bio-
titas, o Mg ingressa prefelencialnente na biotita, enquanto que

o Fe, principalmente como Fe3*, se incorpora ao piroxênio.

Os trabalhos experimentais de Wones e Eugster

(1g65) denonstram a importância cia fOZ durante a cristaLização
das micas, na presenÇa de sanidina e nagnetita. ìUantendo- se

constantes a T e a PHZO, u composição da biotita depende forte-
mente da lOZ; o conteúdo de annjta (praticamente sem oxiannita,
dadas ãs condições de "buffer") aunenta rapidamente com a dini-
nuição da fOZ (Fig. 54, item 5.7.4). Por outro lado, a dininui-
ção da T com fOZ constante ou crescente favorece a incorporação
do lvlg nas micas . Ass in, o abaixamento da T e da f O.z propic ia a

na



f ormação de biotitas com teores maiores de Fe :Fe+lvig.

os resultados obtidos no trabalho referido acima

podem ser aplicados, pelo menos tentativamente, para os nefelina

sieni-tos investì-gados , cu-i a paragêllese não é rnuito diferente da

quela presente nos experimentos, uma vez que os nefelj"na sienitos

com biotita possuem magnetita cono opaco freqtlente, aj-nda que pog

co abundante. Do exposto é possíve1 concluir-se o Seguinte:

1) as micas mais magnesianas, anteriores ou contemporâneas ao pi-
roxênio, cristalj-zam-se num ambiente de alta fOZ, nestas condi

ções, o lt{g entra preferencialmente nas nicas. enquanto que o

Fe, sobretudo como Fe", é incorporado ao piroxênio;

2) aS micas tardias, posteriores ao piroxênio, ao qual substituem

ern parte, cristalizam-se sob condições de T e foz mais baixas.

tornando-se de-ssa forma mais ricas em Fe;

3) ¿rS mudanças bruscas, ou muito rápidas' no zoneamento das bioti
taS, passando de magnesianas a ferroSas , acompanham a diminui-

ção da T, e resultarn proVat¡elnelrte de variações bruscas

foz (e Puzo?). o zoneamento das micas acha-se condicionado a

fãiot", gããfógicos diveïsos, como perda c1e voláteis por possí-
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fendas e fraturas, etc" Esses tópicos serão discutidos no capí-

tulo seguinte.

6.2, ANFIBÓLIOS

veis explosões vnlcâniCaS, "abeïtura" do sistema atraves

Os anfibó1ios são minerais encontrados apenas es-

poradicamente nos nefelina sienitos de Poços de Caldas" 0corrern

subordinadamente aoS piroxênios, com oS quais guardam na ni¿rior

parte das vezes relações de substituição. Aparecem colllo duas varicì

clades texturais distintas , a mais comum senclo um anf ibó1io par-

cial ou totalmente incluído enr, cristais de piroxênio. A segunda

variedade acha-se restrita aos lujauritos I dos corpos lujauríti-
cos ocidental e oriental; neSSas ÏochaS , o nineral aparece nA for

na

de
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ma de gt'andes cristais poiquilíticos, de contorno irregular e to
talmente j-ntersticiais , de evi.dente cristal j- zaç7ao tardia, porém

em quant idades não Superiores a 0 , 1-0 ,2ea modal . Nas duas opoltu-
nidades as propriedades ópticas são semelhantes, em particular o

pleocroísmo, cn = verde-azulado e Y = verde-amalelado c1aro. Em

alguns casos obseïva-se zoneanento óptico, ao qual correspotrden
pequenas variações no quimismo.

6 .2.I. Estrutura

A feição estrlrtural característica dos anfibó1i-os
é a presença de cadeias duplas de tetraedros de (Si,A1)04, que

se estendem indefinidamente na direção do eíxo c da cela unj.tá-
ria (Fig. 58a). Nessa direção, as cadei¿rs acham-se formadas por
anéis sucessivos de seis tetraedros, clos quais quatro deles con

partilhan três dos seus vértices, como nas nicas (Tf na Fig.58a),
enquanto que os dois tetraedros laterais possuem dois veírtices
livres (T Z na Fig. 58a). No centro dos anéís, e no plano dos ox_i.

gênios apicais, encontram-se os ânions monovalentes dos anfibó-
lios (Oll, F, e C1). Pares de cadeias acijacentes na direção aproxi
ma<1a clo ej-xo a apresentarn seus oxigênios apicaís dispostos fren-
te a frente e ligados por cátions divalentes e trivalentes de ta
manho méd j.o, entre 0 ,53 e 0 , B3, denominados cátions do tipo C

1t(Mg, Fe'', Mn. 41, etc.. Leake" 1978; Hawthorne, 1981), que ocu-
pam posições estruturais M1 , NiZ e lr'1, com coordenação octaédrica
(Fig. 58a). Nas partes mais externas dos elos do par de cadeias,
situam-se os cátions de tipo ll (Na, Ca, e outros) de maior tana-
nho, ocupando os sítios NI+, com número de coordenação 6 a 8

(Fig. 5Ba); esses cátlons proporcionam as forças de atração ne-
cessárias para a união dos pares de cadeias t¡izinhas.

A estrutura dos anfibót¡-os pode ser nelhor visua-
Iizada na Fig. 58b, considerando que consiste em unidades ou "ti
dulos",trazendo uma camada de cátions octaédricos entre dnas te-
traédricas, ligadas lateralmente ent zrg-zag pelos cátions de ti-
po B con coordenação 6 a B, Entre os vários módrilos existen cavi
dades que podem estar vazías ou ocupadas por cátions grandes ; são



-3r2-

T
c

a

al

2),
nú
de
ì0

:.o
taT

-el
mo:
en-
pe-
es-

-.. - 
Iqud r pcr Lciluti

dos anf ibólios

eprodução de Hawthorne, lgBl)
nação ietraédrica; M(l), M(
octaédrica; m(4): cátions com
espaços vazios entre os pares
or cát i ons A, com coordenação
icais; o(4) , o(5), o(6), o(7)
(3) podem estar parciaì ou to
ou 62-. b) Projeção segundo o

ão de Came ron e Pap i ke , 1979)
s por uma camada octaédrica
ombreada), unidos em zig'zag
azios entre os módulos podem

a

o

¡'r 1l ! - -anI lf)o I lu5,
, entre eles

\
Co
Ò

Estrutura C2/n dos
maioria dos grupos
ca ì i nos .

no pìano (loo), (r
cãtions com coorde
s com coordenação
denação 6 a B. 0s
m estar ocupados P

O(2): oxigênios ap
ais, As posições 0

ês por 0H-, F, Cl
ráf ico c (reproduç
dulos" constituído
raédricas (parte s

M(4) , 0s espaços v
por cátions A.

Figura 58

a) Projeção
T(r), r(2) ;

M(3): cátion
mero de coor
cade ias pode
a 12. 0(l),
xigênios bas
mente ocupad
xo c r i s ta 1og
tando os "mo
tre duas tet
los cãtions
tar ocupados



as denominadas Posições A (Na

a I2.

6,2.2. Química e nomenclatura

Dada ã complexidade estrutural e química dos an-

fibó1ios, e a irnpossibilidade de correlacionar-se adequadanente

as propriedades 6pticas com a composição qttímica, opta-se nos

trabalhos mais modernos por classi-ficar os anfibólios con base

na química cristalina (Leakg 1978; Hawthorne, 1981; Robinson

et.aL., f 9B2).
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e K) com número de coordenação 10

onde A: Na,
1t

Fe"' e lvlg) ;

A fórmula geral dos anfibólios e a seguinte:

As fórnulas dos anfib6tios são calculadas na ba-

se de 24 ânions (0, OH, F, Cl) quando conta-se com análises co!
pletas, ou então, na base de 23 oxigênios, para o caso de análi
ses incornpletas (Borg, 1967) '

Ao-r Bz cs Ts

B: Na, Ca (e .
7+

r\19. Fe- , Mfl,

K;

C:

baseia-se
Na) , que

definidos

ozz (oH, F, C1) 
2

em menores proporções, também
7t

41, Fe"' , Ti (e outros) ; T: Si ,

Uma proposta geral de classificação (Leake,1978)

nas proporções dos cátions B mais inportantes (Ca e

Ferro-Magnésio-Manganês anfibõlios (Ca

Anfibólios cálcicos (Ca

Anfibólios sódico-cálcicos (Ca

Anfibólios alcalinos

na estrutura ocupam as posições M4. 0s grupos

denominam-se c1a seguinte maneira:

Essa primeira divisão permite classificaçoes pos

teriores, mais detalhadas, eil função das proporções c¿rtiôllicas

Mn,

A1 .

*a)n

^a) 
u

*a)e

NUB

< L,34

1 ,34; NaU<0,67

1,34; 0,67 1Na < 1,34

I .34

ASSlM



presentes em outras Posições'

Os anfibó1ios de inteïesse no presente trabal'ho

são os alcalinos, que se subdividen en glaucofânio-riebeckita e

eckermannita-arfvedsonita, segundo qr-ral o teor de Na + K naS posl

ções estruturais A, t'al como iltrstra a Fig' 59 '

Por outro 1ado. adjetivos
nome do anf ibó1io permi-tem ident if icar as

Ti, Mn, etc. (Leake, 1978).

Cãlculo da fõrmula estrutural dos anfibõlios

Não existe lnaneira adequada de Se conhecer a veT-

dadeira distribuiçãor9or li.t,o"t 
na cela unitârla dos anfibó -

lios se a relação Fel*:Fer* ê desconhecida. Com efei-to, o quinis

mo dos anfibólios 6 tão complexo que praticamente qualquer esquq

ma de cá1cu1o permite sati sf azer as condições ct'istalocr.uínticas

do mineral. Esse argumento é melhor entendido quando se consj-de

ra que FeZ* encaixa-se nas posições B e C (ver fórmula geral)'Se

for processada qualquer mudança no estado de oxidação do Fe por

meio de cálculo, o Fe3* simplesnente ocupará as posi-ções c' di-

minuindo com tal arttfício o conteúdo de FeZ* en C e' eventual-

mente, também em B. Paralelamente, deve-se lembrar que oS sítios

A poden estal totalmente vazios (ver fórmula geral e Fig' 58a'b)'

ConseqLientemente, variações na relação Fe2*, Fe3* afetan também o

teor de Na nas posições B, havendo sirnplesmente uma transferên

cia de Na de B para A (para discussão nais completa do assunto ,

veï Robinson et aL., 1982).

No presente trabalho, aS fórrnulas estruturais fo-

ram calculadas na base de 23 oxigênios. assumindo-se todo o Fe

como FeO. Para poder obter limites extremos. aj-nda que irreais 
'

na composição dos anfibó1ios, algumas fórmulas estruturais fo-

ram também calculadas com o Fe total como FerO, (ver Robinson et

aL., 1982).

-3I4-
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6,2"3. Quimisrno de anfibólios de nefelina sienitos de Poços de

Ca1 das

Em geral todos os anfibótios de nefelina sietii-
tos, portadores de feições ópticas semelhanteS, aplesentam qui-
mismo relativamente unlforme, independentemente das característi_
cas texturais do mineral. Nos 1r-rj auritos I . os anf ibólios são in
terstici.ais e exibem um frAco zoneamento químico. Nas rochas de

outros corpos, efl particular, dos nefeLina sienitos com

lita do Serïote, nefelina sienitos oci.dentais com eudialita e

chibinitos de Botelhos e do corpo lujaurítico ocidental, o mine-

raI ocoïre no interior dos cristais de pi.roxênio prismático comc

"áreas" cle contorno irregular, efl cristais nuito pequenos inter:
ticiais ou ainda em grãos maiores penetrando o piroxênio (Fotoni
crografia 24) . A interpretação mais procedente é a de qlre o anfi
bö1ib tardio encontra-se substituinclo o piroxênio. Nos ne_felina
sienitos finos ocidentais, o atlfibó1io ocupa os núc1eos dos pe-

quenos prismas de piroxênio.

As anâ.Iises de microssonda dos anfibõlios dos cor
pos acima citados, exceção feita aos nefelina sienitos finos o.i
dentaj.s (ver Apêndice) , integran as Tabelas 5B e 59 , j untn*",ttã
com as proporções catiônicas. Nelas verifica-se que o quirnismo

dos diferentes anfibõ1ios é nuito semelhante, pernitindo uma dis
cussão conjunta das suas principais características.

Os anfibó1ios dos nefelina sienitos são alcalinos,
com maís de 6,5e0 de NarC e mais de 2,\qo de KZO, além de teores
baixos de CaO e A1r0r. Adicionalmente, mostram-se rel¿ttivantente
ricos em MnO.

A identificação do tipo de anfibólio pode ser f"l
ta utilizando-se a aproximação nencionada em páginas prececlen-

tes, segundo a qual o Fe total da aná1ise 6 calculado prinreira-
mente como Fe2* e, mais tarde , cono Fe3*. Esse proceciimento per-
mite indicar quais são as ocupações máximas e mininas nas posi-

1L

ções A, e quais os valores limites da relação lvig/Mg + Feo'. Na

eurii"a
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Tabelã 60 expõe-se o cá1cu1o feito para uma aná1ise de anfibó-
1io de lujaurito I; a distribui.ção dos cátions é realizada se-
gundo critérios cristaloquímicos evidentes a partir da fórmu'-
1a geral indicada previanente. A ocupação máxina e mínima de câ

tíons em A é de 0,98 e 0,74, disso resultando que o mineral per
tence ã s6rie eckermannita-arfvedsonita (Fig. 59). Por outro Ia
do, o A1 aparece em teores muito baixos e , muito provavelmente ,

concentrado nas posições tetra6dricas. 0 teor mínimo de Mg/ IVg

+ Fez+ é de 0,46, com F"aoa"l = FeZ*, enquanto que a relação
F"3*/Fe3* + A1 possivelmeni"^s"tá maior que 0,5. Devido portan-
to ao teor relativamente elevado de Mg, e ã presença constante
de quantidades apreciáveis de lt{n (entre 0 ,3 e 0 ,8 átomo por fóI
rnula padrão), pode-se identificar o anfibótio em questão como

s endo urna magn6s io- arf ve ds oni t a mangane s í f e ra .

Idêntica conclusão aplica-se aos anfibólj"os de

outro fácies face ã semelhança no quinismo (Tabelas 58 e 59).

6.2.4, Considelações petrológicas

As arfvedsonitas, efl sentido amp1o, são os típi-
cos anfibó1ios de rochas peralcalinas muito diferenciadas, pos-
suindo provavelmente um índice agpaíticoelevado (Giret et aL.,1980,

Rock, 1982). Correspondem sempre a minerais cle cristalização
magmática tardi-a, podendo ser at6 hidrotermais (Fabriès, 1978),
e formam-se a partLr de 1íquidos residuais peralcalinos, ricos
em vo1áteis e muito pobres em A1 (No1an, 19ó6). Caracterizam-se
quinicamente por possuilem teores elevados de Si+Na+K ( rnaiores
que 1O átomos por fõrmula padrão) e nenos de 1,0 átomo de Ca +

* AlIV; por outro 1ado, as relações Mg:Fe, são nuito variár¡e:is
(Fabriès, 1978; Giret et aL., 1980).

Nesse contexto, as características químicas e

texturais das magnésio-arfvedsonitas dos nefelina sienitos de

Poços de Caldas não merecem maiores comentários. No capítulo sg

bre os píroxênios, j'a foram discutidas as suas possÍveis rela-
ções com as magnésio-arfvedsonitas (itens 5.7 .4 e 5.7.5) ,



TabeIa 60

Distribuição dÒs cátions nas diferentes posições estruturais para uma análise de anfibõIio de lujaurito I.

Os cálculos foram feitos considerando o Fe corno I:e0 lcolunas l) e como Fer0, (colunas 2)
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ARFVEDSON]TA
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Figura 59 - Classificaçao e nomenclatura dos anfibólios aìcalinos ,
segundo Hawrhorne (l9Bl),

(Na + K)A< 0,50
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Comparação do quimisnlo das magnõsio-arfvedsonitas das rochas de

poços de Caldas com o de arfvedsoni tas de outros maci ços alcal'i -

nos

cos das magn6sio-arfvedsonitas de Poços de Caldas,

com anãIj-ses de arfvedsonitas e magnesio-arfvedsonitas da litera
tura. Os anf ibó1ios de I1ímaussaq e Shonkin Sag contôm pouco Ìlfg,

enquanto que oS do Complexo de Gardiner mostran-se nais ricoS;já
as niagnésio-arfveclsonitas "de Lovozero são semelhantes às de Po-

ços de Calc1as. Apesar de o conjunto de dados ser pollco represen-
tativo, parece que se confirmarì as interpretações de Ernst(1962),
que indicam que a relação Fe/lrlg dos anf ibó1ios alcalinos depende

essencialmente dos 1íquidos dos quais cristal:_zam. Nota-se que

os magmas de I1írnaussaq são muito pobres em tr4g (Larsen, I976) ,el
quanto qLle os piroxênios sódicos das rochas de Gardiner e;<iben

tendência de extremo enriquecimento em lvlg (ver Nielson, 1979),

Na Fig. 60 , acham-se pro j etados os dados <1uírli

Por outro 1ado, as

das diferenciam-se das demais pelo
de K e, sobretudo, de Mn.

As nagnésio-arfvedsonitas analisadas dos vãrios
coïpos de nefelina sienitos são nuito parecidas, com essa constân
cia química sugerindo, em prineiro p1ano, cristalização sob con-

dições de P, T, etc. semelhantes (ver itein a seguir).

Temperaturas de cri s tal i zação

j urt t arnen t e

Trabalhos petrográficos e expcrimentais (Ernst ,

L96?, 1968; Nash e ltilkinson, 1970) indicam que as arfvedsonitas
ricas em F provavclmente se crist.alizaram em tenperaturas mais e

levadas que aS Carentes desse elelnento (ver item 5.7 ,4) . Para at|
vedsonitas com 1 ,5% de F, Nash e lVilkinson (19 70) estimam um

limite náxino de temperatura de cristalizaçáo de 700oC.

Ësti¡nativas 1in:ltes poden ser estabelecidas para

arfvedsonitas de Poços de C^!-

teor sistematicamente elevado
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Figura 60 - Diagrama Mg-(re*Mn)-(Na+K) de arfvedsonitas oe. rochas

fs+ Mn

de vãrios maciços a¿çalinos.
Fe = Fe(total calculado como Fe'-).0s dados representam porcenta
gem de ãtomos, Campo l: llimaussaq (Larsenr 1976);2: Shonk
Sag (Nash e \{ilkinson, ì970); 3: Lovozero (Vlasov et aL,, 1966);
4: Gardiner (N¡eìsen, 1979). Dados de magnésio-arfvedsonitas de
nefelina sienitos de Poços de Caldas: lujauritos I e ll, cris-
tais zonados conectados por "linhas de união" (o); nefelina sie-
nitos com eudiaìita do Serrote, chibinitos de Boteìhos, chibini-
tos do corpo ìujauritico ocidental, nefelina sienitos ocidentais
com eudialita (X), sem discriminar.

Fe+Mn



-323-

as rochas de Poços de Caldas recorrendo-se aos valores sugeri-
dos pelo geotermômetro nefelina-feldspato potássico (ver item
4.4.4 e Tabela 36). Nos lujauritos I, observa-se a presenÇa de

arfvedsonita poiquilítica intersticj.al de cristali zaçao tardia.
As temperaturas estimadas estão entre 500 e 540 oC, e são ín-
terpretadas como possír.'eis temperatulas de cristali zaçao nagmá-

tica (item 4.4,a); sugerem-se assim temperaturas dessa orden cle

granð.eza também para as ¿irfvedsonitas. Arfvedsonitas tardias o-
correm com freqtiência nos nefelina sienitos ocidentais corn euclia

lita; as relações texturais er¡idencian claramentc que o anfib;
"lio substitui ao piroxônio (Fotonricrografia 24). Por outro 1a-
do, a composicão de feldspatos e nefelinas nessas rochas é muj--
to heterogênea, e tanto o geotermônetro de nefelina como o de

nefel ina-feldspato potássi co fornecen temperaturas que variam
de menos de 500oC, indicando reequilíbrio entre os minerais fé1_

sicos, at6 temperaturas de c.ristalizaçao magmática em torno de

700oC. Assim, parece prováve1 que a cristal izaçáo do anfibó1io
tenha --c'e dacio a temperaturas mais elevadas que nos 1uj auritos
talvez próxinas mesrno de 700oC. Uma característica notáve1 dos
nefel ina .sien j-tos ocidentais com eudial ita 6 a possírre1 existêt
cia de eniqmat j ta (ver item 5,7.5.) , sugerindo f O, menores que

as que pÏevaleceram durante a cri-sta).tzação de outros nefelina
sienitos, ou uma queda mais brusca da fOZ,com a diminuição da

temperatura. Poder-se-ia argunrentar que, em condições de fOZ me

nores, a arfvedsonita se cristaliza a T nais elevacias. De difí-
ci1 interpretação contudo são as texturas reconhecidas nos nefg
lina sienitos f inos ociclentais (por Lrxentplo, am. s30 ) , Não foi
possÍve1 a obtenção de dacios químicos dos anfibó1ios nessa ro-
cha onde o mineral 6 encontrado somente no intelior de cristais
prismáticos de piroxênio, i\s feições textuïais, em particular o

contorno irregtrlar do anfibõ1io, parecen indicar a substituição
de piroxênio por arfvedsonita. Entretanto, este úttino mineral
nunca ocorre cono zona externa, evidência essa su¿gestiva de que

a forrnação do anfib6lio dos núc1eos foi segr-rida peler cristaliza
ção de piroxônio, que seria nesse caso posterior. Não é possí-
ve1 decidir-se entre essas cluas possibilidacles apen¿ls em fun-
ção das relações textur¿ris. De qualquer naneira, o geotermône



-324-

tro de nefelina estima uma temperatura da ordem de 750oC ( iten
4,4.4 e Tabela 36) , Tepresentando aqui claramente temperaturas
rnagnáticas de cristali zação. Esse valor 6 uma estimativa lirnite
para a cristali zação da arfvedsonita: supez'iot, se o anf ibó1io
for posterior ao piroxênio, e inferior', no caso oposto. De ou-
tra parte, esse anfíbótio é opticamente idêntico aos anfibó1ios
tardios presentes nos outros nefelina sienitos.

Ern conj unto o e excluída a am,530 , os dados sugg

rem temperaturas moderadas de cristalização para as arfvedsoni
tas, entïe 500 e 600oC a{e um máximo de 700oC, coincidindo com

as estimativas de Nash e Wilkinson (1970). É possível que o cog

teúdo elevado de F de todas as magnésio-arfvedsonitas de Poços

de Caldas, da ordem de 1,5 a 1,9%, seja devido não tanto ãs aI-
tas temperaturas de cristalizaçã.o, mas ao alto teor de Mg. Esta
composição condiciona uma prováve1 afinidade
com F, como citado para o caso das flúor-flogopitas (Ekströn ,

I972; Munoz e Ludington, I974),

cristaloquírhica



0 estudo da mineralogia e petrografia dos nefeli-
na sienitos de Poços de Caldas fornece elementos importantes pa-
Ta a interpretação das caïacterÍsticas petrológicas gerais das
rochas faneríticas do maciço a1calino, en particular quando a
e1e se adicionam dados geológicos pïovenientes de trabalhos de

CAPÍTULO 7

campo. A seguir, é feito um resumo de algunas das
descritas em capítu1os precedentes, seguidas da discussão
itens de interesse petrológico.

Feldspatos potãssicos

CONSIDERAÇOES FINAIS

os feldspatos potássicos constituem-se nos mine
rais mais abundantes das rochas do distrito; em geral são ,i.o,
em K e de grande complexidade estïutural, nostrando na maioria
dos casos a coexistência de oïtoc1ásio e miðroclínio de alta tri
cljnicidade num mesmo cristal ou em diferentes grãos da amostïa
(itern 3,4.2), Presume-se que o ordenamento dos feldspatos tenha
se processado a partir de pequenos domínios altamente ordenados,
os quaís, ao cresceremt converteram o cristal em microclÍnio má_
ximo; esse processo vê-se facilitado pelo caráter peralcalino
dos magmas. Confirman-se assim interpretações constatìtes d,a lite
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ratura que relacionarn o ordenamento estrutural dos
tã: somente ã velocidade de resfriamento das rochas, mas princi-
p1ämente à influência dos magmas dos quais o feldspato cristali-
za e/ ou dos 1íquidos resid.uais alcalinos (parsons e Bcyd , rgTL;
Parsonsr 1978). 0 processo de ordenamento em feldspatos potássi-
cos e comumente acompanhado da r'edistribuição dos íons de
conduzindo ã forrnação de pertitas. Nos nefelina sienitos estud.a-
dos, as pertitas estão invariavelmente associadas a albita tabu-
1ar, à qual sb .atribui origem metassomática; de outra parte, âs
ãreas de feldspato potássico que hospedam a albita acham-se con-

conclusões
de

fe 1 dsp at os

Nå,
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vertidas em microclínio mãximo, Ambos os processos : ordenamento
estrutural dos feldspatos potássicos e redistribuição dos íons
de Na (con eventual formação de pertitas e albita tabular) - são
portanto fenômenos de reequilíbrio e dernonstram, ainda que em es
cala reduzida, a influência da recrist arização sob corrdições
submagmáticas (controladas por solucões sódicas?).

0s feldspatos potássicos dos nefelina sienitos hÍ
bridos, ricos em sr e com teores moderados de ca e Ba, estão pou
co ordenados uma vez que os difratogramas de raios x sugerem a
coexistência de ortoclãsio e microclínio de baixa triclinicidade
(itern 3,4,2), supõe-se que os teores elevados de elementos meno-
res e traços inibem o ordenamento estrutural.

Nefelinas

Em todas as rochas estudadas as nefelinas peïten-
cem ã variedade "meio-potássica" (Deer et aL. 1g66) " considera
-se que os teores ãs vezes elevados de Fe3* nesses minerais se-
jam devidos ãs razóes Fe3*rF"2* altas dos magmas. poï outro 1a-
do, as variações nas quantidades de Na e K acham-se cliretamente
relacionadas ãs mudanças no "excesso de sí1ica" e são o resulta-
do da história de resfriamento e recristal izaçãa das rochas. As
nefelinas que ocorrem em rochas de granulação fina a média pos-
suem composição variando de aproximadamente Ne7.5Ks 20Q2, ató
t"ZtKtlgQzto; o seu elevado excesso de sí1ica indiia, segundo e:
tudos experimentai.s (Hamilton e Mackenzie, 1g60 ; FIamilton, 1961) ,

cristalizaçáo em temperaturas elevadas, superioïes a 700oc ou
até mesmo B00oC. Em alguns nefelina sienitos de granulação média"
a textura das rochas aponta para cristalização mais ou menos si-
multânea de feldspatos e nefelinas; nesses casos t a geoter¡ìome-
tria de feldspatos e nefelinas fornece temperatuïas de cristali-
zação em torno de 600oc (powel1 e powell, rgTT) condizente com
os resultados obtidos em experimentos de fusão de rochas afins
(sood, 1981). Em todos os fácies de granulação grossat a compo-
sição das nef'elinas concentïa-se no campo de Morozewicz-Buerger,
localizado entre as composições N"75,1Ks20,gQ24 e Ne 73Ks27, que
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em geral correspondem a temperaturas de cristali zação inferiores
a 500oC. A composição dessas nefelinas deve-se provavelmente a
reequilíbrio submagmático.

Na inaioria das vezes existe uma certa corïespondên-
cia entre a composição das nefelinas e o estado estrutural dos
feldspatos potássicos associados; as rochas com microclínio náxi
mo possuem tarnb6rn nefelinas de baixa temperatura, próximas ã com
posição de Buerger (NezsKszÐ" sugere-se assim que a recristali-
zaçáo submagmática da nefelina afeta tanto as proporções de Na e
K, como tamb6m as de Si e 41.

Pi roxôni os

mais típicos dos nefelina sienitos. Ocorrem com abund"ância nos
lujauritos e encontram-se praticamente ausentes em outros fâ-
cies e corpos (nefelina sienitos ocidentais com fluorita). Ein
geral variam de egirina-augitas (nos centros dos grãos) até egi-
rinas (nas bordas) ; são também comuns os agregados de fibras in-
tersticiais c1e egirina de cristalizaçáo tardia. Em três dos cor-
pos investigados, as rochas possuem piroxênios corn núcleos de
soda-augita rnais ou menos reabsorvidos. Nos nefelina sienitos hi
briclos e nos nefelinas sienitos finos do Anel Norte, esses nú-
cleos acham-se melhor preservados e os piroxênios exibem zonea
mento contínuo , s oda-augita -+ egirina-augita + egirina ; nos ne,fg
lina sienitos finos ocidentais, os núcleos de sod.a-augita apare-
cem raramente. A reabsorção dos n[icleos 6 atribuída a flutr-rações no
fOZ durante os estádios iniciais de cristalizaçáo dos magmas. O

quirnisrno globa1 dos piroxênios depende assim tanto d-a cornposiçao,
como das condições de cristali zacáo dos magmas.

As variacões químicas mais marcantes resultam, erì
todos os casos, do aumento nos teores de Fe3* e Na (do centro pg
Ta a borda dos grãos) e ? conseqllente diminuição de ca, Mg e?+ )tFe- . No diagr:ama Mg- (Fe"-+lv¡n) -yu os piroxênios de cada fácies
ou c,orpo destacam-se por apïe se.ntat , e,m d.etaLhe-, utna Êeric}ên,c,i¿

0s piroxênios são os minerais ferromagnesianos



de evolução característica ou at6 única.
xênios de tipos petrográficos semelhantes
ralelas ou convergentes (por exemplo, os

de chibinitos).

0 conteúdo de alguns elementos menoïes, particu-
larmente Zr e Ti, está diretamente Telacionado ao caráter mais
ou menos peralcalino e agpaítico dos magmas. Nos magmas agpaíti-
cos, o Zt concentrado nos 1íquidos residuais forma, jgntamente
com outros cátions, os silicatos de metais raïos, principalmente
eudialita e, em conseqllência, as bordas egirínicas dos cristais
de piroxênio mostram-se empobrecidas erìì Zr; observações semelhan
tes foram descritas para os piroxênios dos lujauritos de 11ímau:
saq (Larsen, 1976) , Conclr-ri*se assim que egirinas relativamente
ricas em Z-r devem ser características de magmas miasquíticos. I-
dêntico raciocínio aplica-se na interpretação do conportamento
do Ti. Nos magmas rniasquÍticos , o Ti pode concentraï-se nos 1í-
quidos fínais €, dessa forma, ingressar nas bordas dos cristais
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Por outro lado, os piro
mostt'am tendências pa-

vários fácies e corpos

de piroxênio ou em outros minerais ferrornagnesianos I uma
formadas as fases titaníferas como titanita, magnetita, etc.,eue
são comumente de cristalização precoce; ao contrário, nos mag-
mas agpaíticos, o Ti apaïece nos silicatos de metais raros de
cristali zação tardia.

Bioti'uas e anfibõlios

sao minerais pouco importantes nos nefelina sienitos de
de Caldas. As magn6sio arfvedsonitas ocorrem em.alguns nefelina
sienitos agpaíticos e também nos nefelina sienitos finos ociden
tais (afinidade intermediária?) , enquanto que as biotitas, eue
variam de magnésio-biotitas a ferro-biotitas ì associam-se a
grãos opacos e titanita, nas rochas de afinidad.e miasquítica. Os
dois minerais aparecem em duas variedades texturais característi
cas. Na primeira, a biotita ou o anfibólio substituem ao piroxê-
nio; jâ na seg.unda, o mineral máf ico é, ora predominantemente il
teÏsticial aos piroxênios (biotita), ora mostra-se poiquilÍtico

As rnicas e os anfibó1ios (magn6sio arfvedsonita )

vez

Po ços



e de crescimento tardio, engiobando tanto
Irerais f6lsicos (anfibó1io).

As biot i tas possuem quimismo variado e cornplexo.
As placas intersticiais exibem zoneamento peculiar, onde zonas
mais ricas e maj-s pobres em ferro se inteïpenetram irregularmen-
te; as relações texturais sugerem que as zonas mais magnesianas
são contemporâneas ou nesmo anteriores aos piroxênios. por ou-
tro 1ado, as micas que substituem ao piroxônio são sempre ricas
em Fe. Observa-se assim uma evolução na cristalização das bioti-
tas, passando de mais magnesianas para ferrosas.

As magnésio arfvedsonitas têrn quimismo constante,
sendo ricas em lr{n e F. Nos 1u j auritos I (de granulaç.ão grossa ) ,

o anfibótio ocoïre na forma de grãos intersticiais, de cristali-
zaçã'o tardia; os dados de nefelinas sugeïem para esse fácies ag-
paÍtico temperaturas cla ordem de 500 a s40oc, provavelmente pró-
ximas das verdadeiras temperaturas de cristali zação rnagmática
(Piotrowski e Edgar, 1970; sood, 1981) o que, portanto, permite
identificar um lirnite inferior de temperatura para a cristal iza-
ção da magn6sio arfvedsonita. Ern outras rochas, por exemplo, nos
nefelina sienitos ocidentais com eudialita, o anfibólio pode
ter-se cristalizado a temperaturas nais elevadas (item 6.2.3),

Nefel i na s i eni tos mi asquíti cos e agpaíti cos
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a piroxênios como a mi

A antíga divisão entre rochas miasquíticas e ag-
paiticas com base apenas na relação molecular (Naro+Kzo/Arzoì e
anpliada, incluindo-se feições mineralõgicas resultantes do qui
mismo distinto dos magmas. Nas rochas agpaiticas , o piroxênio po
de estar associado a anfibõtio arfvedsonítico apaïecendo, na cog
dição de acessórios, silicatos sen alumínio, portadores de me_
tais raros. Nas rochas niasquíticas r ocoïrem em quantidades aces
sórias minerais típicos de rochai calco-alcalinas normais: tita-
nita, zircão, biotita, apatita, etc. Dessa forma, a composição
dos minerais náficos e acessórios tende a rnostrar o caráter ou a
afinidade miasquítica ou agpaítica das rochas.
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As observações petrográficas dos nefelina sieni-
tos de Poços de Caldas demonstram qlre essas rochas são nuito va-
riadas, tanto na sua mineralogia, como na textura. Assim,
tidos como nefelina sienitos tipicamente agpaiticos, os rujauri-
tos e chj-binitos. Ao contrário, apresentam af inidade mj-asquítica
sobretudo os nefelina sienitos híbridos e os nefelina sienitos
finos do Anel Norte (ver resumo na Tabela ó1).

Tabela 61

Afinidade miasquitica ou agpaítica de nefelina sienítos
de Caldas

Corpo ou fácies

ANEL NORTE

- os vãrios fácies dos
corpos l trj auriticos
ocidental e oriental

- NeS cinzas do Anel
Norte

- chi.binitos de Botelhos
e orientais

- NeS finos do Anel Norte

- pseudoleucita NeS

REGIÃO DO INIER]CR. DO XI,ACICO

- NeS híbridos

REGIÃ,o DO T43RRO DO SERROTE

- NeS com eudialita do
Se rrot e

- NeS cinzas do Serrote

Ivfinerais máficos
(exceto piroxônio)

e acess6rios

são

arfvedsonita, eudial ita,
lamprofilita, rinquita,
astrofilita, etc.

biotita, titanita, fluo
rita, opacos

Arfvedsonita rara, eudia
1l to, rinquita, lanprõ
filita, titanita, et¿.-
biotita escassa, opacos,
titanita, fluorita gian
netita. *

b iotita , opacos

de Poços

Afinidade

agpaít ica

miasquít ica

agpaít i ca

biotita rara, titanita,
opacos, giannetita. *

arfvedsonita raïa, eudia
lita, l amp rof j- 1i t a , rinquiter, titanita escassã
etc 

"

biotita, titanita, fluo
rita, opacos, etc.

mi as quít i ca

miasquítica

miasquítica

agpaítica

miasquÍtica,



- NeS com biotita do
Se rrote

- NeS porfiríticos
REGIÃO OCIDENTAT DO ANEL
NORTE

- NeS ocidentais com
fluor it a

- NeS ocidentais com
eudialita

- NeS finos ocidentais

biotita, titanita, fluori-
tã, opacos , etc.
titanita

NeS: nefelina sienitos
(.) Giannetita, mineral miasquítico?

?iorilu, opacos , ritanita,
fluori ta

0rdem de cristaljzação dos minerais: agpait'i ca versus m.iasquíti-
ca

arfvedsonita rara, enigma-
tita? o eudialita,'rinqüita,
titanita, opacos, gianneti-
tâ*, etc.

arfvedsonita escassa, opa
cos r titanita, giannetita*

As evidências texturais rostïan que, nos nefelina
sienj-tos agpaíticos de Poços de caldas, os felclspatos potássicos
e/ou as nefelinas são as prineiras fases a crist arizaïem ( fases
"liquidus"); em seguida, formam-se os piroxênios. os piroxênios
aparecem freqilentemente como cristais prisnáticos idionórficos 

,por exemplo, nos lujauritos e nos nefelína sienitos traquitõides
I e Ir; ent'etanto, as textuïas sugeren que o hábito dos piroxê_nios egirínicos e uma característica que guarda mai_s reração coma cinética da cristalização antes que a sua seqllência. considere
-se o caso dos lujauritos, nos quais os piroxênios são prismático
-aciculares e ocorremr no entanto, como grãos intersticiais aoscristais maíores de feldspato e nefelinar aos quais rodeian flui_.dalrnente. Assim, nos nefelina sienitos agpaíticos respeita_se a
"ordem agpaítica d,e crist aLização", presente en rochas agpaíticas
do mundo inteiro (Kogarko e Romanchev, rg77, entïe outros).

os nefelina sienitos híbridos são as rochas maismiasquíticas de poços de caldas. Ne1as, os piroxêni_os contêm nú-
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miasquítica

miasquít ica

miasquítica

internndiária
-agpaítica

miasquítica
inteniredi âria?
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cleos de soda-augita, comumente ïeabsorvidos, e exibindo por vezes contornos idiomórficos. As bordas egirínicas dos grãos apïe
sentam-se descontínuas e irregulares. portanto, a textura su$e_
Te que os núcleos de soda-augita se formaram muito antes que as
bordas egirínicas e, mais , que são anteriores, ou pelo nenos
contemporâneos, aos minerais fé1sicos. Esta concrusão encontra
também apoio em argumentos cristaloquírnicos. Assim, os núc1eos
de soda-augita mostram, do centro para as bordas , urïì aumento no
conteúdo de si e diminuição no teor de A1 (iten 5.7.1., Figs
48 e 49). A interpretação mais plausíve1 6 a de que as soda*au_
gitas que constituem os primeiros cristais a se formarem,
começam a incorporar menos A1 ao entraren en competição com uma
fase rica em 41, ou seja, quando as nefelinas idiomórficas ini_
ciam a sua cristalizaçã,o, Nessas rochas, os piroxênios repre_
sentam a fase "1iquidus", seguida posteïiormente pelos minerais
fé1si cos.

Idades relativas dos corpos de nefel.i na sienitos

os nefelina sienitos ocoïrem na forma de coïpos
intrusivos pequenos e discretos, com o mapeamento não permitin_
do derivar as suas relações de idade. No entanto, algumas obser
vações de detalhe feitas no Anel Norte e na região do Morro closerrote fundamentam conclusões que podem seï extrapoladas. ain_
da que tentativamente, para todo o maciço (ulbrich et aL,r 1979;
H'H'U1brich, em preparação). Na païte mais setentrionar do AnelNorte, os nefelina sienitos cinzas são intrusivos nos tinguaitos e anteriores aos vários fácies que constituen o corpo lujau
rítico ocidental " No Morro do seïrote, a provãve1 seqrJôncia in_trusiva 6 a seguinte; ting.uaítos, seguidos pelos nefelina sienitos cinzas do serrote, anteriores (?) aos nefelina
com biotita do serrote; por ú1tino, aparecem os nefelina sieni_tos com eudiarita do serrote. Tem-se assim para as duas áreas
uma possíve1 seqüência começando com nefelina sienitos menos agpaíticos (ou at6 niasquíticos) , e culminando com invasões nagmáticas de nefel.ina sienitos agpaíticos. Na Tabera 6z apïesenta
se uma possíve1 correlação de idacles relativas de nefelina,sie-nitos.

SO

s].enrtos



Idade Relativa Inferida para vários corpos
(Ulbrich et eL., Ig7g)

ANEL NORTE*

ma 1s
novo

Tabela 62

Corpos lujauríticos
ocidental e oriental
(chibinitos, NeS tra
quitóides I e II, 1ü
jauritos I e iI). -
Chibinitos de Bote-
thos e orientais

REGIÃO DO INTERIOR

D0 MAC]Ç0

NeS: nefelina sienitos
* Não existem dados geol6gicos

colocação dos pseuão1euðita
nefelina sienitos cinzas?) .

NeS cinzas do Anet
Norte e NeS fínos
do Anel Norte

de nefelina sienitos

T'i pos e yol ut'i vos de magmas
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A tentativa de estabeleceï-se uma sequência deintrusões (Tabela 6z) sugere que a variedade de tipos magmáticos
6 certamente menor que a dos corpos mapeados. No contexto das 1itologias presentes em poços de cardas, o magma agpaítico dos rr]j auritos , por exemplo, deve ser visto como uilìa unidacre ã parte
daquela que originou os neferina sienitos cinzas, bem menos agplítico (ou at6 miasquítico). urn nesmo tipo de magma parece dispor-se na forma de vários corpos discretos, geralmente nuito separa
dos entre si (ver Fig. 3, item 2,r.4). Assim, são demasiado co-
muns no distrito tipos faciológicos contendo eudialita e outrossilicatos de rnetais Ta.os como acessórios importantes ou, pelo
menos, identificadores dos fácies. No AneL Noz,te , encontïan_ seos dois corpos lujauríticos e os chibinitos de Botelhos e orien-

REGIÃO DO h{ORRO

DO SERROTE

NeS con eudialita
do Serrote

2 NeS híbrifl65- ?-

pe-rmitindo inferir-se a idade danefelina sienitos (posterióres aos

r.r"eS com biotita
do Serrote

NeS cinzas do Ser
rote

NeS porfiríticos
do Serrote
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tais. Na região ocid.entaL do AneL Norte, reconhece-se o complexo
corpo de nefelina sienitos ocj.dentais com eudialita e I na z,egíão
do Mo?t'o do serz,ote, af loram os nefelina sienitos com euclialita
do Serrote. Em detalhe, o quimisrno de feldspatos, nefelinas e
piroxõnios desses corpos é muito variado; contudo, a evolução qui
mica dos minerais mostïa-se semelhante para a maioria deres.

Como conclusão geral, pode_se ð,izer que cada coïpo
de nefelina sienito constitui uma unidade geoLógrca pet,feitamente
defonida por suas características mj.neralógicas , petrográficas,
texturais e geológicas. por outro lado, 6 tambén evidente que o
nú.mez'o de coï1pos ind.iuid.uais excede notavelmente o dos tipos mqg-
mã'ticos. Do exposto, concebe-se a existência de pero menos dois
tipos c1e magmas na região, o agpaítico e o miasquítico (ou menos
agpaítico) ; entretanto, essas duas denominações deven ser encara-
das como de ordem geral, visto encobrir,em variações maiores que a
escassez de dados ainda não permite identificar.

Profundidade de cristarização dos nefelina sienitos

uma das características notáveis cLo maciço de po-
ços de Caldas reside na coexistência de nefelina sienitos e tin-
guaítos. Muito pïovavelrnente , os tinguaítos repïesentam os pre_
cursores subvulcânicos dos tipos faneríticos. Quando observáveis,
as relações entre esses dois tipos 1itolõgicos mostïam invariavel
mente caráter intrusivo; em geral são os nefelina sienitos os que
invadem tinguaítos (Ulbrich et GL,, IgTg),

As primeiras manifestações magnáticas levaram ã
formação de importantes depósitos de rochas vulcanoclásticas, dos
quais pouco resta atualmente (rrer itern l.l, ; E1l ert, 19sg) . Assu
me-se que os tinguaítos, Posteriores, resfriaram-se em ambientJ
subvulcânico aberto ã superfície (conclições explosivas?), enquan_
to que os nefelina sienitos invadiram rochas ainda aquecidas e
cristali-zaram-se em câmaras fechadas. por6m, em profundidades não
rnuito distintas das dos tinguaítos. Essas inferências acham-se re
forçadas pelas características atuais do aparelho vulcânico qrr;
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aparece pouco erodido, con remanescentes de tufitos em muitas a_reas, especialmente no interior do maciço. Assim, conclui_se queo conjunto dos nefelina sienitos cristalizou-se sob uma cobertu-
Ta de poucos quilônetros' eln anbiente essencialmente subvulcâni-
co.

Temperaturas magmãtj cas de cristal i zação

Neste trabalho foram utilizados os dados delinas e feldspatos potássicos coexistentes para estimar asveis temperaturas de cristali zação das rochas; para tanto,reu-se aos geoterrnômetros de l,ìanrilton (1gór) e powell e powe11

Nos fácies e coïpos de gïanuração fina a n6aiade natureza miasquítíca (caso dos nefelina sienitos híbridos, nefelina sienitos finos do Anel Norte e nefelina sienitos finosocidentais), a composição das nefelinas indica temperaturas quevariam de 730oc até mais de g00oc. o conjunto das característi
cas geológicas dos coïpos e fácies, assim como a textura das ïo-chas e a composição dos feldspatos e nefelinas, sugerem que es-sas temperaturas devem estar próximas d.as verdadeiras temperatu-ras rnagmáticas de cristali zação,

0s lujauritos Ir e os nefelina sienitos traquitóides I e I I representan os únicos f ácies de af inidade ;il;;;;;nos quais tanto as evidências geológicas (fácies de,,contato,,) 
,como as petrográficas (granulação n6clia;, apontarn para um resfrianerlto mais ou nenos rápido. Nessas rocrras , o geotermômetro ;;Powe11 e Powe11 (r977) fornece ternperaturas entïe sg0oc e 600oc.

Portanto, en poços de Caldas, a temperatuïa decristalização dos nefelina sienitos agpaÍticos é menor que a dosmiasquíticos, êfl consonância com as avaliações constantes da 1i_teratura. com efeito, a maior peralcalinidade dos magmas agpaiticos condiciona uma maior solubilidade dos voláteis e, .orrl";;;temente, temperaturas menores cro "1iquid.us,,, mas não necessaria_
mente uma onro mais elevada (piotrowski e Edgar, 1970; Kogarko e

nefe-
pos si
recor
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Romanchev, 1977; Sood, 1gB1) .

f OZ e a cristal jzação dos minerajs mãf.i cos

Admite-se que tanto o conteúdo como as variações
de Fe3* nos minerais máficos são predorninantemente controla<1os
por mudanças na foz, Ern gera1, a ausência de faiarita e enigrnati
ta nos nefelina sienitos menos agpaíticos sugere que a cristali-
zação dessas rochas processou-se sob cond ições c1e fO, nuito eleva-
das, superior.es ãs do "buffer" FMQ (item S.7.5).

Nos nefelina sienitos híbridos e nefelina sieni-
tos finos do Anel Norte, após a reabsorcão clos núc1eos de soda-
augita, tem lugar a cristal ização de uma ,,zor\a de transição,, de
egirina-augita de composição variáve1 e pobre ern Ti, conjuntamen
te com a qual se formant magnetita e titanita. Uma vez final iza-
da a cristal ização desses minerais , as bordas egirínicas do pire
xênio tornam-se mais ricas em Ti (iten s.7 .6) . A formação d"e mag
netita e titanita 6 feita sob conclições de foz relativamente aI-
tas que parecem ser incompatíveis com a cris talLzação d.a soda-au
gita. Têm-se assim um evento brusco na seql]ência de cris talíza
ção, indicado sobretudo pela reabsorcão da soda-augita dos nú-
cleos dos cristais de piroxênio, que pode estar relacj.onado com
algurn fenômeno geológico marcante. Os estuclos levados a efeito
são ainda nuito incompletos païa tentar-se explicar todas essas
feições. Nota-se, entretanto, que esses nefelina sienitos nias_
quíticos estão entre os primeiros a se colocarem, segundo a cïo-
nologia tentativa apresentada na Tabela 62, e possivelmente cris
talizaram-se sob condiçoes mais "abeïtas" que as dos col-pos pos_
teriores.

Inícialmente, as biotitas possuem coilìposição mais
magnesi-anas, terminando como micas ri_cas em annita (itern 6.1.5) .

Essas variações são expl icaclas ern função da diminuição tanto c1a
temperatura, como da fOZ dos magmas (item 6,1.S.; Fíg. 54, item
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5.7,4), A passagem de magn6sio bíotita para ferro biotita
placas zonadas é brusca, o que sLlgere rnudanças tamb6m acerìtua-
das nas variáveis intensivas, prìncipalmente na ror, Ë interes-

nas
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sante comparar as rochas trazendo bíotita como máfico freqtlente
(por exemplo, os pseudoleucita nefelina sienitos, os nefelina
sienitos com biotita do Serrote e os nefelina sienitos ocidbn-
tais com fluorita) com aquelas onde o mineral é de ocorrôncia
rara' caso particular dos nefelina sienitos hÍbridos nos quais
a mica aparece apenas numa única 1âmina, ou mesno dos nefelina
sienitos finos do Anel Norte, onde as pracas de mica são nuito
peqLlenas e escassas. Todos esses corpos mostram afinidade nias-
quítica. A níve1 de discussão meramente qualitativa, pode- se
considerar euê, rnuito possivelmente, são poucos os fatores que
controlam a cristaTização de biotitas, As evidências geológicas
e experimentais indicam que se necessita de condições mínir¡as
de P¡12g r na sua ausência, dá-se a formação de outros minerais
ferromagnesianos. por outro 1ado, as relações entre os teores
de K e Na e a razão lvlg: Fe nos magmas respect j_vos devem ser f avo
ráveis ã cristalizaçáo do rnineral; por exemplo, atividades ele_
vadas de Na propiciam a formação de egirinas. Ao que tudo faz
crer' os nefelina sienitos híbridos e os nefelina sienitos fi-
nos do Anel Norte cristalizaram-se provavelmente em co¡dições
de PHzo mais baixas. os outros tipos por sua vez formaram-se em
condições de PHzo mais erevadas; variações na pueo influencia-
ram de forma imediata a foz, condicionacra atravéi da reação de
dissociação da ãgua (Eugster e wones, 1g6s), provocando assim
mudanças na composição da biotita.
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0 presente trabalho é parte integrante de projeto
de nraior envergadura visando a caracterização geológica e petro-
lógica das rochas do maciço de Poços de Caldas (item 7,2); 1ogo,
realizaram-se inúmeras excursões ã região, acompanhando de perto
os trabalhos de mapeamento e amostragem do conjunto de rochas
faneríticas aflorantes nas porções setentrional e central do

distrito (H.H,U1brich, eil preparação). Visitas de curta duração
serviram para elucidar problemas surgì-dos durante a realtzação
das pesquisas de laboratõri o.

Aproximadamente 130 secções delgadas dos difereg
tes fácies de nefelina sienitos foram examinados ao rnicroscópio,
un aparelho Ortholux de fabricação Leítz, e análises nodais de

34 delas fej-tas com o auxítlo de urn contador de pontos automáti
co. 0 nú¡ero de pontos por secção var j-ou entre 1500 e 3000 , ã eI
ceção de algumas lâminas de rochas de granulação fina onde o to-
tal atingiu 5000 pontos, Nas secções delgadas de amostras de grg
nulação fina a média, a distinção entre os feldspatos potássicos
e os feldspatóides viu-se facilitada face ã utilização da técni-
ca de coloração com azul de metileno (ver Heinrich, 1965),

APÊNDI CE
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0s ângulos 2V de feldspatos potássicos foram de-
terminados utilizando*se uma platina universal de fabrjcacão
lreitz,

0s trabalhos analíticos nos minerais dos nefeli-
na sienitos foram realizados con microssonda eletrônica e difra-
tômetro de raios X,

Microssonda

principais mj-nerais dos nefelina sienitos: feldspato potássico ,

albita, nefelina, piroxônio, biotita e anfibó1io sódico. Com es-

el etrôni ca

O programa analítico consistiu da aná1ise dos
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sa finalidade, selecionou-se un total de 84 amostras, tidas como

representativas dos diveïsos fácies reconhecidos no maciço.

0s trabalhos foram executados no laboratõri.o do

Instituto de Geociências da Universidade de São Pau1o. As sec-

ções delgadas polidas foram cobertas por uma pe1ícula de C, re-
correndo-se a um metalizador automático de fabricação Bendix. Pq

Ta as anâ,Iises químicas dos minerais empregou-se um instrumento
de fabricação ARL (AppL'Leci Reseanch Laboratonies) , modelo LlfX-SM,

equ.i"pado com três espectrômetros dispersivos e três pares
cristais (LiFlADP, LiFlADP, LiF/RAP), com os dados registrarJos
numa teletipo acoplada ao conjunto.

Durante o trabalho analítico procedeu-se ao con-
trole do fator flutuação (d"rifb) por meio da execução de leitu-
ras periódicas dos padrões usados; o fator tempo morto ldead t¿-
me,) foi considerado negL igenciáve1 , dado que as contagens
contadores mantiveram-se sempre abaixo do liníte
(5000/segun<1o). Para as correções da radiação de fundo
ground), assim como as devidas ao fator flutuação (dT¿ft), valeu
-se de programa de computação (SLAVE) de uso interno. Todos os

dados foram corrigidos para os fatores absorção de massa, núrnero
atômico e fluorescência secundária, utilizando-se o programa BE-

TA, baseado no método de Bence e Albee (1968).

Mé!plio de_trabalho: 0s grãos dos minerais analisa
dos foram escolhidos durante o estucio microscópico pr6vio, bus-
cando-se assim cobrir todas as possíveis variações de composição
para um dado mineral. Tendo em mente esse aspecto deu-se atenção
especial ã textura das rochas, individualizando-se cristais idig
mórficos r xenonórfi cos , inclusões , agregados interstic iais , etc.
No caso dos minerais coloridos (piroxênios, biotitas e anfibó-
lios), a cor e o pleocroísmo foram de grande valia para a carac-
teri zação de f ases com quirnisrno diferente. Adicionalmente , f tze-
ram-se desenltos pormeno-rizados de áreas especÍficas das secções
delgadas a f irn c1e auxiliar os trabalhos de aná1ise. O número de

grãos analisados por 1âmina variou consideravelmente, dependendo
sobretudo do teor modal do mineral na rocha 

"

de

pe rrni s s íve 1

dos

( baek-
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No caso dos feldspatos potássicos e nefelinas, a-
nalisaram-se entre <10 e 20 grãos por secção delgada, êil função
da granulometria da rocha, exceto nos casos em que a nefelina
nostrava-se alterada.0 zoneamento dos minerais f6lsicos foi de-
tectado por meio de perfis analíticos, com os pontos de leitura
equidistantes de 20 r, percorrendo-se os cristais transversalmen
te. Para o controle do espaçamento usou-se un dispositivo permi-
tindo o deslocamento automático e constante da amostra na dire-
ção prefixada (step sce.n attachment) " Em geral, foram feitas aná
lises dos centros e das bordas dos grãos em todos os minerais
f6lsicos (em média, 5 pontos cada) .

No caso dos minerais coloridos , o zoneamento ê,
via de regra,visíve1 opticamente e os perfis analíticos executa
Tam-se para conhecer tanto as mudanças no teor dos vários elemen-
tos quínicos, como paTa caracterizar o tipo de zoneamento,
se contínuo e gradual, ou constituído por zonas de composição di
ferente unidas por contatos bruscos, como ocorre em piroxênios
com zoneaaento setorial e em biotitas - De forrna rotineira, proce
deu-se também ä análise dos centros e margens dos grãos nos rnine
rais ferromagnesianos, dando-se especial atenção ãs bordas dos
cristais de piroxênio exibindo cores variáveis (azu1, amarelo,
maÍrom, laranja, etc).

E¡n gera1, não houye dificuldades na análise das
bordas finas dos cristais de pirox6nio, ou ainda dos agregados
de fibras intersticiais" Por outro 1ado, provou-se muito difí-
cil a obtenção de dados químicos precisos quando os nineraís de

pequeno tamanho apresentam tanb6m contornos muito irregulares .

Este é o caso de algumas biotitas e anfibólios que ocorrem
interior dos cristais de piroxônio, por exemplo, o anfibó1io que

ocupa os núc1eos dos prismas finos de piroxênio nos nefeLina "i?nitos finos do AneL Norte, 0s dados erráticos devem-se, provavel
mente , ao fato de que o mineral apresenta, a1én de pequena área ,

espessura mínirna na 1âmina.

0s resultados constantes das tabelas de análises

no
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químicas ïepresentam valores médios para uma determinada secção,
ã exclusão de alguns casos indicados, particularmente bordas de
grãos, setores ou zonas nos minerais ferromagnesianos.

A exatidão (accuracy) dos resultados obtidos va-
rj-a segundo a concentração do elemento pïesente na fase mineral
estudada, estimando-se o erro em 3eo para os elementos maiores e

Sqo pATA OS menoÏes.

As condições de instrumentação geralmente emprega
das foram as seguintes: potencial de aceleração, 1s v; corrente
de amostra, 0,02-0,03 uA; tempo de integração dos contadores
10". e diâmetro do feixe eletrônico ao redor de 1il, para a anât!_
se dos minerais f6lsicos (feldspato potássico, albita e nefeli
na) , recorreu-se a um diârnetro maior, da ordem de Z0 u , a

de minímizar os efeitos da volattrização dos álca1is (Na e K) ;

nos casos de cristais muito pequenos (inclusões), e em particu-
Iar em nefelinas com abundante alteração, utilizou-se un diâme-
tro de feixe de aproximadamente 10 F e diminuiu-se o tempo de
contagem para 4", possibilitando assim a análise de maior núme-
ro de pontos.

A escolha dos padrões mais adequados foi precedi-
da da real ização de vários testes , com a preferência ïec¿tindo,
quando possïve1, em padrões de substâncias naturais" ,A seguir, 6
fornecida a lista dos padrões empregados na aná1ise dos diversos
minerais:

3) para Si, A1

Bay) para Ca e

Ta Sr.

Tiburón) i Ca e

sio (0r-3),

FeLdspat,o potã,ssieo; Utili
e K; albita (Tibur6n) para
F€, e o padrão sint6tico

fim

ALbita: Si, Al e

Fe corn bytownita

zou-se ortoclâs
Na; bytownita

Si0,. SrO leut6c

Na foram analisados
(Crystal Bay), e K c

io (0r
( Crys t a1

tico) pg

com albita
om Ortoclá
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NefeLina; A albita (Tiburón) foi usada para Si,
A1 e Na; ortoclásio (0r-3) para K; bytownita (Crystal Bay) para
Ca, Fe e Mg: benitoíta (San Benito) para Bâ, e SiOz,SrO (eutécti
co) para Sr.

Pt y,oæãnios : Para as egirinas e a maioria das egi -
rina-augitas, recorreu-se ã egirina-augita (I7 A) para Si , Fe ,

Mg, MD, Ca e Na; ã augita (A-209) para A1 e Ti, e ã bacldeleyita
(Palabora) para Zr, Para as egirina-augitas com teores
de Nâ, e para as soda-augitas, os padrões foram os seguintes:clf-
nopiroxênio (Cpx-118) para Si; egirina-augita (17 A) para Mn; egl
rina-augita (15 B) para Fe , Mg, Ca e Na; augita (A-209) para A1

e Ti, e baddaleíta (Palabora) para Zr, Testes esporádicos visan-
do ã detecção de K foram feitos com biotita (B-3).

Biottta: 0 padrão de biotita (B-3) foi empregado
para Si , Fe , Mg, K e F; para Ca e Mn usou-se a egirina- augita
(17 A); a augita (A*209) para A1 e Ti, e a escapolita (I7I20) pa

ra Cl.

AnfibõLio:
na-augita (16 A) ; Fe, tr{g,

e Ti com a augita (A-209)
com a egirina-augita (15

escapolita (L7I20),

Difratometria de raios X

Con o propésito de caracterizar o estado estrutu-
ra1 dos feldspatos potássicos, efetuaram-se 36 difratogramas de

raios X do minera.1. Empregou-se um aparelho de fabricação Rigaku
Denki, Geiger Flexo pertencente ao Instituto de Geociências, 0s

difratogramas foram obtidos a partir da radiação Ka do cobre, no

intervalo de 20: 10 a 80o, com velocidade de varredura de I/2o
por minuto (para outras condições operacionais, ver Hutchinson,
L974), O refinamento das constantes de cela dos feldspatos foi
feito utilizando-se o programa LCLSQ (Burnham, 1962; para comen"

Si
Ca

; l4n

B);

b aixos

foi analisado com o padrão de egiri
e K com a hornblenda (Kakanui) ; A1

com a egirina-augita (17 A) ; Na

F com a biotita (B-3), e Cl com a



tários sobre o programa' ver Stewart, 1975) '

Pfeparação do materi.al: Quando possíve1, usaram

-Se aS mesmas amostras de rochas das quais se extraj-ram aS seC-

ções cie mi-crossonda. As rochas f oram quebradas com martelo, e

os fragmentos de feldspato potássico separados manualmente com

o auxí1j-o cle lupa binocular de fabricação L'e j-tz ' Esse niétodo 19

velou-se por6m ineficaz païa oS caSoS de anostTaS con abundantes

minerais ferromagnesianos (por exemplo' os lujauritos) ' e

bém para os feldspatos potássicos portando inclusões de nefelína

efou ze6litas. No prirneiro caso, grande parte do piroxõnio foi

isolada por centrifugação e separação magnética no 1¿rboratório

de Geocronologia, facilitando assim a posterior selecão nanual

do felcispato. No segundo caSo, ïecorreu-Se ao ataque quínico pa-

ra dissolver a nefelina e aS ze6litas, eln confornlidade com o mé-

todo preconj.zado por lVì-lkinson (1964) . Nesse nétodo, a arnostra

moída é atacada com uma solução de HC1 a 10% em banho maria, du-

rante 4 horas; o ácido é eliminado posteriormente utilizando- se

uma solução de NarCO, a 10%, A lavagern final da amostra é feita
com âgua destilada. Melhores resultados foram obtidos utilizandg-

-SeHClquente,durante4a6horas,quandotodaanefelinaach?'
Va-Se dissolvida, restando no entanto parte da natrolita' A sepa

ração da natrolita foi facilmente efetuada sob a lupa' devido ao

seu hábito fibroso e brilho vítreo intenso'
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A preparaçao

mistura de Pó muito fino de

pó de silício, este na quali
1e60).

Di.fratogranas, Dos 36 difratogramas obtidos, ape*

naS 29 foram considerados aptos paTa posterior leitura e j-ndexa-

ção clas ref 1exões. Esses dif ratogramas com boa resolução apl'c-

Sentam pouca ou nenhuma "contaminação" de nefelina e zeóIitas '

com aS reflexões mais características desses minerais ausentes

ou ocorrendo como pi-cos largos de ilrtensidade mínima.

tam

das amostras de raios X envolveu a

feldspato com apïoximadamente L0eo de

dacle de padrão interno (ver Parrish,



Para a obtenção dos
lores de ZA lidos nos difratogramas
utilização do padrão interno de si1í
dados relativos a microclinio máximo
ortoclásio de Borg e Smith (1969).
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índices d.as reflexões, os va_
foram corrigidos nediante
cio, e comparados com
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