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RESUMO

Em mapa geológico na escala de I:I00.000 estão representa
das as principais áreas dos 50 Km2 de afloramentos das rochas aI-
calinas leucocráticas, rochas ultrabásicas alcalinas, carbonati
tos e brechas vulcânicas intrusivos nas camadas sedimentares gond

r¡¡ânicas e com idades restritas a um pequeno intervalo que caracte
rizam o Distrito Alcalino de Lages.

As rochas alcalinas leucocráticas constituem os corPos maio

res e compreendem analcita traquitos, fonoritos (agpaÍticos) e ne

felj-na sienitos porfirÍticos (miasquíticos) r Dâ porção sudeste, e

fonolitos porfirÍticos, mais a noroeste do distrito. As rochas ul
trabásicas alcalinas säo olivina melilitltos e olivina nefelini
tos, geralmente rj-cos em flogopita, que ocorrem como diques ou

formando a matrÍz d.e brechas vulcânicas. Est,as estão distribuÍdas
por t.odo o distrito, e pelo menos quatro apresentam mineralogiain
dicativa de caráter kimberlÍtico. Os carbonatitos da Fazenda Vare

la têm composição ankerítica, com muj-ta barita e synchisita' e

são Íntrusj-vos em brechas feldspáticas resultantes da fenitização
de rochas sedimentares.

Na microssonda eletrônica foram analisados feldspatos; nefe

linas de alta e baixa temperaturas; clinopÍroxênios com forte zo-
nação devj-da à variação nos teores de diopsÍdio e hedembergita ;

egirina-augitas e mangano-pectolitas de cristalização tardia nos

fonolitos; olivinas magnesianas e melilitas magmáticas nas rochas

ultrabásicas alcalinas. Um estudo mais abrangente das flogopit.as
mostrou que as dos olivina melilititos e olivina nefelinitos são

respectivamente semel-hantes äs micas dos kimberlitos e dos lam-
proÍt,osi as dos nefelina sj-enitos porfÍriticos ãs dos lamprófiros
calcoalcallnos; e que ocorrem altos teores de BaO e TiOz, corres-
pondendo a um enriquecimento extremo desses elementos nas solu-

ções finais de cristalização da rocha. As granadas, ilmenitas e

clinopiroxênios de algumas brechas de chaminé apresentam caracte-
risticas compatÍveis com uma origem kimberlítica.

As análises quÍmicas de 33 amostras de rocha total confir
mam a definição dos tipos petrográficos, mas os Índices agpaÍti
cos, quase sempre inferiores ã unidade, não refletem adequadamen-

te as variações mineralógicas entre as variedades alcalinas leuco

cráticas. Dentre estasr os fonolitos porfirit,icos têm comportamen
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to químico anômaÌo, sugerindo condições diversas de cristatização.
Tanto os fonolitos porfiriticos como os fonolitos, por outro Ia-
do, mostram acentuada dicotomia quanto aos teores de Na20.

enálises apenas parciais indicam tendência dos teores das
terras raras leves e pesadas de declinar dos termos básicos para
os mais evoluldos, mantendo-se aproximadamente constante a rela
ção t a/U, exceto para poucas amostras dos fonolitos, analcita tra
quito e um fonolito porfiritico. Teores elevados de terras raras
leves nas rochas ultrabásicas alcalinas são interpretados como in
dicadores de diferenciaçäo.

Onze novas idades K/Ar de amostras de nefelina sienitos por
firÍticos, fonolitos porfirÍticos, fonolitos, rochas ultrabásicas
alcalinas e de brechas de chaminé, somadas ãs seis anteriormente
conhecidas, apontam para uma concentração entre 65 e 75 Ma, com a
moda em torno dos 70 Ma. Uma isócrona de referência Rbr/Sr fornece
no entanto uma idade de 82!6 Ma para os fonolitos da Chapada, cujo
caráter agpaítico sugere formação posterior ä dos nefelina sieni-
tos porfirítÍcos. Razões iniciais 5¡8773¡e6 entre 0,705 e 0,706
são consíderadas compatÍveis com uma origem mantélica subcontinen
tal, sem evidências de contaminação crustal.

A localização do Distrito Alcalino de Lages está governada
pelo levantamento de um grande bloco crustal limitado a norte pe-
1o alinhamento de Corupár ê â sul, pelo do Rio Engano; no inte
rior desse bloco, a maioria dos afloramentos se concentra segundo

uma f aixa de di-reção N 6 OoE.

Um modelo petrogenético desenvolvido com base em diagramas
de subtração e levando em conta as características geológicas, pe

trográ.ficas, mj-neralógicas e petroquimicas das rochas alcalinas
de Lages compreende fusão parcial limitada, com contribuição de

COz, do manto superior previamente metassomatizado, numa região
submet,ida a descompressão. Da cristalizacãcs fracionada dos IÍqui-
dos parentais nefeliníticos resultariam as rochas ultrabäsicas al
calj-nas; frações carbonatadas j-rniscíveis dariam orj-gem aos carbo-
natitos, e os lÍquidos resid.uais evoluiriam por cristalizacão fr3
cionada formando as rochas alcalinas leucocráticas miasquiticas e

as agpafticas. Os kimberlitos e demais brechas de chaminë resulta
riam de atividade vulcânica final, com alta proporçãodevolãteis.



ABSTRACT xvii

A 1:100.000 geological map shows the main out.cropsrcovering
about 50 Km2, of the leucocratic alkaline rocks, ultrabasic alka-
line rocks, carbonatites and volcani-c breccias which intruded the
Gondwanic sedimentary rocks within a short time Ínterval and char

acterize the Alkalj-ne District of Lages.

The leucocratic alkalÍne rocks form the largest bodies and

consist of analcite trachytes, phonolites (agpaític) and porphy -
ritic nepheline syenites (miaskit,ic) in the southeast and porphy-
ritíc phonolites in the northwest. The ultrabasíc alkaline rocks
are olj-vine melilitÍtes and olivine nephelÍnÍtes, usually rich in
phlogopite, which occur as dikes or as the matrix in volcanic breg

cias. These breccias are distributed over the whole district ,

and at. least four of them have a kimberlitic character, as indi
cated by theír mineralogy. The Fazenda Varela carbonatÍtes in-
truded fenites (feldspathÍc breccias) and consist of heterogeneous

bodies made up mostly of ankerite, barite, K-feldspar and

synchisite.

Analyses wÍth the microprobe were done on feldspars; high

and low temperature nephelines; strongly Di-Hd-zoned clino-
pyroxenes, late-crystallized aegiríne-augites and manganopectol

ites from the phonolites; high-Mg olivines and magmatic melilites
from the ultrabasic alkaline rocks. A more comprehensive survey

on the phlogopites sho!\red ttrat tt¡cse from the olivine-melilitites and

olivine-nephelinites are similar, respecti-vely, to those from

kímberlites and lamproites; those from the porphyritic nepheline
syenites, to those from the calc-alkaline lamprophyres, and those

from an auto-breccj-ated nephelinite are very BaO - and TiO2 - rich,
indicating extreme enrichment of these elements in the late-crys-
tallizing liquids. The garnets, ílmenites and clinopyroxenes from

some pi-pe-breccias show characteristics compatible with a kim-
berlitÍc origin.

Chemical analyses of 33 whole-rock samples confirm the pe-

trographic classification, but the agpaitic indexes, mostly below

1.0, do not reflect the míneralogical variations of the leucocratic
alkalíne rocks adequately. Among these rocks, the porphyritÍc
phonolites display an accentuated dichotomy with respect to Na2O

content.
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Partial REE analyses indicate that the light, as well as the

heavy rare earth contents decrease from the basic to the more
evolved rocks, the t a/y ratio remaining approximately constant ,
except for a few phonol-ites, the analcj.te-trachyte and one porphy
ritic phonolite. High contents of light rare earths in the ultra-
basic alkaline rocks are interpreted as indj-catÍve of differentia-
t.ion.

Eleven new K,/Ar ages from porphyritic nephelÍne syenites ,
porphyritÍc phonolites, ultrabasíc alkaline rocks and pipe-brec-
cias, together with six already available ages, show a major con-
centration in the range 65 to 75 l4a, wíth a mode at ca. 70 Ma

But one Rbr/Sr whole-rock reference isochron diagram gives an age
of 82t6 Ma for the agpaitic phonolites of the Serra da Chapada t

which are consÍdered younger than the miaskitic porphyriric nephe
line syenj-tes. The 87Sr/86Sr ratÍos of 0.705-0.706 are compatible
with a subcontlnental" mantelic origin, devoid of crustal cont,ami-
nation.

The localization of the Alkaline District of Lages râras

governed by the uplift of a l-arger crustal block limited to the
north by de Corupã and to the south by the Rio Engano llnneaments;
within this block, most of the outcrops are concentrated along a

N60E trend.

A petrogenetic model based on subtraction diagrams and
taking into consideration the geologÍc, petrographic, míneralogic
and petrochemical characteristics of the alkaline rocks of Lages
consÍsts of 1imÍted partial melting with CO2 contribution of
the previously metasomatized upper mantle, in a region submit.ted
to decompression. The ultrabasic alkaline rocks would result from
the fractional crystallization of the nephelinitic parental
IíquÍds; Ímiscible carbonated fractions would give rise to the
carbonatites, and residual melts could evolve by fractÍonal crys-
tallizatÍon, thus generating the miaskitic and agpaític leuco-
cratic alkaline rocks. Kj-mberlites and other pipe-breccias would
result from terminal volcanic activity with a high proportj-on of
volatiles.



CAP1TULO 1

INTRODUçÃO

O Distrito Alcalino de Lages compreende um expressivo núme-

ro de corpos intrusivos ao nivel das camadas sedimentares gondwâ-

nlcas, expostas num grande domo em que afloram desde o Grupo It'a-
raré até a Formação Botucatu. Enquanto quase todos os demais

complexos alcalinos do Brasil Meridional ocupam posição periférÍ-
ca ã área atual de afloramentos das rochas sedimentares da Bacia

do paraná, Lages se situa mais internamente, numa área que seria,
não fosse a ação dos processos endógenos, ainda hoje recoberta
pelas lavas da Serra Geral (r'i-q. 1) -

Mercê dessa cÍrcunstância, âs rochas aIi aflorantes apre-

sentam caracterÍsticas peculiares, em especial texturas e estru-
turas gue bem atestam a Pequena profundidade em que ocorreram as

intrusões.

A área de afloramento de dÍversos maciços individuais do

distrito supera a área total de muÍtas outras ocorrências alcali-
nas já investigadasr Do Brasil, com razoável grau de detalhamen-

to, e apesar da relativa homogeneidade de cada um desses maciços,

ê fora de dúvida que os estudos anteriores na região não fizeram
justÍça ã extensão, ëlo número e à diversidade dos tipos petrográ-

f icos ali representad.os.

Neste contexto, o tema do presente trabalho ímpôs-se ao

autor como seqtlência natural das pesquisas ali realizadas desde o

inicio da década de setenta, com a confírmação da ocorrência de

carbonatitos da Fazenda Varela, a que se seguÍram estudos sobre
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o posslvel caráter k1¡nberlltico das brechas de chamlné.

Aseim como a escolha do tema, a metodologla do trabalho e-
xecutado é reflexo das oondf.ções objetlvas erladas com o auxfllo
de pessoas e entfdades da reglão, e daquel,as posterÍormente ofe-
recldas no Instltuto de Geoclênclas da USP. Mesmo essa metodolo-
9la, no entanto, não fol explorada em toda sua potenclalLdade, de
fo¡rna que as descrlções petrogråficas, mineraróglcas e petroquf-
¡nÍcas, e em especlal as lnterpretações petrogenêtLcas ora apre-
sentadas, fl,can alnda multo aguérn dos estudos que o vasto e com-
plexo Dlstrlto Alcallno de Lages estã a merecer.



CAPÎTULO 2

METODOLOGIA

"os mêtodos não preexistem à pes-
quisa nem são um fruto recolhido
posteriormente pela medltação sobre
ä= êxitos obtidäs. os métoåos são a
própria pesquisa no seu exercicÍo
ef i,caz. "

A.v. PÍnto (I979)

2.L. Trabalhos de campo

Embora alguns aspectos particulares da região tenham mere-
cido atenção anterior do autor, êrTr especial os carbonatitos da

Fazenda Varela (Schelbe, 19791, o trabalho de coleta sistemátj-ca
de dados de campo para a elaboração deste estudo teve inicio efe-
tivo em janeÍro de L979, quando se encetou campanha de mapeamen-

te, com auxilio dos professores Sandra M. A. Furtado e Roberto B.

Chaves, da Universidade Federal de Santa Catarina, e de L4 estu-
dantes de geologla das úItimas séries da UNISINOS, da UFRGS e da

UFPr. Constou de interpretação de fotos aéreas nas escalas de

1¡60.000 (USAF, 1966) e L¿25.000 (Cruzeiro do SuI, L957), e cami-
nhamentos para marcação "in loco" dos contatos das ocorrêncÍas de

rochas alcalLnas com as rochas sedimentares e para coleta de a-
mostras representativas dos corpos de rochas alcalínas. Em 15 dias

de campo foram cobertos 464 km2, abrangendo prÍncipalmente as

porções central e sul do Domo de Lages; e coletadas acerca de 280



amostras, sobretudo de rochas alcalinas. Os trabathos complemen-
tares de mapeamento foram facilitados peta obtenção de novas fo-
tos aêreas, na escala de 1:25.000 (Cruzeiro do SuI, LgTg), e con-
taram semPre com a fnestimável colaboraçáo do Sr. João Lemos da
silva (o "Janjão"), de Lages; foram realizados em rg7g, 19Bo e
1981, e abrangeram, embora com menor grau de detalhe, todo o res-
tante da área do domo. Os dados de campo foram transferidos para
a base topográfica da forha sc-22-z-c-v (LAJES), do rBGEr nê es-
cala de 1:100.000 (L973), e somados aos dados constantes dos ma-
pas elaborados por Guazetli e Feijó (t:I00.000, 1970) para a
PETROBR.Á,S e por Szubert e Vergara (L225.000, LITS) para a SUDESUL,

o que permitiu a eraboração do mapa e secçao geológica na escala
de 1:100.000, anexos.

2.2. Petrografia

De todas as amostras obtidas, num total superior a 400, fo-
ram selecionadas por consideradas mais representativas cerca de
90¡ secções delgadas dessas rochas foram examinadas em microscó-
pio polarizante LEITZ, binocular. Para facilitar a distinção en-
tre feldspatóÍdes e/ou analcita e feldspatos aLcalinos, utilizou-
se a técnica da coloração com azul de metileno, descrita, entre
outros autoresr por Heinrich (1965). Em alguns casos, fizeram-se
medidas de índices de refraÇão, mediante comparação com liquidos
de rrltir conhecido, para identificação de mj-nerais separados do to-
tal da rocha. Apenas em algumas amostras de rochas, faneriticas
e porfirÍ.ticas, foi possÍver a análise modal, totar ou dos feno-
cristais, realizada com contador de pontos automático e usando-se
a técnica descrita por Chayes (1949), com número d.e pontos por
amostra superior a 1500i os dados obtidos foram utilizados na
classificação ou como orientação para a classlficação dos dj-ver-
sos tipos petrogrãficos, feÍta com base nas caracterÍsticas quí-
micas e consegtlente composÍção normativa (Streckeisen e Le Mai-
tre, 1979) , sendo esta calculada segundo o método de Niggli (Barth,
L962) para a maÍoria das 33 amostras submetidas ã análise quimica
de rocha total.



2.3. análise química de rochas

Para cada uma dessas amostras, foram feitas determinações
num total de 50 elementos, na Divisão de Laboratórios (GEOLAB) da

Geologia e Sondagens Ltda., Belo Horizonte, sob a supervisão do

Dr. Cláudio V. Dutra, empregando-se as técnicas analÍticas:

SiO2, Al2O3, F€ total, Mgo, Cao, P2O5 e TiO, foram analisa-
dos por fluorescência de raios X, em equipamento de fabricação
Rigaku, o mesmo sucedendo com Th, Rb, S e Cl, a diferença resi-
dindo no fato de que no primeiro caso as a¡nostras foram todas
fundidas em tetraborato de lÍtio e, no segundo, o Pó apenas pren-
sado.

As terras raras e os demais elementos traços foram deter-
minados por meio de espectrografia óptica de emissão, usando-se um

espectrógrafo Jarrell-Ash com montagem Ebert.

NarO, KZO, MnO, As e Li (Iimite de sensibilidade de I ppn)

foram dosados por absorção atômica.

Outras metodologias empregadas consistiram de via úmida

convencional (titulação com permanganato de potássio) para FeO,

fluorimetria (dissolução con HF+HNO3) para UgOg, técnJ.ca de e1e-

trodo de Íon especÍfico para F e evolução de COZ e medida do vo-
lume de gás para COr.

2.4. enálise guímica de minerais

Fenocristais de rochas representativas, bem como constitu-
intes da matriz, tiveram sua composição guímica determinada com

a-,o auxl-rLo oa mlcrossonda eletrônica do Instituto de Geociências
da UniversÍdade de São Paulo, de fabricação ARL (Applied Research

LaboratorÍes), modelo EMX-SM, equipada com três espectrômetros
dispersÍvos e três pares de cristais (LíF/ADP, LíE/ADP e LiP/
RAP). Os dados .obtidos foram registrados automaticamente em uma

teletipo acoplada ao conjunto, sendo as determinações efetuadas
em secções delgadas polidas, cobertas por uma pelÍcula de carbono
em metalizador automático de fabricação Bendix.

As condições de j-nstrumentação comumente utilizadas foram

as seguintes: potencial de aceleração, 15 KV; corrente de amos-

tra, OrO2-OrO3 uAt tempo de integração nos contadores, I0", e



diâmetro do feixe eletrônico, aproximadamente IU. Para análise
dos feldspatos e feldspatóides ' emPregou-se tempo de integração
menor, de 4", a fim de minimj-zar os efeitos de volatilização dos

ãlca1is (Na, K) .

O controle do fator flutuação (drift) foÍ feito por meio

de leitura periódica dos padrões: nos casos em que a variação da

contagem foi maior que 3t, fez-se uso da correção, tanto através

do programa de computação SLAVE, de uso interno, como, nos casos

de cálculo medj-ante computador programáve1, portátíI, com o

prego da fórmula
Corrente pad.râo

em-

t óxido =
Corrente amostra

x conÈagem na amostra - B x

fator

sendo

fator =
I óxido no padrão

contagem no Padrão - B

A radiação de fundo (background, B) foi sempre corrigida, e o fa-
tor tempo morto (dead time) mantido negligenciável por contagens

abaixo do li¡nite permissíve1 de 5000'/segundo'

Os dados analÍticos foram ainda corrigidos para os fatores

absorção de massa, nümero atõmico e fluorescência secundária,

segundo o método de Bence e Albee (1968), mediante o uso do Pro-
grama de computação BETA, de uso interno.

A exatidão (accuracy) dos resultados coligidos varia com

a concentração do elemento presente na fase mineral investigada'

estimando-se o erro em torno de 3? para os maiores e de 58 para

os menores. Por outro lado, os valores relativos ã reprodutibili-
dade (precÍsion) r refletindo mais as condições operacionais, si-
tuam-se ao redor de 1å.

os resultados apresentados nas diversas tabelas represen-

tam, para a maioria das amostras, a média aritmética de 60 leitu-
ras (30 na porção central e 30 na borda dos grãos), tomadas 3 a 3

em I0 cristais diferentes da amostra. Os perfis de variação com-

posicional dos piroxênios foram feitos segundo linha de pontos

com equidistância de 20V, usando-se um "Step scan attachment"'Pa-

ra melhor orientar o trabal.ho quantitativo, foi realizada análise

qualÍtativa de biotÍtas, com feixe eletrônico estático, e emprego



do registrador Moseley (X-Y).

Os principais mineraj-s estudados foram piroxêniosrolivinas,
flogopitas, melilitas, pectolitas, feldspatos e nefelinas; adi-
cionalmente, doÍs cristais de ilmenita e três de granada proveni-
entes do kimberliÈo Janjão foram também analisados.

Minerais de amostras de concentrados obtidos por peneiração
de material kimberlÍtico coletado "in situ", ou em cursos d'água
da região, tiveram também sua composição quÍmica determj-nada em

microssonda eletrônica por têcnicos do Setor de Petrografia do

Departamento de Pesquisas Tecnológicas da Cia. Vale do Rio Doce,

em BeIo Horizonte, sob a responsabilidade do geólogo Luis Rodri-
gues A. Garcia, sendo os resultados colocados ã nossa disposição
pelo geólogo Ad.mar Barcelos da Silva, da Cia. Brasileira de lvleta-
lurgia e MÍneração - CBMM. Para esse trabalho foi utilizado um

equi-pamento JEOL, modelo JXA-504, com potencÍal de aceleração de

15 KV, corrente de amostra de cerca de 3 x 1o-8 e e feixe com

aproximadamente 1 u de diâmetro. Tanbém neste caso foram feitas
correções p\¡/ra "background", "dead time" e efeito matriz, de a-
cordo com o nétodo de Bence e Albee (f968).

Algumas caracterÍsticas relativas ao estudo de cada espécie
mineral são fornecidas a seguir:

FeLdspatos aLcaLinos

Os feldspatos foram analisados para K, Na e Ca, com o in-
tuito de obter-se sua composição nolecular. Na ma.j-orj-a das amos-

tras observou-se grande variação composicional e os dados apre-
sentados são médias de valores considerados representatj-vos. Os

padrões empregados foram ortoclásio (Or-1) para K, albita (Tibu-
ron) para Na e bytownita (Crystal Bay) para Ca.

FeLdspatõídes, zêõLí,tas e a,naLeíta

A microssonda eletrônica foi de grande valia para a análise
de nefelj-nas e n¡elhor caracterização da sodalita, natrolita e

analcita. Para o caso da nefelina, foram calculados os componen-

tes moleculares nefelina, kalsilita e quartzo, a partir dos valo-
res de Na, K e Si. Os padrões empregados foram os mesmos dos

feldspatos alcaU-nos para os elementos K, Na e Ca; albita (Tibu-
ron) também para o Si e escapolita (I7I20) para o Cl.



Piroæãni os

Para anáIise dos piroxênios, assim como para as dos demais

minerais, os padrões escolhidos foram os que apresentam composi-

ção similar ã das fases investigadas. Para os tipos maj-s cá1ci-
cos, foi utllizada augita (A-209) para Si, 41, Fê, Mg, Ca e Na'

aIém de hornblenda (Kakanui) para Ti e K; para os tipos sódicos'
egirina (174) para Si, F€, Mn' Ca e Na; augita (A-209) para Al e

Mg; e hornblenda (Kakanui) para Ti e K.

Dos perfis analftÍcos efetuados foi selecionado o relatÍvo
ao cristal A da amostra 9 como representativo das variações en-

contradas em um único cristal dos piroxênios mais cálcicos (fig.
7l .

As proporções catiônicas de Mg, Fe2++Mn e Na, extraÍdas da

fórmula estrutural calculada na base de 6 átomos de oxigênio, fo-
ram utilízadas Para exPressar, respectivamente, os componentes

moleculares diopsÍdio (Di), hedembergita (Hd) e acmita (Ac) , pos-

sibilitando a locação no gráfico correspondente (fig. 4). As de-

terminações das proporções teóricas de Fe2* e Fu3+, a partir dos

dados de FeO total obtidos na mlcrossonda, foram feitas com o au-

xÍIio do programa de computação SILCAL (UlUrich e Ulbrich, 1982) '

A nomenclatura adotada para os piroxênios alcalinos segue

Tröger (Ig7g), que limita o campo das egirina-augitas ao interva-
lo de 20 a 752 do comPonente molecular acmita. Valores abaixo de

20* definem o membro soda-augita e superj-ores a 752 o termo egi-
rina da série. A expressão "acmita" foi restringida ao componente

teórico NaFe3*Sr 206, em analogia com vários estudiosos desse gru-

po de mÍnerais.

0Lioinas

As olivinas de quatro rochas ultrabásicas foram estudadas,

sendo sua fórnula estrutural calculada na base de 4 oxigênios e

o mineral expresso por seus componentes forsterita (Fo) e faia-
lita (Fa). Os padrões utilizados foram otivina (4) para Si, Fe e

Mg; augita (A-209) para Ca e A1; egirina (174) para Mn; e horn-

blenda (Kakanui) para Ti.

Biotitas
para a análise das biotitas o principal padrão foi a bioti-

ta ,,Universidade da Basiléia"¡ empregada para os elementos Si, Ti



(baixo teor),/{,1, Fê, Mg e K; a biotita n9 3 foi utilizada Para
Fe e MD, enquanto que a benitoÍta (San Benito) para Ba e Ti (aI-
to). As amostras 12 e 27, cuja soma dos óxidos é relativamente
baixa, foram submetidas a análise qualitativa, observando-se na

primeira um pequeno pico para o Cr, e na segunda picos corresPon-
dentes possivelmente ao Na, Cr, Ni e Cu. As fórmulas est'ruturais
foram calculadas com base em 22 átomos de oxigênio.

AnILDO L1,OS

para o estudo de fenocristais de anfÍbólios (apenas dois
nas amostras 7 e B), foi utilizado como padrão hornblenda (Kaka-

nui) para Si, 41, F€, Câ, M9, K e Na, sendo o l'In determinado com

referência à egirina-augita (t5B) .

Me Li Litas

A definição dos termos da série das nelilitas foi obtida
por anátise em que os padrões utilizados foram augita (A-209) pa-

ra A1 e Mg, bytownita (Crystal Bay) para Si e Na, hornblenda (Ka-

kanui) para K, olívina (4) para Fe e apatita (Wilberforce) para

Ca.

Pe c to Li tas

O teor relativamente elevado em MnO, sugerido por índices
de refração maiores que os esperados, foi confirmado pela anáIi-
se quÍmica, na qual foram utilizados como padrões egirina-augita
(164) para Si, Fê, Mn e Na, e granada (ITO-2) para Ca.

2.5, Geocronologia e estudos isotópicos

Analises radiométricas foram executadas pelo autor no Cen-

tro de Pesquisas Geocronológicas da USP, recorrendo aos métodos

K/Ar (em concentrados de minerais isolados e em rocha total) e

Rb,/Sr (em rocha total) .

pelo método x/er foram determinadas idades para amostras de

fonol-ito porfirítico e nefelina sienito porfirÍtico (2 e B,f,elds-
pato + nefelina) , nefeLína sienj-to porfirftico (3, rocha total) '
fonolitos (L0 e 24, rocha total), olivina melilitito (J2,fLogo-

pita) , kimberlito (XIII, flogopita) e brechas de chaminé (Il, IV,



XII, XVII, flogopita). Descrição detalhada do método encontra-se
em AmaraL et aL. (1966).

As constantes empregadas foram as seguintes:
-o -lÀß = 0,4962 x l0'anos

À. = 0,581 x Io-10 .to=-l
t át.. 

-^40 
em K total = 0,1167

outras análises disponíveis
aL., L967; Teixeira, 1969) foram
constantes.

das rochas de Lages (Amaral et
recalculadas também Para essas

As determinações Rb/Sr foram efetuadas em amostras de ne-

felina sienitos porfirÍticos do Cerro Alto de Cima e de fonolitos
(rocha total) da Chapada, obtendo-se para estes uma isócrona de

referência para idade e razão inj-cial- ,t87,,rt86.

As determinações foram feitas por fluorescência de raios X,

confirmada pela técnica de diluição isotópica, tendo em vista os

baixos teores de Sr apresentados por essas amostras i os erros ex-
periment,ais situam-se em patamar inferior a 3?. As razões isotó-
picas sr87 /st86 fot.* determinadas em espectrômetro de massa va-
rian Mat, modelo TH-5, com os erros analÍticos inferiores a 0,3?.
As relações Sr87 /5t86 ,r. amostra foram normau-zadas para St86/
sr88 = 0r1194, e as demais constantes empregadas no cálculo são:

Rb87 = r,42 x 10-11 anos

Rb85/Rb87 = 2,5g



CAPÍTULO 3

GEOLOGIA

Com uma área total estimada em 2. I00 k*2, a grande endenta-

ção da faixa de afloramentos de basalto que propicia a exposição
das rochas gondwânicas e alcalinas no Domo de Lages ê uma feição
maior da geologia do su1 brasileiro, conforme ressaltado por Maack

(1947') , Takeda (1958) e Loczy (1966 , L968) , entre outros.

O mapa e secção geológica na escala de 1:100.000 anexos ao

presente trabalho abrangem a porção principaL desse domormostran-
do que rochas alcalinas leucocráticas, rochas ultrabásicas alca-
linas, carbonatitos, kimberlitos e brechas vulcânicas, todos com

idades restritas a um pegueno intervalo, embora aflorando em ex-
tensão reduzida, estão distribuÍdos por área aproximada de I.200

)km', caracterizando um distrito alcalino de magnitude pelo menos

similar a diversas das provÍncias brasileiras propostas por Ul-
brich e Gomes (1981).

O carãter dômico da área é evid.enciado pela disposição con-
cêntrica dos afloramentos de rochas gondwânicas, a partir dos

derrames basáIticos e dos arenitos da Formação Botucatu, 9üê cer-
cam a regJ-ão pelos quadrantes norte, oeste e suI, culminando numa

porção central em que rochas do Grupo ltararé afloram ao nÍvel
dos próprios derrames basáIticos. O domo apresenta um alçamento
da ordem de pelo menos L.200 m, eonforme s'e verifica pelos dados

obtidos no poço ?-LA-I-SC, da Petrobrás, complementados por esti-
mativas, constantes dos trabalhos de North.fleeL et aL. (1969) , Pa-
ra a espessura tot.al dos sedimentltos Rio do Rasto e Botucatur rlâ



área, ã época em que se deram os deslocamentos. Uma sérj-e de do-
mos menores, contidos na estrutura princiPal, é salientada pela
drenagem regional.

Guazelli e Feijó (1970) colocaram em evidência o caráter
também anelar e radj-al do amplo sistema de falhamentos inversos
representados no mapa e secção geológica anexos' e gue já fora
descrito por Loczy (1966, 1968) como responsáveI por deslocamen-
tos verticais da até 350 ln..

Em trabalhos de pesquisa das ocorrências de bauxitarszubert
e Vergara (1975) enfatÍzaram a importância dos corpos de diabásio
que ocorrem junto aos afloramentos mais setentrionais das rochas
alcalinas.

As ocorrências constituintes do Distrito Alcalino de Lages

representam nÍveis elevados de intrusão, sendo desconhecidas, até
o momento, manifestações puramente extrusivas ou de formação pro-
funda. Por outro tado, o Complexo Alcalino de Anitápolis não deve

ser interpretado como representante destas últimas ' numa extensão
orientaL do distrito, pois dele dista mals de 100 km e apresenta
idade bem mais antiga.

De acor<io com suas caracterfsticas petrográficas e sua for-
ma de ocorrência, as rochas constituintes do distrito poden ser
assim agrupadas:

a) rochas alcalinas leucocráticas;
b) rochas ultrabãsicas alcalinas;
c) carbonatitos e rochas associadas;
d) brechas de chaminé e kinberlitos.

3.1. Rochas alcalinas leucocráticas

Apesar da grande área afetada pelas rochas alcalinas ' a su-
perfÍcie total de afloramentos é pouco superior a 50 km'. A gran-
de maioria é representada pelas rochas deste prlmeiro grupo, den-
tre as quais se incluem fonolitos de diques, analcita traquitos e

fonol-itos, mais a sudeste, e fonolitos porfirÍticos e nefelina
sienitos porfirÍticos, rnais ao norte. O contato entre as camadas

sedimentares do Guatá e do Passa Dois é o nível preferido por e-"-

sas intrusões, o que confere ao conjunto um caráter anelar que

tem sído ressaltado nas descrições anteriores do complexo. No ma-



pa ora apresentado fica no entanto bem evidenciada uma sensÍvel
concentração dos corpos maiores segundo uma faixa de direção nor-
deste, com largura da ordem de r0 km, à qual só são estranhas as
principais ocorrêncj-as de fonolitos porfirÍticos, diversas bre-
chas de chaminé e os carbonatitos da Fazenda Varela.

Fono Li tos

As principai-s ocorrêncj-as são o morro do Tribut,o, a serra
da Chapada e a serra do Cadeado, além de diversos corpos menores
nas proximidades.

O morro do Tributo, com diâmetro aproxj-mado de 4 km e alti-
tude total de 1220 m, é a principal erevação regionar e, do seu
topo ". . . tudo se descortina na área de Lages: três quadrantes
pontilhados pera escarpa basáltica e o descampado do oriente a-
berto para o lado do mar" (paiva, 1933). Em suas encos-
tas, encontram-se ainda blocos de rochas sedimentares, com cente-
nas de metros, consj-deradas pertencentes ao Grupo Guatã e que fo-
ram sobreelevadas pela intrusão (foto l).

Os fonolltos do Tributo têm como caracterÍstica principal
o grande desenvolvimento de cristais poiquilÍticos de egirina,
que chegam a formar manchas centimétricas nas porções centrais
mals elevadas (roto 2), enquanto que nos afloramentos mais próxi-
mos ao contato elas se apresentam escassamente milimétricas.

Os afloramentos de fonolitos, com pequeno desenvolvimento
da egirina, contj-nuam para sudeste do morro, entre as cotas 900 e

1.000 m; aparentemente, esta área poderia ter sido originalmente
contÍgua ao morro, dela separando-se por falhamentos de direção
nordeste.

A serra da Chapada, com 1.000 m de altitude, situa-se mais
a sulr Do limite entre as camadas Serra Alta e Terezina, num nÍ-
vel estratigráfj-co portanto superior. Os raros agregados visÍveis
de egirina são aqui submilimétricos. Nos cortes recentes da BR-
282 observam-se os contatos laterais e superiores com os folhe-
thos também sobreelevados da Formação Serra AIta, intensamente
endurecidos' e gue cobrem ainda parcialmente a porção central da
serra (Fotos 3 e 4). Tectônica rÍgida posterior ao alojamento é

responsável por faixas métricas de milonitização, onde a rocha
estã totalmente alterada a argilo-minerais.

A serra do Cadeado, gue atinge 1.080 m, consiste de um con-
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Foto I - A face leste do morro do Tributo, vista desde a estrada
lndÍos-Palmerra. No plano intermediário, cuestas sustentadas por
rochas sedimentares sobreelevadas.

Foto 2 - O fonolito do Tributo, com eglrlna centimétrica e envol-
tórl-o de alteração argilosa.
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Foto 3 - Contato rntrusivo dos
rochas sedimentares endurecrdas

fonolr tos da serra da Chapada nas

e perturbadas, ã esquerda e acr ma.

Foto 4 - Detalhe da foto
anterior, mostrando a es-
treit.a faixa de fonolito
vÍtreo, alterado, e o

elevado grau de fratura-
mento e alteração desta
rocha junto ao contato.



junto de afloramentos de fonolitos, ocupando grande extensão (I1
')-

km') e que podem representar, como nos demais casos, náo uma' mas

várias intrusões, cuja forma individual é de difÍcí1 delimitação.
Neste caso, como na maioria dos demais, as linhas de contato no

mapa geológico t:100.000 devem ser interpretadas portanto como

simples linhas de contorno de áreas de ocorrência dos dj-versos
tipos de rochas alcalinas.

FonoLitos de diques

Inúmeras intrusões menores de fonol-itos ocorrem na região,
desde corpos com algumas centenas de metros até diques com cen-

tÍmetros a decÍmetros de espessura, casos em que a granulação é

extremamente fina e a cor muito escura: são os fonolitos de di-
ques, guê cortam tanto as rochas sedimentares como, ocasionalmen-
tê, as próprias rochas alcalinas, caso do Cerro AIto de Cima e do

próprio morro do Tributo.

Analeita tnaquitos

A su1 da serra do Cadeado foram individualizadas ocorrên-
cias de rochas com textura traquítj-ca muito pronunciada e pequeno

teor de quartzo normativo e ocasionalmente modal, denominadas de

analcita traquitos. Em alguns locais estão presentes amÍgdalas

preenchidas por hidrocarbonetos, possivelmente representando con-

taminação a partir da Formação Irati, que afÌora nas proximida-
des.

NefeLína sienitos poz'fini tieos

Os nefelina sienitos porfirÍticos constituem um dos maiores
')

maciÇos, o do Cerro Alt.o de Cima (9 kmo, l-.040 m de altitude) rquê

apresenta variação composj-cional interpretada como zoneamento no

corpo intrusivo ou como evidência da existência de diversos cor-
pos, cujos limites não foram precisados no campo. Este maci-ço

contém intrusões de fonolito, semelhante às ocorrências dessa ro-
cha encontradas mais ao sul.

Fono Lito s pon fírí ti cos

Os fonolitos porfiríticos ocorrem formando maciços de gran-

de porte, como os da serra da Farinha Seca e do córrego dos Sete

Passosr olf intrusões menores, como as da Colônia Faxinal, do cór-



rego da Farinha Seca, da Boa Vista e da Fazenda São Roque.

A serra da Farinha Secar Do extremo norte do círculo de o-
corrências de rochas alcalinas leucocráticas, é uma extensa e1e-
vação com altitudes da ordem de 900 m e considerada, em trabalhos
anteriores (e.g. Lindstaedt, L972), como sustentada por um único
dique com Ì7 km de extensão e espessuras entre 500 e 2.500 m.Gua-

zelli e Feijó (1970) já representaram, Do entanto, a área como

composta em grande parte por diabásios, e Szubert e Vergara, que

trabalharam em detalhe as ocorrências de bauxita da Farinha Seca
(roto 5), mostraram que as alcalinas são ta¡nbém aqui corpos apro-
ximadamente equidimensionais, gü€ se alojaram rompendo não apenas

as camadas sedimentares mas também uma ampla ocorrência de dia-
básios, possivelmente na forma de sill ao nÍvel da rormação lra-
ti, que praticamente desaparece nessa área.

No curso médio do córrego dos Sete Passos, ëro norte do mor-
ro do Tributo, aparecem fonolitos porfirÍticos intrusivos nos

sedimentos do sr:b-Grupo Itararé. Os afloramentos esparsos e a su-
perfÍcie arrasada pela erosão impedem sua melhor caracterização,
com a extensão em área em muito subestimada nos mapeamentos ante-
riores. fntrusivos no maciço, tem-se uma ocorrência na forma de

cilindro de fonolitos, e um provável kimberlito, até agora defi-
nido apenas em função de seus minerais pesados e produtos de a1-
teração, encontrados num afluente menor daquele córrego. A área
de ocorrência desses fonoU-tos porfiríticos acha-se em contato
direto, ao norte, com uma ampla mancha de diabásios, similares aos

correlacionados ã rormação Serra Geral em outras regiões.

Pelo menos três intrusões menores de fonolitos porfiríticos
cortam mais uma vez os diabásios, na porção ocidental da serra
da Farinha Seca, conhecida como Colônia Faxinal, apresentando tanr
bém intensa bauxitização.

As ocorrências do córrego da Farinha Seca, a sul da serra
do mesmo nome, eram anteriormente reunj-das sob a denomi-nação de

serra do Lageadinho (arioli, 1974), que não consta do mapa do

IBGE; trata-se de um grupo de corpos com extensão de 1 a 2 km,

separados por afloramentos de arenito de granulação grossa, atri-
buído ao Grupo ltararé, e gue ajuda a sustentar a topografia, di-
ficultando a interpretação fotogeológica.

Diversas outras ocorrências acham-se mapeadas, muitas delas
com desenvolvimento de bauxitas, como as que so situam a noroeste



do carbonatito da Fazenda Varela, englobadas sob a designação ge-
nérica de Boa Vista, e as que completam o cÍrculo das alcalinas
leucocráticas, a oeste, na Fazenda São Roque, entre a BR-116 e a

RFFSA.

3.2. Rochas ultrabásicas alcalinas

Sob esta denominação são reunidas rochas nefeliníticas e

melilitÍtj-cas, muitas delas com caracterÍsticas de lamprófiros,
que afloram como diques ou formando a matriz de chaminés brecha-
das, nos poucos casos em que se fez possível uma determinação ra-
zo'avel de suas feições mineralógicas primárias.

Scorza (f965) descreveu amostras de olivina melil-itito re-
colhidas por L. de Loczy, salientando o fato de serem rochas com

meIilÍta até então desconhecidas no continente brasi-Ieiro. Barbo-
sa (1933) referiu-se a lamprófiros e augititos, coletados por
Paiva no municÍpio de Lages.

AIém das ocorrências da olivina melilitito citadas por Scor-

za (1965), algumas mesmo revisitadas, foram ident:-ficadas no de-
correr deste trabalho outras cinco, dentre as quais merece des-
tague um extenso dique semi-anelar, a leste do Cerro Alto de Cima
(am. L2) , com cerca de l krn de extensão e espessura da ordem de

50 m. Apresenta uma frente ampla de exposição por ter sido explo-
rado como fonte de brita para pavimentação da estrada lndios-
Palmeira, com a rocha ressaltando heterogeneidades mineralógico-
texturais por efeito do intemperismo (Foto 6). Ê intrusivo nas

rochas sedimentares do Irati e Serra AIta, contendo mesmo alguns
xenólitos atribuÍdos àquela formação.

Outros dj-ques ou corpos de pequena expressão foram reconhe-
cidos a leste da estrada Lages-Tributo, cerca de 5 km a norte de

Lages (0M-1) ¡ na rodovj-a fndios-Palmeira, 3 km a sul desta loca-
lidade (0M'2)¡ e a sul da BR-282, 5 km a oeste de fndios (oM-î) -

A amos tra 2l constitui aparentemente a matri z de uma chaminé

brechada, que sustenta elevação circular a noroeste do morro da

Chapada.

Duas outras chamj-nés são também vísiveis nessa úttima área,
a norte e oeste da Chapada (ams. 22 e 27, respectivamente) . A

amostra 22 representa um olivina melteigito, e a 27, com matriz



20

Foto 5 - Frente de lavra de bauxita
alteração dos fonolitos porfirÍticos

()azLda Momm) resultante
da Farinha Seca.

da

Foto 6 - Exposição do olivina
leste do Cerro Alto de Cima. O

dades gue não são normalmente

melilitito explorado para brita, a

intemperlsmo ress alta heterogenei-
vísÍveis na rocha fresca.



semelhante, exibe tal grau de contaminação pelos fragmentos <le

rocha sedimentar contj-dos que a definição do tipo petrográfico é
extremamente difÍci1. Olivina nefelinitos aparecem ainda como
diques cortando sedj-mentos do Rio do Rasto, num cõrrego próximo
ao viaduto da BR-282 sobre a RFFSA (am. 2B) , e rochas basálticas
da Formação Serra Geral, nas cabeceiras do rlo da Prata, afluente
do rio Caveiras, correspondendo, à maj-s oriental- das ocorrências
investigadas no Domo de Lages (am. 29) . Um nefelinito (NE-I ) sem
orivina foi amostrado cerca de 4,5 km a NE da rocalidade de fn-
dios.

3.3. Carbonatitos e rochas associadas

Os carbonatitos da Fazenda Varela, na porçäo centro-ociden-
ta1 do Domo de Lages, foram descritos com algum detalhe em tra-
balho anterior (Scheibe, 1979) , do qual extrairan-se os dados jul-
gados relevantes para o presente estudo de conjunto do distrito.

Esses carbonatitos e as rochas associadas caracterlzam-se
por forte anomaLia cintilométrica, que evidencia uma distribuição
em ãrea losangular, delirnitada por falhamentos N-S e NE-SW; a

ãrea principal de ocorrência tem um dj-âmetro de cerca de 600 me-
tros.

As rochas sedimentares da região, tidas como pertencentes
ao Grupo Guatá, foram submetidas a processo de fenitização, de
que resultou uma brecha feldspática que serve de encaixante aos
carbonatitos.

A escavação de trincheiras e poços, bem como a execução
de sondagens rotativas a diamante, permitiram a delimitação de um

corpo aproximadamente tabular de carbonatito claro, relativamente
homogêneo, com espessura da ordem de 20 m e que se estende pelo
menos até 100 m de profundidadei nas proximidades desse corpo, a
brecha feldspátj-ca encontra-se recortada por veios de carbonatito
escuro, com espessura centimétrica a decimétrica (Foto 7) , e di-
versas sondagens efetuadas no 1ocal cortaram sistematicamente
misÈuras de carbonatito e brecha fetdspática, com predomÍnio ora
de um tj-po petrográfico, ora de outroi a estrutura predom:inante
sugere uma brechação muito intensa, com os carbonatitosr €rn di-
versas fases, cimentando e reagindo com a rocha silicatada, domi-
nantemente feldspática, até substituÍ-Ia quase integralmente em



muitas porções.

3.4. Brechas vulcânicas e kimberlitos

Na antiga estrada de Curitibanos, dez quilômeteos ao norte
de Lages, Oliveira (1927, p.89-90) fez referência a um ,'dique a-
glomerado de rocha olivinÍtica com fenocristais de micarpiroxênio
e magnetita, com pedaços de arenito vermelho, folhelho e outras
rochas sedimentares", sugerindo tratar-se de um alnoÍto: ao que
tudo leva a crer, a brecha da Invernadinha (VI) localizada duran-
te os trabal-hos de campo de janeiro, 1979.

Paiva (1933' p.10) descreveu uma "brecha fonolÍti-ca conten-
do seixos de Rio do Rasto", na "fazenda de Zelo Ramos, perto dos
fndios", correspondendo ã brecha vulcânica a oeste da Chapada
(XII) visÍveL desde o traçado atual da BR-282.

L,oczy (1968, fig. 5) mostrou a fotografia de uma "brecha
tecto-vulcãnica penetrada por di-que decomposto de oU-vina melili-
tito, próximo a fndios", aparentemente num corte da estrada, pro-
vavelmente refelto com os novos trabal-hos na BR-282.

Arioli (I974) estudou uma anomalia radiométrica em corte da
ferrovia, a norte de Correia Pinto (Br. Anomalia '/, XXXIV), rej_n-
terpretando como "brechas de colapso" ocorrências de materi al
brechado anteriormente descritas como uma "zona de brecha asso-
ciada a falhamento de direção N7598". outras duas chaminés, uma

situada 200 m a suI da primeira (er. Anomalia 7-su1, xxxv) e ou-
tra "locaU-zada a su.l- da Estação Tributos" (?) foram tanbén clas-
sificadas como ttbreceía pipes" por esse autor.

A primeira referência à ocorrência de kimberlitos na região
foi registrada por scheibe (1978) , e deveu-se ao trabarho do ga-
rimpeiro ,loão Lemos da Silva, o "Janjão", responsável tambémr ët

partir de então, pela localizaçã,o de numerosas outras brechas
vulcânicas e de pelo menos duas prováveis ocorrôncias de kimber-
litor urn no Pando1fo, a oeste de Lages, e outro no córrego dos
sete Passosr rrër porção central do Domo. uma quarta ocorrência, a

do rio Caveiras, no extremo sudeste da região estudada, é inferi-
da pela presença de minerais tÍpicos (ilmenita, piropo) no seu
curso, a partir de depressão circular com cerca de 100 m de diâ-
metro, em área na qual o rio corre encaixado, corn largura de pou-



cos metros, nos arenitos do Botucatu.

No kimbe¡lito Janjão (xrrr), situado a norte de Lagesr ¡o
bairro Guarujá, forarn realizados levantamentos magnetométricorra-
diométrico e gamaespectrométrico (svisero et aL,, 19g5), cuja j-n-
terpreLação revelou uma diatrema irregular com polaridade reversa
cujas dimensões principais são 50 x 190 m. um dique vertical a
subvertical, de caracterÍsticas geofísicas sen¡elhantes mas com
polaridade normal e largura de cerca de 10 m, trunca e, aparente-
mente, introduz um rejeito destral- de cerca de r0 m no corpo
principal. Esse dique é intrusivo nos sedimentos da Formação Rio
do Rasto, sendo muito grande a proporção de rochas sedj-mentares
entre os fragmentos por ele englobados.

A grande maioria das brechas vulcânicas reconhecidas até
o momento corta também o Rio do Rasto, embora ocorram brechas
cortando o arenito Botucatu ou as formações sedimentares inferio-
res (roto 8) e até sils de diabásio. Essas estruturas enquadram-
se perfeltamente no conceito de diatz.ena, tal como adotador por
exemplor por Lorenz et aL. (1970, p.12): "estruturas semelhantes
a chaminés preenchidas por rochas da área brechadas, guase sempre
misturadas com materiais magmáticos juvenis ".

A Tabela I permite identificar cada brecha por um algarismo
romanor rro mapa geológico 1:100.000, e dá um resumo das princi-
pais caracterÍsticas de campo de cada uma.

3.5. GeofÍsica

O projeto aerogeofÍsico Ponta Grossa-Criciúma foi executado
em I97I pela Cia. Brasileira de GeofÍsica para o Departamento
Nacional da Produção Mineral e Comissão Nacional de Energia Nu-
cIear, abrangendo ampla faixa da qual faz parte a região em estu-
do.

Os dados referentes ä aerocintilometria não são totalmente
disponÍveis para uma interpretação global. Em trabalhos de campo
com auxÍlio de cintilõmetro I,trcRoLAB, verificou-se que a maior
parte das anomalias eonstantes do mapa de localização de anoma-
lias radiométricas no Domo de Lages, elaborado pela cpRM (Arioli,
I974), está relacionada aos corpos de rochas alcalinas leucocrá-
ticas r eü€ apresentam cerca de 2oo a 300 cps, contra o limiar
regional das rochas sedimentares, inferior a 100 CPS. Duas anoma-
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Foto 7 - Velos anastomosados
tam a brecha fetdspátiea em

de carbonatito
bloco rolado da

ankeriti.co escuro
Fazenda Varela.

Foto I - Contacto da brecha do Cerro Alto de Baixo (IV) com as

rochas sedimentares encaixantes, atribuídas ao Grupo ftararé. A

faj-xa vertical amarela constitui provãveI conduto de um segundo
episódio de brechação- fluidi zaçáo.
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Iias mais expressivas correspondem aos carbonatj-tos da Fazenda Va-
rela e a duas brechas de chaminé, a norte de Correia Pinto (XXXIV
e XXXV). A área onde ocorrem os carbonatitos foi estudada pela
CNEN e abandonada, atribuindo-se a radioatividade a teores anô-
malos de tõrio e a presença de carbonatos a d,iversas "fases de
carbonatação" (Ramos e Maciel, L974). As brechas de chaminé fo-
ram investigadas por Arioli (L974) , que constatou altas relações
Th/U, responsãveis por anomalias da ordem de 500 a I5O0 CPS.Schei-
be (L979) valeu-se de um levantamento radiométrico de detalhe pa-
ra a delimitação das ocorrências d.e carbonatito na Fazenda Vare-
Ia.

O levantamento aeromagnetométrico é considerado ostensivo,
e foi tentada uma interpretação em caráter preliminar, sob a ori-
entação do Prof. Dr. Nelson Ellert, do Departamento de Geologia
Econõmica e GeofÍsica Aplicada do ICTUSP, de uma cópia das cartas
isogãmicas correspondentes ao distrito alcatino de Lages (SG-22-
Z-C-V-L,2, 3 e 4).

A suscetibilidade magnética relatir¡a das principais varie-
dades petrográficas foi determinada em laboratório, obtendo-se
a seguj-nte seq{lência, das mais às menos magnéticas: basaltos e

diabásios > ol-ivina melititos > anal-cita traqu.i-tos > brecha do
Mirante > nefelina sienitos porfirÍticos ì fonotÍtos ì rochas
sedimentares (arenitos e folhelhos). O contraste entre as rochas
al-calinas leucocráticas e as sedimentares é quase nulo, dificul-
tando as interpretações, ainda mais se se levar em conta a proxi-
midade dos derrames basálticos e as diversas ocorrências de dia-
básio na região pesquisada.

A correspondência de anomalias positj-vas com ocorrêncj-as
de diabásio ou de alcalinas ultrabá.sicas e de anomalias negativas
com corpos leucocrãticos é quase geral; na escala estudadar ro
entanto, só ocasionalmente pode ser obserr¡ada alguma relação das
brechas vulcânicas e kimberlitos com o comportamento dessas cur-
vas.

Integrando informações de magnetometria, grravimetria e sís-
mica, alguns estudiosos têm determinado a espessura e a profundi-
dade prováve1 a que se situam as raÍzes ou as câmaras magmâticas
profundas de corpos alcalinos. SeguÍn (L982) divulgou dados sobre
a provÍncia Monteregl-anar Do Canadá, sugerindo que os corpos prin-
cipais teriam uma forma de pires, análoga ã de bolhas de óleo sus-
pensas na ãgua, com espessuras entre 600 a I3O0 m, e diques e
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Brechas

Núnero Deslgnação de carnpo
f Br. cuabiroba

II Br. Àristides

IfI Br. Fazenda Vare-
ta-26

IV Br. Cerro Alto de
Baixo

V K. Córr. Sete pas-
sôs

Vf Br. À¡nola Faca

vII 8r. rnvernadinha

VIII Br. Àviário

fX Br. Segunda

X Br. Chapada Nw

xI Br. Chapada N

XII Br. Chapada W

de chaminé e

Localização
Farlnha Seca

Correia Pin-
to Velho

W carbonatl-
to

kimber I I tos

Dimensões

Ø -I50 n

Ø -I00 m

ø -400 m

Ø>60n

TÀAELÀ I
Iocados no napa geológico L:100-000 - Lages. SC

Descrição sucinta
Depressão cj.rcularr a)-teraçãc de ultrabåsrca, ver_de-azulada, conrendo ttogoiita 

" iiãõ*-"."niros eoutras r- sedimentarês.
Elevação circular; fragm. angulares e ovóides nm
1."T d:_ r. bâsãItica e areniÈo, crisÈais de ptrõl'
l9Til,floçopita e opaco, tudo em &arEiz cinza a.cna_re¡,ada, Conpacta, carbOnatada.

3]ey1ção clrcular; fragm- angulares cr' a d,n de r.Dasaattca homogénea e arnigdaJ.óide, arenitos e fo_rnernos endurecidos, em Datriz esverdeada com car_bonatos -

Corte estrada; br. intrusiva ejn folhelhos Itararé.R. sedimentares, nefelina sienitos 
"ng,rl"r"", a"r_

igngt to c/ aparira e nõdulos de ft;;;;iia e piro_xenj.os, em matriz escura, rûuito decoñpå"t". conta_to superior com r. sedinentar defor¡aäa-
Feiçio circular na fotoi na drenagem abaixo darerçåo, barro arenoso esverdeado com flogopita,pl_roxenios, piropo, magnetita e ilmenita.
Depressão cfrcularr fragm. r. sedi¡nentares (Irati)e r. basãLticas, flogopita, piroxên:.às ã magnetita,
em Ratriz esverdeada-
Lei-to do córr. Invernadinha. Blocos de r. sedimen_tares e cristais de ftogopita e piroxênios em ma_triz cor cinza chu¡nbo, ålterada.-
Escavação para construção avj.årio. Blocos r. sedi-mentares ê cristais de flogopita en matriz argllo_sa vermelha, intensa alteração.
Corte estrada. Fragrn. r. sedimentares e cristaisde flogopÍta em matriz argilosa vernelha, intensaalte ração.
Elevação clrculari centro de ollv. melllltlto ebordas com. blocos de r. sedinentares recozid.as en
iilIil esverdeada com clisrais de flogopita, piro_xenlos € olrvlnas.
Elevação clrcular; centro de ollv.nEltej,oito e bor-das con blocos de r. sedlmentares recozláas em ma_triz esverdeada co¡n crlstals de flogoplta, pii""ã_nios e olivlnas.
Elevação circular; blocos de r. sed{¡nentares re-cozidas e fragm. de r. alcallnas em matrlz afanftica verde escura con cristais de flogopita e plro:xenios.

C. Àlto de
Baixo

Córr. Sete
Passos

Córr. A¡nola
Faca 500 n w
BR-lt6
Parada fnver
nadinha,SFESã

I.000 n Nt{
Klnb. Janjão

700 m Nw
Kimb. Janjão

NW Chapada

N Chapada

W Chapada

Ø>l00rn

Øt30¡n

Ø-100m

Ø-100m

Ø-8on

Observações

Secção delgada LÀ,/
3/ 79 /24 .
K,/Àr flogopita.

Secção delgadê FV-
26-

Col- an. pê mi-
crossonda pesados
. Secçao delgada

Foto I
Uj,crossonda pesa-
dos

Secções delgadas
i6 e 37.

Secção delgada II-
29. ÀlnoÍto oli-
veira (1927) ?

Secção delgada,an.
qca. e nlcrossonda:
M. 21.

Secção delgada,an-
qca. e Dicrossor¡da:
Am- 22.

Secção deÌgada,an-
gca- e nlcrossonda:
P\rî- 2 7 -

N\¡



XrlI x. Janjão

XIv Br- AR-ZB2

XV Br. t¡tirante

XVI Br. penha

XVII Br. Cemitério

XVIII Br. pLåtano

xfx K- pandolfo

Rio Ponte
Grande, bair-
ro Guarujá

I,5 k¡n E
lndios

Hj.rante, 5 Km
S de fndios

50 x I90m

TÀBELA 1 (CON". )

Margem do !io, depressão oval,; bLocos de r. sedi_nentares e fragm. de fLogopite, pj.roxênj.os, magne_tita, piropo, ilmenira e-zircão ãm ¡rairiz argj.íosamuito alterada, azul-esveldeada .'in situ,, e a¡ia_relada gu¿rndo seca. Garimpeiros reportan achado dedi ùnan te.
Corte estrada; fragrm- f. sedlnentares e cristaisrrogoplta e¡n ¡natriz argilosa vermelha, intensa aI_teraçao.
Corte e jazida de material para estrada; feiçãoci.rcular na foto aérea, Fragrn_ angulares r. sedi_mentares, basãì.ticas e outrãs (anórtosito) e crj,s_tais c$ de piroxênio, flogopitå, magnetita e il¡ne_nita, em¡natriz afanítica-e3verdeadá. contendocarbonato. Zonaçã9 quanto ao ta¡nanho dos fraq¡ù.,suger¡Ddo a er<istencia de "canais de fluiCizaçãó".
CorÈe estrada; fragrD. r. sedihentares e cri,staiscle fLogopita e¡r ¡nat¡iz argilosa vermelha, intensaalteração.
Escavações no cemltérlo municipal; fragm. r. se_dj.menta¡es, flogopLta e piroxênio 

"* *átrÍ" silicatada ou matliz argi.ì.osa verde escura-
Vale-profundo; fragfm. r. baså1tica, maciça e amig_oalorcte, em tnatriz amareLada com carbonaio. nóduiode dunito.
Cortes recentes para pesguisa; fragm. r. sedlrnen_tares e crj-stais de flogoplta, pj.roxênio, j-Imenl_
ta, magnetlta, pj.ropo, zirconitá e corfndon (safl_
ra)..em matriz argilòsa muiÈo alte¡ada, verde-azuIada "in situ". Nódulos
Corte.estrada; fragm- r, sedimentares e flogopita
en matriz argllosa vermelha, intensa alteração.

'Ccrte-estrada; br. como anterj.or, c/ digue de ro_cha måfica, alterada, na porção ...,i.ài.
Depressão circular; no riacho, blocos de brechapreta, compacta, densa, fragrm. de r. básÍca e mui_tos clj-sÈais de olivina, aLterada, em matÌiz pre_ta, afanítica, com carbonato.

xx Br- Àntena

XXI Br, Àntenå Àlto

X:{I I Br. Cará

1 krn Nt{ ce-
llitério

Ceni tério
Muni c.

Bairro Pan-
dolfo

Bairro Pan-
doLfo

Cabecei, ras
rio Carå
Cabeceiras
rio Carã
Cabecel ras
rio Ca¡ã

30a

Ø-150m

Ø-I00m

Ø-6cn

Ø-100m

@-50m

Larg. - 20m

Ø-I00m

Trabalhos pesguisa
pera diamante.Geo-
fisica. Mi,crosson-
da pesados.

Secção delgada e
an. gca-: À¡n. .1c.
secçao delga<ia nó-
dulos.

Secção deìgada Ir-
73.

Secções de).gadas
LA/01,/79/I e nó-
dulo dunito.
Trabalbos pesguj.-
sa para diamante.
Microssonda pesa-
dos. Secções del.-
gadas nóduLos.

Secções delgadas,
an. gca. , Àm. Ji .



XXIII 8r. Copåcabana

XXIV Ar. Rib. Conselho

XXV Br. Få2. Rtncãc

XXVI Br. pargues das pe-
dras

XXVII K (?) Caveiras

XXVIIf Br. Ipiranga

XXfX Br. SemináÌio

Bairro Co-
pacabana

Àfl. ¡nargem
direlta do
rio das Ca-
veiras, E
de Lag€s
Àntiga es-
trada Lages
- Sac Joa-
gulm
Estr. p? Pe
dra Branca-
Cabecel,ras
ri.o Caveilas

Balrro Ipi-
ranga, när-
gem esg- do
Rib. Cará

llargem esg-
dc Rib. Ca-
rá, terreno
do Se¡ninário
Diocesano
Próx. ao a-
cesso SUI da
aR-116

Cabecèiras
dc Rib. ¿aÍF
bedor, I0
k¡l frr de fn-
dios.

100 n NE da
Br, Lande-
dor w.

ÎÀBEIÀ I (clcNT. )

Na drenagenl gffcs de plroxênio e flogopita e¡¡ barro escuro se¡¡elhante ao das outras Urãciras. --- --3
CorÈe estrada; fragn. r. sedlmentares e f],ogopltae¡u r¡¡arriz argllosa vermelha, intensa af tåraiåð. --

ø - 30 ¡n Corte estradai-fragñ. r. sedimenrares e flogoprta€m r¡atrlz argilosa vermeLha, int€nsa alteraçãc..

Larg.- 5 n Corte estrada;-fragm. r. sedimentares e flogopitaen natrlz argllosa de cor esverdeådå-

xxx Br. I{orro do Juca

XXXI Br. Lambedor W

XXXfI Br. Lanìbedor E

ø - 100 m poço_redondo no rio Caveiras, encaixado no
!u. E panelas, logo a iusanie, ilnenita eGarimpeiros reportaft dlã¡¡rantes.

ø > 100 m Área urbana; em encosta, cicatrlz de escorregannen_
:"-y::31:i" aftora.mentos de br. c/ muira ii;õ;;il.e piroxènios, além de fragm. angulares u 

"riãããn_dados de. r. sed.imenrares; -nódutó. 
aro ã"-r.-iåiiãäZuLtrabãsica, alterada.

ø - E0 rh Escavatã" p? campo de futebol evidencia br. es_verdeada._bl!)cos ben-conservados 
"Z r"it"-- fld;_pila e piroxênios, além de fragm. angulares 

" ár_redondados de r. sedi¡nentares, eD malriz alcalÍna.

ø ' 30 n pequeno córrego corta barro multo azur com frooo-plta, piroxênios e poucos rr"9r. viriv"i.-'-¿"---"i-sedimentares -

ø - ú0 m Estrada vlclnal corta br. esverdead.a, dura, con_tendo fragn. r. sedlmentares e Ae ¡aéai[ã-'.r"i;ã;_tólde¡ aÌé¡¡ de xenocri=tãii-de tlogopit.-" 
"åãiio.de.plroxênio com até S c¡n. Hos concentrados de ba_tela, granada vermelha e llmenlta, 

"lã-ã;- ;;";ã"guanÈidade de aleia negra, flna, de outras fó;Ë;:
Ø - ZO m No leito do riacho e en blocos rolados, br. seme_thanre.å xxxl, c/gtanðe quanrtdade a" áaã"i"s--"'ãepiroxênio e de próvãv"r i. uitra¡ãri""l-."itã .iIterada.

Botuca-
piropo-

Àn. pê ¡olcrosscn-
da eletrônica.

À¡r. pê mlcrosson-
da eletrônica.



¡ou(Irr ¡r. Rlb. då curlå

XX¡ßIV Br. Ànøall.a 7 C!{EN

X$il 8r. Ànonâlla 7 - Sul

Rib. dâ Cu
tla, afl:
aargea. esg.
do rio das
Câveirag
Corte da
8ÍrPSC,3 kû
åNdapon
Ee sl rlo
Tributo

200 n a sul
da Br. Àno-
¡!all.a 7

TÀSELÀ I (coln. )

0 > 3Or¡

!1""": rol¡dos d" b!. ctnz¿ ¡ådla cou flogoptta,p'.roxènio e faågn. d€ basåtto ¡¡rgdalölde. Do-oonc.de Þâteia, gr-anada vernelha, llmnttâ e provåvelcrono-dlopÉfd,lo. foc¡¡t inund¡do por barragcn pro-jeto truticultura.
SccçãO ovali seixoc e natacões dê trenlto, sl.ItiÈorrgiloso, arglllto, r. fgnea (¡tc¿linat argllizâda
e låÈcritðE ferrrrgl,nosas, en aatrtz pouco abundan-
Èe de coqrosição argflosa e rica en ãxldos de Fe cttn, se¡nelhante ã resultânt€ då deconposlção de dt-ques alcalÍnos.
Predo¡¡ina¡ seixoe dc r. fgmea iguat å anterior ede stltito cinzå, atën de fragn. dê l¡têritå ferruginoga; nenhun blo¿.o de arenfto obaervâdo. À na-triz predoDLna sobre oB fragi!. dc rocha.

Í20x50n

ån. p3 Dtcrorson-
d¡ eÌetrônica.

Descr. cf. Artoll,
197{. ånou.radio-
¡éerlca da orden
de 500 a I.50OCpS.

Descr. cf. Àrtoti,
19 7¿1. À¡o¡û. redtô-
¡étrlca da orden
ile 500 å 1.500 CrA.



CAPÍTULO 4

PETROGRAFIA

Descrições de muitos dos principais tipos petrográficos que

constituem o Distrito Alcalino de Lages são encontradas em diver-
sos trabalhos anteriores, permitj-ndo uma visualização preliminar
das feições principais das ocorrências e ilustrando, por outro
lador ês dificuldades inrpostas aos estudiosos do tema rochas aL-
calinas por sua grande variedade textural e mineralógica e, con-
seqtlentemente, pela já proverbial variedade de opções classifica-
tórias disponÍveÍs.

A mesma rocha constltuinte do morro do Tributo, por exemplo,
foi sucessivamente classificada como "fonolitos passando em ra-
ros pontos a tinguaítos" por Barbosa (1933, p.15), "mÍcrofoiaÍ-
to" por Scorza (1965, p.235), e "microssienito nefelÍnico pórfi-
ro" por Lindstaedt (1972, p,13).

A condição de alojamento praticamente subvulcânlco conferiu
ås variedades do distrito caracterÍsticas semel-hantes às de ro-
chas extrusivas, com texturas muito finas, güê impeclem muítas ob-
servações macroscópicas et ao microscópio, dificultam na maioria
dos casos a determinação da composição modal pelos métodos usu-
ais, como a contagem de pontos.

O partido adotado no presente capÍtuIo, jâ parcialmente
divulgado por Scheibe et aL. (1984), foi o de empregar, tanto
quanto possÍve1, as condições de ocorrência e as caracterÍsticas
mineralógica.s e texÈurais observáveis à vj-sta desarmada como crj--
térlos para uma primeÍra classificação, o que permitiu o estabe-



lecimento dos quatro grandes grupos cita'dos no capÍtulo anterior,
dos guais se trata com mais minúcias a seguir.

4. 1. Rochas alcalinas leucocráticas

Estas rochas exibem grande variação textual, com termos
afanÍticos, microporfirÍticos e faneroporfirÍticos, o que possj.-
bilita a sua separação segundo as feições macroscópicas, de forma
razoavelmente consistente com a textura e mineralogia visÍveis ao
microscópio e, mesmo, com as caracteristicas mais expressivas da
quÍmica global, representadas nos diagramas SiO, x NarO*KrOr con-
forme utilizado por Cox et aL. (1979), e e'(F') ANOR, de Strec-
keisen e Le Maitre (1979) (nigs. Z e 3).

4.1.1. Fonolitos de diques

Os fonolitos de diques são rochas afanÍticas de cor verde
escuro, gu€ ocorrem como diques de pequena espessura ou como fá-
cies de borda de corpos maiores. A proporção de fenocristais ob-
serváveis a olho nu é muito pequena, tratando-se gerarmente de
grãos submilimétricos de feldspato, o brilho vítreo na clivagem
contrastando com o aspecto graxo da massa constituinte.

Ao microscõpio, observa-se que essas rochas são constituí-
das por feldspatos alcalinos em ripas, muitas vezes geminadas se-
gundo Carlsbad, orientadas subparalelamente, caracterizando uma

textura traquítica. Englobam e contornam grãos eguidimensÍonais
de nefelina idiomórfica, por vezes mostrando franja de inclusões
indicativa de superfÍcie a partir oa qual terj-a havido o recres-
cimento do mineral. O tamanho desses cristais, bem como da egiri-
nêr terceiro componente mais importante da rocha, é de 0,05 a

0,1 mm. As agulhas de egirina não têm orientação definida, dando
aspecto de textura "em feltro" guando observada em luz natural,
o que contrasta com a tendência geral dos feÌdspatos. Em alguns
casos, elas se concentram na borda de xenocrist.ais de piroxênio,
ÍncoLor a levemente esverdeado, não pleocróico, zonado, do grupo
do diopsÍdior ou formam agregad.os ao red.or de xenocristais de
biotita, com até 1r5 ilìm, IÍmpidosr con pleocroÍsmo intenso de
amarelo palha a marrom-avermelhado (Fotomicrografia l).
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Fig. 3 - As rochas alcalinas leucocrãticas de Lages, SC,

(Streckeisen e Le Maj-tre , i-:gTg) . Os campos @, @
respondem aproximadamente aos campos 6, 6' , 'J' , 11 e 12

bolos como na Fig. 2.
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no diagrama Q' (F') ANoR

, @ @ e @cor-
do diagrama modal QAFP. Sim-
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Como fenocristais, ocorrem poucos grãos de feldspato alca-
Ij-nor êrrt ripas de 0r5 a f ,0 Inm, com geminação Carlsbadr oü sec-

ções aproximadamente guadrãticas, com geminações em cunha. Leve-
mente zonadO, m9stra a5pectg que sugere recrescimento, com a Par-
te central arredondada, linitada por inclusões e a Parte externa,
poiquilÍti-ca, terminada por faces planas. O pequeno ângulo 2V

sugere tratar-se de sanidlna ou ar¡ortoclásio. Sodal-ita também for
ma fenocrj-staj-s (1r5 mm) isóÈropos de contorno arredondado e as-
pecto sujo, devido a inclusões de material opaco.

Especialmente os fenocristais, mas tanbém algumas falxas
maj-s fraturadasr êstão intensamente substituÍdos por natrolita, 9u€
se destaca por sua birrefringêncj-a pouco mais elevada e, em al-
guns casos r pela forma de cristalização, com extinção radÍaI ou

progressiva.

4.I.2. Analcita traquitos

Os analcita traquitos dos corpos menores a nordeste de Ìn-
dios se caracterizam por apresentar brilho fosco e tato ãspero,

embora seja ainda impossÍvel distinguir os minerais ã vista de-

sarmada, As cores dominantes correspondem a cinza e castanho-cla-
ror sendo freglSentes feições de orientação, ressaltadas nas a¡nos-

tras parcialmente alt,eradas, Em aIguns casos, junto ao rio dos

fndios, ocorrem vesÍculas preenchidas por hidrocarbonetos gasosos

ou por plxer ou ainda mostrando-se apenas atapetadas por prová-
veis resÍduos desses materiais (Prancha 1A).

Ao microscóplo, verifica-se gue a rocha consiste principal-
mente de feldspato alcalinor €rn ripas bem desenvolvidas (0r5 ¡nm

de comprimento), formando uma trama em cujos interst,fcios apare-
cem analcita, piroxêniqs, nefelina, sodalita alterada e Poucos

opacos.

No conjuntor os feldspatos possuem uma orientação geral de-

finida, caracterizando a textura como traquÍtica, mas no detalhe
observa-se tendência a disposições radiais ou em plumas, ã seme-

thança da textura típica dos bostonitos (I'otomicrografia 2) - O

feldspato encontra-se comumenùe geminado segundo Carlsbad, tem

Índice de refração inferior ao do bálsamo do Canadá e birrefrin-
gência mod-erada. A orientação dos grãos, seu pequeno tamanho e o as-
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de egirina, em fonoli
fi ltro verde .
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r_0 ,5 mm r
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Fotomicrografia 2 - Textura bostonítica no analcita traquito. Ri-
pas de feldspato com analcita e egirina intersticial-. Cavidade
preenchida por carbonato na porção direita da fof-o, e microfeno-
cristais de nefelina alinhados oblì-quamente, no canto
Pol. a 70o.

esguerdo.
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Prancha l:

A - Ar¡alcita traquito, pequeno corpo a nordeste de fndios. A ro-
cha é áspera, e na parte central uma vesÍcula irregular é
atapetada por material branco, pulverulento, possÍvel resÍduo
de hidrocarbonetos.

B - Fonolitos da Chapada, do Cêdeado e do Tributo, mostrando os
cristais cada vez maiores de egirinar €rn massa afanÍtica de
feldspato e nefelina. A pectolita não é distinguida a olho
nu.

Q - FonolÍto porfirÍtico da serra da Farinha Seca, Fenocristals è
feldspato e nefellna em matriz semelhante ã dos fonolitos.

D - Nefelina sienito porfirÍttco do Cerro Alto de Cima. Os pontos
escuros são os fenocrÍstais de salita, cerca de 138 nesta a-
mostra.

0



pecto "sujo" conferido pela incipiente alteração e por inúmeras
inclusões dos cristais dificul-tam a determinação exata de suas
propriedades ópticas, nas algumas medições com o auxÍlio da pla-
tina universal indicam orientação e ãngulo 2V* - 50o compatÍveis
com os do anortoclásio.

A nefelina ocorre como grãos equi-dimensionais mas xenomór-
ficos, lÍmpidos, com clivagem incipiente e em muitos casos com

aspecto corrofdo. Esses acham-se substituÍdos em parte por mate-
rial incolor, praticamente isótropo, de Índice de refração mais
baixo, prováve1 analcitar euê aparece também muito lÍmpidar oct-t-
pando interstÍcj-os em cunha da trama de feldspatos.

A sodalita, tanbém em parte alterada ou completamente subs-
tituÍda por analcita e carbonato, é equidimensional, hipidiomór-
fica, aparentemente de cristalização anterj-or ã dos feldspatos,
que se dispõen em curva ao seu redor.

Carbonato também ocorre preenchendo cavidades ou amÍgdalas
da rocha, juntamente com a analcita, que neste caso se apresenta
fracamente birrefringente, em zonas ou setores com orientação di-
versificada.

Os piroxênios dessas rochas formam uma série, passando des-
<ie grãos muito claros de diopsÍdio, com fraco pleocroÍsmo de ver-
de claro a verde-amarelado, quase incolor, com birrefringêncj-a:æ-
rativamente baixa (-0,015) e ãngu1o de exti-nção da ordem de 45o,
até cristais ou porções com pleocroísmo de verde intenso a ama-
relo-esverdeado forte, bi-rrefringência mais elevada e com ângulo
de extinção mais baixo, caracterizando termos da série egirina-
augj-ta. Essa variação pode se dar num único crj-stal, com zonea-
mento do centro para a bordar ou representar dois grupos de piro-
xênio numa mesma amostrai neste último caso, o diopsÍdio aparece
como prismas curtos, idiomórficos ou corroÍdos, eventual¡nente com

coroa de piroxênio egirÍnico, e a egirina-augita com formas mais
alongadas, que sugerem grosso modo a orientação geral dos fetds-
patos.

Como acessório tem-se mineral opaco, com formas arredonda-
das e em geral associado aos piroxênios, estando virtualmente au-
sente nas porções exclusivamente feldspáticas da rocha; e basto-
netes de apatita, também junto aos piroxênios e opacos. Nas amÍg-
dalas, além da analcita e carbonato, acha-se presente um mineral
incolor, prismático, com bÍr'refringência aparente da ordem de



0,020, biaxial com ângulo 2y, muito baixo e erongação negaÈiva,
identificado como catapleÍta, um silicato hidratado de zircônio
e sódio.

A composição modal aproximada da rocha foi determinada por
contagem de pontos, com auxÍIio da coloração dos feldspatóides e

analcita: feldspato alcalino ¡ -70*¡ analcita (mais alguma sodali-
ta remanescente), -z0z; piroxênio, -62¡ nefelÍna, -3t: opaco+apa-
titar-tt. considerando a textura tipicarnente traquÍÈica, a posi-
ção no diagrama sio2 x Naro + K2o e a composição normativa de uma
dessas rochas (20), que permite situã-la na porção saturada do
diagrama Q' (F') ANOR (nig. 3), optou-se pela denominação analci-
ta traquito para as mesmas.

4. 1. 3. Fonolitos

Os fonolitos que constituem o morro do Tributo, a serra da
Chapada e a serra do Cadeado, bem como algumas intrusões menores,
ao longo do curso do rio dos fndios, a norte da Chapada, e a que
invade os nefelína sier¡itos porfiríticos do Cerro Alto, d.iferem dos
analcita traquitos por exibirem fratura lisa e brilho graxo, esta
conseqtlência direta da maior abundãncia em nefelina. Praticamen-
te não se reconhecem tonalidades castanhas nessas localidades rsen-
do a cor cinza a predominante, mosgueada pelos cristais escuros
da eglrina, submilimétricos na chapada e no cadeado, mas que no
caso do Tributo crescem poiquiliticamente até atingi-r I cm ou
mais (Prancha 18). Afora a egirina., são raros os fenocristais,
prismas submilimétricos de feldspato alcalino ressaltados pelas
superfÍcies de clivagem.

Uma camada de alguns milÍmetros de material argiloso branco
ou amarelado recobre geralmente essas rochas como resultado do
intemperismo, sendo notável a nitidez ð,o contraste entre a por-
ção alterada e a sã, sem quarquer transição visÍver. A egirina
permanece, pontilhando de negro também a massa alterada (Foto 2).

Em secção delgada, o reflexo imediato da maior proporção de
nefelina presente se dá na textura, euê passa de subtraquÍtica,
nos termos com maior proporção de feldspatos, a granular hipidio-
mórfica, poíquilÍtica quando a egirj-na ou a pectoU-ta (só iden-
tificada no mj-croscópio) estão mais desenvolvidas. o caracterÍs-
tico, aqui-, são as secções retangulares ou hexagonais da nefeli-



Dâ, freqllentemente idiomórficas, contornadas por ripas de felds-
pato sem qualquer orientação notãvel. Os fenocristais de feldspa-
to sào rasos, I ou 2 por secção, no máximo.

Essas caracterÍsticas mineralõgicas evidenciam a maj-or pro-
porção de álca1is dessas rochas r eu€ contêm em alguns casos coe-
ficientes agpaÍticos até iguais ou pouco superiores a 1 (Tabela
]8) .

o ferdspato forma cristais tabulares, com 0,1 a 0 ,z ltrm,
sem terminações definidas, associados em crescimenÈos subparale-
los ou mostrando zonalidade, em que a porção central possui bir-
refringência e Índice de refração mais baixos que a externa. AI-
guns cristais de birrefringência e Índice de refração mais altos
estão maclados polissinÈeticamente segundo a lei da albita, mine-
raI este que formaria tambén a parte mais externa dos cristais
zonados, com núcleo mais rico ern potássio. As condições do mate-
rial impedem medições precisas também na microssonda, mas veri-
ficou-se para uma amostra (10) que a porção mais interna consiste
de sanidi-na ou ortocrásio com An < 14, or - 85? e Ab - l5E, e a
borda e os cristais macrados de albita com An < lå, or - Lzg e
Ab -888. os Poucos fenocristais (1-3 mm) são subidiomórficos,lÍm-
pidos, com zonação irregular; o ângulo 2v ê baixo e o plano dos
eixos ópticos perpendicular ao alongamento dos cristais. enálises
na microssonda indicam tratar-se de sanidina, com An - o t2z, or -
508 e Ab - 508. A parte mais externa desses fenocristais tem com-
posição semelhante à dos núcreos dos feldspatos da matriz, aqui
considerados também como sanidinar êrn função do baixo ângu1o 2V*,
por vezes inferior a 10o. Àlguns fenocristais acham-se parc1al-
mente substituÍdos por natrolita.

A nefelina lende sempre a ser equidimensionar (0rr a 0r5 nrn),

idiomórfica ou subidiomórfica, com secção retangular do prisma
curto ou hexagonal da base. Linhas de crescimento (zonalidade?),
visÍveis tanto em luz natural como com polarizadores cruzad.os,
são perfeitamente regulares, embora a borda d.os cristais se mos-
tre irregurar pela interação com outros grãos. rncrusões de mi-
crólitos de outros minerais são muito comuns, por vezes acentuan-
do as U-nhas de crescimento, em outras serrr evidenciar regularida-
de de orÍentação. Grande porção deste mineral estâ preservada,
mas ocorre alteração especialmente a natrolita e/ou cancrinita(?).

o piroxênio, tercej-ro componente em importância da rocha,
6 intensamente colorido, com secção basal pleocróica de amarelo
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mel a amarelo-esr¡erdeado, e prismática de verde escuro a verde-
amarelado. A birrefringência, mascarada pela coloração do mlne-
ral, alcança cores de 2? ordem, o sinal de elongação é negativo
e o ângulo de extinção X n c muito baixo. Estas caracterÍsticas
indicam tratar'se de egirina, gu€ ocorre nesses fonolitos na for-
ma de prismas poiquilíticos ou mesmo esqueléticos, que englobam
os demais minerais e atingem comprimentos de 0r5 a 20 nun (Fotomi-
crografia 3), os menores na Chapada e corpos menoresr os maiores
na porção mais central do morro do Tributo. Em alguns casos, a

ocorrência é na forma de agregad.os radiados de fibras muito fi-
nas, em que é diffcil senão impossível individual-izar os cris-
tais r eu€ se interpenetram numa base única (¡'otomicrografia 4) .

A pectolit.a, que aparece como mineral essencial ou acessó-
rlo em praticamente todas as anostras dos fonolitos, tem frábito
poiquilÍtico muito semelhante ao da egiri-na, indicando formação
desses dois minerais nos estádÍos finais da cristal-ização. Inco-
lor, distingue-se pela refringência e pela birrefringência(-0,03)
bem maiores que dos feldspatos e nefelina, caracterizando-se ain-
da pela presença de duas clivagens a ângu1o próximo de 90o, elon-
gação positiva, extÍnção quase paralela e ãngu1o 2Y, da ordem de

45o (Fotomicrografia 4). A presença de Mn em quantidade apreciá-
vel é sugerida pelos Índices de refração elevados (nx, 1,65, î.-,
1,68) e confirmada pela análise em microssonda eletrônica.

Al-guns çristais com tamanho da ordem de 0, 1 mm, forma ten-
dendo a hexagonal, isõtropos, com baixo Índice de refração e ca-
racteristj-camente contendo densa nuvem de inclusões de opacos,
foram identificados como sodalita, também com auxÍlio de determi-
nações (Na e Cl) na microssonda eletrônica.

l,luitos espaços entre os minerais, e principalmente fraturas
e cavidades, encontram-se preenchldos por analcita, muito llrnpi-
da, isótropa a levemente birrefringente, e colorida de forma ho-
mogênea com azul de metileno.

Zoisita, Íncolor, caracterizada pela alta refringência, êX-
tinção reta, elongação negativa e birrefringência anômala, se a-
presenta como prismas sem terminações definidas na matriz de ro-
chas de Chapada; e clinozoisita, como cristais aciculares bem

formados, incolores a amareLo timão, penetrando em cavidades
preenchidas por analcita.

Como maior evidência do caräter mais agpaítico dessas ro-
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Fotomlcrografia 3 - CristaÍs esquelétlcos
polguilltlcamente a matrÍz de feldspato e

Pol. //, filtro verde.

r 0 ,5 mrnr

-

de eglrJ.na englobando
nefelfna dos fonolLtos.

r0,5 mm I

Fotomicrografi.a 4 - Cristafs esgueléticos de pectolÍta englobando
polqulLiticamente a matrlz de feldspato e nefellna dos fonolltos.
EgLrlna acicular cresce radiaLmente a partir de centro comum, na
esquerda. Po1. //, filtro verde.



chas ' ocorre acessoriamente um expressivo grupo de mineraÍs de
zircônio e/ou titãnio, entre os quais foi possível identificar
ao mi-croscôpi-o e com auxÍlio de determinações de Índices de re-
fração ou da microssonda eletrônica: eudialita-eucolita, ostrofi--

olita, Iavenita, murmanÍta e neptunita.

Scorza (1965) mencionou a presença de astrofilita e provã-
vel- rosembuschita em rocha do morro do Tributo (p.235) e a ocor-
rência provável de eucolita em amostra procedente da chapada (p.
236). Mineral do grupo da eudialita-eucolita foi bem caracteri-
zado no presente trabalhor por se apresentar com o tÍpico pleo-
croÍsmo de rosa-amarelado a vermerho-azu1ado, na amostra 72, pro-
veniente do morro do Tributo, mas aparece também de forma inco-
1or, com relevo semelhante ao da pectolita, birrefringência baixa
e caráter uniaxial, positivor êrn outras amostras dessa mesma l-o-
calidade.

Em poucas amostras da serra da Chapada, foi reconhecida a
presença de astrofilita, com hábj.to acicular formando agregados
em fej-xes com pleocroÍsmo de amarelo-esverdeado a dourado inten-
sor extinção praticamente paralela, elongação positiva e caráter
óptico biaxial, positivo; são grãos muj-to pequenos, intercresci-
dos com egirina.

A l8venita, outro mineral de zircônio, está presente
amostra 17 como prismas finos, com extinção oblÍqua (x A c -2Ao),
elongação negativa e birrefringência d.a ordem de 0,03 a 0,045; o
pleocroísmo é em nx amarelad.o a incolor, em ny verde-amarelado a
incolor, e em nz amarelo-esverdeado claro (como vinho branco). A

lSvenita ocorre principalmente junto à eudialita-eucol-ita.
O mineral de titânio mais comum nesse grupo de rochas é um

termo da série lomonosovita-murmanita, provavelmente mais próximo
desta última, conforme indicado pelo preocroÍsmo intenso em tons
de rosa-amarronado até marrom-avermelhado escuro. Apresenta hábi-
to lamelar com mais duas direções de clivagem, guê proporcionam
secções basais praticamente quadrãticas e pleocroÍsmo pouco acen-
tuado (Fotornicrografia 5), enquanto as secções prismáticas, com

extinção paralela e elongação positiva, têm pleocroísmo intenso,
com absorção muito forte segundo nr. O hábito lamelar dificulta
medições desse índice maj-or face ã posição dos fragmentos nos 1Í-
quidos de imersão, mas os valores obtidos para nX, da ordem de
It7I, são compatÍveis com os da murmanita. Ocorre, muitas vezes,
intercrescida com ê pectolit,a, ou no Ínterior de cristais deste

na



FotomLcrografla 5 - Lamelas
poslção de nåxlna absorção.
pectollta dest,aca-ae também

r 0r1 mm I

com secção retangular de murmanitaren
Na matriz de nefelína e feldspato, a
pela maior refringêncÍa. PoI. //.



mineral' o que indica cristalização quase concomitante.

Também fregtlente é a neptunita, que aparece como minúsculos
cristals de cor vermelha-amarronada muit.o intensa, pleocroísmo
muito fraco ¡nas absorção maior paralela à elongação. o mineral e-
xibe pelo menos uma direção de clivagem, extinção oblíqua, e Ín-
dice Dx, da ordem <le L,70. o pequeno tamanho dos cristais, nor-
malmente contendo fragmentos de outros minerais, dificulta medi-
ções precisas dos Índices de refração, embora os dados acima sir-
vam para a sua caracteriaação, gu€ foi confirmada por análise na
microssonda eletrônica, obtendo-se, para a fórmula (Na, K) (Fe,
Mn) Ti Si¿otz, fornecida por I(lockmann e Ramclohr (Ig47) , o seguin-
te resul_tado:

sio2 57 ' 422

Tio2 14 ' 46

FeO 8,54
MnO 6,66
MgO 0 t44
CaO 0,02
NarO 7 ,49
KzO 5,09
Tot.al 100,11

Forarn ainda identificadas em diversas amostras deste grupo
a fluorita e a crioliÈa, arnbas mostrando Índices de refração ex-
tremamente baixos. A fl-uorita é isõtropa, com direções de cliva-
gem bem definidas e, em alguns casos, coloração tipicamente arro-
xeada; a criorl-ta, mineral comum às rochas agpaíticas, é levemen-
te birrefringente, fato de inÍcio observado pelo prof. Dr. J.M.v.
Coutinho em amostras por ele coletadas no morro do Tributo, e seu
Índice de refração é aÍnda mais baixo que o da fluorita, sendo
apenas levemente superior ao da água: em função disso, não pode
ser comparado çon os líguidos usualmente empregados para medição.
Ensalos na microssonda eletrônica, embora prejudicados pelo tama-
nho dos grãos e por discrepâncias acentuadas de teores em relação
aos padrões utilizados, confirmaram gue o mj-neral é constituído
por 41, Na e î, em proporções compatÍveis com a fórmula NarAlFu,
da criolita.

outros mi4erais acessórios presentes nessas rochas são a
titanita, apatita e opacos, todos pouco freqüentes e em geral as-
sociados à egirina, e, no caso particular dos últimos, também no
fnterior dos grãos de sodalita. Em pero menos duas amostras, da



serra do Cadeado, foram também reconhecidos grãos de piroclorornun
dos casos, com marcada zonação.

Em rochas da serra da Chapada foi notada a presença de xe-
nocristais de anfibõlio azulado, provavelmente do grupo da arfve-
dsonita, em relação estreita com biotita. O mineral é pleocróico,
cinza-amarronado escuro a marrom-avermelhado, e forma cristais ú-
nicos ou agregados, sempre com coroas de egj-rina, mostrando o de-
sequilíbrio dessas fases com o magma de que cristalizaram os fo-
noli tos .

o principal rnineral de alteração dos fonolitos é a natroli-
tâ, que substitui parcial ou totalmente grãos de nefelina, felds-
pato alcalino e/ou sodalita, preenche fraturas na rocha, e chega
em alguns casos a constituir quase a totalidade da matriz atual.
Na amosLra fV-76-MI, a matriz feldspática encontra-se bern preser-
vada, mas a natrolita forma "coroas" ao redor dos fenocristais de

nefelina, sugerindo uma substituição ou alteração concomitante à

cristalização da matriz.

Em menor escala, observa-se alteração da nefelina a cancri-
nj-ta, por vezes em conjunção com a formação de natrolita, também.

Carbonatos ocorrem junto à massa de alteração de grãos de sodali-
ta zeolitizada.

As proporções dos minerais em todas as amostras, segundo
estimativa visual, são compatÍveis com a denominação genêrica de

fonolitos, embora em um estudo mais detal-hado Lalvez se possam \E-
rifj-car teores superiores a I0B de egirina (tinguaÍtos de Barbo-
sâr 1933) ou de sodal.ita (sodalita fonoli-tos de Scorza, 1965) pa-
ra algumas amostras isoladas.

4.I. 4. Fonolitos porfirÍticos

Os fonolitos porfiríticos se caracterizam por conter feno-
cristais milimétricos a centimétricos de feldspato alcalino e/ou
nefelina, numa matriz afanítica de cor cinza, semelhante ã des-
crita para o grupo anterior; fenocristais de piroxêni-o, quando
presentes, são termos da série diopsÍdio-fredenbergita e ocorrem
na f orma de pri-smas curtos. O diagrËrma SiO2 x Nar+KrO (fig . 2)

evidencia que o teor em sÍlica dessas rochas é sistematicamente
menor gue o dos fonolitos, o que, aliado ã maior porporção de Ca



nos piroxênios, faz com gue algumas amostras se situemr Do
grama Qt (F') - ANoR (Fig. 3), nas imediações da linha gue
raria os fonolitos dos fonolitos tefrÍticos, mais ricos em
tita normativa.

xenomórfica a subidiomorficamente, com tamanhos entre 0,3 e
nm' enquanto na matriz a ordem de grandeza 6 entre 0,01 e

Especialmente na serra da Farinha Seca, os fonolitos porfi-
rÍticos foram submetidos a acentuado processo de lixiviação, dan-
<1o origem a reservas de minério bauxÍtico (cujo aproveitamento
econõmico vem sendo estudado) e reduzindo drasticamente as expo-
sições de rocha fresca. A bauxitização também foi intensa na área
da Fazenda São Rogue r Do limite oeste das ocorrências de alcali-
nas.

Ao microscóplo, nota-se que a textura é porfÍrÍtica, inter-
granular, sendo a orientação de tipo traquÍtico apenas assinala-
da em algumas amostras. Os fenocristais tendem a se apresentar

dia-
sePa-
anor-

l0
0,05

Inm' tal como nos fonoU-tos das ocorrências mais meridionais. Os
minerais essenciais da matriz são feldspatos, nefelina e egirina;
como fenocristais , feldspatos, nefelina, sodalita e salita cons-
tituem de 30 a 50å do volume da rocha. Titanita, apatita e opacos
são os acessórios mais freqllentes, e o produto principal de alte-
ração, a natrolita. Analcita, melanita, biotita, anfibõlios, pec-
tolita, zirconita, outros minerais de Zr-Ti, fluorita e cl-inozoi-
sita têm sua presença restrita a algumas ou mesmo uma amostrarbem
como carbonatos, cancrinita e gibbsita secundários.

Os fenocrj.st,ais de feldspato são subidiomórficos a idiomõr-
ficos, tabulares geminados segundo Carlsbad ou equidimensionais
com geminações complexas, com elementos em cunhai em alguns casos
são zonados, do cenÈro para a borda (r'otonricrografia 6). O ângulo
2V" varia bastante, desde muito baixo até cerca de 600. Observam-
se linhas de recrescimento a parti.r de bordas arredondadas, sali-
entadas por componentes da matriz. Esses fenocristais resistem
mais ã alteração que os feldspatos d.a matriz, não obstante SC

mostrem em vários espécimes intensamente zeolitizados, com forma-
ção de natrolita, e em ou.tros com a superfície turva, sugerindo
alteração a argilo-minerais. Em amostras relacionadas com as ja-
zidas de bauxita, constata-se a alteração de feldspato para gibb-
sita, sem estádios intermed.i_ários visÍveis.

A nefelina ocorre como cristais idiomórficos isolados r oll
formando grupo-e de cristais, por vezes em associação com feno-



cristais de feldspato. Nas secções prismãticas, é benr marcada a
clivagem basal, facilitando seu reconhecj.mento e acentuando Ii-
nhas pelas quais progride com mais facilidade a alteraÇão, também
com forrnação de natrolita, que chega a substituir completamente
os fenocristais e mesmo a grande maioria dos minerais da matriz
em algumas das lãminas estudadas ao microscõpio. Na amosxra Zreüê
exibe granulação da matriz pouco mais grossa que a das demais,
foi observada alteração das nefelina.s a analcita, com preenchi-
mento das fraturas por gibbsita (Fotomicrografia 7).

É caracterÍst,ica desses fonolitos porfirÍticos a presença
de fenocristais de piroxênio, idionõrficos a subidiomórficos, zo-
nados, com pleocroísmo de incolor e verde claro a verde-amarela-
do, e ãngulo mã.ximo de extinção Z ^ c mais freqüente da ordem de
39o, chegando a 43o em um caso. Tais piroxênios têm propriedades
ópticas semelhantes aos d.os nefelina sienitos porfirÍticosr euê
foram analisados na mj-crossonda, e revelaram composição da sali-
tâ, supercálcica. Em muitos casos, esses fenocristais acham-se
circundados por micrôl-itos de egirina, guê tambérn tem presença
constante na matriz, dispersa ou formando agregados radiados, tal
como nos fonolitos descritos anteriormente.

A sodalita apresenta forma arredondada, às vezes lobada¡ €

com grande proporção de inclusões de opacos. Em alguns casos r â
quantidade de inclusões é maior junto ãs bordas ¡ êm outros r rrêt

porção central dos cristais.
A titanj-ta chega a representar l? do vorume da rocha, e o-

corre como cristais idiomórficos de até 0,7 mm, preferencialmente
junto aos fenocristais de piroxênio. Apatita é inclusão comum nos
fenocristais, e também aparece dispersa na matriz ou como feno-
cristais corroÍdos, com muitas incrusões, e tamanho de até 2 mm.

Os opacos não possuem forma caracterÍstica e, ocasionalmenter ê-
presentam coroa de micrólitos de egirina, tal como os piroxênios
de geração antj-ga.

A analcita é vista preenchendo espaços entre os grãos de
feldspato da matriz, ou como produto de alteração da nefelina,
conquanto sua presença seja bem menos freqtlente que nos fonoli-
tos. O mesmo acontece com a pectolita e a fluorita, identificadas
em apenas duas amostras, e com os minerais de zr-Tj-r euê foram
detectados em apenas três Iâminas e dos quais foi possíve1 reco-
nhecer apenas a lamprofilitar êm uma anostra, e a astrofÍIitar ê¡t
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t0r5 mm t

Fotomicrografia 6 - Zonalidade em fenocristal de feldspato com

borda irregular de recrescimento, evj-denciada pela continuidade
da geminação ca.rrsbad, e que engloba poiquiliticamente ferdspa-
tos, nefelina e egirina da matriz. PoI. _l_.

l015 mm i
Fotomicrografia 7 - Alteração de fenocrj-stal de nefelina a anal-
cita e preenchimento de mj-crofraturas por gibbsita (com birre-
fringência maior) em fonolito porfirítico parcialmente bauxitiza-
do da serra da Farinha Seca. Po1. a 45o.
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outra. A presença de zj-rconita foi assinalada em três amos-
tras, e a da clinozoisita, com birrefringência levemente anômala,
em apenas uma.

Melanita, biotita e um anfibóIio ocorrem caracteristicamen-
te como xenocristaj-s, mostrando fenômenos de reação interna ou
com a matriz, em graus variados. A melanita, com cororação mar-
rom-avermelhada intensa, mostra-se normal-mente circulada por uma
coroa composta de opacos, titanita e egirina. A biotita ocorrerna
amostra 13, na forma de grande cristal zonado, com pleocroÍsmo na
parte central discreto em tons de amarelo-avermelhado, e na por-
ção externa muito intenso, de amarelo palha até marrom-avermelha-
do; incrui mineraj-s opacos 

- 
grandes na parte interna e peque-

nos, orientados segundo a clivagem, na parte externa 
-r 

bem como
apatita, feldspato alcalino, nefelina e espinélio, e é circundada
por espessa coroa de micrórÍtos não orientados de egirina (Foto-
micrografia 8). Um xenocristal de anfibólio com 3 mm é visÍvel_ na
amostra 7: o seu pleocroÍsmo, em tons de verde-cinza a verde-a-
marronado, é fraco, a birrefringência baixa (anômaIa) e mostra-se
fortemente zonado. Suas caracterÍsticas ópticas indicam tratar-se
de mineral do grupo da arfvedsonita, (eckermanita ??) e inclui
apatita e feldspatói¿e. A exemplo dos demais xenocristais, acha-
se bordejado por micrõlitos de egirina (Fotomicrografj_a 9).

Praticamente todas as amostras investigadas sofreram fenô-
menos de zeolitização, Ievando em alguns casos ä intensa substi-
tuição dos minerais claros, tanto da matriz como fenocrj-staisrpor
cristais tabulares, por vezes radiados, de natrolita. por outro
lado, essas rochas constituem també¡n a matriz dos principaÍs de-
pósitos de bauxita da regiào de Lages, alg,uns com espessura da
ordem de 20 metros; já nos fonolitos e nos nefelina sienitos por_
firÍticos, a alteração "in sj-tu" não alcança espessuras superio-
res a uma dezena de centÍmetros e, como resultado, não se desen-
volveu bauxlta proprj-amente dita.

4. 1. 5. Nefeli_na sienitos porfirÍticos

Os nefelina sienitos porfirÍticos que formam o Cerro Alto
e ocorrem subsidiariamente em Palmeira e no córrego da Fa.rinha
seca têm uma matriz fanerÍtica, com grãos de 0r5 a rr0 mm, e me-
gacomponentes semelhantes aos dos fonolitos porfirÍticos, com s
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I 0-2 _rnn-¡

Fotomicrografia I - Xenocristal de blotita, corroÍdo, com inclu-
sões de opacos orientadas segundo a clivagem, e de apatitarfelds-
pato alcalino e espinéIio. Circundado por espessa coroa de mi-
crólitos de egirina, ho contato com a matriz ð.o fonolito porfirí-
tico. Sobre a biotita, dois fenocristais de sodalita ldiomorfa,
com muitas inclusões de opacos. Pol //, filtro verde.

Ði't\ll-';

l015 mm I

Fotomicrografia 9 Xenocristal de anfibóIio sódico, corroÍdo ¡ ê
com corca de egirina. Inclui apatita e feldspatói¿e. Bem eviden-
ciada, também, a fina matriz do fonolito porfirÍtico. Pol //,fiL-
tro verde.



até 20 mm de dimensão maior. No diagrama sio2 x Naro+Kro (rig. 2),
verifica-se que eles possuem menor teor em ãlcalis que os fonoli-
tos porfirÍticos, situando-se alguns no campo dos fonolitos te-
frÍticos. As mesmas amostras contêm teores relativamente elevados
de anortita normativa, go€ os colocam francamente nos campos dos
traquitos com nefelina e dos fonolitos tefrÍticos do diagrama e,
(F') - ANOR (rig. 3).

Scorza (f965) classificou essas rochas como "dancalitos",
da famÍIia dos essexitos, aparentemente baseado na descrição pe-
trográfica e j-nfluenciado pelo caráter zonado dos fenocristais de
ferdspato, que definiu de "pragioctásio zonar, com 25t a r5t An
aproximadamente" (p.235). Lindstaedt (L972) contestou essa clas-
sificação, a.rgumentando ser pequeno o teor de cálcio da rocha pa-
ra permitir a formação de anortita. Determinações na microssonda
indicam que esses feldspatos são alcalinos, com valor máximo de
An da ordem de 3t. como os teores de clinopiroxênio modal sao
muito elevados, o posicÍonamento nos dlagramas e possivelmente a
classificação do primeiro autor deveu-se ã consignação oo ca e
do A1 desses piroxênios ã anortita, no processo è cálculo da nor-
ma. Na composição modal aproximada, obtida em secções delgadas
coloridas com azul de metileno, consideram-se virtualmente ausen-
tes os plagioclásios cálcicos, o que permite que se
classifique essas rochas como álcali-feldspato nefelina sienitos
porfirÍticos, de acordo com Streckeisen (1976'), our mais abrevia-
damente, como nefelina sienitos porfirÍticos.

TABELA 2

Composição modal aproximada de

porfirÍticos de Lages, SC (t em

Arpstra F.ALc. + Fóides* Pirox.

29 ,0
8ro

12,5
7ro

20 ,0

3

5

7

B

I

52 ,2
87 ,8
83, 4

87 ,7
76,0

A¡nt.

3r8
L,2
0r3
2rO

0r5

qp.

4r4
Lr4
L'9
2r0
2,7

amostras
volume)

Biot.

10,0

0,9

dos nefelina sienitos

Tit.

0'6
Lr6
rr0
1r3
0r4

analci-*I.óides = Nefelina + sodalita + analcita + natrolita e
ta secundárias.

A grande varÍação no conteúdo de piroxênios é responsãve1



por uma expressiva gradação na coloração dessas rochas, desde to-
nalidades cinza cLaro, passando por cinza médio, até preto-acin-
zentado na amosÈra 3, notando-se nesta, também, a e:lpressiva guän-
tidade de bioti ta.

Embora fanerítica, a textura dessas rochas guarda ainda
grande semelhança com a dos fonolitos porfirÍticos, quando obser-
vada ao mlcroscópio: é porfirÍtica, intergranurar, e nos minerais
claros da matriz predomina o caráter tabularr por vezes até fra-
camente orientado.

Também na mj-neralogia as diferenças em relação aos fonoli-
tos porfiríticos são mais quantitativas do que qualitativas: pre-
dominam, na matriz, os feldspatos alcalinos e nefelina, ocorrendo
a egirina apenas em quantidades subordinadas; e como fenocristais,
feldspatos alcalinos, nefelina, sodalita e salita supercálcica,a-
parecendo a biotita como componente importante em apenas uma a-
mostra. Da mesma formar oS acessórios mais freqtlentes são a tita-
nita, apatita, opacos e analcita, que também se acha presente
como mineral secundário, junto com a natrolita, carbonatos e clo-
rita. Xenocristais de anfibóIio e biotita são aqui mais comuns,
veri-ficando-se também, em dois casos, a presença de meranita.

A feição mais marcante dos fenocristais de feldspato dessas
rochas ,é a zonalidade, em cristais subidiomórficos, tabulares
com macla Carlsbad, em geral exibindo bordas corroÍdas e franjas
de recrescimento, em gue assumem caráter poiquilÍtico pela inclu-
são de sodalita, titanita, opacos, apatita e, mais raramente,
piroxênio e nefelina, Na matriz, o feldspato alcaLino é tabular,
com 0,5 mm de comprimento médio, formando uma malha não orienta-
da, em cujos interstÍcios aparecem g::ãos xenomórficos de nefelina
e de analcita. A feição de alteração mais comum consiste na pre-
sença de minerais argilosos, embora zeolitização tambérn tenha si-
do assinal-ada.

As formas de ocorrência da nefelina também guardam seme-
lhança com as dos fonoU.tos porfiríticos, guer nos megacri-stais,
idiomórficos, com clivagem acentuada pela analcitização e/ou na-
trolitização, como na matriz, onde se destaca dos demais mine-
rais félsicos apenas pelo Índice de refração.

Os piroxênios claros, zonados, ocorrem tanto como consti-
tuintes da matriz (0r1 mm) como na forma de fenocristais com até
2 nm de dimensão rnaior, e têm cor verde claro e verde-amarelado ,



ângulos de extinção Z ^ c em torno de 39o e birrefringência máxi-
ma de 0r015, sendo freg{lentes cores anômalas de interferência, em
tons de azur berl-im e castanho. o ângulo 2vz é da ordem de 45o.nbs
contêm inclusões de apati-ta, opacos, sodalita e titanita, mos-
trandor êIIt alguns casos, estreita relação com xenocristais de an-
fibólio. Em lâminas mais espessas, como as utilizadas para análi-
se na microssonda, a zonalidade é bem visÍvel mesmo em luz natu-
ral, revelando-se por varì-ações na intensidade da coloraçãor ÇIue
nesse caso vai de verde c1aro, nas porções mais magnesianas, a
verde escuro, nas partes mais ricas em ferro, geralmente as ex-
ternas (Fotomicrografia 10). Algumas coroas ao redor dos mega-
cristais ou micrólitos di-spersos na matriz constituem termos egi-
rÍnÍcos. l"laiores detalhes sob::e a quÍmica mineral desses piro-
xênios são dados no capÍtulo seguinte.

Sodalita em grãos arredondados, lobados, com muitas inclu-
sões de opacosr por vezes nitidamente orientadas, aparece com
0,5 a lr0 mm de tamanho, incluída em todos os minerais descritos
acima. Acha-se quase totalmente alterada, com pequenas porções
remanescentes apresentando forte catodoluminescência alaranjada
e revelando teor elevado de cloro na microssonda eletrônica.

A biotita ocorre em quase todas as amostras r êrl associação
com os anfibólios ou com os piroxênios na forma de raros grãos
j-ntensamente corroÍdos. Exibe pleocroÍsmo acentuado de vermelho-
amarronado escuro a amarelo-róseo e até amarelo palha; em alguns
casos r pârêc€ apresentar continuidade óptj-ca com o piroxênio as-
sociado, como se houvesse reação entre eles. constitui-se, junta-
mente com o anfibõIio, em prováve1 xenocristal, em desequilÍbrio
com o material principal que forma a rocha. Os xenocristais de
anfibólio são intensamente coloridos, com pleocroÍsmo de marrom-
esverdeado a marrom-avermelhado e a amarelo-amarronado; têm ângu-
Io de extinção da ordem de I0o, 2vX méd.Ío ê¡ em alguns casosrmos-
tram-se zonados. A coloração avermelhada sugere concentração ele-
vada de titãnio no mineral: análises de microssonda (ams. 7 e S)

indicam tratar-se de kaersutj-ta, com teores ao redor de 4Z de
Tioz. Já a biotita (am. Z) é ainda mais titanÍferai corn conteúdos
respectivamente, da ordem de 8 e 7Z no centro e na borda
cristais.

dos

Na amostra 3 | a biotita é componente essencial, ocorrendo
dispersa na matrÍ2, com dimensões ao redor de 0r3 mm, ou como me-
gacomponentes, quando alcança até 5 mm. O pleocroÍsmo é intenso,



de marrom-avermel-hado escuro até amarelo palha, quase incolorr €
contém inclusões de opacos. Mostra-se também zonada, por vezes de
forma recorrente com a mudança de tonalidades observada ao mi-
croscópio refLetindo intensa variação nos teores de magnésio e
ferro; ocorrem cristais com l'lg:Fe > 2zr no centro e < 2:1 na bor-
da (n9 de noléculas), o que caracterLza o núc1eo como flogopita e
a margem como biotita. Os teores de TiO2 são altos tanto no cen-
tro como na borda (cerca de 5s e 62, respectivamente), sendo res-
ponsãveis pela coloração avermelhada, como nos anfibólios descri-
tos acima (Fotomicrografia lI).

A titanita é idiomórfica, j-solada ou junto aos piroxênios
e opacosr olf totalmente xenomórfj-ca no interior cle verdadeiros
invólucros de biotita e/ou de mj_nera1 opaco (am. Z). A apatita,
em bastões com muitas inclusões e bordas corroÍdas, tem t,ambém a
tendência de estar assocÍada aos piroxênios e opacos; estes são
xenomórficos, geralmente equidimensionais, e se apresentam por
vezes alterados a leucoxênio, o que indica composição ilmenítica.

A analcita é fase mineralõgica importante dessas rochas, a-
parentemente primãria ao preencher os espaços entre os demais
grãos da matrj-2, onde colore de forma muito homogênea com o azul
de metll-enor ou constituindo provável prociuto de alteração, quer
dos feldspatos, quer da nefelina.

Os fenômenos de zeoliÈização parecem ter atingido essas ro-
chas com menor intensidade, no entanto, a natrolj-ta está tanbé¡n
presente substituindor parcial ou totalmente, minerais claros da
matriz e alguns fenocristais. Carbonatos e cloritas aparecem tam-
bém como produtos secundários.

A1guns corpos com textura macroscopicamente semelhante ã
dos nefeU-na sienitos porfirÍticos afloram em outras áreas, mere-
cendo referência por suas particularidades.

A amostra 14 representa um corpo alongado, Iocalizado entre
a serra do Cadeado e o rio dos fndios, e tem como característi-
ca a grande proporção de fenocristais de feldspato alcalinc, que
the confere aspecto fanerÍtico. Suas feições químicas permitem
situá-la junto aos fonolitos porfiríticos, fato confirmado pelos
aspectos mineralógicos, onde há a destacar a ocorrência de xeno-
cristais de melanita zonada envolvida por coroas de egirina; de
anfÍbóIio com pleocroÍsmo de castanho-esverdeado a verde-castanho
muito intenso' guase preto, com ângu1o de extinção de L2o, macla-
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10,3 mm r

Fotomicrografia 10 Zonalidade em fenocristal de salit,a, com co-
roa de egl,rina no contato com a mat-riz, fanerÍtica fina, do nefe-
lina sienito porfirÍtico. Por //, filtro verde, secção espessa,
metali zada

t 0.1 mm r

Fotomlcrografia 11 Secção basal xenomórfica de flogopita-bioti-
ta (no centro e borda, respectivamente) no nefelina sienito por-
firÍtico 3, Pol. //, flltro verde.



do, 2V, baixor identificado como prováveI Fe-hastingsita, e tam-
bém circundado por coroas de egirina ou cristais de egirina-augi-
ta; de biotita com pleocroÍsmo de verde a vercle-escuro, quase
preto; e de fluorÍta, roxar êrTr pequenos grãos sem forma defini-
da.

A amostra 23, coletada na porção norte da serra da Chapada,
constituída por fonolitos, tem matriz fanerÍtica e caracterÍsti-
cas quÍmicas pouco diferentes dos fonolitos típicos, o que se ma-

nifesta, na mineralogia, pela presença de fenocristais de piro-
xênio con zonação desde termos mais diopsídicos no centro até e-
girÍnicos na borda, bem como de abundante formação de clinozoisi-
tâ, que chega a constituir cerca de 58 da amostra. Foi também

aqui constatada a presença de melanita e de fluorita. Estas ca-
racterÍsticas sugerem que a amostra pode representar um produto
fríbriao, orr mesmo um xenólito de rocha de granulação mais grossa
que reagiu com o magma mais alcalino que deu origem aos fonoli-
tos, no processo de consolidação destas rochas.

Um resumo das principais características dessas rochas leu-
cocráticas consta da Tabela 3, extraída de Scheibe et aL. (1984).

Dos nefelina sienitos porfirÍticos aos fonolitos, passando
pelos fonolitos porfirÍticos, observa-se o desaparecimento dos

fenocrj-stais de salita, de cristalização inicial, e o aumento sig-
nificativo da egirina e da pectolita, cristalizadas tardiamente.
Essa modificação é acompanhada pelo surgimento do expressivo gru-
po de mineraj-s agpaíticos dos fonolitos, indj-cativo de mudanças

significativas da aLcalinidade, além das condições fÍsicas de

cri s tali zação.

Os pequenos corpos de analcita traquitos, com seus baixos
teores de nefelina e presença de quartzo normativo (am. 20) , in-
dj-cam uma tendência à saturação em SiO2.

4.2. Rochas ultrabásicas alcalinas

Os dados de análise quÍmica, e mesmo o estudo microscópico
dessas rochas, são em muitos casos prejudicados pelo seu caráter
brechado, com a Íncorporação de substancial quantidade de f.rag-
mentos de material encaixanter êm especial as sedimentares gond-
wãnicas que afloram na maior parte do domo de Lages. A textura
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afanÍtica ou muito fina, e o grau
bém caracterÍsticas freqtlentes, já
dimensões e os minerais se mostram
de superfície.

avançado de alteração, são tam-
que os corpos possuem pequenas
pouco estáveis nas condições

4.2.I. Olivina melilititos

Dentro desse quadro, avulta em interesse para o estudo dos
orivina melilititos o dique a leste do cerro Alto de cima, cujas
condições de afloramento permitem a obtenção de amostras frescas,
com granulação média e sem contaminação aparente (am. j.z). Trata-
se de rocha preta, maciça, muito d.ensa, em gue se destacam pelo
brilho grãos de mica escura com tonalidades por vezes bronzeadas.

Ao microscópio, observa-se gue a textura é xenomórficargra-
nurar, com grãos de 0 12 a 2 nm, e destaque para cristais maiores
de flogopita poiquilÍtica. A composÍção minerarógica está ex-
pressa na Tabela 4.

TABEI,A

Conposição modal aproximada de oliv.i-na nelilititos e olivina mel-
teigito de Lages, SC

Meli Ii ta
OIÍvina
Nefelina
PÍroxênio
Flogopita
Opaco

Perovskita
Outros

* Nefelína + piroxênio
iguais.

L2

26 rI
17 ,4
10,5
tr

33,2
6r8
2r3
3r7

2L

18, I
I0r3

j56 ,7t

tr
3r6
016

22

7 rg
25 r0
46 t0
2r0
5r8
0'7

L2 r7t *

na matriz, em quantidades aproxÍmadamente

**Apatita (22) , material isótropo e silicatos secundários micro-crlstalj-nos , não identi ficadoã .

A melilita forma prismas alongados de base equidimensÍonal,
muito corroÍdos, com 0r2 até 1r5 mm de dimensão maior, cor a¡nare-
Ia-amarronada clara e sem pleocroÍsmo visÍvel. Mostra quase sem-
pre um traço forte na porção central e, a partir dele, fraÈuras



transversais irregulares ("peg structure,,). Com polarizadores cnÞ
zados nota-se zonação, com a birrefringência diminuÍda das bord.as
para o centror euâsê isótropo. o sinal óptico é positivo. As in-
crusões maj-s comuns são de opacos, ocorrendo também algumas de
perovskita (Fotomicrografias 12 e 13). Especialmente nas bordas
e ao longo das fraturas, altera-se para silicatos fibrosos, cr1-p-
tocristarinos, esverdeados, de baixos Índices de refração e bir-
refringência.

A olivina se apresenta em grãos arredondados, raramènte
com contorno hexagonal, com 0r5 a 2 mm. Bem preservada, mostra
fraturamento tão acentuado que por vezes lembra as clivagens dos
piroxênios. O ângulo zvx ê muito alto. As inclusões principais são
de minerais opacos, e a arteração, semelhante ã da merilita, com
a qual se confunde nos contatos.

A neferina é xenomórfica, granular, rÍmpida, apenas altera-
da nas bordas ou segundo a clivagem a material isótropo ou mine-
rais argilosos.

Um clinopiroxênio incolor a levemente esverdeado, associado
à olivina ou formando cristais aparentemente corroíd.os pela ou
intercrescidos com a flogopita, tem ocorrência apenas ocasional.
seu ângulo de extinção z ¡ c é maior que 35o e o 2yz alto, sendo
a orientação óptica compatÍvel com a do diopsÍdio.

O mineral volumetricamente mais expressivo é a flogopi-ta,
que ocorre em cristais poiquilÍticos de até 5 mm, englobando to-
dos os demaj-s mineraj-sr ou como cristais menores, com diâmetro de
0rr mm. o preocroÍsmo é pouco intenso, €ttr tons de amare]-o-amar-
ronado até amarelo palha, e a alteração pouco expressiva.

Minerais opacos representam componentes importantes, apare-
cendo incluídos em todas as demais fases mineralógicas; há sec-
ções triangulares, quadráticas r losangulares, sugerindo tratar-se
de magrnetita, mas mais comumente não exibem forma definida.

A perovskita aparece como grãos com 0 r l mrn e formas irregu-
lares a triangulares, aparentemente corroÍdos. rsótropa, distin-
gue-se peJ-a cor havana clara com luz convergente.

Uma pequena porcent,agem de minerais de alteração da melili-
ta e da olivina constituem o restante da rocha, güê, não fora pe-
1o teor de nefelina levemente superior a I0g, poderia ser classi-
ficada como um alnoÍt,o, dentro do grupo dos lamprófiros.
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As amostras coletadas na localidade )M-Z (S de palmeira) têm
características texturais muito semelhantes, mas diferem na con-
dição de conservação: a olivina encontra-se muito alterada em
serpentina azul-esverdeada e a melilÍta em silicatos criptocris-
talinos e material fibroso; a provável nefelina também se acha
totalmente alterada' enguanto a flogopita é o único mineral- a não
exibir indÍcios de alteração.

A rocha de OM-7 (S da BR 282) exibe textura 1evemente por-
firítica, com matriz afanÍtica a fanerÍtica fina, e tem como
constituintes: melilitar êrn bastões corroídos, com zonação; fro-
gopita xenomórfica, castanha-avermelhada a amarela-castanha; ne-
fel1na intersticial; opaco xenomórfico, abundante; e perovskita.
A olivina aparece também na matri-2, mas princi-palmente como feno-
crlstais, benr conservados.

O caráter porfirÍtico é mais acentuado em 0M-L (W de Lages)
em que estão presentes fenocrj-stais de olivina, idiomórficos, bem
conservados, e de melilita, idiomórficos, zonados, incluindo oli-
vina, numa matriz composta de melilita, olivina e frogopita in-
tersticial, xenomórfica, com pleocroÍsmo como as anteriores. opa-
co e perovskita são os principais acessórios, ocorrendo também
clinopiroxênio verde muito claror ênì prismas muito pequenos, sem
terminações definidas, na matriz.

Na amostra 21 , coletada na chaminé brechada (NV'l da Chapada)
a melilita, a olivina e a biotita mostram-se muito semelhantes
às anteriores, formando fenocristais corroÍdos que são englohados
por uma matriz muito finar rrâ qual se podem distinguir a nefeli-
[â, em grãos com 0,05 â 0,2 mm, com formas prismáticas ou hexa-
gonais e incluindo piroxênio, guê ocorre como micrólitos na ma-
triz e só ocasionarmente mais cristalizado, atingindo 0r1 mm. É

levemente preocróico, tem birrefringência médÍa e ângulo de ex-
tinção também médio, tratando-se possivelmente de um membro in-
termediário entre egirina e diopsÍdio. A proporção de opacos é
também aqui consideráveI, e a presença de perovskita significati-
vâ, do ponto de vista de exclusão dos feldspatos.

4.2.2. Nefelinitos

Streckeisen (1980) sugeriu o nome "nefelinito" para as ro-
chas extrusivas do campo l5c em que o feldspatóide principal é a



nefelina; no presente trabalho, essa terminologia foi adotada pa-
ra rochas de ocorrência subvulcânica, cujas características tex-
turais são semelhantes ãs de rochas extrusivas, exceção feita à
representada pela amostra 22, que exibe textura fanerÍtica média
e cuja composição mineralógica (ver Tabela 4) seria compatÍveI æn
a designação de olivina melteigito. Trata-se de uma rocha preta,
densa, maciça, gü€ constitui a matriz ou eventualmente um grande
bloco contido na brecha de chaminé a norte da Chapada. A textura
ê granular hipidiomórfica, observando-se uma trama de prismas de
piroxênio com olivina, flogopita, nefelina e porções isótropas e

microcristalinas nos interstícios.
O mineral mais abundante ê um clinopiroxênio claro, com

pleocroÍsmo muito leve em tons de verde. Apresenta zonação, bir-
refringência até azul de I? ordem, ângulo de extinção Z n c 42o

e 2YZ alto. A orientação óptica também õ compatÍveJ- com a do di-
opsÍdio. Megacristais de piroxênio têm até 2 mm, e incluem muitos
opacos.

A nefelÍna é intersticial, xenomórfj-ca, e consiste no único
mineral félsico presente. Em alguns traços de clivagem mostra
alteração a material incolor, isótropo, de baixo Índice de refra-
Ção, prováve 1 anal-ci ta .

A olivina é idiornórfica a hipidiomórfica, em grãos com cer-
ca de 0r5 nm e alteração quase inexistente.

Como acessórios, aparecem flogopita, opacos, perovskita e

apatita. A flogopita é intersticial, poË vezes graduando para
material isót,ropo, e tem pleocroÍsmo de amarelo-dourado intenso
a castanho-rosado. Hã uma proporção grande de opacos, normalmente
xenomórficos, nos espaços entre os piroxênios e também em relação
com o material isótropo. A perovskita possui poucas formas defi-
nidas, sendo reconhecida pela cor castanha-rosada, alto índice de

refração e caráter isótropo. A apatita é também freqüente, em

cristais com até 2 mm, muitas vezes incluída na nefelina.
Massa isótropa de cor castanha-esverdeada, sem qualquer for

ma definida, sem clivagem, com Índice de refração entre o do báI-
samo do Canadá e o da nefelina, e que parece graduar ora para
biotita, ora para massa criptocristalina, incolor, é interpretada
como vidro vulcãnico, em processo de alteração a silicatos secun-
därios, possivelmente do grupo das zeólitas.

A grande concentração de piroxênio presente na amostra 22



(Tabera Ð taz com que a sua posição no dÍagrama sio2 x Naro+Kro
(Fig. 2) caia fora do campo dos nefelinitos normais. Jã as -.*ol-
tras 2B e 29 têm composição mais compatÍve1 com essa classifica-
Ção, com a primeira ocupando a posição mais subsaturada entre as
situadas no diagrama.

A rocha 2B tem cor cinza escura a preta, estrutura maciça
e, macroscopicamente, aparente textura granular média. Ao micros-
cópio, nota-se que a textura é porfirÍtica intergranular, com me-
gacomponentes de I a 2 mm imersos numa matriz com OrOl mm de ta-
manho médio. olivina, nefelina e piroxênio são os componentes
principais, com opacos, apatita, perovskita, meririta e carbona-
tos secundários perfazendo cerca de 2Az do volume da rocha, o que
explica assim a sua extrema deficiência em sÍlica.

A olivina forma megacristais hipidiomõrficos com até I mm,
e mostra nas bordas e em porções internas aJ-teração ou reação com
a matriz, dando origem a material esverdead,o, fracamente bj-rre-
fringente, provável serpentinar Ç[uê por sua vez grad,ua para f]-o-
gopita, pleocróica de castanho-amarelado até amarelo palha, muito
clara, e sem contornos cristalinos definidos (Fotomicrografia 14).
A presença de oPacos é constante junto ã borda desses agregados,
e em alguns casos uma linha desses minerais parece bali zar o an-
tigo contorno hexagonal do cristal de olivina.

A nefelina é xenomórfica, com 0r3 â 0r5 mrn, e inclui poi-
quiliticamente a melilita, em séries de pequenos cristais por ve-
zes orientados e identificados em função do alto reLevo, forma
prismãtica com secção quadrática e extinção anôma1a. Alterada in-
tensamente na maior parte dos cristais, inicialmente a material
incolor, de baixa birrefringência, mas com formação de mineral
lamelar, incolor, com birrefrj-ngêncÍa média (amarel-a-vermeLha de
Iê ordem) e Índice de refração maior que o da nefelina, identifi-
cado como gibbsita.

Um clinopiroxênio cle cor verde cl-ara e fraco pleocroÍsmo,
com ângulo de extinção Z ¡ c de cerca de 45o (diopsÍdio) ocorre
em cristais pequenos, ocasionalmente idiomórficos como constitu-
inte essenciaL da matriz.

Apatita está presente como cristais aciculares dispersos
pela rocha, e a Perovskita, também relativamente abun<lanter mos-
tra-se xenomórfica.

Arém da serpentina e sericita, extensas porções da matriz
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apresentam-se totalmente alteradas ou substituídas por carbona-
tos, coibindo a identificação dos mineraj-s originais.

A variedade intrusj-va nos basaltos, representada pela amos-
tra 29, exibe textura afanítica e estrutura brechada, cor intei-
ramente preta e contém fragrmentos angulares de rocha preta-es-
verdeada, de granularidade aparentemente pouco m.aj-s desenvolvida,
embora ainda afanÍtica. Ao microscópio, constata-se que essa es-
trutura é devida provavelmente a fenômenos de autobrechação, já
que os dois tipos têm composição mineralógica praticamente idên-
tica, apesar da variação texturalr eÌre se confirma, embora manti-
do o carãter granular porfirítico de ambos os termos.

A matriz é composta de clinopiroxênios tabuJ-ares, incolores
a fracamente esverdeados, e nefelina intersticial. Em alguns pon-
tos, ocorre desenvol-vimento aparentemente poiquilÍtico d.e uma bá-
rio-flogopita titanÍfera (microssonda eletrônica), com pleocroÍs-
mo intenso de amarelo dourado a marrom-avermelhado escuro. Essa
massa contérn grãos xenomórficas de opacos e é freqtlentemente subs-
tÍtuÍda por carbonatos incolores. Manchas de material isótropo,
com relevo positivo fraco e coloração rosada, contend.o p-i-roxê-
nios, são interpretadas como vidro vulcânico. Os megacristaisprÍn-
cipais são de olivinas, bem preservad.as, idiomórficas e hipidio-
mórficas, em alguns casos envolvidas por material de alteração de
cor verde lntensa e baixa birrefrj-ngêncj-a, provãve1 serpentina.
Alguns megacristais de clinopiroxênio incolor a levemente amarro-
nado nas bordas apresentam borda de reação bem desenvolvida, mos-
trando desequilÍbrio em relação ao lÍquido formador da matriz.

Tanto a amostra 2B como a 29 são aqui cl-assiflcadas como
olivina nefelinit.os.

A amostra NE-7 tem cor cinza clara, aspecto de rocha al-te-
rada, e os únicos minerais identificáveis a olho nu são fenocris-
tais de mica castanha-escura, com grande desenvolvimento das fa-
ces prismáticas em comparação com a basal. Ao mj-crosc6pio, vê-se
que a textura é porfirÍtica, com megacri stais de flogopita, pleo-
cróica de vermelho-amarronado intenso até amarelo, com bordas ar-
rendondadas. Inclui fenocristais de piroxênio, esverdeado claro
até incolor, com birrefringência baixa em cores anômalas, ângu1o
de extinção z ^ c máximo da ordem de r8o e ângulo 2yz grande. Na
matriz, identifj-ca-se um clinopiroxênio claro, zonado, com pleo-
croÍsmo de verde cLaro a esverdeado e ângulo de extinçäo Z ¡ c nuri-



OLIVTNA MELILITTTOS

Opacos mF
incluído nos demais
minerais

DJ-opsÍdio
- corroÍdo pela bio-

tita ou com coroa
de melilita, bioti-
ta e olivina: xeno-
cristal

Olivina
- r.cllomori f ca, bem

preservada, inclui
opacos

Perovskita
- associada com meli-

lita, bordas cor-
roídas

l¡lelilita
zonada, corroída,
"peg texture"

Nefelina
- intersticial

Flogopf-ta
- poiquj-1Ítica, pleo-

crolsmo fraco, nor-
mal, também em mi-
crocristais
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OLIVTNÀ MELTLITITOS PORFIRÎTTCOS OLTVINA NEFELTNTTOS
Opacos mFx Diopsidio Fx

Oliwina Fx
- idiomõrfi-ca, bem preserva-

da, inclui opacos

lle]-ilita px
zonada, reabsorvida

Flogopita Fx
- pleocroismo fraco, normal

Perovskita mFx
associada com melilita, bor-
das corroidas

Melilita Mz

Olivina Mz

Clinopiroxênio Mz
- pleocroÍsmo verde claro
Nefelina Mz
- intersticial-

Flogopita Mz
intersticial

com borda de reação

Ol-l-vina h<
reação com matriz:
circundada por flo-
gopita

Opacos mFx

Perovskita mFx

Apatlta mFx

(Melilita) mFx

Diopsídio ttlz
- j-cliomorfi_co, verde

c1aro, fraco pleo-
croÍsmo

Nefelina llz
Íntersticial, inclui
poiquiliticamente
melita

Flogopita lrz
- margeando a olivina;

em uma amostra bário
flogopita titanÍfera,
amarelo dourado a
marrom avermelhado
escuro

Carbonatos
- secundáriosPara convençoes ver Tabela 3.

OLTVTNA ¡,ÍELTEIGITOS

Opacos
- incluído nos demais

(uúcleos de diosídio)
- em grãos zonados,com

recrescimento

Olivina
- idiomórficar pouco

alterada
Apatita
- Íncluída no diopsÍ-

dio e na nefelina
Perovskita
- incluÍda no diopsÍ-

dio ou em contato di-
reto com ele

Diopsídio
- verde claror pouco

pleocrõico; idiòmór-
fico, zonadorou cres-
cendo ao redor de
núcleos mais antigos

Itefelina
- lntersticial, altera

a analcita
Flogopita
- lntersticial, forte

pleocroÍsmo de amare-
lo dourado a casta-
nho rosado; gradua
para matéria vítrea

Vidro vulcânico
- castanho claror êrn

graus diversos de al-
teração a zeólitas

Ol\¡



to alto, compatíveL com o do diopsídio. Entre o material félsico
foi identificada nefelina, xenomórfica, lÍmpida, ocupando inters-
tÍcios de uma massa de cor amarelada, isótropa, com porções pas-
sando a criptocristalina, interpretada como vidro vulcânico, par-
cialmente alterado a sil,icatos secundãrios. I"linerais opacos, sem
forma definida, são abundanÈes, estimando-se sua guant,idade em
cerca de 58 do total desta rocha, cuja classificação aqui como rE-
ferinito é provisória, tendo em vista a falta de maiores dados
sobre a composição do material vÍtreo.

Tal- como para as alcarinas leucocráticas, scheibe et aL.
(1984) apresentam um guadro resumo da mineralogi-a e paragênese das
rochas ultrabásÍcas alcalinas descritas acima (TabeIa 5).

4.3. Carbonatitos e rochas associadas

As primeiras descrições dos carbonatitos da Fazenda Varela
(v.9. scheibe, 1978a)distinguiram dois tipos petrogrãficos, um be-
forsito e um ankerita beforsito, com base principalmente nas fei-
ções macroscópicas dessas rochas. o mesmo autor (Scheibe , LgTg) re-
conheceu que a diferença na coloração é devida principalmente ã
formação de óxidos hidratados a partir do ferro contido na ankeri-
tâ, componente essencial mesmo dos termos cl-aros dessa ocorrência,
em que a cor dominante é branca, tendendo a tonalidades creme, com
as porções oxidadas apresentando cor castanha escura.

Segue-se um resumo das descrições petrográficas fornecidas
no segundo trabalho mencionado acima:

O carbonatito tem aspecto sacaróide e densidade superior å
dos calcários comuns, pela presença de barita. pirita bem crista-
lizada é freqtlente, bem como grãos de feldspato, de cor rosa. A
synchisÍta¡ IJIII flúor-carbonato de cãlcio e terras raras, também é
visÍvel em amostra de mão, com cor amarela.

Ao microscópio, nota-se textura variáve1 com dominância da
granular, média, hipidiomórfica, A composição normativa aproximada
da rocha, calculada com controle modal para l0 amostras de super-
fÍcie e de sondagens, é a seguinte:

Carbonatos
Feldspatos
Barita

7I,42
6,72

17,18



Pi ri ta
Hematita (goethita)
Apatita

l' 3?

2 ,82
0,38

AIém desses minerais, ocorre sempre a synchisita e,
tualmente, quartzo, pirocloro e monazita.

even-

os carbonatos romboédricos possuem composição heterogênea
e representam diversas fases de cristali zaçâo, com intercresci-
mentos irregulares de calcita e ankerita. Apresentam zonaçãorsen-
do mais turvos no centro, onde é comum a exsolução de goethita.
Con os dados de análise química da rocha total, foram calculados
os teores de carbonatos de cálcio, de ferro + manganês e de mag-
nésio, para cada amostra. Considerando a fase carbonatada de 6

amostras frescas, a composição média seria a de uma ankerita a
2,8 Caz I Fe+lÌtn: 0 ,7 l"Ig.

A barita forma grãos línpidos, arredondados, com 0r1 a 0,5
nm. É nitidamente posterj-or aos carbonatos da primeira geração,
aos quais corrói, assumj-ndo por vezes aspecto amebóide.

Feldspatos ocorrem disseminados, e a quantidade aument,a nos
fragmentos contidos na brecha feldspãtica. Apresentam-se o mais
das vezes zonados.

A synchisita forma agregados fibrosos, radiados ou não, de
cor amarela turva, com refringência alta e bj-rrefringência pouco
mais baixa que a dos carbonatos romboédricos, exÈj-nção reta e

elongação negativa. Constitui possivelmente mineral de cristali-
zação tardia, concentrando terras raras originalmente contidas ncs

carbonatos da primeira fase de cristalização.
Pirita, disseminada, idiornórfica, com 1 a 2 mm de aresta,

e também xenomórfica, acha-se parcialmente alterada a goethita.

A apatita foi identifj.cada como massas micro a criptocris-
talinasr pre€rlChendo fraturas. Talvez ocorra como fase primári-a,
confundj-da com a barita, que tem refringência e birrefringência
semelhantes, êtn algumas das amostras estudadas.

Goethita, e menos comumente hematita, são os principais
responsáveis pela tonalidade castanha das amostras de superfÍcie
e dos veios mais finos que cortam a brecha feldspática.

Esta brecha feldspática se caracteriza por uma coloração
amarelada, castanha e rosa, composição acentuadamente feldspática
e carãter brechó1de, com fragmentos pouco deslocados soldados por



uma rede anastomosada de vênn1as de óxidos hidratados de ferro e,
não raro, de carbonatos. o seu caráter hÍbrido é evidenciado, ao
mj-croscópio, P€1o crescimento orlentado de novos cristais de or-
toclásio sobre grãos originais dos arenitos, em intercrescimento
com massas de goethita também neoformada. É possÍvel que os pro-
cessos de feniti zaçáo, considerados de caráter eminentemente po-
tássico, tenham afet,ado não sõ a rocha sedimentar como fragmentos
de material do embasamento ou de rochas alcalinas como as demais
que ocorrem regionalmente.

4.4. Brechas de chaminé e kimberlitos

Das localidades aqui descritas como prováveis ki¡nberlitos
foram estudados com algum detalhe o kimberlito Janjão e o kimber-
lito Pandorfo (xrrr e xrx, respectivamente, Tabela l). Nos dois
casos, o avançado estádio de alteração da matriz inviabiliza a
obtenção de secções delgadas para estudo microscópico. Em função
disso, o estudo limitou-se praticamente à determinação em micros-
sonda eletrônica dos principais minerais pesados constitui-ntes,se-
parados inicialmente por peneiração e em seguida, no laboratório,
manualmente sob a lupa binocular. Entre os minerais componentes
da fração pesada grossa dessas ocorrências assumem importância,
além da flogopj-ta, que normalmente não fica retida nos concentra-
dos, o piroxênio, a magnetita, â ilmenita, uma granada vermelha
e o zircáo.

o piroxênior preto-esverdeado, ocorre em fragmentos com até
4 cm, a parte externa dos nódulos esbranquiçada e arredondada

- 
aParentemente corroÍda na parte interna, mostrando as su-

perfÍcies brilhantes de clivagem e um intenso grau de fratura-
mento, com alteração incipiente ao longo das clivagens e ft:atg-
ras.

A magnetita mostra-se também fragmentada, com fraturas pla-
nas ou eventualmente subconchoidais, mas onde visÍvel a superfí-
cj-e externa dos grãos é arredondada, por efeito da corrosão.

A il-menj-ta, fracamente magnética, tem forma arredondada,
superfície corrugada (chagrinée), e intenso brilho submetálico r¡as

fraturas subconchoi-dais .

A granada é vermelha, transparente, concentrando-se princi-



pal-mente na fração entre .l e 3 mm, todos fragmentos com superfÍ-
cie irregular, sem que se note qualquer vestÍgio de face crista-
Iina.

o zircáo ocorre tanto em pequenos crj-stais muito rímpidos,
por vezes idiomórficos, de cor amarela intensa, como em grãos
até centimétrj-cos com superfície corroÍda e intenso fraturamento
interno.

Subsidiariamente, no kimberlito Pandolfo, ocorre o corÍn-
don, tanto incolor como esverdeado e azul (safira). A presença
de diamante, reportado por alguns garimpeiros da região de Lages,
não foi ainda confirmada (I$r/86) nos trabalhos de pesquisa que
vêm sendo desenvolvidos nessas ãreas.

Entre os fragmentos de rochas contidos por esses kimberli-
tos predominam amplamente as representatj.vas das encaixantes se-
dimentares, especialmente folhelhos e arenj-tos. São angulares,me-
dem de milÍmetros a dezenas de centÍmetros e até vários metros
na porção cer¡tral- do kimberlito Janjão; não apresentam evidências
de metamorflsmo. Alguns nódulos coletados no kimberlito pandolfo
foram passÍveis de laminação após impregnação com bátsamo do ca-
nadá. Consistem dominantemente de clinopiroxênio¡ ou mais comu-
menteporumaaSsociaçãodediopsÍdio,pIagioc1ásiozonado(en>
70å no centro) e granada com bordas quelifÍticas (Fotomicrografia
15).

Das demais hrrechas de chaminé ou diatremas, uma proporção
consideráve1 está exposta em afloramentos precários, em que ape-
nas a estrutura brechada e a presença de flogopita alterada são
diagnósticas i mas diversas ocorrênclas permitem obtenção de boas
amostras e até um estudo de razoáveI detalhe, o que poderá se.r
feito em etapa posterior dos trabalhos na região. Para complemen-
tar as observações registradas na Tabela I, obtidas em sua maio-
ria no campo, foram estudadas diversas secções delgadas de bre-
chas ou nódulos nelas contidas.

Este estudo revelou que, enquanto em alguns corpos (fI, VI,
xvrrr e xxrr) a matriz, clara, é constituÍda dominantemente por
carbonatos, desde microcristalinos até benr cristalizados, êrl ou-
tros (fIf, XfI, XV e XVfI), ela é silicatada, mi-crocristalina, de
cor escura' distinguindo-se ocasionalmente diminutos cristais de
feldspatos tabulares, de nefelina e de prováveis pi-roxênios, além
de minerais opacos, resultando do resfriamento rápÍdo de um magma



aIcalino.

Em um e em outro caso essa matriz contém minerai-s isolados,
"lapi11Í" e frâgmentos cle rochas regionais.

Entre os minerais isolados, a flogopita tem presença cons-
tante, servindo mesmo como um dos critérios distintivos ent.re as

brechas de chaniné e eventuaj-s brechas tectônicas. Essa flogopi-
ta ocorre em cristaj-s milimétricos a centimétricos, com bordas
corroídas, e exj-be intenso pleocroÍsmo de marrom-esverdeado e

marrom-avermelhado a amarelo palha. Em alguns casos, contém res-
tos de olivj-nas quase totalmente corroÍdos, sugerindo uma reação
destas com a matriz para produção da flogopita. Clinopiroxênios ,

incolores a levemente esver<leados, com alto ângulo de extinção
Z n c e bi-rrefringência atta, sugerindo tratar-se de tipos diop-
sÍdicos, são ta¡nbém praticamente constantes. Feldspatos, opacos
e olivinas são também comuns. As olivinas, até centÍmétricas, a-
cham-se freqtlentemente alteradas e substituÍdas por carbonatos.
Na brecha XX.:I (Carã) , elas correspondem. ao principal componente,
e estão alteradas parcial ou totalmente a uma massa criptocrista-
Iina, de baixa birrefringência er €m Iâmj-nas espessas como as da
microssonda eletrônica, com cor verde intensa que permanece mesmo

com os polarizadores cruzados.

os "lapilli" são agregados ovóides, nrÍIimétricos a centimé-
tricos r eue têm um núcleo const.ituÍdo por cristal ou fragmento
de olivina, clinopiroxênio orr flogopita, envolvido por material
silicatado vÍtreo a microcristalino, onde por vezes são visíveis
cristais ripiformes paralelos à borda do agregado. Ocorrem tanto
nas brechas de mat.riz carbonatada como nas silicatadas, sendo que
neste último caso se confundem parcialmente com esta mesma ma-

trí2, exceto por pequenas varlações texturais. Em pelo menos dois
casos (III, XV) ocorrem também "lapi1}i" formados por núc1eo de

rocha carbonática, equigranular, com envoltório silicatado (Foto-
mi-crografia 16) .

Fragmentos dos sedimentitos gondwãnicos que servem de en-
caixantes a esses dj-atremas representam em geral o maior volume
da brecha. Em muitos casos, a estratificação, a textura e até a

coloração inj-cial da rocha permanecem benr visÍveis, sendo possí-
ve1 id.entificar, por exemplo, fragmentos provenientes das tÍpicas
camadas fratl. Esses fragmentos possuem tamanhos dj-versos, sendo
maiores via de regra na porção marginal das ocorrôncias.



t0r5 mm I

FotomÍcrograffa 15 - Nõdulo no kÍmberlito pandolfo, constltuÍdo
por clÍnopiroxênj-o, plagioclásio (an > 70g) e granada clararcom
espessa borda quetÍfÍtica. pol. //, filtro verde.

Fotomlcrografia 16 - Brecha constftufda por "lapilli" com centro
de olivlna ÍdiomórfÍca e de carbonato, em matriz vftrea (ã es_querda) e mlcrocristalÍna (direita superfor) . pol //, fl1tro ver_
de.
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Frapmentos centl¡nétricos de roct¡as de composlção baeåltt-

cêr alteradä ou não, cam textura varÍável desde multo fLna até
peJ-o menog fanerftica médla, são ta¡nbém fregüenteE neEsas bre-
ct¡as, constituÍndo mesmo a maLor proporção naquelas em que a Dâ-
trlz é formada por carbonatos. Nas ocorrências fff, xv, xwrr e
1(tJÆII foi constatada a presença de fragmentos com tfplca estru-
Èura anJ-gdaló1de, eemelhante à ¿a porção superÍor dos derranes da
serra Geral (prancha 2,), o gue, somado ao grau de dtagênese dos
sedinentftos da regfão, é tomado como evidêncla de que essea der-
rames terLam capeado toda a ãrea do atual Domo de Lages, å época
da formação dessas diatremas.

Outras rochas tambêm foram ldentlficadas. Na ocorrêncLa IV,
fragmentos angulares, muito bem preservados, de nefelLna sienl.to
porfirÍtf co, com textura pouco mais grossa maE bastante semel,han-
te a tipos gue afloram no Cerro Alto de Cima, e fragrrentoe ellp-
eõldes de carbonatÍto branco, sacaróide, com apatita. Na ocorrên-
cLa XfI, também rocha alcaLinar conr textura multo modLfJ.cada, mas
presença de nefelLna, plroxênJ.o e crlstals rntLfrnétricos de apa-
tlta. Na ocorrêncJ.a .lTl, nódulos compostoE essenefalmente de pla-
gloclásio parcial,mente alterado, olivina substitufda por carbona-
to e abundante opaco. E na ocorrência XVrrI, nódulo de dunito"com
oLLvina xenomörfica, em crlstars com até 5 mm, parcJ.ar ou total-.
mente substl,tufda por serpentlna, um crlstal de cllnopJ-roxênio,nt-
neral opaco e neofornação de fJ-ogopfta, lntensamente pleocróica ,
nas Junções entre t¡ês grãos de olivlna, .' .
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2cm

Prancha 2¿

Corte em bloco de brecha vulcânica com matriz clara, carbonatada,
e grande predominãncia de fragmentos de rochas Uasálticas, algu-
mas delas tipicamente amig<lalóides, como as da parte inferior da
foto.



CAPÍTULO 5

QUlMICA MINERAL

5.1. Minerais das Rochas Alcalinas

Face ãs caracterÍsticas texturals da maioria das amostras
estudadas, a determinação da composição guÍmica das principais
fases minerais na microssonda eletrôni-ca constituiu-se em ferra-
menta auxiriar de grande varia para a descrição petrográfÍca.

o significado dos dados obtidos transcende no entanto essa
função, merecendo os mesmos análise detarhada para seu melhor
aproveltamento na caracterização do complexo.

O estudo de minerals de amostras de concentrad,os das bre-
chas foi por sua vez realizado para obtenção de parãmetros visan-
do definir, de forma preliminar, seu possível caráter kimberlÍ-
tico, e os resultados obtidos são apresentados na segunda parte
deste capÍtulo.

5 . 1. l-. Feldspatos

A Tabela 6 dá valores aproximados para a composição molecu-
Iar média do centro e borda de fenocristaj.s, crÍstais da matriz,
porções turvas e porções albÍticas de feldspatos dos nefelina
sienitos porfirÍticos (ams. 8,9 e z) e dos fonolitos (10).

A grande incidência de alteração nesses minerais irnpediu a



composição molecular: (?) aproximada de feldspatos de rochas alcalinas de Lages, sc
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realiza<;ão de um estudo de caráter sistemático, mas as observa-
ções efetuadas permitem verificar a vÍrtual ausência de plagio-
clásios (ã exceção da albita) e mesmo de anortoclásio, caracteri-
zando-se a maioria dos cristais estudados como ortocrásio, ou
preferentemente, como sanidina criptopert.itica, tendo em vista os
ângulos 2V* relativamente baixos.

5 .L.2. Nefelinas

A neferina tem ocorrência mais geral na provfncia, de vez
que aparece tanto nas rochas alcalinas leucocráticas como na
maioria das ultrabásicas alcalinas. Presente normalmente na ma-
LrLz, forma fenocristais bem desenvolvidos nos fonolitos porfirí-
ticos e nos nefelina sienitos porfiriticos, e é intersticial nos
olivina melilititos e nefelinitos.

os teores de sio2, Naro e Kro de nefelinas dos pri-ncloais
tipos petrográficos são dados na Tabela 7, bem como os varores
para Ne, Ks e Qz, calculados para o sistema nefelina-kalsilita-
quartzo. Uão foram obtidos valores coerentes para nefelinas dos
nefelina sienj-tos porfirÍticosr ênì virtude de sua alteração gene-
ralizada nessas rochas. A falta de dados sobre os teores de CaO

e FerOt pode também implicar em deslocamento dos pontos no dia-
grama triangular, já que valores expressivos para esses elementos
têm sido encontrados em argumas nefelinas (e.g. Tilley, Lgs|;ttit-
chell, 1972) .

Til1ey (1954) observou gue a composição da nefelina nas ro-
chas vulcânicas pode refletir a composição total da rocha, afas-
tando-se muj-tas vezes do campo de convergência entre as composi-
ções de Morozewicz e de Buerger. Hamilt,on (1961) determj-nou os
limites de solução sólida do quartzo na nefelína a 7750 e 500oc,
a 15.000 e 30.000 p.s.i. de H2o, sarientando que as alterações
nos l-imites devidas ã pressão poderiam ser negligenciadas,
vez que muito pequenas.

de

A Figura 4 mostra as composicões de nefelinas no sistema Ne
Ks-Qz r êItt relação ao traço aproximado das isotermas de Hamilton
(1961). observa-se que as neferinas dos fonoritos da chapada e

as dos fonolitos porfirÍticos do Córrego dos Sete Passos têm com-
posição bastante diferenciada em relação ao campo de convergência
M-8, indicando temperaturas de cristalização relativamente eleva-
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TABELA 7

sistema Ne-Ks-ez

Fonolito porfirítico associado ao carbonatito
Fonolito, Cerro Alto de Cima
Fonolitos porfirÍticos, Córrego dos Sete passos
Olivina melilitito, chaminé NO da Chapad.a

Olivina melteigito, chaminé N da Chapada
Fonolitos, Chapada
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15,8

5rr
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5,9 5,5
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39r8

14 ,3

l0 ,5
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40 ,0

13 ,5

I0,4
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m

44,5

L5,2
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8rg

72,8

l8 ,4

64,9

35,1
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m

44,5

15,1

5r3

8,9

72,5

I8,6

0,5 0,9

63,8 64,9

35 ,7 34,3
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Figura 4 - Composição de nefelinas no sj-stema nefelina-kalsilita-
guartzo. Isotermas segundo Hamllton (196I). pontos M e B corres-
pondem ãs composições ideaÍs da nefelina segundo Morozewícz e
Buerger, respectivamente. Símbolos cheios: porção central; símbo-
Ios vazios: borda, sendo am. 6, Iosango; 10, cÍrculo i 13 e 14,
triângulos; 22, quadrados. Am. Z j. (x) e am. 24 e ZS (+) , cris-
tais e matriz.
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das, enquanto as do fonolito do Cerro Alto de Cj-ma se aproximam
bastante da composj-ção M. A variação de composição entre o núcleo
e as bordas das nefelinas dos fonolitos porfirÍticos pode ser de-
vida a reações de troca durante a primeira fase de cristalizaçáo,
mais lenta, dos fenocristais, o gue teria sido inibido pela rãpi-
da cristalização da porção marginal, assim como nas nefelinas da
matriz dos fonolitos (GÍttins, L979) .

A nefelina da amostra 6 exibe total ausência de sotução só-
lida, indicativa de condições especiaj-s de cristalização.

A localização das nefelinas das rochas ultramãfj-cas alcali-
nas carece de significado no tocante ã temperatura de cristaliza-
Ção, de vez que a mesma não se deu em equilÍbrio com feldspatos.
Seu carãter acentuadamente potássico corresponderia, nos experj--
mentos de Hamilton (196I), a rochas com nefelina + Ieucita, e é
similar a nefelinas de nefelinitos e ijolitos citad.os por TiIley
(1954), sendo portanto um reflexo da composição quimica globat da
rocha e, certamente, da maior complexidade química e mineralógica
das mesmas, representada, entre outras evidências, pela presença
de flogopÍta.

A presença da sodalita como fenocristal e da analcita como
fase residual, constatada em muitas dessas rochas estud,adas, são
também fatores de complicaÇão, gu€, aparentemente, não foram su-
ficientemente considerados nos estudos experimentais levados a
efeito, embora Hamilton (f961) reportasse a formação de analcita
nos experimentos processados em temperatura de 50OoC com composi-

ções mais ricas em sódio.

5 .1. 3. Piroxênios

Também para os piroxênios os estudos da química mineral ti-
veram caráter maj-s prospectivo do que determinativo final, consi-
derando-se a grande gama de variação das rochas estudadas no dis-
trÍto.

Foram estudados na microssonda eletrônica do IG-USP pi-roxê-
nios de fonolito (17) , de fonolito porfirítico próximo ao oarbo-
natito (6,) , de nefelina sÍenitos porfÍrÍticos (8, 9) , de olivina
melt,eigito (22) e de nefeLinit.o (28) .

Na Tabela I são apresentados os Èeores médios dos óxidos e
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a fõrmula est.rutural desses minerais. Est.a foi obtida medi.ante a
apllcação do programa SILCAL (ulbrich e Ulbrich, 1982), utilizan-
do-se a opção l, ou seja, o cálcuro por iteração das proporções
teóricas de Fe2+ e Fe3*, a partir de Feo total, de forma que a
soma dos ânions seja igual a 6 e a soma dos cátions a mais prõxi-
ma possÍvel de 4.

A partir desses dados ê possível calcular as porcentagens
atômicas, também constantes da Tabera B, que permltem a rocação
das amostras nos triãngulos Mg- (re2++Mn+Fe3+-Na) -Ca(: nn-rs-wo)
(rig. 5) e Mg-(Fe2++Mn) -ua(: Di-Hd-Ac) (rig . 6) , empregados por
Larsen (I976) no estudo de séries de piroxênios de rochas alcali_
nas.

o cálcuIo da molécula teõri-ca da ferrossilita como Fe2++?.r
Mn+FeJ+-Na, ao invês do usual Fe2++I,In+Fe3+, visa a excruir o com-
ponente acmita desse triânguro. o efeito, segundo Larsen (L976) ,
é desvíar as tendências para valores de Ca ligeiramente mais al-
tos, e remover a curvatura em direção do vértice Fs de outra for-
ma mostrada pelos piroxênios enriquecidos em Na nesse diagrama.
O grau de enriguecimento em hedembergita é melhor evidenciado ex-
cluindo-se as análises com maj-s de l5g (molecular) do componen-
te Ac.

Na Figura 5 observa-se que os piroxênios do olivina melt.ei-
gito e do nefelinito situam-se no campo do diopsÍdÍo, enquanto os
do fonolito porfirÍtico e dos nefelina sienitos porfirÍticos no
da salita.

Os teores de sódio, titânio e manganês são também i-mportan-
tes para a classificação mais detalhada desses pj-roxênios. Com

relação ao teor de sódio, Ulbrich (1983) assinalou que o conteúdo
de Na molecular das augÍtas raramente exced.e 0r1 átomo, oscilando
em geral ao redor de 0103 ãtomo, enguanto as anáIises de soda-au-
gitas exibem teores de Na que varÍam de orll a 0,3 átomo. No easo
do dlopsídio e da salita, Deer et aL. (1978) apenas utj_lizaram o
termo soda-salita para as amostras com Na molecular maior do que
0,1. Ulbrich (1983) adotou como limÍte entre as egirina-augj_tas e
as egirinas no outro extremo da série, um teor de 0185 átomo de
Nâ, tendo em vista que parte do sódio pode estar combinada com o
alunínior rlê formação da molécula de jadeita.

Quanto aos teores de titânio, a mesma autora denominou de
piroxênios titaniferos os que apresentam Tj- > or04 átomo e de t1-



Mg iåt.* Mn + Fe3*- No

Fig. 5 - Diagrama Mg-(Fe2+*In!r,*F.3*-Na) -ca de piroxênios e orivi-
nas de rochas alcalinas de Lages, SC. SÍmbolos cheÍos: porção
central; sÍmbolos vazj-os, bordas; guadrados, olivina melteigito
e nefelinito; tríângulos, nefelina sienitos porfirÍt.icos; Iosan-
gor fonolito porfirÍtico assocj-ado ao carbonatito. Fonolito da
Chapada excluído devido ao teor de Ac > 15t.
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tânio-piroxênios os possuidores de Ti > 0r1 átomo.

o manganês pode também assumlr proporção import.ante em pi_
roxênios de rochas alcalinas, sendo o critério adotado pela auto-
ra acima o de denominar de manganês-piroxênios agueles com teores
de Mn superiores a 0rr ãtomo; por analogia com a situação para o
titânior os piroxênios com manganês entre o,o4 e 011 átomo serão
aqui chamados de piroxênios manganesÍferos.

com a utilização dos critêrios acima, verifica-se, pero e-
xame da Tabela I e da Fi-gura 5, que os piroxêni-os estudados revam
a segulnte classificação:

DiopsÍdios titanÍferos: amostras ZZ e ZB;
Salitas titanÍferas: amostras S, B e g;

- salita manganesÍfera e soda-salita manganesifera: amostra
6, centro e borda, respectivamente;

- Egirina-augita titanífera e manganesífera: amostra 12.
Graças ã subtração do Na no cálculo do vértice Fs, todos ospontos se sicuam acima da rinha Di-Hd, o que ressalta os aLtos

nÍveis de câ, comparáveis aos dos nefelinj-tos de uganda estuda-
dos por Tyler e King (L967) e plotados por Larsen (Lg76) em sua
Figura 7 (p.273) . Essa autora considerou gue os nÍveis de ca de_
pendem dos diferentes conteúdos de piroxênios pobres em ca em so-
lução no clinopiroxênio, o que estaria relacj-onado com a ativida-
de da sÍIica no magmas os nefelinitos de uganda teriam os nÍveis
mais altos de ca (nenhum ortopiroxênio em solução sõrida) por se_
rem os mais fortemente subsaturados entre os considerados por
aquela autora, sendo a atividade da sÍlica, e não a alcalinidade,
o fator crítico nessa dist,ribuição.

vieten (L979) estudou a variação da composição quínica de
saLitas de rochas vurcãnicas do siebengebirge, concluindo que os
piroxêni-os da sêrie alcalina diferem dos da calco-alcarina por
cont,eúdos menores de Si e mais altos de Al, Ti e Na, por outro
lado, considerou marcante que os clinopiroxênios das vulcânicas
alcalinas são em maioria mais ricos em ca que os das calco-ar_ca-
linas de igual nível de diferenciação, embora as rochas da sérle
alcalina sejam mais pobres em Ca que as da calco-alcalina. Ainda
segundo esse autorr os conteúdos de ca dependeriam provavermente
de dj-ferenças no grau de alcalj-nidade dos fundidos de cada série:
nas fusões mais alcalinas, mais ca foi liberado e oferecido para
a incorporação na estrut,ura dos clinopiroxênios.



Vieten (1980) observou que ao representar graficamente as
análises no triângulo ca-Mg-Fe, desprezando o Na, os pontos são
deslocados em direção ã base, enguanto desprezando Alvr, Ti e cr,
eles são deslocados para o vértice ca. Assim, como em ambas as
séries de rochas por ele estudadas, os clinopi-roxênios variam dos
membros ácidos para os básicos desde debaixo para cima da linha
Di-Hdr oS conteúdos de el-Vr + Ti + Cr desses minerais aumentariam
com a maior basicidade da rocha.

Aparentemente nem as observações de Larsen (1976) nem as
de Vieten (1979, 1980) são confirmadas pelos dados obtidos no pe-
queno número de análises efetuadas nos mineraj-s de Lages r €rn que
os clinopiroxênios dos nefelina sienitos porfiríticos, mais satu-
rados em Si, apresentam mais alto nÍve1 de Ca e maiores teores
de A1 do que os dos nefelinitos.

No diagrama Mg- (Fe2++Mn) -¡ta (Fig. 6) , foram pro jetad.os, arêm
dos clinopiroxênios já mencionados¡ os dados referentes ã egiri-
na-augJ-ta dos fonolitos. Numa comparação com os clinopiroxêniosde
outras localidades, plotados de forma similar por Larsen (L976) ,
observa-se para as salitas dos nefelina sienitos porfirÍticos de
Lages uma certa coincidência com a tendência inicial dos clino-
piroxênios dos nefelinitos d.e Uqanda. os diopsídios do olivina
melteigito e do nefelinitor Do entanto, alcançam maj-ores valores
relativos de Mg, enguanto as egirina-augitas dos fonolitos apre-
sentam valores ainda mais baixos desse elemento: esses valores
extremos podem representar um grau de diferenciação muj-to eleva-
do, merecedor de estudo mais detalhado, visando também detectar
entre os clinopiroxêníos de rochas da região representantes dos
termos intermediários, de forma a caracterizar melhor a linha de
di ferenciação.

As diferenças de locação entre centro e borda dos cristais
nos diagramas triangurares (Figs. 5 e 6) dão apenas uma pálida
ideia da zonalidade exibida por esses mineraj-s, tanto pela su-
pressão de alguns elementos para fins de representação gráfica
(e.9. 41, Ti), como pelo fato de que os pontos representam médias
das determinações em grãos de uma mesma amostra, o que tende a
escamotear os valores extremos de varj-ação.

A fim de permitir melhor visualização da zonalidade presen-
tê, especialmente nas salitas dos nefelina sienitos porfirÍticos,
foram realizados perfis na microssonda eletrônica, com os pontos,
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Fez*+Mn

Fig. 6 - Diagrama !rg-(ne2++tqn)-Na d.e piroxênios de rochas alcali-
nas de Lages, SC, e linhas de tendência de piroxênios de diferen-
tes locaU-dad.es, segundo Larsen (1976) : a) subsaturadas: (1) Au-
vergne, França¡ (2) Lovozero, URSS; (3) Itapirapuã, Brasil; (4)
Uganda; (5) Morotu, Sakhalin; (6) South eôroq, sul da Groenlân-
dia; (10) rlÍmaussaq, sul da Groenlândia. b) saturadas: (7) ba-
saltos alcalinos do Japão; (B) pantelleritos; (9) vulcão Nande-
war, Austrália; (11) intrusão de skaergaard, leste da Groenlândia
(não alcalina, colocada para comparação com as demais). Cfrculos:
egiri-na-augita dos fonolitos; demais sÍmbolos, como na Fj-g. 5.



de borda a borda dos cristais, espaçados de 20u.

Na Figura 7 encontram-se os dados representatÍvos da varia-
ção dos teores de sio2, Tio2, 41203, Feoa, Mno, MgO, Cao e Naror

referidos ã mudança de coloração ao longo de um crist'al (am. 9).

As falxas mais escuras são caracteristicamente mais ricas
no componente hedembergita, e as mais clarasr êß diopsídio, sem

contudo que se atinjam valores extremos, exceto numa auréola mui-
to estreita, em que o MgO cai para teores muito baixos, enquanto

o FeO (total) ultrapassa os 202. É apenas nessa faixa que o teor
de NarO sj.tua-se acima de 1r53, caracterizando o clinopiroxênio
como sódico: nas porções mais internas, tanto o NarO como o CaO

apresentam variação muito pequena, mostrando que as diferenças de

coloração não têm relação com a molécula de acmita no mineral.

O MnO acompanha perfeitamente o FeO, aumentando ou diminu-
indo OrlE para cada It de variação deste (observe as escalas na

Fig. 7) .

Os valores de SiO2 flutuam bastanter €ffi parte certamentede-
vido ãs dificuldades na determinação exata desse elemento na mi-
crossonda eletrônica, mercê de sua alta concentração e inexistên-
cia de padrões adequados, mas pode ser notada certa correlação
negativa com os teores de A1rO, e de TiO2, gue por sua vez têm

comportamento semelhante: o aumento do AI nas posições tetraédri-
cas deve propiciar maior possibilidade de entrada de Ti nos octa-
edros.

Vieten (1980) estudou a variação da composição química de

salÍtas do Siebengebirge no decorrer da cristalização magmática,

e observou tambám para aquele caso que a zonalidade é sobretudo

manifestada pela variaçâo global do silicio, alumÍnio, ferro fér-
rico e ferroso e magn6sío, e muito menos pela do câlcio e do só-
dio, sendo güêr como regra, oS conteúdos de Si , Nl¡ e Fe2* decres-
cem do centro para as margens, enquanto os de AIIV, Ti e Fe3+ au-

mentam. Est,a varÍação estaria, segundo esse autor, intimamente rF
lacionada com o potencial redox dominante nos diferentes está9ios
das fusões em processo de solidificação, de acordo com a relação

îe2t, sÍ
to, 

a'menta Fe3+, Alvr
tO, dimj-nui

A zonalidade oscilatória mostrada pelos cristais de salita
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Fig. 7 - Varlação da composição química, referÍda ã mudança na

coloração de um cristal de salita titanÍfera (am. I ) . Estudo fei-
to com "step scanner", equj.distãncia de 20v. Observar que para o

Tio2 e o !4¡ro a escala é lox maior, e Para o Na2o, 2x-



- 
de Siebengebirge como de Lages 

- 
indica gue as condições de

formação de certas fases de clinopiroxênio aParecem repetidamente

durante a crj-stalização desses fenocristais. Como os clinopiro-
xênios da matriz exibem apenas zonalidade contÍnua, Vieten (1980)

considerou mais razoáveI explicar a zonalidade oscilatória dos

fenocristais por variações rÍtmicas da pressão de vapor d'águaèn-
tro dos sistemas vulcãnicos antes da erupção já que seria difÍ-
cil, se não impossÍvel, correlacionar a oscilação das condições

de formação com modificações na pressão de carga (load pressure),
na temperatura ou na concentração dos elementos '

5.1.4. Pectolitas

De cristali zaçáo concomitante à da egirina, a pectolita dos

fonolitos é um dos minerais responsäveis peto aproveitamento do

Ca, disponível até os estágios finais da cristalização nas fusões

subsaturadas peralcalinas, conforme se depreende da sua importân-

cia nas fases acessórias de cristalização tardia dessas rochas

(Marsh , L976) .

Para as amostras estudadas (Tabela 9), tem-se substituição
de Ca por I{n da ordem de I/6 a I/7, caracterizando as pectolitas
dessa ocorrência como "mangano-pectolitas" (designação preferÍvel
à de "schizoLLta", cf' Schaller, 1955).

O Mn ó também um dos elementos normalmente enriquecidos nas

fusões residuais peralcalinas (Ferguson, f978) e' neste caso,

concentrou-se principalmente na pectolita, embora esteja presente

também nas egiri,na-augitas, com teores da ordem de 2* [Tabela 8)'

O comportamento de outros elementos dessas frações finais,
como o Ti, Nb, Zt e F, está certamente registrado nas demais fa-
ses acessórias reconhecidas nesses fonolitos, como a neptunita,
l3venita/ murmanita e a própria criolita, todas também de crista-
Iização tipicamente tardia e caracterizadas pelo tamanho diminuto

dos grãos que dificultar âo lado de sua constituição quÍmica com-

plexa e invulgarr âs análises de detal-he na microssonda eletrôni-
ca.



Composição quÍmica de de fonolitos de Lages, SC

TABEI"A 9

pectolitas

sio2

FeO* * *

MnO

CaO

NarO

TOTAL

Fórmula estrut-uraI

Si

Fe

Mn

Ca

Na

I cátions

na base de 18 oxigênios (+ oH)

24 (4) **

55,52

L ,48

6,06

24,54

9 ,36

96,96

6,543

0,L49

0,601

3,098

2,L36

L2 ,527

25 (8)

54r01

0,69

5,27

25 ,87

9 ,47

95,31

6,483

0,072

0,5 33

3 ,329

2,204

1 2 ,620

* Valores não corrigidos para BETA'

** Entre parêntese, número de grãos

***Ferro total calculado como FeO.

analisados.



5. l. 5. Olivinas

Foram anal-isadas olivinas das anostras 22 e 2B(oLivLna mel-
teigito e nefelinito) e aj-nda dos olivina melilititos 12 e 21. Os

resultados analíticos, benr como a fórmula estrutural baseada em

4 oxigênios e a composição molecular porcentual para locação no
triânguto En-Fs-Wo (Fig. 5), encontram-se na Tabela 10.

Conforme se observar âs olivinas das quatro amostras estu-
dadas possuem composição similar, com Ca molecular abaixo de lt e

Fo entre 85,6 e 88,22, o que corresponde à faixa das primeiras
olivinas que se cristaLizam dos magrmas básicos, bem como à média
das olivinas dos peridotitos (Deer et aL., L962).

Apenas no caso das amostras 22 e 28, que apresentam feno-
crj-staj-s de dì-opsÍdio também plotados na Fiçrura 5, a média das
análises químicas do centro e borda dos cristais indica certa zo-
nalidade, com aumento da concentração de Feo e cao junto à peri-
feria dos grãos, contrariamente ao assinalado no caso dos clino-
pì. roxênios correspondentes .

Os teores de TiOr, 41203 e l4nO são persistentemente baixos,
da mesma forma gue nos piroxênios correspondentes, o que pode
ser visto como evidência adicional do baixo grau de diferencia-
ção sofrido por esses minerais.

5.1.6. l'lelilitas

As amostras 12 e 21, que tiveram suas melilitas analisa-
das (Tabe]a 11), diferem na textura, xenomórfica granular na pri-
meira e porfirÍtica na segunda, e na composição mineralógica, com
predomÍnio, respectivamente, de flogopita e de clinopiroxênio (Ta-
bela 4).

A expressão da composição quÍrnica das melilitas em seus
termos finais reúne dificuldades semelhantes ãs dos piroxênios,
aj-nda mais considerando a falta da determinação do estado de oxi-
dação do ferro na microssonda eletrônica. El Goresy e Yoder (L974\
expressaran as composições desses mj-nerais com base nas propor-
ções atômicas de Fê, AI e 1"1g, assurnindo que o Na e o AI estão p:e-
sentes em igual quantidade na fo::ma de soda-melilíta; adicional-
mente, gue todo o Fe é bivalente e participa da formação de fer-



TABELÀ IO

composlção qufmlca de olivlnaa de rochas ultrabástcas alcallnas de Lages, sc

I' r0,

rio2

I I t\, .2- ì

FeOrr

MnO

M9o

CaO

TOTÀT

Sr

Ti

AÌ

t'e

Mn

Mg

Ca

! cáttons

/', (9) i

cb
).,42 37,90

0,02 0,02

0,01 0,03

10,94 10,76

(),¿2 0,36

41,96 48,30

0,5ii 0,31

9 7, 14 97 ,59

u,95',)

0 .001

0 ,234

0,004

L ,829

0 ,015

1.040

0,96I

0,001

0,229

0,008

1,830

0,008

3,037

21 (5)

b

39 ,85

nd

o'lo

tÌ,35

nd

48,9t

0,66

t00,87

2 2 l3't

cb
40,06 39 ,67

o,02 0,05

0,08 0, 16

l0,99 L2 ,63

0, Ì7 0, 33

48,71 46,40

0,22 0,18

100 ,25 r00 ,02

0,986

0,002

o ,226

0,004

1,788

0 ,006

3,012

0.989

0,001

0,005

0 ,263

0,007

L,723

0,02r

3 ,009

28(8J

cb
39,93 39,60

0,03 0,(r J

0, t3 0 ,20

t2,26 t3,t8
0,20 0,32

48,45 4'1 ,46

0,28 0,59

101.28 r0I,38

0 .979 0 ,9 76

0,00I 0,00t

0 ,0011 0 ,006

0,25I 0,2'ì2

0,004 0,00,

L,772 L,144

0,007 0,0r5

3,018 3,014

c

39 ,75

nd

o ,32

ll,3I

nd

48,23

0, s3

I00,t4

Fórmula estrutural na base de 4 oxIgênlos

o ,982

0,009

0,234

L,775

0 ,014

3,014

0,9 78

0,003

0 ,233

L,789

0,017

3,020

Composlção molecular porcentual

Fe+¡rln

M9

c¡

M9l¡19+Pe

rt,4
87,8

0,8

89

lIr¡l

88,2

0,4

89

Il,6
87 ,7

0,7

88

tr,4
87 ,7

0r9

89

11, 4

88, 3

0'3

89

r3,4

85,5

I,O

87

L2,5

87,1

0,4

88

Il,7

85 ,6

0,7

87

r Entre parêntese, número de gråos anallsados.
rrFerro total catculado como FeO.



Composição qufmica de

TÀBELA 11

melilitas de olivina melilititos de Lages,SC

t2 (r0) * 21 (L0)

si02

A12O3

FeO* *

Mgo

CaO

Kzo

Naro

TOTAL

S1

A1

Fe

M9

Ca

K

Na

r cátions

Fe2+

AT

Mg

c

43,54

5 t57

2, 4L

8,97

33,52

0r09

4,00

98,10

b

43,92

5r6I

2,98

8, 59

32,6L

0 ,16

4 ,10

97,97

4 t043

0r609

0 ,230

L,L79

3t2I7

0 r019

0r731

10,028

1I, 4

30,2

58r4

c

44,LL

4,74

2,79

9 ,73

35r08

0,I7

3 ,34

99 196

4,000

0r506

0,2L2

I,315

3 ,409

0,020

0,587

10,049

b

44,39

4r80

2,95

9 ,11

33, 81

0rl8

3 t64

gg,gg

4,060

0 ,517

0,225

r,24r
3,311

0,02I

0,644

10,019

11r 3

26 rL

62 r6

Fórmu1a estrutural na base de L4 oxj-gênios

4,006

0 t604

0, 185

r,230

3, 304

0r011

0,713

10,053

Composlção nolecular porcentual (cf. El e Yoder, L974)Goresy

10, 4

24,9

64,7

c = centro; b = borda dos gráos.
* Entre parêntese, número de grãos analisados.
**Ferro total calculado como FeO.

912

29,9

60,9



ro-akermanita, excluÍdo qualquer componente gehIenJ.ta. Esses au-

tores definiram um campo composicional para as melilitas vulcâni-
cas e plutônicas, próximo å junção akermanita-soda-melilita, a

cerca de 2/3 da akermanita. As melilitas de Lages, plotadas de

modo simrlar, localizam-se praticamente na porção central desse

campo (Fig. 8).

Velde e Yoder (L977) demonstraram que o campo composicional
das melilitas é consideravelmente maior do que se suspeitavarcon-
tudo, o exame cuidadoso de seu diagrama revela que a maior con-

centração de pontos praticamente se superpõe ao definido por El
Goresy e Yoder (1974).

O triânguIo usado por Velde e Yoder Q977) também exclui os

componentes gehl.enrta e ferri-soda-melilit-a, mas esses autores
notaram que essas duas moléculas são mutuamente exclusivas, sendo

que a de gehlenita nunca excede 5? (mol) e a de ferri-soda-meli-
lita acha-se presente em apenas 3 das 43 rochas estudadas.

Nielsen (1980) observou para as melilitas do Complexo de

Gardiner (Groentândia) que o aumento do Na não é acompanhado pela

elevação do 41, de modo que algum Na deve ser incorporado na for-
ma de ferri-soda-melilita, de acordo com a substituição acoplada

Callg
1r

NaFe"' .

Nas melilitas de Lages, a proporção molecular de Na 6 supe-

rior ã de 41, e o Fe acompanha a variação do Na do centro, prati-
camente isótropo, para a borda mais birrefringente (Tabela 11),
indicando que uma maior diferença entre os Índices de refração
se deve pelo menos parcialmente ao aumento na concentração do

componente ferri-soda-melilita no minerali a se julgar pela dife-
rença entre as proporções moleculares do Na e do A1' essa concen-

tração poderia alcançar quase a metade do valor atribuÍdo, no

diagrama trJ-angular, ã ferro-akermanita.

Velde e Yoder (Ig77) assinalaram também que as variações
na composição das melilitas podem ser correlacionadas a modj-fica-

ções no guimismo globa1 da rocha. Segundo eles, existiria uma re-
1ação linear entre a nefelina normativa na composição global da

carga e conteúdo de soda-melilita das melilitas cristalizadas em

sÍstemas sintéticos, alcançando-se valores máximos de solução só-

lida (4OS mol) quando o conteúdo de sódio da mj,stura é ta1 que a

nefelina normativa atÍnge 232. Nos sistemas naturais, a variação



V+P

or

E)

Fig. I - Diagrama fe2+-al-Ug (Ferro-soda-meIilita e ferro-akerma-

nita-soda-melilita-akermanita) de melilitas de Lages, SC, e cam-

pos de variação das melilitas vulcãnicas e plutônicas (V + p, cf'
EI Goresy e yoder t 1974) e das melilitas do Complexo de Gardiner'
no leste da Groenlãndia (G, cf. NÍelsen, 1980) - Quadrados cheios,

centro; vazios, borda dos grãos.



é algo mais complexa, talvez devido à cristalização de outras fa-
ses portadoras de sódj-o, mas a correlação persistiria. Para aS

duas rochas est.udadas em Lages' essa relação é inversa' mas as

diferenças texturais e normativas são tais que não autorizamrain-
da mais à vista da limitação do número de amostras, qualquer es-

peculação a respeito.

5 . L.7 . Flogopi tas e Biot'i tas

Micas trioctaédricas ocorrem em quase todas as rochas uI-
trabásicas alcalinas e em alguns nefel-ina sienitos porfirÍticos de

Lages.

Os dados constantes da Tabela L2 representam composições

médias de centro e borda de cristais em dÍversas amostras dessas

rochas, obtidas por análise na microssonda eletrônica do Institu-
to de Geociências da USP.

As análises quÍmicas de biotitas e flogopÍtas ørpilada,s por

Deer et aL. (Lg62) mostram teores de rro* entre 0160 e 4,322, com

maior incidência para os valores entre 3 e 42. As análises na

microssonda eletrônica, que não levam a água em consideração, de-

verianr pois apresentar valores de fechamento entre 96 e 972 ' mas

são comuns na literatura resuitados entre 94 e 1009, esPecialmen-

te quando considerado o teor de flúor para a soma'

Deer et aL. (Lg62) observaram que para o caso de alto teor

de Tio2' (oH' F) podem ser excepcionalmente baixos, o que expli-
caria pelo menos parcialmente resultados mais elevados para algu-

mas anáIises, como as referentes, na Tabela 12, às amostras 29 e,

especialmente, Z.

Val-ores muito baixos de fechamento, por outro lado' podem

ser indicativos da presença de elementos não determinados na es-

trutura das micas analisadas. Das amostras L2 e 27 foi feita de-

terminação qualitativa com feixe eletrônico estático e usando-se

os cristais RAP e LiF, de forma a cobrir o espectro total abran-

gido pela microssonda; no caso da amostra 12, foram registrados
picos signÍficativos para o Ca e Na, e no caso da 27 ' para o Na

e Cr; a determinação quantitativa posterior desses elementos pos-

sibilitou somas totais mais aceitáveis, embora ainda relativamen-

te baixas para a porção central das flogopitas da amostra 1-2'



TÀAELÀ 12

Composlção qufnlc! de llogopttöa e blotltls de rochås à¡crlln!! d€ Lô963, SC

.r ll0) '
cb

16,54 35,42

5,05 6 , 13

15, 30 t5, t7
t0,86 14, lI
0, !0 0,20

19 .86 15, ?4

9,04 8,12

0,60 t,07
nd nd

nd nd

nd nd

0,46 0,89

97,8t 91,65

5,213 5,244

2,602 2,653

; ?( l0)
cb

3ô,5¡ 38,88

1,15 ¡,58
12,21 12,ts
6,67 7,20

0,07 0,07

22,36 2L,62

9,98 I0.85
0,83 0,82

0,33 0,5r
0, t8 0, 16

nd ¡d
0,60 0,55

91,49 94.t9

2t l4l
cb

36,99 f,?,78

2 ,93 2,80

12,61 u,06
5,73 5,59

0 ,07 0.I8
23,83 23,57

8,30 8,4t
{,9{ 5,29

nd rrt
t¡d nd

nd nd

2.3r 2, L6

97 t7L 91 ,84

22 llol
cbc

2? tÙot

b

36,45

3,60

t5, ?5

u,L6
0, J.4

L6.23

9,90

0, a8

0, t0
0,50

o,25

L,62

9?, ¡E

5.¡9{ 5,020

2,606 2,765

0,21J
0,3{9 0, {02

- 0,215

0.u7 L,296

0,009 0,018

4.299 3,602

1,8¡9 I,87?
0,026 '0,02?
0.009 0,018

0,t59 0,t43
0,07I 0,0t2

¡5,801 15,395

28 l9l
cb

; , (¡0t

¡.5.969 16,088 15.{a5

80,9 79,5 6J,1

t3,5 16,1 22,J

5,6 4,4 t{,0

,l2t

s102

Tt02

È2ol
ftsor r

¡tìO

l{-.O

x20

8æ

cÐ
Na20

Cr2o¡

F

lÛTAL

sl
À!rv

^lv¡
Î1
FÞwtt'
r¡E
¡ùl

ÞE

ß

Da

Ca

Nâ

G
! cáÈlar

33, {2 33.72

7,81 6,96

14,ú 11,42

20.06 2L,62

0, ?3 0 ,96

1.0 ,87 lr, Lt
ô, 19 8,5t
3,08 2,'t5
r¡d nd

nd nd

nd r¡d

1.67 L,27

¡01,51 ¡0t,32

5,05O 5,102

2,646 2,s7L
5,741 5,7E4

2,L46 2,133

Fórnul,â estrutura¡ n¡ ba¡e de 22 oxlgånlo!

40.¡3 {0,09 ß,12
6.08 6,28 3. l{
1 ,46 7 ,O2 L6,29

tr,90 12,95 6,81

0.¡0 0,L2 0,05

17,9t t?.57 19,63

9,22 9,{0 9,66

I,t9 t,oa 0,{6
r¡d nd 0,05

nd nd 0,54

nd r¡d 0,57

2,32 2,32 0,65

96,11 96,79 9{,63

18,95 38,29 29.41

2,91 2,tt 6,!e
8,98 9,69 t7,13

I0, $ tl, t9 9,5E

0,09 0, ts 0, It
21,29 21,20 It,69
10,29 t0,56 a,68
0.90 0,36 llr t2
nd nd 0,15
rd rd O,32

nd nd 0,o5
0.7{ ¡, {6 2,12

94,45 95,21 99,27

5,891 5,801 4, ?04

1.600 t.7tI ),222

0,332 0,26a 0,76?

0,509 o,{66 o,0?t
0,79t 0,955 ì.20t
0,009 0,018 0,019

4,800 4,792 3, {tl
t.902 2,Oa¡ o,tse
0.055 o.otE 0,854

0,058

0.096

5,{87 5,59{ 6,060 6.056

2,205 2,106 1.33¡ L,253

0 ,546 0, 685

0,t25 0,t0J
L r8a 1,669

0,009 0,021

4,215 3,472

1,665 t,656
0,035 0,062

t5,711 ¡.5.571

0,890 0, ?91

0,316 0,327

2,3Ì8 2,4rt
0,091 0 , t27

2,452 2,5r0

1,580 1,6¡7
0,182 0, t6l

15,525 ¡5.6{0

0,197 0. I79

0, !07 0,083

0,727 0,811

0,009 0.009

4,916 4,79L

1,90¡ 2,056
0,045 0,0{5
0.05{ 0,080

0,05¡¡ 0,05{

1.5,963 16,025

u.2 u,7
t2,5 L1,2

3,3 3.1

0,125 0,3I2 0,689 0,713

0,308 0,300 0.609 0,691

0,t05 0,394 0,897 0,943

0.009 0,o2'ì 0,009 0,010

5,268 
',2O7 

4.028 3,958

I,569 1,58{ t,178 1,816

0.29{ 0,3t2 0,073 0,06{

15,807 t5,816 t5,474 t5.512

vâlore! pàrr o Èri¡ngu¡o ttq-(Fe2+ + ün)- (Tt * À¡tll) (Fo!ter, ¡960)

!,19 7l . I 59 ,3

tÞ2*.rt ¡9,8 zg,o

Ttr¡lw 9,¡ ¡1,?

42,6 {3,0
4t,9 {3,5
¡5,5 13,s

61,7 87,7

6,9 7,O

5,4 5.3

71,3 70,6

t6,1 l?,0
t2,t L2,7

"r5,2

15,0
9,E

67,7

24,1
7,6

va¡orer p¡ra o grru de ocupação dor rfttor octr6drlco¡ (oso) . M9+Fe2++t'l¡r2++11+¡¡t'l¡ (Àrtnä o Edgàr, 198t)

6,ota 5.651 5.751 5,839 5,909 5,790 6,007 5,9{0 5,623 5,5n 5,717 5.318 5,912 6,029 5,479

¡ Entr€ parênteae, nú¡rro de grãoa anallaadoa.
r i Felro tot¡l c¡¡eÌldo coæ fco.
'irProvåvel FeJ+ en coordenação t€traédrlcrr ¡r.8-(St+Àl).



Os números constantes da Tabela 12 servem para ilustrar a
grande complexj-dade quÍmica das frogopitas, com suas posições
tetraédricas, octaédricas e de coordenação L2 em que é possÍvel
acomodar grande número de erementos, além da substituição o-oH-F
referente à fase vo1áti1. Os mecanismos mais comuns de substitui-
ção nas flogopitas são os relativos à série flogopita-annj-ta

¡tgvt

e à série flogopita-eastonita

Fe2+ (vr )

t',tgvrsi rv ervretrv

Esses mecanismos envolvem substituições tanto nos sÍtios
octaédricos como nos tetraédricos. Para os casos em que¡ rrâ fór-
mula estrutural calculada na base de 22 o, si+41 q 8, considera-
se existir uma deficiência nesse último sÍtio, destinando-se
Fe3+ (Fervr Írê Tabela l2) para supri-ra.

A possibilidade de ocupação dos sÍtios tetraédricos pelo
Ti é de modo geral tida como remota, mas voltou recentemente à

baila com as concl-usões de Farmer e Boettcher (198I) r ëro verifi-
carem a coincidência do pJ-eocroÍsmo reverso com evidêncj-as da præ-

?.¡-sença de Fe"' nas posições tetraédricas; já as micas de pleocro-
Ísmo normal teriam, no entender <lesses autores, apenas Si+AI+Îi
nessas posições.

A ocupação dos sÍtios octaédricos se faria então pelo Mg,
Fe2+, r,ln2*, AlVr (excedente), Fe3+ = Fuvr (excedente), Ti4+ , cl-,
Ni, Li e admj-te vacâncias, sugeridas no cálculo da fõrmula
estrutural por valores freqüentemente menores que 6 (valor teóri-
co) Para a soma desses elementos. A impossibilidade de determina-
ção dos teores de Fe2* e Fe3+ na microssonda acrescenta uma va-
riável importante a esse quadro já complexo.

Apesar disso, elaborou-se um triângulo semelhante ao empre-
gado por Foster (1960) ern seu exaustivo estudo das substituições
nas micas trioctaédricas: na Figura 9 nota-se, valendo-se dos li-
mites propostos por essa autorar guê a maioria das micas investi-
gadas consiste de flogopitas, caracterizando-se como biotitas
apenas os xenocristais do nefelina sienj.to porfirÍtico 7 e a por-
ção marginal das flogopitas da matriz d,o nefelina sienito porfi-
rÍtico 3.

Como os teores de re3+ não foram determinadogro deslocamen-
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FLO GO PI TAS

Qzt
29¡

Mq - Btor trA s

Ti + Al vl Fe2+ * Mn

Fig. g - Diagrama ¡4g-(Fe2*+l¡n)-(ti*etvl) de micas trioctaéd.ricas
de rochas alcalinas de Lages, SC. Símbolos cheios, porção cen-

t.ral; vazj-os, borda. Triângulos, nefelina sienitos porfirÍticosi
quadrados, rochas ultrabásicas alcalinas; Iosangos, matriz de

brecha de chami-né (fono1Ítica).

Ì

,..J

A
3

Mg

2t \90
E

12to
¡

28t
ztl
??t" t 3



101

to em direção ao vértice Ti + Alvr deve-se exclusivamente ä con-
centração de Ti, exceto para a porção centrar das frogopitas da
amostra 22, a única a evidenciar AlVr. observa-se, portanto, que
os teores de Ti em todas as amostras analisadas são importantes,
correspondendor pârâ várias delas, a uma ocupação su.perior a los
dos sítios octaédricos.

Para uma melhor avaliação da variação dos conteúdos desses
elementos, a Figura 10 reúne os valores de TiO2 x AlrO, para as
micas triocta6drÍcas de Lages, junto com os campos composicionais
relativos ãs micas dos tefritos e basanitos (Duda e Schmincke,
1978), lamprófiros calco-aLcal.inos, lamproítos e olivina leuciti-
tos (Rock, 1984), nefelinitos de Oahu (Mansker et aL., L979) e

dos kimberritos e seus xenólitos (smith ¿t dL. , r978t Delaney et
dL., 1980; Boettcher et aL., L979, apud Delaney et aL., 1980).

Verifica-se, inicialmente, eue as amostras investigadas se
dividem em três grupos, a saber':

f - Amostïas de olivina melilititos (L2, 21) e de nefeli-
nitos (22,28). As duas primeiras localizam-se no campo das micas
dos kimberlitos (e dos lamproÍtos, am. 12¡ e dos lamprófiros cal-
co-alcal-inos, am. 21), enquanto as duas últimas caem mais carac-
teristicamente no campo dos lamproÍtos. Todas essas flogopitas
correspondem, efetivamente, a rochas com leucita normativa (Tabe-
Ia 18).

ff - Amostras dos nefelina sienitos (3, 7) e da matriz fo-
nolÍtica de brecha de chaminé (27) . Essas a¡nostras estão situadas
no limite do campo dos lamprófiros calco-alcalinos e guardam se-
melhanças composicionais também com as dos basanitos, tefritos e

olivina melilititos de Laacher See.

III Amostra de nefelinito autobrechado, port,ador de flo-
gopita com teor muj-to elevado de bár.i-o e cristalizada em fase
tardia (29). Essa amostra ocupa posição intermediária entre os
campos das flogopitas com alto TiO2 (- LAe") e baixo TiO2 (- 3S)dæ
nefelinitos de oahur. güê se caracterizam por teores de Bao com-
preendidos entre 7,3 e 20,52.

Do grupo f ao grupo ff, crescem proporcional-mente os con-
teúdos de TiO2 e AlrOr; examl-nados isoladamente os dois primeiros
grupos, nota-se, no entanto, uma tendência ã diminuição do Al com

a elevação do Ti. Comparando-se a situação dos pontos com a da
Figura 9, tem-se que o aumento do Mg corresponde a um decréscj-mo
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Fig- 10 Diagrama 41203 x Tio, para micas trj-octaédricas de
rochas de Lages, sc, e campos de variação das micas dos kímber-
Iitos (K), cf . Sn:ith et aL., 1978; Delaney et aL., I98O e Boet-
tcher et aL., 1979, apud Delaney et aL., l9B0; dos lamprófÍros
calco-alcalinos (LC), dos lamproÍtos (LK) e dos olivina leuciti-
tos (oL), cf. Rock, Lgg4; dos tefritos e basanitos de Laacher see
(tA¡, cf. Duda e Schmincke, 1978; e dos nefelinitos de Oahu, com
baixo Ti (ri +) e com alto Ti (Ti I ), cf. Mansker ¿ú aL., L979.
SÍmbolos como na Fig. 7.



A quantidade de vacâncias seria representada pela equaçao

D = 6 - OSO, em que OSO representa_o grau de ocupação dos sítios
octaédricos, dado pela soma Mg + r.2* * Mrr2* + Ti + AIVI (+ Ni).

Em seu trabalho' esses

distintas para as f l.ogoPitas
autores reconheceram duas tendências
de rochas potássicas: uma superpon-

l_0 3

do Ti, e a ordem dos pontos guarda boa correspondência com a ve-

rificada na Figura 10.

Arima e Edgar (1981) sugeriram gue a substituição do Ti po-

de Ser representada por uma combinação de dois mecanismos:

z ¡¿9vr Tivr Dut (D=vacãncia)

¡,lgvr 2si rv Tivr 2A1rv.e

do-seãlinha2Mg Ti D, e a outra aProximadamente

paraleJ-a, mas deslocada para cima; a primeira tendência represen-

taria um domínio do primeiro mecanismo de subsLituição, enquanto

que a segunda uma combinação desses dois mecanismos.

projetando-se no diagrama proposto os valores referentes às

micas analisadas (Fig. 11) , tem-se para as amostras dos grupos

r (exceto 27) e fI (exceto 12) certo paralelismo com a linha
2Mg Ti D , sugerindo a ocorrência rfesse tipo de

substituição. As equações utilízadas deixant, ño entanto, de con-

siderar a importante substituição Mg Fe2+, gü€rpor

sua vez, teria grande destaque no comportamento das substituições
do Ti. . Eð,gar et aL . (1976 ) estabeleceram 9uê, para f logopitas co-

existindo com líquido , T:-O2 (líquiôo) /TiO, (f logopita) aumenta øn

o abaixamento da temperatura e diminui com o abaixamento da pres-

são e do conteúdo trlgrlMg+Fe da flogopita e do líquido. AssÍm, o

TiO2 substitui mais facilmente nas flogopitas mais ricas em FeO,

o que é válido tanto para as flogopitas do grupo I como do gruPo

ïr.
Nas amostras de Lages foi também documentado outro impor-

tante tipo de substit,uição, o do potássi-o pelo bário, nos sÍtios
de coordenação L2. Essa substituição tem sido pesquisada mais re-
centemente, tanto que Wendlandt (Lg77) alegou que seu relatório
sobre as flogopitas barÍferas de Haystack Butte (l"lontana' EUA)

teria sido o primeiro registro detalhado de micas ricas em bário
de origem Ígnea, ro caso particular, êil monticelita peridotito e

turj aÍ to .
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A tendência de substituição do K pelo Ba em flogopitas de

lavas potãssicas vem sendo desde então comprovada por razoável
número de trabalhos, registrando-se relatos de ocorrências com

teores da ordem de 33 de BaOr oü maiores, nas rochas de Àlban Hill
(Thompson, 1977) , Gaussberg (Sheraton e Cundari, L980) ' Cosgrove
(Birch, 1978) , apud Gaspar e l¡yllie (l-982) 

- 
todos leucititos 

-
e do leucÍta basanito de Ungi-no (Baldridge et aL-, f981).

Gaspar e Wyllie (1982) estudaram as flogopitas do carbona-
tito de Jacupiranga, Brasil, encontrando valores para o BaO que

vão de 0rl0 a 10138, com ou sem zonalidade quÍmÍca.

Teores ainda mais elevados de bário foram reportados Por
l"lansker ¿ú aL, (I979) , que investigaram biotitas tardj--magnáticas
de nefel.initos de Oahu (HavaÍ) , em que o BaO atinge 20t^ (em Pe-
so) I e o TiO, LAZ, enguanto os teores de SiO2 situam-se na faixa
de 2L a 288, e os de KzO, entre 2 a 6S. Nesse caso, o grande a-
fastamento das composições ideais Ce biotitas e flogopitas torna
evidente os dj-versos tipos de substituição existentes nesses mi-
neraj.s, e o esquema geral propcsto por esses autores seria:

Ba2+ + 2 Ti4+ + 3 e13* ----s, K* + 3 (Mg, Fe) 2* * 3 si4+s-

em que o Ba é totalmente atribuído aos sÍtios intercamadas, o Ti
substitui o Mg e o Fe2* ,ru" posições octédric caracterizan-
do vacâncias 

- 
e o 41, apesar do alto teor, fica inteiramente

destinado aos sítios tetraédricos, ":ldo 
as deficiências comPen-

sadas, segundo esses autores, Por Fe'- e não por Ti, apesar da

sua grande abundância.

A amostra 29 enquadra-se neste caso, e deve COrresponder a

extremo enríquecimento em BaO e TiO2 nas soluções finais resul-
tar¡tes da cristalização do nefelinito hospedeiro.

5.2. Mi-nerais das Brechas

Dentre os minerais obtidos nos concentrados relacionados æm

brechas de caráter possivelmente kimberlÍtico em Lages, foram a-

nalisadas na microssonda eletrônica amostras de granada, ilmeni-
tâ, clinopiroxênio (escuro e claro), ortopiroxênio e cromoespl-

nélio.



5.2.I. Granadas

No mundo todo, a Presença de granadas do t'ipo piropo cromÍ-

fero nos concentrados de prospecção tem servido à locallzação re-
gional de kimberlitos, bem como ã caracterização, PêIo menos Pre-
liminar, do caráter kimberlÍtico de ocorrências de brechas cujo
avançado estádio de alteração impede muj-t,as outras determinações

petrográficas ou mineralógicas.

Coube a Svi-sero (Lg7g) afirnar que "piropos cromÍferos são

extremamente raros na natureza, sendo encontrados na forma de

inclusões em diamantes, oü então, €fr concentrados e xenóI1tos ul-
tramáficos de kimberlitos. A sua origem está relacionada a pres-
sões da ordem de 50 kb, valores esses implícando em profundÍdades

da ordem de 2OO k¡n. E¡n virtude dessas caracterÍsticas r os piropos
ricos e¡n crômlo constftuem um excelente guia na Prospecção de kinr'

berlitos, de vez que a sua Presença em um certo local Pode ser
tomada como uma indlcação segura da exÍstência de kimberlitos nas

imedÍações rr .

A Tabela 13 reúne os dados referentes å composição qufmica,

à fórmula est,rutural na base de L2 oxigênÍos e ao cálculo das

proporções atômicas de Fê, Mg e Ca, para grãos de granada coleta-
dos junto a brechas supostamente ki¡berlÍticas ou em cursos d'&ßla

da regiäo. Descrlções sucÍntas dessas ocorrências acham-se resu-
midas na Tabe1a 1.

Um exame mesmo superficial da Tabela 13 evidencia o caráter
eminentemente magnesiano desses minerais, perm:itindo assim a sua

classificação como do tipo piropo. Projetados os valores para Fe'

t{g e Ca num diagrama t,riangular (ffg. L2), verifica-se que há su-

perposição quase total desses valores com os que caracterizam o

campo das granadas dos lherzolitos que aparecem comumente como

xenólitos nos kinberlitos, bem como com o campo das granadas u}-
tramáficas que ocorrem como inclusões nos diamantes, conforme de-

finidos por Meyer (L977).

O caráte:r cromífero desses piropos acha-se bem realçado

pelos teores de CrrO' da ordem de 18; jå os conteúdos de TlO2t

tambén jutgados de lmportância para a caracterização desses mlne-

rais, são perslstentemente baixos, da ordem de 012*'

Dawson e Stephens (1975) propuseran, com base em est'udo es-

tatÍstico levando em conta o comportamento de alguns 6xldos (FeO,



TÀBELA 13

Composlção de granadas de brechas "klmberLfticas.. de Lages,
GR-XIII-2 GR-XIII-4 GR-XIII-5 GR-XXVII GR-V GR-XIX

sio2 42,36 42,22 42,29 42 ,OO 41,89 1z ,to
Tto2 0 ,2O o ,23 o ,22 O,21 0, tE o.23

^1203 
23,t8 23,07 2j,2o 22,86 23,06 23,3g

c.2o3 l,oo t,o? 0,65 t,o6 l,o5 0,67
FeOrr 7,I3 6.83 6,68 6,96 7,43 6,59
¡tno 0,28 0,33 o,27 o,3l o,{5 0,35
Mso 2L,80 22,11 2L,37 2t, 89 20 ,g5 ZO,3S
cao 4,89 4,55 4,90 t,93 4,1s S,O7

TOTÀI, 100,84 t00,43 99,58 100,24 gg,77 98,14

Fórmula estrutural na base de I2 oxigênios

si 2,97 49

'f t 0 ,0106

ÀI 1,9t94

cr 0,055 7

Ferr 0,4189

Iqn 0,0165

M9 2,28L9

Ca 0,3680

I Cátlorrs 8,0459

2,9679

0,0t2t

I,9rt9

0,0594

0,40t7

0,0t99

2 ,3L87

0,3426

8,0342

sc

GR-XI I I-À'

42 ,82

o,22

22 ,8L

r'30

8,04

4,22

20,58

5,2L

t0l. , 20

2,99t8

0,01t7

1,9 350

0,0363

0,3953

0,0t62

2,2530

0,3715

8,0t-08

Fe 13,6 t3,I l3,l
I'19 7q,4 75,7 74,6

ca 12,0 Il ,2 t2, 3

r ¡V¡állses feitas r¡a mlcrossqrda do IG-tJSp.
rrFerlþ total calculaò øro FeO.

2,966I

0,012 3

1,9030

0,059ì.

o,44L2

0 ,0187

2,3037

0,3730

8,04?r

GR-XIIT-BT

42.7 4

0.20

23,5I

1,53

7,71

o,20

20,89

5,25

t02.03

2 ,9't 46

0 ,0096

1,9304

0,0589

0,44r2

o ,0269

2,2L72

0,3623

8,02I1

GR-XIII-C¡

42 ,40

0,22

23,27

L,42

7 ,49

o,23

20,9e

5,19

LOL ,22

3,0084

0,0I25

I ,96 98

0,0378

0 ,39 38

0,02I0

2,1672

0,3646

7 ,9751

Porcentagem molecular de Fe, üg e Ca

3,0046

0,0rt6

r, 8870

0,0722

0 ,4 7t8

0,0131

2 , t52l
0,39I7

8,00/¡I

13,3

74,s

L2 ,l

2,9125

0,0 104

L ,927 4

0,0841

0,4484

0,0t I7

2 , 1652

0,39r2

8,0 t09

14,6

73,4

L2,o

2,9706

0 ,0t22

I,e22I

0 .0 786

0 ,4 387

0,0t35

2, t9l8
0,3894

8, 016 9

13,5

74,1

L2.5

15,6

7L,4

tl.0

I¡I ,9

72,L

13.0

L4 ,5

72,6

L2,9

Fo\¡



Fig. L2 Variação da composição de granadas de brechas de La-

9€sr SC, comparada com os campos referentes ãs granadas dos ther-
zolitos (L), dos cristais isolados (C) e das inclusões ultramä-
ficas nos diamantes (ID) , conforme lvleyer (19771 -
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M9O, CaO, CrrO, e TiO2), um total de 12 classes de granadas de
kimberlitos, xenólitos e como inclusões em diamantesi sugeriram
a substituição de termos subjetivos, como "crômio-piropo" ou "pi-
ropo titanÍfero", por um número de agrupamento definindo um con-
junto estabelecido de parâmetros quÍmicos, os quais guardariam
correspondência nos agrupamentos naturais de granadas por eles
investigados.

Recorrendo ao fluxograma desses autores para a classifica-
ção das granadas de Lages, chega-se à conclusão que tod.as as

amostras enquadram-se no grupo 9, constituÍdo essencj-almente por
granadas piropo pobres em tj.tânio e contendo teores moderados de

CrrO, e baixo CaO; este grupo é dominado por granadas dos grana-
da therzolitos de quatro fases que se constituem no tipo mais co-
mum de xenõlito de origem profunda da maioria das intrusões kim-
berlÍticas, e incl-usive de pelo menos um granada therzolito dia-
mantÍfero. No mesmo grupo se inclui a grande maioria de análises
de granadas de kinber'litos brasilej-ros (Svisero eú aL. , L977) e

as da mina de diamantes de Romaria (Svisero, L979) .

Essas caracterÍsticas, se não comprovam o carãter kimberlÍ-
tico das brechas hospedeiras dessas granadas, apontam clara¡nente
para uma formação profunda das mesmas, caracterizando uma origem
mantélica para os xenóIitos contidos: os granada therzolitos se-
rj-am formados numa faixa de temperaturas entre 900 e 140OoC, o
gu€, admitindo-se um gradiante geotermal ambiental, indicaria
que esses xenóIitos procedem de profundidades entre cerca de I20
a 200 km (Dawson, 1984) .

5.2.2. Ilmenitas

As ilmenÍtas obtidas nos concentrados de brechas mostram ca-

racterÍsticas fÍsicas muito semelhantes às cj-tadas por Bardet
(1973) como tÍpicas das j-lmenitas de kimberlitos, ou seja, cor ne-

gra do antracito, brilho submetálico a vítreo, até adamantinornas
superfÍcj-es frescas de fratura; formas arredondadas e superfÍcie
j-rregular, corroÍda.

A composição quÍmica das oito amostras analisadas integra a

Tabela J-4. As anãIises foram recalculadas para obtenção de valo-
res do FerO, em solução sõIida, seguindo o procedimento recomen-
dado por Carmichael (1967), de tal sorte que foi possível calcu-



rL-xIrr-2
Tlo2 41,6 g

Cr2O3 0,00
FeO** 5]-,47
MnO 0,33
MgO 3, I8

TOTÀL 96,6'l

Fe2O3 22,5
FeO 31,8

101ÀJ, 99 ,49

TÀBELÀ 14

cornposição de ilmenitas de brechas "kimberr-ÍtÍcas,, de Lages, sc
rL-XTII-4 IL-XIII-5 IL-XXVrr-6 IL-XXVII-7 IL-V rL-XIII-A*

4I,50 42 ,L4 42,3i 42 ,59 44 ,g9 42 ,ogo,02 o,oz o,og 0,05 o,o3 o,o45L,25 50 ,57 49 ,zs 49 ,37 46 ,60 52 ,50
0 ,32 0 ,33 0,31 o ,2g o ,34 0 ,333,'15 3,39 4,Ig 3,g2  ,gL 2,65

96 ,25 96 ,45 96 , tB 96 , tI 96 ,87 97 ,6L

MgTiO, 11,7 LI,1
FeTlO, 65 ,7 65,8
FerO, 22,6 22,s

* Análises feitas na ¡oicrossonda
**Ferro total calculado como FeO.

22,5
31, 7

99 ,20

anãlise recalculada (cf. Carmichael, Lg67)

2L,5 2I ,3 20 ,6 L7 ,O
3l,g 30,7 3I,5 3L,7
gg,29 gg,g4 gg,g4 gg,97

L2,5
66 ,0
2L,5

do IG-USP.

Proporção molecuLar

15,4 14, I
63,3 65 ,3
2l ,3 20 ,6

IL-XI TI-B *

4L,94
0,03

52,30
0 ,29
3,06

97 ,62

22,g
32 ,3

LOo ,42

22,L
33, r

100,3t

l8.o
65,0
17,0

9r7
68,2
22,L

LL,2
66 ,0
22,8

ts
o
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lar as proporções moleculares de geikeilita (MgTiOr), hematita
(FetOr) e ilmenita (FeTiOr). Os dados acham-se reunidos na Figura
13, juntamente com os referentes ãs ilmenitas da mina de diaman-
tes de Romari-a (svisero e lv1eyer, 1981). Do gráfico constam tanbérn
os ca¡npos para as ilmenitas dos kimberlitos em contraposição ås
dos lamprófiros, granitos, basaltos e carbonatitos, definldos por
Mitchelr (l9zg), e o grande campo composicional das iLmenitas dos
carbonatitos de Jacupiranga segundo Gaspar e wyrlie (19g3).

o caráter magnesiano das ilmenitas dos ki¡nberlitos tem sído
ressaltado por praticamente todos os autores que tratam do assun-
to, com Svisero e Meyer (19S1) apontando como caracterÍsticos teo_
res entre 4,0 e 23t0? de MgO.

Haggerty (L975) distinguiu as ilmenitas dos kimberlitos em
diversos tipos paragenéticos, acentuando as varíações de composi-
ção existentes. As ilmenitas dos xenocristaisr euê são as maj-s
características, constituenr por exempro dois grupos: as não mag-
néticas, ou fracamente magnétlcas, possuem tipicamente altos va-
lores de l{go (e. g- 158 em peso) e contêm menos de los de Ferormo-
Lecular; as magnéticas apresentam 25-40? de Fero, morecular e Mgo
menor gue 5å (campos A e B, respectivamenter Dê Fig. 13).

Conforme se depreende do exame desse gráfÍco, as ilmenitas
de Lages sj-tuam-se no interj-or do campo dos kimberlitos definido
por Mitchell (1978) 

' apresentando valores de MgO mais tÍpicos das
ilmenitas magnéticas, mas sem arcançar os valores de Fero, comuns
a esse agrupamento- Já as ilmenitas que acompanham os diamantes
de Romaria, anaU_sadas por Svisero e Meyer (19g1), Iocalizam_se
no campo das ilmenitas com alto MgO e baixo FerOa.

O campo das ilmenitas dos carbonatitos se superpõe parcial-
mente ao dos kimberlitos, chegando mesmo a englobar a maj-orj-a das
ilmenitas de Romaria. Todavia, dois outros critérios permitiri.am
a distinção entre as origens: as ilmenitas dos kimberlitos são em
geral cromíferas (valores de crro, entre 0,1 e 2,s2, cf.lvtj-tchell,
1979; e de 0 a 82, et. svisero e lvreyer, rggr), e pobres em Mno,
cujos teores raramente ultrapassam lg (em proporção molecular)
ou 0r5E (em peso), segundo, respectivamente, os mesmos autores;
já nos carbonatitos, o comport,amento serj-a inverso, de vez gue as
concentrações de crro, seriam gerarmente menores que 0rrg e as de
l"lnO maiores que 39.

Na Tabela 14, nota-se que as ilmenitas de Lages distÍnguem-



Mq Ti 03

Fer03

Fe2O3 FeTi03

Fig. 13 Composição de ilmenitas de brechas de Lages, SCr €X-

pressas como porcentagens moleculares de hematita-ilmenita- geikei-

Iita, e os campos referentes às -ilmenitas dos kimberlitos (K) e

dos lampróftros, granitos, basaltos e carbonatitos (LGBC) , cf.
Mitchell, 1978; dos carbonatitos de Jacupiranga (CJ), cf. Gaspar

e !{i1lie, }983; e da mina de diamantes de Romaria (R) , cf . Svise-
ro e Meyer, 1981. Campo A:Ílmenitas fracamente ou não magnéticas;

campo B: ilmenitas magnéticas' cf. Haggerty, 1975.
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se das dos carbonatitos por seus teores de l4nO, cujo valor mäxÍmo
ê de 0,342, mas deixam de exibir conteúdos elevados de crro, que
as caracterizariam definitivamente como kimberlÍticas, sêgundo
os critérios apontados, e como acontece com as ilmenitas de Roma-
ria por exemplo (cf. svisero e Meyer, l9gr, Tabelas I e 2) .

5.2.3. Pi-roxênios

Das brechas estudadas, foram selecionados para anãlise oito
grãos de piroxênio verde escuro (PxE), quatro de piroxênio verde
claro (PxC) e um de piroxênio cor de mel, a16m de ortopiroxênio
(OPx) (Tabelas 15 e 16).

os clinopiroxênios escuros são fragmentos de megacrisÈais,
cujo diâmetro maior é da ordem de L a 2 cÍr, chegando mesmo a a-
tingir 5 cm; já os demais possuem diâmetro inferior a I mm, apa-
recendo principalmente nos concentrados de bateia.

Os piroxênios são minerais pouco abundantes nos kimberlitos
(Dawson et aL., L977; Mitcherr, LgTg) , mas apesar disso muitos
autores (por exemplo, Bardet, 1973) dão grande ênfase ã ocorrên-
cla de diopsÍdio cromífero, de cor verde esmerald.a, como mineral
indicador de kimberlitos nos trabalhos de prospecção.

I'rantsesson (1970) chamou a atenção para a ocorrêncj.a de
três variedades genéticas de clinopiroxênios nos kimberLitos: os
gue resultam da fragmentação dos xenólitos ultrabásicos com pj.ro-
pot os que formam intercrescimentos com a i-lmenita e, por último,
os micrólitos de clinopiroxênio na matri z do kimberlito. Enquan-
to os dois primeiros t,ipos vêm sendo estudados com relativa fre-
qtlência (e.g. Meyer, L977¡ GarrÍson e Tayror, 19g1) r os clÍnopi.-
roxênios da matriz dos kimberlitos têm recebido menor atenção.

Dawson ¿ú aL. (1977) apresentaram dados sobre diopsÍdios de
crist'alização tardia, ocorrendo caracteristicamente em kimberli-
tos micáceos kimberlitos do grupo rr de Dawson (19g4), em
contraposição ã variedade mais rica em ilmenita e pobre em mica,
que constitui o grupo I.

outros piroxêni.os investigados são os da suite MARID (tvtica-
Anfibólio-Rutilo-rlmenita-Diopsídio), definlda por Dawson e Smith
(1977) e consi-stindo de nódulos que teriam se originado a parti-r
de um magxna kimberlÍtico em profundid.ade entre 150 a 100 km, me-
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TABELÀ 16

Composição de piroxênios claros (pxC)

chas "kimberlÍticas"
e ortopiroxênio
de Lages, SC

115

(OPx) de bre-

Opx-XrIf

51, g4

0 ,22

4,23

0 ,27

7,LI

3L,92

L,24

0'I8

96,9L

1,866

0,006

0,L79

0,007

0,2L4

L r707

0,049

0r013

4,040

l0r9

86,7

2r4

sio2

Tio2

A1203

CrrO,

FeO*

Mgo

CaO

Naro

TOTAL

si
T1

A1

Cr

Fe

M9

Ca

Na

I cátions

Fe

Mg

Ca

*Ferro total

PxC-XffI-2

49,72

0r53

5 ,42

0,69

4,2L

15,93

Ig,37

L,34

97,2L

Fõrmula

1,965

0r015

0,240

0,044

0,132

0rggl

0,779

0,09'7

4,062

PxC-XrIr- 4

50,39

0 ,44

3, 91

0r03

4 ,50

L6 ,46

20 ,44

Ir09

97 ,16

estrutural na

l,gg6

0,o12

0 tL6g

0,001

0,I42

4,923

0 ,824

0,090

4 t047

PxC-Xrrr-5

49,72

0 ,72

6,04

0, 73

4 ,47

15,66

L9 ,27

1r58

97,19

PxC-XIX

49,29

0 ,70

5 ,82

0r98

3 ,47

L5 r2L

2I ,62

1, 18

97,27

oxigênios

L ,923

0,020

o ,259

0 r029

0,109

0,955

0,gg2

0,096

4,063

5,9

46 ,3

47,g

base de 6

1,935

0,020

0,269

0 ,022

0,141

o, g7g

0,777

0 ,115

4t057

Porcentagem molecular de Fe, Mg e Ca

7,3 7,5

49 ,5 4g,g

43,2 43,6

calculado como FeO.

7 r8

48,9

43,3



116

nor do que aquela em que se formam os nódulos de granada lherzo-
litos e os intercrescimentos piroxênio-ilmenita, e maior do que
aquela em que se crlstalizam os diopsÍdios tardios da matriz.

Boyd et aL. (1984) descreveram megacristais de coloração
verde maçã cuja composição quÍmica se situa entre a dos piroxê-
nios de granada therzolitos e os da suite MARID, mostrando que na
realidade existe um espectro contínuo de magmas na faixa de pro-
fundidades em gue se formam os xenólitos dos kimberlitos e dos
lamproítos.

A Figura L4 reúne no quadrilátero dos piroxênlos as varia-
ções da composição dos clinopiroxênios das brechas de Lages e os
campos referentes aos principais tipos não jadeíticos descritos
na literatura. Observa-se que a maior parte dos piroxênios verde
escuros ca1 nc campo correspondente ã suite tlARID, enquanto as

variedades claras se localizam na porção em que hã superposição
entre os piroxênios dessa sui.te e os da matriz dos kimberlitos
micáceos, m¿ris cálcicos.

Os teores de AI'O, r Crr?r, TíO2 e NarO dão também indica-
ções importantes sobre as condições de cristalização, sendo a

presença da molécula de jadeÍta e os teores relativamente eleva-
dos de crômio tradicionalmente considerados evidência de formação
em ambiente de pressão elevada. Já uma proporção molecular de Na

maior que as de Al+Cr apontaria para a presença de fe3+r ou seja,
da molécula de acmita, compatÍve1 com pressões menores.

Dawson e Smith (L977) apresentaram uma comparação de teo-
res médios para os diopsÍdios dos granada therzolitos e os da
suite MARID. Dawson et aL. (1977) observaram que os diopsídios da
matriz dos kimberlitos mj-cáceos são semelhant,es aos dessa suite,
por conterem concent,rações baixas de AI e Cr, e alta de Ti, além
de Na > À1IV+Cr; a única diferença residj-ndo no conteúdo de Câ,
maior nos piroxênios da matriz,

Na Tabela L7, os teores médios fornecidos por Dawson e

Smith (1977) são comparados ãs médias para seis piroxênios escu-
ros com baixo CrrO, e para três plroxênios cl-aros com CrrO, mais

elevado, das brechas de Lages.

Conforme se observar os teores de CrrO, dos piroxênios cla-
ros seriam compatÍveis com os da suite IvÍARID, mas os de TiO, e,
em especial, os de A1rO, mostram-se muj-to mais elevados, indj-can-
do condições diversas de cristali zaçâo, fato também sugerido pela
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Ftg. 14 - Variação da composição de piroxênÍos de brechas de

L,ages, SC, comparada com os campos referentes aos piroxênios dos
granada lherzolitos (Gt) e da suite MARID, cf. Dawson e Smith,
L977; dos diopsídios da matriz dos kirnberlitos (MK), cf. Dawson

et aL. (1977) ; e dos lntercrescimentos clinopiroxênio-it¡renita(ICI),
cf. Dawson e SnÍth (L977) e Garrison e Taylor (198I). Círculos
cheios, piroxênio escuroi cÍrculos vazios, piroxênio claro.



TABELA 17

Comparação de teores e proporções moleculares entre
tipos de piroxênio

PxE

0,73

6r18

0rl0
<l

1I8

diferentes

PxC

0 ,65

5 r76

0 ,80

<1

Tio2

A12O3

CrrO,

Na,/41+Cr

Granada
Iherzolitos *

0,09

2,50

I,45

<l_

MARID*

0,23

0 ,57

0,58

>l

Smith (1977) .
*Dados segundo Dawson e

provável ausência da molécula de acmita (Na/AI+Cr < 1).
Em estudo estatÍstico semelhante ao feito por Dawson e

Stephens (1975) para as granadas, Stephens e Dawson (L977) propu-
seram dez grupos de clinopiroxênio dos kimberlitos, levando em

consideração sete óxidos: Tiol A12o3 r crroy Feo, Mgo, cao eN1o.
Uma comparação dos teores exibidos pelos piroxênios escuros e
claros de Lages (Tabelas 15 e 16) com os dados da Tabela l- do re-
ferido trabalho permiLe situar esses minerais, respectivamentern6
grupos 4 (baixo Cr-diopsÍdio) e 3 (Ti-Cr-diopsÍdio), com as res-
salvas de que os teores de A1ro, ocupam a porção superior da fai-
xa abrangida por cada um desses t,i-pos, e não próximos ao valor
¡nédio; e de que o conteúdo de FeO dos piroxênios claros de Lages
atinge 4,05? em média, contra um limite máximo de 3,79t para os
J-nvestigados por Stephens e Dawson (L977') .

Segundo esses autores, o grupo 4 (.baixo Cr-diopsÍdio) é do-
minado por megacristais arredondados, verde garrafa, dos kimber-
litos, com diâmetros até de 15 cm; e o grupo 3 (Ti-Cr-diopsÍdio)
acha-se constituÍdo por piroxênios dos kimberlitos e granadalher-
zolitos e de granada piroxenitos, sendo gü€, no caso dos kimber-
litos, representaria pequenos cristais da mat.riz, cristalizadosdo
magma kimberlÍtlco. Aparentemente, essas formas de ocorrência são
totalmente compatíveis com as caracterÍsticas dos piroxênios de

Lages, descritas na porção inicial do presente capÍtulo.

Os estudos de ortopiroxênios como megacristais Ísolados nos
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kimberlitos são bem mais raros do que os referentes ao diopsÍdio
e ã granada, possivelmente, segundo Boyd e Danchin (1980), devido
ã sua maior suscetibilidade ã alteração e ao intemperismo. Em

conformidade com esses autoresr os ortopiroxênios dos granadalher
zolitos são geralmente enstatitas, com relaçáo Ug/(Mg+fe) entre
0,904 e 01936 t TiO2, NarO e AlrO, baixosr e CrrO, entre 0126 e

0158, nas ocorrências de Angola e da .África do Sul.

A única amostra de ortopiroxênio analisada em Lages (Opx-
XIII, Tabela 16), proveniente do "kimberlito Janjão" (.Scheibe,
1978; 1980), situa-se no limite superior do carnpo da bronzita
(Mg,/Mg+ne=O,89) e possui cont.eúdo de CrrO, de 01272. dentro da
faixa constatada por Boyd e Danchin (1980) para os ortopiroxênios
dos granada therzolitos. Os valores de liO' CrrOr, FeO e NarO
permitiriam incluÍ-Ia no grupo da Ti-enstatita 

- 
dos orto-

pj-roxênios classificados por Stephens e Dawson (1977), mas o seu
teor de AlrO, ê,, como no caso dos clinopiroxênios, muito alt,o, só
compatÍvel com os ortopiroxênios do grupo 2, definidos como Cr-
Al-enstatita; estar rro entanto, teria teores baixÍssimos de NarO
e TiO2. O enquadramento correto, portanto, só poderia ser feito
utilizando-se o programa de computação elaborado pelos autores
citados, o gue não se justifica tendo em vista tratar-se de ape-
nas uma amostra de ortopiroxênio.

As comparações efetuadas possibilitam concluir, preliminar-
mente, guê os piroxênios estudados são compatÍveis com uma origem
kimberlÍt.ica, guer por cristalização direta a partir de uma magma

ki¡nberlÍtico relativamente enriquecido em aLumínio, quer por re-
presentarem fragmentos de nódulos for¡nados a grande profundÍdade,
como os granada lherzolitos.



CAPÍTULO 6

QUfMICA DAS ROCHAS

Na Tabela I8 são apresentados os resultados das anáIises
químicas de elementos maiores e alguns menores (t em peso) r âs
normas CIPW e os coeficientes agpaíticos (* molecular de Na2O+
K2O/AIZOì de 33 amostras de rochas do complexo alcalino de La-
ges.

Os teores de elementos menores e traços (em ppm) das mes-
mas amostras são fornecidas na Tabela 19. Desta foran omitidos
os elementos cuja concentração flcou abaÍxo do limite de sensibi-
lidade dos métodos utilizados, exceto em arguns casos para a a-
mostra de carbonatito (33). Na seguj.nte relação desses elementos,
com os respectivos rimltes de sensibilidader os teores para a
amostra 33 são dados ent,re parêntese, quando superiores.

Ag < 1; Au < 20; BÍ < 10i lto < 5 (6); Sb < 200r Sn ç 5i
Th < 30 (I99); U < 30; W < 300i Zn < 200; Ce < l5O
(7.800); Pr < 200 (828); Nd < 2Q0 (3.430); Sm < 500;
Eu < 50r Gd < 100 (170); Dy < 50.

6.1. Elementos mafores e menores

Na Tabela 18 observa-se que os valores de Hro+, calculados
pela diferença entre o teor da Perda ao Fogo e o determinado de
co2r são em alguns casos relativamente a1tos, o gue se reflete
em totais bem menores que 100t para a norma CIPW. Conforme se ve-
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0 ,20
0, t0
0,48
o,:u

o '02
99,30

'E
55,3
0,33

21.,6

3,I
1,00
0,07
0,{5
L,7
8,41
6,58
0,49
0, lo
o, l2
0, 20

0, l0
0 ,23
0, ll

0,02

99,91

l4

53, t
0,91

19,0
3,5
2 ,13
0,19
0,91
4,4
7,t1
6r4l
0r84
0, l-3

o,2t
o,20
0, l0
0,43
o'lt

0,04

100,05

37,05
24 ,67

1.,63

L7,87
¡1 r55

4 ,97
o,I7

4.96

1,69
0,50
0, t8
0, l0
0, 19

0 ,32
0,74
0,06

99,73

0,98

2J.

56 ,7
o,24

22,5
2,2
0,57
0, l0
0, 30

lr5
8,1?
1,25
0,36
or:t

o,l8
o, 

:,
o,:u

0r0¡l

100, 38

53.7
o,t7

2t ,9
2,7
I ,00
0 ,07
0, 30

1,4
6,22
7 ,22
4 ,46
o,:,

0,0¡

' 
,¡,

0.06

100,58

L22

0,52

2 ,31
1,08
0, 70

o,o2
0, ll
0, (,9

0,09

95, t2

TÀBEIÀ I8b

Conpostção qufmlca (element'os malores e menores) e norna clp¡l de rochas alcallnas d6 lrageg, sc

Fonolltos porflrf tfcos (¡)

Norma CIPW

45 .25
12,oL
0r33

32, I8
2,09

2,03

5 r24
27,2t
46 ,87

4 ,70
5,23

38, 90

25,57
2.57

23,91
o,L2

2 ,46

l'5{
42,88 12.66
23.60 24,13

4 ,03 6, a0

23 .98 l5 , 1¡l

1,48

0.t6

2,14
0,92
0,61
0,17
0,17
o,95
0,05

0,06

94,76

0,94

0,68

2.34
0 ,29
0,86
0,27
0,19
0,80
0 ,24
0.33
0 ,44
0,04

98,t6

0,84

0,28

I,49
t,67
0.44

o,21
0rl4
0 ,26
0,12

0,o7

97 ,99

0 r92

2 .6L
0,77
0,68
0, t7
0, t9
0r39
0,19
0,21
0 ,97
0,04

t00, l{

l, 00

0,{4

L,62
2.29
0 ,59
o,12
0, t9
0, 30

o, lo
0,33
0,84
0,03

96,10

0,7I

2 ,40
t,45
0r 63

0,29
0, 19

0,24
0,21
0, 33

0, 40

0r03

99,70

o,97

1,58

0,0I

Ir25
t, 3{
0,46

0,ll
0,l4
0.31
0, 30

0,06

100,05

rValores calculados.

0,95 0,82
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TABELÀ ]gq
Conposlção gufmlcâ (elenontos aaiores e n€nores) e norna
CIPI{ de rochas alcallnås dê Lage8, SC

Nefellna slenltos porftrfttcos ( O ¡

s78
slo2
T102

Al 203
Fero,
FeO

üno
il9o
Côo

Nû20

x20
H2O+.

coz
P2o5

cl
s.
so: '
F

Cr rO, 
r

ZroZt

10tÀL

c
Or

Àb

Àn

!le
lo
En

îs
D1

ltd

Fo

Fa

Mt

Hm

II
Àp

Py

Cc

Pr
H1

Àd

Zr

l(IrÀr,

Na2O + N2O-,q5-

3

4 6,8
lr5

17 ,2
4,3
3 ,86
0. l8
3, J

7rg
1.96
¡l, al
3,46
0, 73

0,5.2

0.10
0,13
o ,:,

0r0l

99, 55

26,O8
l¡¡. l3
tI, ?0

15, lo

55, 3

0,78
20, I
3,¡
1,57
0, l2
0,76
2rg
5.07
6,91
l, 74

0,I0
O,22
o,L2
0, l0
0, l8
or:o

0,03

99, 90

52 ,2
0 ,97

19, 4

3,4
2 ,43
0,I4
o ,66
4 r3
6 ,12
6, 58

2,40
0,06
0 ,37
0, L4

0, l0
0, 60

o,:,

0,03

99 ,99

38,39
22,58

6, 60

I4,91
2 ,69

3,57
0,21

4,86

1,82
0,89
0, 18

0, 14

0, 12

o,23
1,04
0,04

98 ,27

0, 89

56,3
0, 68

2L,L
2r2
lr 57

0,ll
0r59
2r5
6.23
5,76
2,01
0,06
0r19
0rl¡l
0, l0
o r23
o ,:,

0,03

99,91

o,76
34,07
37 r 5¿l

r1,38
7 ,69

I
50, 3

lr4
Ì8. ?

,lr0
t,29
0, 19

lr2
6,22
5,90
a, 3l
3r06
0,06
0, ¡19

0, ¡0
0, I5
0,15

0,01

99 ,53

25. l8
24,39
11,77
ll, 36

2 136

6 . ¡¡¡l

l, 08

5, 73

2.,63

l, l5
0, l8
0rl¡û
0 r22

0.26
0,01

96,90

o,77

Norma CIP¡i

0, 54

40,87
28, 88

12,88
?,1{

13,49
1, l7
1,40
0, 19

6,53

2,85
1,23
0, 19

1.68
0 ,09

o,22
0.01

96, t6

0.75

1,33

2 ,83
lrl5
1,48
0,54
0rl9
0,24
0, l8
o,20
0 .32
0,04

98,8¡.

0, 76

lr03

3, 09

O,07

L,29
0'¡¡8
0, l9
0, 15

0,16
0,2J
0 r '15
0r04

98.,6I

0, 78

. Valore¡ c¡lcu¡¡dos.
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7,5
5,0
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0. 20
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2,67
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0, tl
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0, 81
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19.5t

0,10
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o,:o

0 ,09
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0 ,05
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t?.0
t.5
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8,0
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0,ta

13, !
lt ,0
t,9a
t.l3
l,2t

15,08
0,lt
0.02
o,:,

0,0 ?

0.tt
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¡9, J a8,2
1,9 I ,6
0,9 la,o
5, 3 a,5
5,01 l.l5
0,18 0,t7

la,o 6,a
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t, J2 J,71
2.71 t.tt
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0,16 0,06
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rifj.ca pelas descrições petrográficas, isto se deve pelo menos em

grande parte ã presença de porcentagem elevada de analcÍta, Pri-
mária ou secundária, entre os constltuintes da rocha.

A variação dos teores de sÍlica dos diversos tipos petro-
gráficos fica bem evidenciada no diagrama SiO, X (NarO + K2O),

aqui apresentado com as subdivisões propostas por Cox et aL, (L9791,

e utilizado conjuntamente com o diagrama Qr (F') 
- 

ANOR, de

Streckeisen e Le Maitre (L979 ) (rigs. 2 e 3) na confirrnação da

classificação petrográfica estabelecida no CapÍÈulo 4, em espe-
cial para aquelas variedades em que a textura muito fina impede

uma descrÍção completa, com determinação das porcentagens modais,
ao microscópio petrográfico.

Com efeito, nota-se na Figura 2 que o analcita traquito e

os fonolitos possuem teor de SiO2 maior do que 572, enquanto os

fonoliÈos porfirÍticos e os nefelina sienitos porfirÍticos se

mantêm invariavelmente abaixo desse patamar. A distinção entre es-

tes doj.s últimos grupos se evÍdencia pelo maior valor da sorna de

álcal.is das amostras de fonolitos porfirÍticos, à exceção da a-
mostra 11, coletada em ocorrência isolada na porção oeste do dis-
trito, e que se apresenta parcialmente alterada. O caráter peral-
calino de trôs amostras de fonolito e de pelo menos uma d,os fono-
litos porfirÍticos é indicado por sua situação acima dos limites
gerais propostos por Cox et aL, (1979).

Ainda entre as rochas leucocráticas, é interessante notar a

locação das amostras 3 | z (em posição u-mÍtrofe) e 9 no campo

dos tefritos fonolíticos, correspondendo, para as rochas plutôni-
cas, aos nefelin.a monzosienitos.

As amostras de rochas ultrabásicas alcalinas se apresentam

mais dispersas, situando-se os olivina melilititos no camPo dos

nefelinitos, o olivina melteigito no campo dos basanitos, e um

dos nefelinitos (amostra 28, teores relativamente altos de HZO e

CO2r parcj-almente alterada) r ã esquerda e abaÍxo dos limites ge-
rais considerados no diagrama. A classificação dessas rochas foi
feita levando em conta as descrições petrográficas e as recomen-

dações de Streckeisen (1980). A situação das amostras de brechas

é pouco representativa, tendo em vista a existência de contamina-

ção por fragmentos das rochas encaixantes.

À, vista do fato de que a moda de muitas rochas vulcãnicas
(e sub-vuLcânicas, como é o caso de Lages) não pode ser determi-
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Fig. 2 - As rochas alcalinas
(Cox et aL., L979).
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Fíg. 3 - As rochas alca1j_nas Leucocráticas
(Streckeisen e Le Maitre , L97g') . Os campos
pondem aproximadamente aos campos 6, 6t, 7,
los como na Fig. 2.
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nada por causa da textura micro ou criptocrj-st,alinar ou mesmo ví-
trea, da matriz, Streckeisen e Le Maitre (Lg7g) propuseran a uti_
Iização de um diagrama baseado em dois parâmetros: AlilOR = lO0.
An,/(or+en) 

- 
que fornece a relação entre o conteúdo normativo de

feldspatos, calculado segundo a norma nolecular de BARTH e NIGGLf
um conceito quantitativo da saturação em sÍU-ca, dado pelas

expressões:

e' = e/ (e + Or+Alc + An) e

F' E (Ne + Lc + Kp) / (Ne + Lc + Kp * Or + Ab + An)

Seus autores julgam o método válido para a maior parte das
rochas ' mas colocam restrições à sua aplicação para as variedades
ultramáficas, foidÍticas e para aquelas com alto conteúdo de
analcita, considerando as peculiaridades do cáIculo dos teores
normativos de feldspatos nesses casos.

Embora algumas amostras de Lages se enquadrem nessas sj-tua-
ções , foram calculados os parâmetros e.' (F') e AlitrOR e projetados
no diagrama os resultados referentes ãs rochas alcalinas leuco-
cráticas (Fig. 3).

Nesse diagramar Çüê privilegia a relação Kro/cao, tem-se
9uê, enguanto os fonolitos se situam no campo com valores baixos
do coeficiente ANOR, parte consid.eráve1 das rochas porfirÍticas

- 
caracterizadas pela presença de fenocristais de salif¿ 

- 
caem

nos campos dos traquitos com nefelina (7') e dos fonolitos tefrÍ-
Licos (tZ¡.

No capÍtulo 4, esse fato já foi atribuÍdo à consignação do
Ca e do Al- da sah-ta à anortita, no processo de cálcuLo da norma.
Para testar esta hipótese, foram calculadas, para as amostras 3,
5, 7, B e I , com composição modal determinada através de conta-
gem de pontos, e para as quais se dispõe de dados sobre a compo-
sição química dos clinopiroxênios (Tabela 8) , normas modificadas,
admitindo a formação de clinopiroxênio com composição aproximada
da rea1, antes da formação dos feldspatos 

- 
o que está de acor-

do com a seqtlência de cristaU-zação reconhecida no estudo petro-
grãfico (Tabela 3).

Para as amostras 5 e B I a quantidade de Mgo disponÍver na
análise guÍmica da rocha correspondeu, aproximadamente, ä propor-
çäo de clÍnopiroxênio mod,al, e nesses casos observou-se um desa-
parecimenLo quase total da anortita normatÍva, com o conseqtlente
deslocamento dos pontos respectivos para o campo dos álcali Èra-
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quitos com nefelína (6) , ocupado por vãrias amostras de fonolito,
conforme indicado peJ_os pontos 5t e Bt e pelas setas na Fi-gura 3.

Já para as amostras s, z e g, que no diagrama sio2 x (Naro
+ K2o) ocupam o campo dos fonolitos tefrÍticosr o teor de Mgo da
análise quÍmíca revel-ou-se inferior ao necessãrÍo para a formação
do clinopiroxênio modal (e mais a biotita, no caso de a) e, via
de conseqtlêncj-a, os deslocamentos são sensivelmente menores. o
ponÈo 9", contudo, representa o deslocamento que ocorreria caso
fosse possÍve1, no cáIcu1o da norma, consi.gnar CaO sufj-ciente pa-
ra a formação dos 2Oe" de clinopiroxênio modal 

- 
correspondendo

a uma variação no teor de tlgo total de L,2 para 2?: a rocha pas-
saria a ocupar também o campo dos fonolitos, ou dos nefelina sie-
nitosr sê levada em conta sua textura mais grossa.

Comportamento semelhante pode ser esperado dos fonolitos
porfirÍticos situados próximo ao limite entre os fonolitos tefrÍ-
ticos e os fonolitos, já que se caracterizam também pela presença
dos fenocrist.ais de piroxênios cáIcicos.

Os exercÍcios acima, além de esclarecerem a classificação
adotada no presente trabarho, servem também para indicar que, às
restrlções apontadas pelos autores ã utilização desses diagra-
mas, é necessário acrescentar a presença de clinopiroxênio es-
sencial na rocha, especialmente se na forma de fenocristais. I{ais
do que isso, contudo, têm significado petrogenético ÍmporÈante,
se considerada a possibilidade de derivação das rochas de caráter
fonolÍtico Por separação do clinopiroxênio a partir de uma magma
iniciaLmente maj_s rico em cálcio e magnésio.

Da Tabe1a 18 constam também os coeficientes agpaÍticos das
diversas amostras, calculados segundo a eguação Naro+Kro/Arror(em
proporções moreculares), int,roduzida por ussing em 1912 (apud.
Gerasimovskii, 1956). Segundo aquele autor, seriam agpaÍticos os
nefelina sienitos com valor acima de L,2 para a ciÈada razã,o.

Para Edgar (1974, L977), o uso do termo ',agapaítico" sofreu
modificações consideráveis desde a sua introdução, e não deve ser
usado como sinônimo de "peralcaIino", já que se refere a rochas
peralcalinas particulares marcadas por uma geoquÍmica distinta e
uma mineralogia exót,ica, tal como proposto por Gerasimovskii (1956)

e Sfriensen (1960) .

Os mais recentes trabalhos brasileiros sobre rochas alca1i-
nas, como os de Ruberti (1994) e de Ulbrich (1994), adotam clara_
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mente esse partido, classificando as rochas objeto de suas pes-
quisas em função da sua mineralogia e não em função dos "Índj-ces
agpaÍticos " calculados.

As rochas leucocráticas de Lages foram classificadas como

"miasquÍticas" por Lindstaedt (L972) , em função dos valores entre
0,62 e O,7g encontrados mediante aplicação da equação NarO + KzO/

41203 (em que foram utilizados os teores em peso desses óxidos,
ao invés de suas proporções moleculares), dos minerais identifi-
cados na investigação petrográfica e dos teores de alguns elemen-
tos traços de sete amostras analisadas.

A presença, em algumas rochas leucocráticas do complexo, de

minerais tidos como tÍpicos de rochas agpaÍticas ê, no entanto,
mencionada já em trabalhos muito antigos, como os de Barbosa (1933)

e de Scorza (1965), que se referem, respectivamente, a "minerais
zirconÍferos, astrofilita, rosembuschita"; e a "astrofilita, Pro-
vável rosembuschita e prováveI eucotita". Essa relação foi consi-
deravelmente ampliada no decorrer do presente estudo, conforme
consta do CapÍtulo 4 e já foi divulgado resumidamente por Scheibe
et aL. (1984), com o registro dos mineraj-s neptunita, murmanita,
lavenita, astrofilita, criolita e um rnembro da série eudialita-
eucolita, como constituintes de representantes do grupo dos fono-
litos. Scheibe et aL. (1984) concluÍram em função desses dados

guer enquanto os nefelina sienj-tos porfirÍticos de Lages são ro-
chas de alcalinidade moderadar os fonolitos se caracterj-zam por
uma mineralogia agpaitica.

A seqtlência de cristalização dos minerais da rocha é outro
fator que deve Ser levado em conta, segundo proposto por Fersman
(1929, apud Sfrensen, 1960) : enguanto as rochas miasquÍticas mos-

tram ordem de cristalização semelhante ã das "séries rie Bov,/en",

nos agpaítos ela seria dÍferente: nefelina + feldspatos -+ sili-
catos de Zr e Ti -> silicatos de Na e Fe. Por sua vez, Scheibe
et aL. (1984) já assinalaram que, d,os nefelina sienitos porfirí-
ticos aos fonolitos, passando pelos fcrnolitos porfiríticos, ob-
serva-se o desaparecimento dos fenocrisÈais de salita, de cris-
talização inicial, e o aumento signifrcativo da egirina e da pec-
tolita, cristalizadas tardiamente; modificação essa acompanha-

da pelo surgimento dos rninerais de Zr e Ti, além da criolita.

Essas diferenças, mostradas na Tabela 3, evidencianr' uma

passagem de uma seqtlência de cristalização "normal" para uma rrteÌt-
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dênci.a agpaÍtica", e devem resultar, não apenas de modificações
na composição quÍmica, mas também de diferentes condições fÍsicas
durante a cristali zaçáo.

No caso especÍtico das rochas alcalinas leucocráticas de
Lages, ttresmo com a aplicação correta da equação proposta por Us-
sing (I9I2, apud Gerasimovskii , L956) , apenas dois fonolitos e um

fonolito porfirÍtico contêm val.ores iguais ou fracamente superio-
res à unidade, sencl.o os vaLores médios de O ,79 para os nefelina
sienitos porfirÍticos, de 0,90 para os fonolitos porfiríticos e

de 0r87 para os fonolitos, enquanto uma amostra de analcita tra-
quito apresenta Índice de 0,77 (Tabela 18) .

Em termos de "peralcalinidade", portanto, há um aumento
apreciável dos nefelina sienitos porfirÍticos para os dois tipos
de fonol.ito, mas os porfirÍticos, que se caracterizam pela pre-
sença de fenocristais de salita, embora com coroas de egirina e

egirina na matriz, seriam em méAia mais fortemente alcalinos que
os não porfirÍticos, nos guais está mais desenvolvida a minera-
logia tipicamente agpaÍtica.

Também neste caso tem-se que o "coeficiente agpaÍtico", uma

vez tomado isoladamente, não serve para uma distinção clara entre
os dois grupos.

Utilizando técnicas de análise fatorial (anáIise de corres-
pondência) e levando em consideração 10 óxidos principais d.e 187

análises quÍmicas de nefelina sienitos, Dagbert eú aL.(L975) con-
cluÍram que a "agpaicidade" de uma rocha corresponde ou a uma de-
ficiência em AI, com enriquecimento correlativo de Fe férricorou,
em menor extensão, a um enriquecimento de Na em oposição ao Ca e

Fe ferroso. O papel do K não seria significativo.
Na Figura 15, nota-se uma diminuição dos teores de AlrOræn

o aumento dos de FerOa para os nefelina sienitos porfirÍticos,
gue são caracteristicamente miasquíticosi para os dois tipos de

fonolj-to, contudo, a situação dos pontos não favorece uma inter-
pretação.

Já na Figura 16, que leva em conta o segundo parâmetro pro-
posto por DagberL et aL. (L975), a soma dos teores de CaO e FeO

dos fonolitos porfiríticos faz com que estes se situem em posição
j-ntermediária, servindo como fator de distinção. Pode-se aqui
visualizar duas linhas de tendência à diminuiçãc' do NarO com o
crescimento da soma CaO + FeOr Dâ passagem fonolitos fonolitos
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nefelina sj-enj-tos porfirÍticos: uma delas relati-
va a um grupo de fonolitos e fonolitos porfiríticos com teores de
Naro acima de 8z¡ a outra, bem menos definidar para um grupo de
rochas com teores de Naro inferiores a 7* e que englobaria o a-
nalcita traquito e duas amostras de nefelina sienito porfirítico
com valores relatj-vamente baj-xos para a soma cao + Feo. Assim,
existe para as rochas investigadas uina nÍtida correlação negativa
entre os teores de NarO e o valor da soma CaO + FeO.

O Ca e Fe ferroso acham-se presentes na salita nos termos
porfiríticos' com o primeiro elemento aparecendo ainda na titani-
ta e na apatita; esses minerais são fenocristais ou microfenoæis-
tais, rePresentando portanto condições de formação inj.cial. Já
nos fonolitos, o Ca é encontrado nos minerais agpaÍticos como a
l8venita, a eudialita-eucorita e a pectolita, que são fases in-
tersticiais ou poiquilÍticas, claramente cristalizadas a partir
das frações finais do líquido magmático.

Para Marsh (L976), que descreveu situação semelhante para
nefelina sienitc's e tj-nguaítos da provÍncia de Lüderítz, isto se-
ria uma boa evidência de que o Ca é solúvel em lÍquidos peralca-
linos subsaturados em sÍlica, sendo aÍ tal-vez estabilizado de mo-
do similar ao que é comumente postulado para o zr e o Nb (na for-
ma de "íons complexos" segundo, por exenrplo, Gerasimovskii, 1956)
e cristalizando por isso apenas na fase fina1.

ulbrich (1984) observou que as rochas agpaÍticas de Poçosè
Caldas são intrusivas em nefelina sienitos não agpaÍticos, apon-
tando ainda para evidências genéticas de que os "agpaÍtos" seriam
derivados, por diferenciação, de fáceis mais miasquÍticos.

SØrensen (1960) já ressal-tava o fato de que rochas com coe-
ficientes agpaÍtj-cos maiores e menores que a unidade foram encon-
tradas em íntima associação em diversos complexos de rochas alca-
linas do mundo (por exemplo, rlrÍmaussaq, piransber'g e a rlha de
Los), em gue parece ter havido uma evolução de varied,ades mias-
quÍticas (Índice menor gue 1 e portadoras de blotita, augita e

hornblenda) para agpaÍticas (índice maior e contendo egirina,arf-
vedsonita e eudialita). Essa tendência de cristalização pode, s€-
gundo o mesmo autor, ser reconhecÍda a nÍvel de amostra de mão,
com a augita diopsÍdica de formação inicial envolvicla por zonas
de egirina-augita e egirina.

Aparentemente, o estudo maj-s detalhado dos grandes comple-



xos alcalinos tem demonstrado que não se tratam de complexos ag-
Baítiæ, mi asquÍticos ou mesmo intermediários ' mas r êIIl reat.j-dade
de complexos com repæsentantes dos três tipos de rocùas e even-
tual predominância de um deles.

No caso especÍfico de Lages, pode-se afirmar em função dos
aspectos discutidos que os nefelina sienitos porfirÍticos são do-
mj-nantemente miasquÍtj-cosi os fonolitos, agpaíticos; e os fonoli-
tos porfirÍticos exibem comportamento intermediário.

Cada uma dessas petrografias comportar Do entanto, a sua
subdivisão, com base nos teores de sódior êrn pelo menos duas po-
pulações, conforme se nota na Figura 17 e jã pode ser eonstatado,
com relação ao conteúdo total de áLcalis, num exame mais cuidado-
so das Figuras 2 e 3; é em função dessa diferença que no diagra-
ma Q' (F') ANOR (Fig. 3), enquanto algumas amostras se situam cla-
ramente nos campos 1l e 12, referent.es aos fonolitos e fonolitos
tefrÍticos, outras com NarO mais baixo ocupam os campos 6' e 7',
dos áIcali traquitos com nefelina e dos traquitos com nefelina,
uma vez que o parâmetro Fr apresenta valor abaixo de 10.

Essa diferença foi desprezada para efeito da classificação
geral das rochas do dj-strito, tendo em vista a senrelhança dos ca-
racteres petrográficos entre as amostras dos grupos 6' e 11 e 7'
e 12, respectivamente, mas deve ser considerada num estudo deta-
Ihado do comportamento geoquÍmico das respectivas ocorrências,

A Figura 17 mostra que a tenoência mais geral das rochas
analisadas, inclusive os tipos ultrabásicos, é de situar-se ao

longo de uma linha que representa igual proporção de NarO e KZo,
em peso. Segundo esse gráfico, não foram constatados termos niti-
damente perpotássicosr âo .contrãrj-o do gue ocorre em Poços de

Caldas (Ulbrich, 1984) e em algumas amostras dos melanita-nefe-
Iina slenitos e nefelina sienitos I do Banhadão (Ruberti, 1.984) .

Observa-se ainda nesse diagrama gu€, enquanto para a maio-
ria dos fonolitos porfirÍticos os teores de sódio e potássio au-
mentam de modo maÍs ou menos proporcional, junto aos fonolitos o

conteúdo de potássio se n¡antém praticamente constante, para uma

variação muito acentuada do sódio, güe é portanto responsável
pelo carãter nitidamente agpaÍtico de representantes desta petro-
grafia.

Para efeito de visualização das relações quÍmicas em termos
do conteúd.o total de álcalis, de ferro e de magnésio, foi cons-
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truído o diagrama ÀF1"1 (Fig. 18) , com base na soma das porcenta-
gens em peso do Naro + Kzor ño valor do óxido de ferro totar(con-
vertido o FerO, em FeO e somadas as porcentagens) e na porcenta_
gem em peso do MgO.

Normalmente, esse tipo de diagrama tem sido empregado para
indicar tenoência.s na evolução dos complexos, quer na direção do
vértice F, quer na direção do vértice A. No caso estudado, a va-
riação se manifestaria inicialmente por uma diminuição do teor de
l"lgo, mantido praticamente estável o Índice F, sendo que nos ter-
mos l-eucocráticos ocorreria o enriquecimento mais pronunciado dos
ãlcalis em relação ao ferro.

Comparando com diagramas semelhantes elaborados para os
complexos de rtapirapuã (Gomes, 1970) e do Banhadão (Rubertj-,
1984) , vê-se que ocorrem, em Lages, rocha.s com caráter bem mais
acentuadamente ultrabásico; nos complexos do estad.o do Rio de Ja-
neiro (Val.ença, l-980) , em especlal os de Soarinho e lvlorro de São
João, há tanbém rochas com baixo teor de álcaris, mas o ferro p:e-
domina amplamente em reJ-ação ao magnésio, ao contrário d.o que
ocorre em Lages.

Essas avaliações têm caráter meramente qualitativor sê le-
vadas em conta as restrições postas ao emprego desse tipo de dia-
gramas por Barker (1978) e sobretudo por Butler (1979), o qual
assinala que as tendências ali representadas resultam de um com-
plicado conjunto de interações: de seis dessas condicionantes,
apenas uma seria diretamente relacionada com os controles petro-
genéticos.

No caso em estudo, deve-se somar ãs limitações apontadas
o fato de que pelo menos três amostras de brecha (triângulos va-
ziosr rlâ Fig. 18) exibem resultados questionáveis, devido ã con-
taminação dos espécim.es por fragmentos de rochas sedimentares ou
ao elevado teor de carbonatos presente.

Mais i-mportante do que issor no entanto, é o fato de que
as amostras analisadas pertencem a corpos distintos, com pelo me-
nos duas tendências quanto ao teor de Naro er embora sejam todos
espacialmente relacionados dent.ro do complexo alcalino de Lages,
nada prova gü€, do ponto de vista de evolução genética, não se
esteja de certa forma misturando "maçãs, peras e laranjâs", como
salientado por Wright (1974) ao criticar o uso desse tipo de dia_
grama para estudos petrológicos.
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Nesse sentido, a preferência dos petrólogos tem se voltado
para a utilização dos dlagramas de variação em gue um óxido ser-
ve como abcissa e todos os demais são plotados em referência a
ele 

- 
como nc caso dos "diagramas de Harker", em que a abcissa é

o SiOr.

O Mgo tem sido muito usado como abcissa para as seqtlências
de rochas bãsicas e Ulbrich (1994) utilizou o potássi-o (e¡n ppm)
nessa função para os estudos relati-vos aos nefelina sienitos de
Poços de caldas r êrTr que é mÍnima a variação dos teores de sio2 .

Os diagramas de Harker referentes ãs anãlises efetuadas nas
amostras de Lages são mostrados na Figura 19. Nota-se que para
os óxidos Tio2, Fezo3, Feo, cao e pzos é possÍver traçar-se uma
curva descendente, dos termos mais pobres para os mais ricos em
SiO2, da qual ficam a1ijadas por conterem teores "anomalamente,'
baixos a maioria das amostras de fonolito porfirítico. para o ca-
so do Mgo a pendente é mais abrupta, e a separação do grupo dos
fonolitos porflrÍticos não é tão evidente, êfir função dos teores
muito baixos de todas as amostras com Sio, > so8. contud,o, verj--
fica-se que os nefelina sienltos porfirÍticos, mesmo muito rj-cos
ern SiO' têm MgO maior que o do grupo referido.

Esses mesmos fonolitos porfirÍticos têm conteúdos mais ele-
vados de AI2O3, NarO e, em alguns casos, de KrO do que seria es-
perado, respeitada uma tendência geral de evolução dos nefelina
sienltos porfirÍticos em direção aos fonolitos, de mineralogia
agpaÍtica. A dicotomia assinalada para os grupos dos fonolitos
porfirÍticos e dos fonolitos nos gráficos precedentes, e em espe-
cial nas Figuras 2 e 17, só aparece com a mesma clareza na curva
do Naro, embora sejam evidentes âlguma dispersão desses grupos nç5
diagramas referentes ao Fero, e ao Mno e a grande variação nos
teores de Kro dos fonolitos porfirÍticos. E j-nteressante notar græ

o diagrama do lvfno não acompanha o do ferro, como seria de se su-
Por por seu comportamento geoquÍmico geral: o fato parece estar
relacionado ã sua relativa concentração em alguns minerais de
crÍstalização tardia, especialmente, ro caso do fonolito, a man-
gano-pectoli ta.

A dispersão relativamente grande nas amostras de rochas uI-
trabásicas alcalinas é p"1o menos parcialmente explicáveI pela
heterogeneidade mineralógica e pela condi-ção brechada de alguns
espéclmes, aIém da diversidade de corpos por elas representados.
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6.2. Elementos traços

Foram também elaborados diagramas de Harker para os elemen-
tos traços com os teores medidos na maioria das amostras (rig.
20) .

- 
r I r.Ituþ 1, d.L o

A curva de variação oo rubÍdio guarda muitas semelhanças æn
a do potássio, com teores na faixa dos r0o ppm para as rochas ul-
trabásicas alcalinas e alguns nefelina sienitos e um aumento gra-
dativo para os termos mais diferenciados. Nestes, e em especial
nos fonolitos, tem-se no entanto uma sensÍvel discrepância, com
os teores cle Rb variando amplamen¡s 

- 
¡¿l como acontece para o

NarO 
-, 

enguanto os teores de KrO permanecem aproximadamente curs-
tantes.

Talrle¡ (1965) acentuou a similaridade geoquímica entre o
Rb e o K, s;rlientando ser o tamanho a única diferença signiflca-
tiva entre os dois elementos. Essa diferença se torna decisiva
sob condições de fracionamento extremo, com o Rb se concentrando
levemente nas frações finais r euando serÍa finalmente adrnÍtido na
estrutura dos feldspatos, em 1ugar do potássio.

Tauson (1965) enfatizou a importância de fatores extrínse-
cos nos processos de subst,ituição diadóquica, e exibiu como exem-
p1o o fato de o potássio ocupar espaços maj-ores na estrutura das
biot,itas, em que seu número de coordenação é L2, sendo aÍ então
preferentemente substituÍdo pelo ru-bÍdio. Esta constatação é tam-
bém mencionada por Taylor (1965) em seu trabalho.

A relação K/Rb representaria maj-s fielmente o enriquecimen-
to em Rb nos estádios fj-nais da cristalização; segundo Taylor
(1965), razões entre 150 e 3oo seriam normais, enquanto varores
muito afastados desses limites reguereriam explicações especi-
ais. Relações mais erevadas, da ordem de 4oo,500 ou mais, foram
document,adas por Valença ( 19 80 ) e por Ruberti ( 19 g4 ) para os
complexos do Rio de Janei.ro e do Banhadão, respectivamente,fican-
do seus valores mais baixosr Do entanÈor nâ faixa de 150.

Na Figura 2r tem-se guer para as rochas de Lagesr os valo-
res se situam entre pouco acima de 400 e pouco acima de loo. As
rochas bãsicas alcalinas e os nefelj-na sienitos porfirÍticos, benr
como alguns fonolitos porfiríticos, demonstram correlação muito
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forte entre K e Rb, com razões comPreendidas entre 300 e 400. Já

os demais fonol-itos porfirÍti-cos, o a¡¡alcita traquito e a maioria
dos fonolitos se colocam na faixa entre 300 e I50 ' conslderada
normal por Taylor (1965), mas com nítida tendência de os fonoli-
tos mostrarem valores mais baixos, chegando-se até a duas €lmos-

tras, com teores de Rb de cerca de 400 PPm, em que a relação é

bem menor do que f50.

Segundo o diagrama acima, o enriquecimento do rubídto em

relação ao potássio só se fez presente em alguns fonolitos porfi-
rÍticos e fonolitos, alcançando um grau relativamente avançado

apenas junto a duas amostras desta última petrografia.

A similaridade entre os diagramas de Harker do sódio e do

rubÍdio é indiretamente comprovada pelo gráfico Na vs Rb (Fig.
22) z nota-se aqui que a correlação é mais estreita que no caso

anterior (K vs Rb), com tendência pouco acentuada de aumento da

relação para os termos mais ricos em Na. Constituem exceção algu-
mas amostras de fonolito (e a amostra I 7 , com relação Na/Rb ' I50

é caso extremo), o anaÌclta traquito e a brecha 30, cujo alto te-
or de Rb deve estar ligado å presença de grande quantidade de

flogopita na rocha.

Estrôneio e Baz,to

As curvas relativas a esses dois elementos (Fi9. 20)demons-

tram notável semelhaflça, fazendo com gue seja de interesse c)

seu exame em conjunto.

Os teores de Sr para as rochas ultrabåsicas alcalinas va-

riam na faj-xa entre 1000 e 2000 ppm, exceto para duas amostras de

brecha com valores abaixo de 1000 ppm, mas exibem acentuada dico-
tomia junto às rochas com SiO, acima de 50*: um conjunto, formado

por nefelina sienj-tos porfirÍticos e três amostras de fonolito
porfirÍtico (2, 6 e 14) , mostra tendência de elevação de Ba e Sr

com o aumento de SiO2, até valores da ordem de 2500 ppm para o

primeiro e 3800 ppm para o segundo. Trata-se de valores altos,
mesmo para rochas aLcalinas desse tipo. O outro conjunto 

- 
com-

preendendo os demais fonol-itos porfiríticos, o analcj-ta traquito
e a totalidade dos fonolitos _- s¡iþs tendência ã diminuição des-

ses elementos traços, até cair abaj-xo dos limites de sensibih-
dade (10 e 50 ppm, respect.ivamente) junto a várj.as amostras de

fonolito.
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Para Taylor (1965), o Sr pode ser admitido em lugar do Ca

do plagioclásio, crescendo portanto em relação a este elemento

durante o fracionamento. Ele não ent,ra na estrutura dos piroxê-
nios, onde a coordenação real do Ca é 6 e tampouco na das mi'cas,

onde a coordenação do K é L2¡ no entanto, é capturado em detrÍ-
mento deste último elemento na estrutura dos feldspatos potássi-
cos, em que sua coordenação é 8.

A relação Sr/Ca ê vista como um Índice sensível de fracio-
narnento, quando o plagioclãsio desempenha papel Ímportante no

processo. O diagrama de variação Ca vs Sr para as rochas de Lages

é apresentado na Figura 23, em que Se observa 9üê, para as rochas

ultrabásicas alcalinas, a relação Ca/St é pouco variãvel, perma-

necendo entre as faixas de ]OOO e 500; para os nefelina sienitos
porfirÍticos, nota-se grande crescimenÈo do Sr relativamente ao

Ca; para os fonolitos porfiríticos, com teores de Ca aproximada-

mente constantes, a eventual correlação existente demonstra ser

fracamente posÍtiva; e os fonolitos apresentam teores muito bai-
xos de Sr 

- 
e de Ba 

- 
sitsando-se prõximos ã origem do gráfÍco,

apesar de conterem Ca em quantidades equivalentes aos fonolitos
porfÍríticos,

Não foram Ídentificados plagioclásios nas amostras de La-

9êsr à exceção da albita praticamente pura dos fonolitos- As ro-
chas ultrabásicas. alcalinas contêm flogopitas, algumas muito en-

riquecidas em bário, e nefelinas altamente potássicas' Às rochas

Ieucocráticas se caracterizam pela presença de feldspatos alcali-
nos, com proPorções variãveis de K e Na, merecendo destaque esPe-

cial os grandes fenocrist,ais de feldspato zonado dos nefelina sie-

nibos porfirÍticos e de alguns fonolitos porfirÍt'icos.

Ulbrich (f983) detenninou teores relativamente elevados

de SrO em feldspat,os potássicos de nefelina sienitos de Poços de

Caldas, e Ulbrich (1984) j-ncluiu as efusÍvas perpotássicas (kama-

fugitos e outros lamproÍtos) entre as rochas Ígneas maj-s ricas
em estrõncio.

Um diagrama de variação do potássio em relação ao estrôncio
(fig. 24) evidencia que, para as rochas ult,rabásicas alcalinas e

a maior parte dos nefelina sienitos porfiríticos, há uma nÍtida
correlação positiva, sugerindo a possibitidade de substituição
diadóquica entre os dois elementos; a relação K/St tende a man-

Èer-se entre 10 e 20, indicando nÍveis elevados de substituição.
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Nos fonolitos porfirÍticos essa relação aumenta, chegando a nÍ-
veis muito elevados nos fonolitos, em virtude, provavelmente, do

caráter de captura dessa substituição: o teor de Sr tenderÍa a

dimÍnuir nos termos mais diferenciados, embora o níve1 de K varie
muito pouco.

Segr:ndo Taylor (1965), o comportamento geoquÍmico do bário
é relativamente simples já que ele substitui apenas o K* entre
os cátions comuns: com raj-o praticaÍ¡ente igual e valência maior,
o bário é capturado entrando nos minerais potássicos formados nos

estádios inicíais, embora o tipo de ligação mais covalente que a

do potássio, agindo em sentido contrário, faça com que se rnante-

nha presente até bem mais adiante na seq{lência.

A Figura 25, que relaciona a variação do Ba ã do x, mostra
grande semelhança con a anterior, reforçando a evidência da si-
milaridade do comportamento geoquímico do Ba e do Sr já deduzida
pelo exame das curvas respectivas na Figura 20. Observa-se, êPê-

nas, uma reclução mais acentuada da relação K/Ba das rochas ultra-
básicas alcalinas em direção aos nefelina sienitos porfirÍticos,
em que os teores de bá.rio não atingem patamares tão elevados quan-

to os de estrôncio.

Na verdade, a relação Sr/Ba (Fig. 26) oscila entre 0,5 e

pouco mais que 1r5, com os valores maiores para os nefelina sie-
nit,os porfÍrÍticos e fonolitos porfirÍtj,cos, sugerindo uma pre-
ferência maior pelo esÈrôncio nos feldspatos potássicos dessas

rochas, enquanto as flogopitas dos termos ultrabásicos tenderiam
a alojar mais prontamente o bário.

O comportamento desses elementos nos carbonatitos e rochas

associadas da Fazenda Varela foi comentado por Scheibe (f979),
que encontrou uma grande variação nos teores de bário, enquanto

os valores do estrôncio se mantêm relativamente constantes: o bá-
rio forma mineral próprio, com anostras apresentando até 44* (em

peso) de barita, enquanto o estrôncio estarj-a principalmente stbs-

tituindo o cálcio nos carbonatos, Os altos valores da relação Ba,/

Sr observados nesses carbonatitos são considerados uma forte evi-
dêncj-a de que os mesmos representariam estádios finais de um pro-
cesso de fracionamento.

Chunbo

o pb2* tem tamanho intermediário entre o ca2* e o K2+, po-
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dendo portanto substituir a um ou outro em minerais relativamente
tardios, já que sua ligação com o oxigênio mostra caráÈer cova-
lente: a relação Pb/Sr tende a crescer durante o fracionamentorenr
bora esses dois elementos possuam valência igual e tamanho muito
semelhante (Taylor, 1965),

A curva do Pb vs SiO2 exibe leve tendência ao crescimento
nos termos mais ricos em sÍIica, podendo, guardadas as propor-

ções, ser vista como similar às curvas do rubÍdio (Fig. 20l' e do

sódio (Fig. 19). Duas nÍtidas anomalias (fonolito porfirÍtico 1 e
olivina melilitito 21) são eventualmente devidas à presença de

chumbo como galena nas amostras, tal como demonstrado por Tauson
(1965) para o caso do zinco.

Vanadùo e Crômzo

\ãlores elevados de crômio (e de nÍquel) são tidos como in-
dÍcadores oe baixo Índice de fracionamento nos conjuntos de ro-
chas básicas (SiaI e lvlckeath, 1984) .

o cr3+ e o v3+ substituem o Fe3+ na magnetita e nos clino-
piroxênios, mas o crômio empobrece logo nos estádios iniciais da

cristalização, enquanto o vanádio, poï sua tendência a formar
complexos, pode permanecer até os magmas residuais.

Esse comportamento está bem exemplificado pelas rochas de

I,ages, em que o crômio, guê atì-nge valores entre 224 e 1200 ppm

nas rochas ultrabåsicas alcalj-nas e brechas (Tabela 19), cai já
nos nefelina sieniÈos porfirÍticos abaixo dos 5 ppm, limite de

sensibilidade do método anal-Ítico; enquanto o vanádio, cujos teo-
res nas rochas básicas alcalinas oscilam em torno dos 200 ppmrde-

cresce gradualmente em direção aos fonolj-tos, chegando em apenas

três amostras a se posicionar a.baixo dos 5 ppm, conforme se ob-
serva na Figura 20.

Comportamento semelhante é dado pelas rochas alcalinas do

Banhadão, PR, estudadas por Ruberti (1984), em que os teores ini-
clais de vanádio são mais elevados e o decréscimo prossegue at6
os termos mais leucocráticos, mas os de crômio só ultrapassam os

100 ppm nos flogopita melteigitos (526 | 560 ppm) e em uma amostra
dos malignitos (II2 ppm), situando-se para a grande maioria das

demais abaixo dos 5 ppm,

A amostra ora analisada dos carbonatitos cont'ém teores de

32 e L92 ppm para o crômio e o vanãdio, e Scheibe (J-979) determi-
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nou valores entre 10 e 135 ppm para o primeiro e entre 50 e 350

ppm para o segundo, num estudo de I0 amostras de carbonatito da

Fazenda VareIa.

E s cãndio

Taylor (1965) acentuou que o S"3+ é capturado no lugar do
)t

Fe" nos piroxênios mais primitivos, mas também se concentra em

certos pegmatitos. Nas amostras estudadas, esse elemento só exibe
valores acima dos 5 ppm para as rochas ultrabãsicas alcalínas (10

a 20 ppm) e um val.or mais alto (44 ppm) para o carbonatito 33

(Tabela 19) .

NíqueL e Coba/.to; Cobv'e

Esses tr'ês elementos apresentam também valores mensuráveis

apenas nas rochas uttrabásicas alcatinas e brechas, al-ém do nefe-
1j.na sienito 3 , com 12 e 20 ppm de cobalto e cobre, resPectiva-
mente, e do fonolito porfirÍtico 13, com L2 ppm de níquel (Tabela

19). Os valores do niquel são os mais elevados, denotando, como

no caso do crômio, euê a maioria dessas rochas ultrabásicas alca-
linas alcançou pequeno grau de fracionamento: segundo Taylor

.)

(1965), o Ni-+ tende a assumir o lugar do fe2+ já nas primeiras
olivÍnas formadas, sendo rapidamente empobrecido ã medida que

prossegue o fracionamento. Com o cobalto o comport.amento seria
Semelhante, embora menos marcado que para o caso do nÍquel: tal-
vez por isso, embota com teores iniciais menores, ainda esteja
presente no nefeU-na sieniÈo porfirÍtico 3, a mais máfica das a-

mostras desse agrupamento petrográfico.

O comportamento do cobre seria bem mais complexo que o do

nÍquel e do cobalto, aj-nda segundo Taylor (1965) , mas nas ¿lmos-

tras estudadas apresenta notåve1 similaridade com o do cobalto'
aparecendo inclusive com teor de 20 ppm na amostra 3 '

Os valores desses trôs elementos para o carbonatito são mui-

to baixos, o que jã fora constatado por Scheibe (L979) para o co-

bre e o nÍquel.

aeríLio e Boro

O beríIio tende a se concentrar nos lÍquÍdos residuais 'sen-
do valores da ordem de 7 ppm alcançados em rochas alcalinas pela

substituição de cátions de valência alta como o Ti, ZE, Nb e ter-
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ras raras (Taylor, 1965) . Gerasimovski (I974) reportou teores en-
tre 2 e 50 ppm, e uma média de 5 a 7 ppm para os nefelina sieni-
tos. Nas rochas de Lages, verifica-se um nítido aumento dos valo-
res em direção aos termos mais ricos em sílica, até um máximo de
I ppm, embora representantes de quase todas as unidades petrogrã-
ficas contenham também valores abaixo do limite de 2 pp¡n (FÍg.20).

O boro sõ foi detectado em teores acima do limite de lO ppm

em amostras de nefelina sienito porfirÍtico (Tabela 19) , caracte-
rizadas pela presença de fenocristais zonados de feldspato alca-
U-no e de salita. Ainda segundo Taylor (1965) , tetraedros (BO4) 5-

poderiam substituir os (4104) -5 em mj-nerais de cristalização ini-
cial-, havendo sido constatada a concentração de boro, por exem-
p10, em plagioclãsios.

Como os nefelina sienitos porfiríticos são as rochas menos
diferenciadas a conter feldsoatos, é de supor-se a entrada pre-
ferencial. do boro em sua estrutura. Ou na das sal-itasr güê contêm
teores superiores a 58 de AlrOr?

UA L'L O

2r-?.3+
O Ga"' pode entrar nas posições do A1'- e do Fe , com pre-

ferência para estas últimasr êrn função de suas característj-cas; a
grande quantidade de A1 em relação ao Fe3* .r." rochas comuns se-
ria, no entanto, em conformidade com Taylor (1965), usualmente
suficiente para mascarar essa tendência.

Para as amostras pesquisadas os teores varianrr de l0 a 54 ppm

(a média para os nefelina sienj-tos seria de 36 ppm, segundo Gera-
simovskii, 1974) , e a curva na Figura 20 mostra leve crescj-mento
em direção aos Èermos mais ricos em sílica e em alumínio, confor-
me se verifica na Figura 19. Neste mesmo grático vê-se que o com-
portamento de fe3+ é contrário ao do 41, fato que deve ser res-
ponsável pelas diferenças entre as curvas deste e do Ga, sê con-
siderados os comentários do parágrafo anterj-or.

Niõbio e Zircônío

Esses doj-s elementos traços são considerados por Gerasi-
movskii (L974) como dos mais caracterÍsticos dos nefelina sieni-
tos, onde ocorrem em teores 2 a 3 vezes maiores que nas demais
rochas Ígneas,

Ulbrfch (1984) reconheceu guêr entre os nefelina sfenitos



de Poços de Caldas, os agpaÍticos são mais ricos tanto em Zr como
em Nb, substituindo eventualmente o Ti ou formando minerais pró-
prios.

São tÍpicos de rochas agpaÍticas, entre outrosr os minerais
astrofilita, eudial-ita-euco,Lita, lamprofilita, l3venit,a, murma¡¡i-
ta e neptuni.ta, identificados em fonolitos do distrito alcalino
de Lages.

comparando as curvas do Nb e do zt na Figura 20 nota-se gue
ambos exibem comportamento praÈicamente ioêntico, embora com va-
lores médios bem menores para o primej-ro. A primeira vist,ar Do

entanto, não é possÍvel discernir tendências definidas para esses
erementos em relação ao teor de sÍIica, contrariamente ao que
ocorre com o teor de TiO2 (Fig, 19), o que evidencia uma indepen-
dência no comportamento do Nb e Zr em relação ãque1e el-emento. É

lÍcito assim concLuir que, enquanto provavelmente nos termos mais
máficos o nióbio e o zircônio sr-¡bstituem o titãnio, nas rochas
mais evoluÍdas esses elementos, e especialmente o zircônio, mos-
tram leve enriquecimento, chegando a constituir seus mineraÍs pró-
prios, caracterÍsticos das variedades agpaÍticas.

Os teores desses elementos detectados na amostra de carbo-
natito são semelhantes aos já obtidos por Scheibe Ã979) para os
demais carbonatitos da Fazenoa Varela, guando médias menores qr¡e
a abundância mr¡ndial dos carbonatitos foram i.nterpretadas como

devidas a uma cristalização mais tardia dos termos estudados, já
gue o pirocloro e talvez outras fases ta¡nbém contendo zircônio
seriam mais abundantes nas fases iniciaÍs do fracionamento carbo-
natÍ ti co.

ltrío e ter,?as ra?as: Lantâ,nío e Itánbi.o

Os estudos geoguÍmicos de detalhe efetuados em complexos
alcalinos e carbonatÍticos têm evidenciado um enriquecimento pro-
gressivo nos teores de terras raras desde as rochas maj-s básicas

- 
olivina nefelinitos 

- 
até as mais evoluÍdas, da famÍlia dos

fonolitos; esse enriquecimento atinge seu máximo na fase carbona-
Èítica, e particularn¡ente nos últimos estádios de formação dessas
rochas. Assinala-se, ainda, güê a relação entre as terras raras
leves (La-Eu) e as pesadas (Gd-Lu, + Y) aumenta também desde os
termos maÍs básicos até os mais leucocráticos.

Para C"erasimovskii (L974) , que esÈudou principalmente as



ocorrências da União Soviética, os conteúdos de terras raras nes
nefelÍna sienitos variam dentro de faixas amplas (50 a mais de

10000 ppm) r com forte predomÍnio das terras raras leves em rela-
ção ås pesadas. Os minerais prj-nci.pais concentradores de terras
raras nos nefelina sienj-tos agpaÍticos são os minerais que con-
têm tanto Ca como Na, especialmente eudiaU-ta, rinkit,a, rínkoli-
tâ, steenstruplna, loparita, etc.; un acúmulo das terras raras trE-
sadas ,é registr'ado na eudialita. Nos nefelina sienj-tos rniasquÍ-
ticos, as terras raras se concentram nos minerais portadores de

Câ, especialmente tÍtanj-ta e apatita.

Discutindo a distribuição das terras raras nos carbonatitos
da Fazenda Varela, Scheibe e Formoso (L982) concluÍram que a

concentração das terras raras nessas rochas é muito alta em rela-
ção aos condritos, à mé¿ia na crosta e mesmo à ¿e outros carbona-
titos, com grande concentração dos lantanÍdeos leves para os pe-
sados. Esses altos teores absoluto e relativo de lantanÍdeos Ie-
ves, em adição às demaj-s caracterÍsticas mineraLógicas e geoquÍ-
mj-cas da ocorrência investj-gada, indicariam, segundo os mesmos arF

tores, güê esses carbonatitos representan estádios fÍnais de um

processo de fracionamento durante a fase carbonatíticar Fêforçan-
do a possibilidade de existência de carbonatj-tos represent,ativos
das fases j-niciais dessa diferenciação no complexo alcalino de

Lages.

A determinação de terras raras por espectrografj-a de emis-
são, técnica utilizada para as anostras em questãor não supre as

necessidades de um estudo detalhado do comportam.ento geoquÍmico
desses elementos, uma vez que os limites d.e sensibilidade são de-
maslado elevados. As tentativas de modelamento geoquÍmico recor-
rendo a coeficientes de partição mineral,/IÍquído, por outro lado,
apófam-se necessariamente em determinações precisas tanto em ro-
cha total como em minerais índividualizados.

Os dados até agora obtidos para as rochas de Lages, com ex-
ceção parcial dos carbonatitos, em gue a maioria dos teores é men-

suráveI mesmo pelo método empregado, são portanto insuficientes
para uma discussão em detalhe. Os teores medidos de Ítrio, lan-
tãnio e itérbior no entanto, permitem algumas considerações.

Os maiores valores oe Y são verificados nas rochas ultra-
básicas alcalinas e nas brechas, situando-se pouco acima do limi-
te de 10 ppm para os nefelina sienitos porfirÍticos, e caindo a-
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baixo desse valor para a maioria dos fonolitos porfirÍticos e fo-
nolitos (Tabel-a 19). O Yb acompanha claramente essa tendêncta,
embora já para os nefelina sienitos porfirÍticos os valores se

posic.ionem abaixo do limite de 1 ppn.

Já o lantânio apresenta valores passíveis de serem medidos

na grande maioria das amostras, apesaf do limite elevado de 30

ppm do método analÍtico. Seu comportamento está evidenciado na

Figura 20, em que se notar âo contrário do que seria esperado ten-
do em vÍsta as informações da bibliografia, uma tendência e de-

cLinar dos termos mais básicos para os mais evoluÍdos, onde se

situam os menores valores; alguns dos fonolitos, contudo, fogem

a essa tendência, reunj.ndo valores relativamente elevados.

Um diagïËrma La vs Y (Fig. 27) confirma essas observações,
mostrando que existe mesmo correlação positiva entre o ÍÈrio e

o lant,ânio, com a maioria das amostras se colocando nas proximl-
dades da linha correspondenÈe à retação La/Y = 4¡ apenas o anal-
cita traquito, três amostras de fonolito e um fonolito porfiríti-
co fogem nitídamente a essa correlação, com enriquecimento do

Iantânio em proporção bem mais elevada do que o Ítrio, strbindo a

relação para valores superiores a 8. Essa situação poderia ser
mod.ificada, já que diversas amostras corn teores de Y < 10 pPm po-
dem estar na realidade deslocadas bem mais para a esquerda no

diagrama.

A julgar pelos dados disponíveis, as roctras com maior con*

teúdo t-otal de terras raras, exceto os carbonatitos, seriam os

nefeU-nitos, olivina me1Ílititos, o olivina melteígito e as bre-
chas; alguns nefelina sienitos porfÍrítioos se situaria¡n em posi-

ção intermediárla, e somente poucas amostras dos termos mais di-
ferenciados 

- 
analcita traquito 20, fonolitos 16, 24 e 25 e

fonolito porfirÍtico 6 
- 

demonstram enriquecim.ento preferencial
do lantãnio bem acentuado.

Aparentemente, de modo geral as terras raras esÈão substi-
tuindo o Ca nos minerais normalmente portadores deste elemento

apatita, titanita, clinopiroxênios 
- 

e apenas nas variedades

leucocráticas referidas assumem alguma Ímportância minerais por-
tadOres preferencialmente das terras raras leves, cOm seu raiO
iônico maior.
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FLúor,, CLot,o, Enroft'e

O flúor aparece com teores entre 500 a 1000 ppm junto às

rochas ultrabásicas alcalinas, as brechas e a maioría dos nefeli-
na sienitos porfirÍticos, mas apresenta variação ben maior de

concentração nos fonolitos porfirÍticos e especialmente nos fono-
litos, em que atinge valores da ordem de 2000 Ppm (fig. 28).

Esse elemento se apresenta com teores relatj-vamente eleva-
dos nas flogopitas estudadas (entre 0,46 e 2,72t¡ Tabela l.2) e

pode também estar presente na estrutura das apatitas, acessõrio
comum nas rochas ultrabásicas, brechas e nefelÍna sienitos porfi-
rÍticos. Nos termos mais evoluÍdos, registrou-se a ocoruêncÍa de

fluorita e de criolita, além de alguns silicatos de metais raros,
já citados, güe aomitem o ftüor em sua est'rutura.

O cloro mostra comportamento aj-nda mais marcado, de vez que

teores expressivos só são exibidos por uma amostra dentre as uI-
trabásicas alcalinas (olivina melilitito 12) t enquanto a maiorÍa
dos nefelína sienitos porfirÍticos e fonolitos Porfirfticos tem

teores na faixa entre IOO0 e 2000 PPm, e cinco arnost'ras de fono-
Lito possuelrr conteúdo da ordem de 2500 ppm (fig.28). De modo ge-

ra1, essas annostras com altos teores de cloro contêm sodallta,
princj-pal mineral portador desse elemento nas rochas pesquisadas.

Contribuição acessória é também devida ã eudalita ou alguma can-

crinita eventualmente p::esente. O teor da ordem de 1300 PPmr ob-

tido na amostra 12, pode eventualmente estar relacionado ã pre-
sença de mais de 3Ot de flogopita nessa rocha, cuja granularida-
de grossa sugere manutenção de pressão de volâteis relatirramente
elevada durante o processo de cristalização-

O enxofre apresenta comportamento ínicialmente ml¡ito selrte-

thante ao dos elementos acima, com valores baixos nos termos ini-
ciais (ã exceção, mais una vez, do olivÍna melilitito 12 e em

parte do 21) e aumentando até a maioria dos fonolitos porfirÍti-
cos (r'ig. 2Ð¡ em todos os fonolitos, contudo, o teor é muito

baixo, evidenciando uma incompat,ibilidade desse elemento com as

condições de formação destas rochas.

para fins de cálculo da composição normativa, foÍ atribuÍ-
do um valor constante ao S , 9Uê estaria nas rochas na forma de

sulfeto (principalmente pirita) e o remanescente, calculado Para
SO;, computado no cálculo como anidrita; sua presença nos felds-
patóides do grupo da sodalita não foi detectada em testes quali-
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tatLvos com a mlcrossonda eletrônica.
, Nos carbonatltos da Fazenda Varela, Schelbe (1979) regis-

t,rou concentrações de SOg até da ordem de lTrlt coincfdindo com

valores muito altos de bárfo: a barfta chega a ser constltufnte
esgencÍal dessas rochas, Índ:lcando sua cristallzação tardfa, con-
fo¡me já acentuado anteriormente.



CAPÎTULO 7

GEOCRONOLOGTA E RELAçõES rSOTÓPTCAS

O trabalho de Amaral eú aL, (L967) constituiu um marco im-
portante no estudo das rochas aLcalinas do Brasil pelo método K/
Ar, e a maior parte dos dados obtidos posteriormente constou da

compilação efetuada por Ulbrich e Gomes (198I).

Observa-se que enquanto o primeiro trabalho utilizava um

conceito de "idade preferida" para cada maciço, o segundo dava

ênfase à possÍvel duração do magmatj.smo em cada complexo ou grupo
de ocorrências, cj-tando especificamente os casos de Poços de Cal-
das, do cinturão costeiro São Paulo-Rio de Janeiro e das ilhas
brasileiras. Segundo Ulbrich e Gomes (1981), haverj-a razões para
crer que Poços de Caldas se teria alojado durante um intervalo
mÍnimo de 20 Ma; os maciços costeiros de São Paulo e Rio de Ja-
neiro terianr, idades de 80 a 53 Ma; e as ocorrências em ilhas bra-
sileiras indicariam que o magrmatismo alcalino iniciado há cerca
de 50 Ma nos Abrolhos poderia estar ainda atuante no Oceano A-
t.lântico, com um intervalo de 20 Mê, por exemplo, apenas para
Fernando de Noronha.

Os primeiros dados com base em isócronas Rbr/Sr referiran-se
aos nefelina sienitos de Poços de Caldas, tendo sido divulgados
por KawashiLa et aL. (1984): foram ali obtidas isócronas de

Slrg t 2,8 lvla e de 86,3 J 6 Ma para nefelina sienitos miasquÍti-
cos e para corpos lujaurÍtico-chibiníticos (agpaíticos) neles
intrusivos, respectivamente, enqu¿rnto as idades X/Ar difundidas
na U-teratura davam 80 e 60 Ma para esses dois tipos de rochas.
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Ulbrich (1984), em função desses dados isocrônicos e por
analogia com os intervalos de formação dos vulcões hawaiianos e

de grandes caldeiras riolíticas-andesÍticas 
- 

que não ultrapas-
sariam os 2 Ma 

- 
adniti-u que a colocação do maciço de Poços de

Caldas teria ocorrido num intervalo de tempo muito menor que o

sugerido pelas datações K/er, afirmando gue provavelmente o pe-
rÍodo de atividade magmática não foi além de alguns poucos mi-
Ihões de anos. Com base também no forte hidrotermalismo existen-
t€, tanto Ulbrich (1984) como Kawashita et aL. (1984), propuseram

que as idades K/Ar não representariam idades de cristalização
dessas rochas, mas eventos térmicos posteriores.

Os dados geocronológicos disponÍveis sobre o Distrito Alca-
lino de Lages à época do inÍcio do presente trabalho consistiam
de determinações K/Ar devi-das a Amaral ¿t aL. (1967) e a trabalho
inédito de Teixeira (1969) sobre amostras coletadas com L. de

Loczy.

As amostras datadas por Amaral et aL. (1967) eram de rochas

então denominadas de "albita nefelina sienitos" e coletadas, se-
gundo se depreende da Figura 4 do referido trabalho, nas serras
do Cadeado (SPK I85) e do Tributo (SPK 186 e 231). As caracterÍs-
ticas consta¡¡tes da descrição sumárj-a dessas amostras correspon-
dem aos tipos descritos no CapÍtulo 4 como fonolitos, considerada
a granulação muito fina da matriz e o caráter poiquilÍtico dos

cristais de egirina, güê não representam, portanto, fenocristais
verdadeiros. Sobre as variedades tratadas por Teixeira (1969),

sabe-se apenas que seriam duas amostras de fonolitor com determi-
nação em rocha total, e uma amostra de fonolito porfirÍtico, com

determinação em feldspato pot,ássico. Os d.ados referentes a essas

seis amostras foram recalculados, empregando-se as constantes a-
tualmente em uso no Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP

(CPGeo) , e constam da Tabela 20.

Scheibe et aL. (1985) resumiram as evidências de campo ti-
das como relevantes para um posicj-onamento estratigráfico tanto
em relação ås demais litologias regionais como das diversas ro-
chas alcalinas entre si. Essas evidências, em grande maioria æns-

tantes do CapÍtulo 3 e do mapa geotógioo na escala 1:100.000 ane-

xo ao presente trabalho, tornam claro que as alcalinas são maj-s

jovens que as rochas sedímentares gondwânÍcas e que os basaltos
e diabásios da Serra Geral.

No entanto, por estarem separadas por largos tratos de ma-
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terial sedimentar encaixante, são raros os contatos diretos entre
as ocorrências dos diversos tipos de alcalinas. Na porção orien-
tal da área de concentração dos nefelÍna sienitos porfÍrÍtj-cos do
Cerro Alto de Cima 

- 
que podem representar eventualmente numero-

sos corpos de rocha, já que os afloramentos são descontÍnuos
ocorre um corpo de natureza fonolÍtica (am. 10) com textura e

mineralogia rnuito semelhante à dos fonolitos das serras do Cadea-
do e da Chapada, e que é interpretado como cortando os nefelina
sj-enltos porfirÍticos. Na brecha de chaminé do Cerro Alto de Bai-
xo (IV) foram encontrados, além de abundantes fragmentos das ro-
chas sedimentares encaixantes, dois xenólitos de nefel"ina sieni-
tos porfirÍticos, parcialmente alterados, e vários fragmentos de

carbonatito branco, com apatita primáriai essa brecha seria, por-
tanto, de fase tardia do processo.

Nesse contexto, a realização de determinações de idades ab-
solut,as K/Ar dos diversos tipos petrográficos vj-saria não apenas
a confirmação de uma "ldade preferida" para o complexo, permitin-
do sua correlação com as demais ocorrências alcalinas brasileiras
(e africanas), mas principalmente a obtenção de dados sobre a i-
dade relatj-va das varledades estudadas e sobre a duração total
dos eventos formadores de rochas no Distrito Alcalino de Lages.As
determinações de idades absolutas por isócronas Rb/Sr serviriam
ã confirmação desses resultados ou a evidencj-ar a atuação de e-
ventos posteriores, capazes de alterar os valores K/Ar sem afetar

97 ¡gt86 configurada ã épo-substancialmente a relação isotópica Sr"
ca de cristalizaçáo da rocha. A essa relação, por outro lador êfi-
presta-se geralmente grande significado petrogenético, conforme
se discute mais adiante.

7.I. Resultados K/Ar

Na Tabela 20 são apresentados, juntamente com as seis de-
termj-nações anteriormente disponÍveis, doze novos resultados de

datações K/Ar realizadas no Centro de Pesquisas Geocronológicas
da USP (CPGeo). Esses dados foram difundidos em caráter prelimi-
nar por scheibe et aL. (1985) , que divulgaram também um histograma
das ldades obtj.das, inclusive nos estudos anteriores, com indÍ-
cação do tipo de rocha correspondente (Fig. 29).

Conforme se verifica, estão representados nessa anostragem
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os principais tipos petrográficos descritos no distrito, ä exce-

ção do carbonatito e dos analcita traquitos. O baixo teor de po-
tássio em rocha total e a ausência de flogopita ou biotita, even-
tualmente separáveI por método mecânico, exigiriam tratamento
especi.al para a datação do carbonatito; e dos analcita traquitos
não foram coletadas amostras suficientemente frescas e isentas
de amÍgdalas (contendo hidrocarbonetos) para viabilizar datações
com grau de confiabilidade aceitáve1.

As .idades das amostras investigadas situam-se entre um má-

ximo de 78,3 e um mÍnimo de 62,9 Ma. A amostra (-CAB, constituída
por nrica da brecha do Cerro Alto de Baixo (IV), que contém frag-
mentos dos nefelina sj-enitos porfiríticos e de carbonatitos, pos-
suj. idade anömala de 107,0 Ma. A amostra utj-lizada foi escolhida
manualmente no afloramento, una vez que ocorre em placas centi-
métricas, e exibe cor verde a verrle azulada muito intensa, com

muit.as lamelas quase opacas ao microscópio petrogrático e granrle
número de inch¡sões. O teor de potássio detectado na análise quÍ-
mica foi de apenas 2,22, também indicativo de avançado grau de

alteração.

Nova separação foi feita, empregando-se desta vez apenas
placas finas da matriz da mesma brecha (am. K-CAB-I) , de uma flo-
gopita de coloração casÈanho claro a creme, muito IÍmpida no mi-
croscópio petrográfico, obtendo-se idade de 69,4 Ma, esta mais
coerente com as demais riatações processadas na região e com a

própria Ídade relativa oa brecha, evidenciada pelos fragmentos
nela contidos.

Com base nesses dados, Scheibe et aL. (1985) concluÍram que

a idade de L07,0 Ma para o espécime K-CAB carece de sigrnificado
geológico, devendo portanto ser desprezada.

Em trabalho que abrangeu intrusões alcalinas nas regiões
central e orÍentaL dos Estados Unidos, comparáve1 talvez ao de

Amaral eú aL. (1967) para o Brasil, Zartman et aL, (L967) verifi-
caram anomalias semelhantes ac' reunir para fenocristais centimé-
tricos de flogopita de diques de peridotitos kimberlÍticos dos

est,ados da Pensilvânia e de Nova rorque idades x/ar maiores do

que as que poderiam ser inferidas das relações estratigrã.ficas.Na-
quele casor os teores de potássio das micas eram muitos altos, e

a idade anôma1a foi portanto atribuÍda a um excesso de argõnio
radiogênj-co nos fenocrj-stais ao tempo do alojamento da rocha.
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.Amostras de biotita fina, obtldas por trituração da rocha
intrusiva, foram datadas por Zartman et aL. (L967) e apresentaram
idade muito menor, compatÍveI com a posição est,ratigráfica e com
idades nat,urais Rbr/Sr determinadas para as mesmas amostras ou ou-
tras sinrilares. Em estudo recente e detalhado, Basu ¿ú aL. (1994)
reestudaram muit,aé dessas ocorrências, evitando o emprego d.os fe-
nocristais de flogopita, e chegaram a resultados semelhantes aos
de Zartman et aL. (1967) para a maioria das micas finas dos kim-
berlitos (- 143 Ma).

¿ Nos dois estudos, oS autores interpretaram o excesso de ar-
gônio radiogênico bomo sugestivo de que ou as flogopitas seriam
xenocrj-staÍs nos kÍmberlitos, com a sua idade refletj-ndo uma ida-
de residual de algum material precursor do gual a mica foi deri-
vada mas näo desgaseificada, oü resultarianr de uma pressão exter-
na parcial de argônio que teria forçado este gás a penetrar na
n¡-ica ao tempo de sua formação. Enquanto a primeira hipótese se
mostraria compatÍvel com uma origem dos kimberlitos em doj-s está-
dios, conforme proposto por Davidson (1964 t apud, Zartman, 1967)
para kimberlitos da provÍncia de Yakutia, a segunda indicaria a
presença de argônio radj-ogênio no manto ou na crosta inferior, o
que terj-a importantes implicações tanto para a geocronologia como
para os esÈudos da composição interna da terra e seu processo de
desgasei fi cação.

A datação de 107 Ma para a amostra K-CAB, ainda que não
rePresentativa da idade de alojamento dessa brecha, poderia por-
tanto apontar para um desses dois importantes significados geo16-
gicos, conguanto deponham contra isso seu avançado grau de alte-
ração e o fato de que outras amost,ras de fenocristais (xenocris-
tais?) de flogopita datados na região (brechas rr, xrr I xvrr e
kinberlito Janjão, XIII) exj-bem idades grosso modo coerentes com
a respectiva posição estratigráfica e com as demais ocorrêncj-as
de rochas aÌcalinas regionais. A influência de um possÍveI peque-
no excesso de Ar radiogênico, aumentando de alguns poucos nuilhões
de anos a idade obtida para algumas dessas amostras, não pode no
entanto ser totalment,e descartada.

No hist,ograma reunindo as idades
(Fig. 29 ¡ excetuando-se K-CAB) , nota-se
compreende a faixa entre 65 e 75 Ma: a

se em torno dos 70 Ma, enquanto Amaral

K/Ar até agora disponÍveis
que a maior concentração

moda dessas idades situa-
et aL. (1967) atribuÍram



ao complexo uma idade preferencial de 65 Ma. O cátculo das idades
por novas constantes é, pelo menos ent parter responsável por essa

discrepãncia, relati-vamente pequena à vista do volume bem maiorè
dados atualmente existentes. O intervalo total entre as datações
K/Ar é, de 15 Ma, faixa que pode ser ampliada ou dimÍnuÍda, se æn-

siderados os erros da ordem de 2 a 6 Ma dessas datações.

As idades mais ant,Ígas são devidas aos fonolitos porfirÍti-
cos e nefel-ina sienitos porfirÍticos, enguanto os fonolitos co-
brem preferencial.mente o intervalo 65-70 l{ä, e só subsidiariamen-
te o de 70 a 75 Ma 

- 
onde se situa a maioria das brechas dle cha-

miné. As duas idades mais recentes referem-se ao olivina melili-
tito (am. 12) e ao kimberlito Janjão (am. XIII) .

7.2. Resultados Rb/Sr

A princÍpio, foram selecj-onados doÍs corpos de rocha alca-
lina para as deterninações Rb,/sr: o dos nefelina sienitos porfi-
ríticos do Cerro AIto de Clma e o dos fonolitos da Chapada.

As amost,ras do nefelina sienito porfirÍtico contêm teores
de estrôncio entre 2500 e 4300 ppmr e concentrações de rubÍd.io
da ordem de 1OO ppm, disso resulÈando razões Rb/Sr da ordem de

Or03, altamente desfavoráveis para a utilização em diagranas iso-
crônicos, mas que permitem a obtenção de razões praticamente ini-
ciais st87 /st86. os dados coligidos para duas amostras desse gru-
pamento, valendo-se de determinações em fluorescência de raios
X, constam da Tabela 2I.

Jå os fonolitos acham-se enriquecidos em rubÍdio e forte-
mente empobrecidos em estrôncio, com teores da ordem de 200 e de

30 a lOO ppmr respectÍvamente, levando a razões entre 2 e 9¡ uma

amostra com textura mais grossa, classifÍcada como fonolito por-
firÍtico, mas tambén coletada na serra da Chapada (LA-23G' arn.

23), possui caracterÍsticas geoquÍmicas intermediárÍas enÈre os

fonolitos e os fonolitos porfirÍticos (ver CapÍtuto 6) e seus æn-

teúdos pouco maiores de estrôncio propiciam um ponto mais próximo

da origem, com sua relação da ordem de 0r8.

Nesses fonolitos, as determinações dos teores de Rb e Sr

foram feítas por diluição isot,ópica, em virtude da baíxa concen-

tração desses elementos, excluÍdos os espéctnes LA-Z6 e LA-25lrcu-



TABELA 21

Dados anarÍticos Rbr/sr em nefelina sienitos porfirÍticos
total) em Lages, SC

N9 LÀB
(SPR)

56 38

56 39

N9 CAMPO

LÀ-O 8

LA-O9G

N9 LAB N9 CAIVTPO LITOLOGIA
(SPR)

5633 LA-24 Fonolito
5634 III-13-A Fonolito
5635 LA-23G Fon. porf.
5636 LA-25c Fonotito
5637 LA-26c Fonolito
64L9 LA-26 Fonolito
6420 LA-254 Fonolito

* Determinações por Fluor.escência

LTTOLOGTA

Ne-Sienito porf.
Ne-Sienito porf.

Rb
(ppm)

204,5
r88,0
164,2
2L6,7
203,7
2L4,Lt,
233,3*

de raios

e em fonolitos

Rb
(ppm)

r13,0
82 tA

Sr
(ppm)

23,6
76,L

2L2,6
44 ,4
26 r2
22 r0
34, 3

x.

Sr
(ppm)

3782,A

2572,A

n¡87rzsr86 , r87 ¡gt\e

da Serra da Chapada (Rocha

sr877"86

25,J.5

7,15
2,23

L4,L4
22 r59
28,24
L9,73

1

I
I
t
t
t
+

0 ,7I
0,20
0 ,06
0 ,40
0,64
0 ,80
0 ,56

L

0 ,7052 :
J-0,7056 :

0 ,7335
0,'7L4r
0,7080
0 ,7239
0,7299
0,734L
0,7305

t
1

t
t
t
t
t

0,0011
0,0008
0,0016
0 ,0025
0 ,0012
0,0044
0,0004

0,0013
0,0014

Idade convencional
para razão inicial
0 ,706: (Ma. )

I76,9: 6,7
79 ,7 ! zt,z

I89,1 :
I74,5 :
I69,9 :
t87,7:

16 ,1
716

L2,3
717

F\¡
P
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jo teor de rubÍdio foi dosado por fluorescência de raios X, com

tr¡bo de molibdênio. Os dados isotópícos foram obtidos no CPCeo an-
teriorment,e ã instaLação do atual esguema de processannento de da-
dos "on line" (KawashíLa et aL., s/d) , å exceção dos relativos às

duas amostras acima cÍtadas. Os resultados analÍticos e isotópi-
cos, com Ídades convencionais para cada amostra, integram a Tabe-
la 21 e serviram ã construção de diagrama isocrõnico (Flg. 30)

com MSVüD = 2,L, considerado satisfatório para a definição de uma

isócrona com i-dade de gZt O uae uma razão iniclal de 017060 t
010015, concordante, dentro do erro analÍtico, com as razões de

0,7052 e 0,7056 t O,OO14 determinadas para os nefelina sienitos
porfiríticos de Cerro AIto de Cima.

É interessante observar que a supressão do ponto referente
ã amosLra LA-23G, que reúne caracterÍsticas petrográficas e geo-
quÍnrj-cas algo diferentes das demais, resultaria numa isõcrona com

idade de S1 I I Ma e razá,o inicÍa1 de 017063 J 0'OO2O, ou seja,
praticamente coincidente com a utilizada, exceto pelas maiores
faíxas de erro, sugeridas também por uma MSI^ID = 216.

Cabe aqui discutir a idade isocrônica de 82 ! 6 Ma, maior
que as fornecidas pelo nétodo x/er, estas situadas na faixa entre
62,9 e 78,3 Ma para todas as petrografias do complexo.

Ent,re os fonolitos, a idade de 74,2 IvIa foi obtida por Tei-
xeÍra (1969), euê, no entanto, não esclarece a procedência e se-
quer a descrição petrográfica da amostra, tornando portanto sua
caracterização duvidosat jâ a a¡nostra LA-24 foi coletada na Ser-
ra da Chapada, e exi-be idade de 73rB t 2 Ma, enquanto as demais

idades de fonolitos se sit.uam numa faixa entre 65 ,l ! 2 ,9 e 69 ,I
1 3,2, inclusive LA-L0, interpretada como intrusiva nos nefelina
sienÍtos porfirÍticos do Cerro AIto de Cima.

o caráter agpaÍtico dos fonoU-tos, em contraposição ao qui-
mj-smo e mj-neralogia miasquÍticos dos nefelina sienitos porfirÍti-
cos, foi ressaltado nos capítulos anteriores e é tomado por SdreiJre

et aL. (1985), tambê¡n por analogia com outros complexos descritos
na literatura (e.g. SØrensen, 1960; Ulbrich, 1984) como evidência
adicional de que os fonolitos se formaram após os nefelina sieni-
tos porfirÍtÍcos.

Dessa formar oü a lsócrona obtida fornece uma idad.e algo
exagerada para os fonolitos ou as j-dades x/xr são menores que a

do alojamento dessas rochas, e representam algum tipo de fenôrne-



Sr 87

Sr 86

o.750
LA-26 G LA-26

LA-25 G

Flg. 30 Dlagrama isocrônico de rocha total dos fonolLtos da S.
da chapada, Lages, sc. os retânguros representam os erros eonsi,
derados para o cáIculo.



no posterior a esse processo.

As amostras empregadas para construção do diagrama j-socrô-
nico (FÍ9. 30) foram todas coletadas no maciço da Ctrapad.a, mas
não se pode afirmarr êur função da distãncia entre os pont.os de
amostragem e ainda mais considerando as caracterÍsticas apontadas
de LA-23G, que pertençam a um único corpo ígneo; a isócrona deve
pois ser tomada como de referência e não cono uma isócrona verda-
deira, est,a de maior significado em termos de datação.

Ainda, examinando a Tabela 2r constat.a-se, corno já se evi-
dencia tambêm na Figura 30, que os pontos relativos ã amostra
25 (LA-z5G e LA-z5A) correspondem ãs idades convencj,onais mais
elevadas, de 8911 J 1611 e de g7,4 j 7,7 Nra, esta últina sendo a
única totalmente discrepante, consideradas as faixas de erro, da
datação K/Ar de 72,8! 2 Ma para a amosxra 24. como não é prová-
vel a existêncj-a de um grande intervalo de tempo entre o aloja-
mento da amostra 25 e o das demais rochas do maciço da Chapada,
aventa-se a hipótese de que a sua razáo inicial pudesse ser maas
elevada, apesar da grande serrelhança petrográfica e geoguÍmicaen-
tre as amostras 24, zs e 26 (ver capÍtulo 6, Tabelas lg e 19) .

As demais datações K/Ar disponÍveis para fonolitos de Lages
referem-se, pelo menos no caso de A¡narar et aL. (1967), aos ma-
ciços do Tributo e do Cadeado; a elaboração de um estudo isotópi-
co dessas ocorrências pelo método Rb,/Sr seria de grande interes-
s€, para comparação com os resultados obtidos no caso da Serra da
Chapada, e poderj-a vir a confirmar uma época um pouco posterior de

alojamento para esses maclços, dentro do Distrito A1ca1ino de La-
ges.

As ocorrências do kinberlito Janjão (xttt) e do olivina me-
lilitito 12, por sua vezt exibem datações x/Ar euê, caso corres-
pondam à idade real de arojamento, atestariam uma duração dos
eventos de formação de rochas alcalinas em Lages da ordem de pelo
menos 10 Ma. NÍelsen (1980), estudando o complexo de Gardiner, Dâ
Groenlãndia, considerou a cristali zaçáo dos melilititos como pré-
via à formação de lÍquidos imiscíveis cujo fracionamento daria o-
rigem ãs rochas alcal-inas leucocráticas e aos carbonatitos. Uma

idade mais jovem do olivina meh-litito Iz representaria neste ca-
so um surto magmático distinto dos que deram origem ãs demais o-
corrências de rochas alcalinas do complexo.

uma vez que se conta com apenas uma isócrona de referência
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Rb,/ para o complexo de Lages, fica rinitada a possj-biridade de
se tecerem considerações semelhantes ãs efetuadas por urbrich
(1984) e por Kawashita et aL, (lg4), mas é interessante anotar,
em contraposição ao ponto de vista desses autores, outros exem-
pros de diferenças de idades dentro de um mesmo comprexo, como as
assinaladas por Rr:berti (1994), que admitiu um intervalo da ordem
de 25 Ma para as manifestações alcalinas do maciço do Banhadão,
PR; ou por Bellon et al. (L972) para o maciço alcalino do Cantal,
na França, visto como ativo entre 2r e 3rg Ma; ou ainda por Le
Bas (1977, Apêndice 1) para o complexo alcalino do Monte Homar rro
Kenya ocidental, com cerca d.e 25 Km de diâmetro e cujos carbona-
tltos, olivina mililititos e nefelinitos fonolÍticos se terlam
formado, nessa ord,em, enÈre 12 e 1r3 Ma. Nesses dois últimos ca_
sos, as datações K/Ar são correlacionadas com evidências fossilí-
tlcas e/ou morfológicasr Çuê thes conferem maior confiabj.lidade.

7.3. Relações isotóp1cas

^ B7 - 86br, 5?

os dados relativos a razões iniciais sr877sr86 p.r. rochas
de Lages são rel_ativamente limitados, e mostram até o momento
concordåncia dentro do erro experimental; além dos valores de
0,7052 j 0r0or3 e 0,7056 J oroor4 obtidos para os neferlna s*eni-
tos porfirÍticos do cerro Alto de cima (Tabela 21) e da razão i-
nj'cial de o,7060 t orool5 indj.cada pero diagrama lsocrônj-co dos
fonol-itos da chapada (Fig. 30) r scheibe (rg7g) reportou uma razão
inicial de o'7059 t 0r009, determinada por K. Kwashita para uma
élmostra de carbonatito da Fazenda varela. Na mesma ocasião foi
determinada, ainda segundo scheibe (rg7g), a razão isotópica de
0,7064 ! 0,0007 para uma amostra de carbonatito de enJ.tft:orfs, sc.

Para powel e Belr (Lg74), razões iniciais sr87,zsr86 entre
0,702 e 0 1706 para rochas alcalinas seriam indicativas de origem
no manto. Kawashita et aL. (1994) verificaram razões iniciais da
ordem de 0t705 para nefeli-na sienitos de poços de cardas, tanto
miasquÍti-cos como agpaÍticos, e consi-deraram-nas sugestivas de
gue os ma9mas desse distrito se orÍginaram direta ou indlretamen-
te no manto.

Derrames contrnentais de basaltos da Bacia do paraná no
sul de santa catarina foram divididos por Mantovani et aL. (r9g5)
em HTP (altos Èeores de fósforo e titânio) e LpT (baixos teores
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de fósforo e titânio). o primeiro desses grupos exibe razões sr87/
st86 entre 01705 e 0,706, e segundo os autores cj-tados mostra to-
das as caracterÍsticas de lÍquidos derj-vados do manto, por graus
varÍáveis de fusão parci-al, sem quatquer evidêncÍa de contamina-
ção crustal. Mesmo entre os basaltos LPT os termos mais básicos,
cujas razões isotópicas varianr¡ entre 0,70'r e 0,709, seriam derí-
vados do rnanto superior, heterogôneo, subjacente ã litosfera con-
tinental.

As razões isotópicas st87,zsr86 até o momento disponÍveis pæ
ra as rochas de Lages podem portanto ser consideradas totalmente
compatÍveis com uma origem mantélica subcontinental, sem evidên-
cias de contaminação crustal. A idade anômata obtida para a amos-
tra 25, de fonolito agpaÍtico, pode no entanto significar 

- 
res-

salvadas pc'ssÍveis imprecisões analÍticas de grande importância
consid,erados os baixos teores de Sr envolvidos 

- 
una razão ini-

cial bem mais elevada, cuja ínterpretação deverá ser feita ã luz
de outros dados.

B1axland aú aL. (1976) observaram diferenças sigmificativas
entre as razões iniciais de augit,a sienitos (- 01703) e de rochas
agrpaÍticas (- 0r710) de llÍrnaussaq, e são partidários de que es-
sa! diferenças poderiam ser devidas a uma lixiviação seletj-va de
st87 radiogênico das posições estruturais maiores do Rb nos mine-
rais potássicos das rochas encaj-xantes pero magma agpaÍtico, al-
ta¡nente reatj-vo. A hipótese de assirnilação simples de material
crustal seria descartável, pois teria o efeito de mod.ificar tod.as
as demais caracterÍsticas d.esse ¡nagma.

De Paolo (1981) desenvolveu uma sisÈemåtica para o cålculo
da evolução isoÈópica e dos elementos traços numa câmara magmáti-
ca afetada simulÈ,aneamente por crj-stalização fracionada e por as-
similação das encaixantes, concluindo que o emprego de modelos
mais sofisticados que os binários adotados geralmente pode ser
necessário para se obter uma utilização mais adequada das varia-
ções observadas nas rochas Ígneas para a interpreÈação de sua pe-
trogênese. Dentro desse enfoque, Downes (1984), por exemplo, ad-
mitiu que as séries magmáticas alcalinas do vulcão Cantal, que se
gundo ele se teriam formado no espaço de cerca de I Ma, embora te-
nham razões isotópicas sr87/sr86 situadas em grande maiorla entre
0r703 e 0,706, são contaminadas por um componente crustal.
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i'anbono e 0æigânio

Scheibe (L979) registrou determinações das relações entre
isótopos estáveis do carbono e do oxigênio (ô cl3t o pDB e o oISt
SMOV), efetuadas por J.R.F. Torguato em treze amostras de carbo-
natitos e rochas associadas da Fazenda Varela (Tabe1a 22 e Fig.
3r).

Os dados referentes aos isótopos de carbono e de oxigênio
tê¡n sido utilizados visando desvelar a origem e as condições de

alojamento dos carbonatitos: Taylor eü aL. (L967) estabeleceram um

campo que seria compatível con uma origem no manto superior; des-
vios apreciáveis desse campo foram interpretados por Deines e

GoId (f973) como relacionados a condições de alojamento em níveis
superiores aos subvulcânicos. Jã Pineau ¿¿ a'l . (L973) atribuíram
a maior parte dos desvios nas relações do oxigênio, sem variação
apreciável nas do carbono, a fenômenos de alteração superficial.

Para Scheibe (L979) os dados isotópicos referentes ãs amos-
tras de sondagens da Fazenda VareIa indicarian um alojamento pelo
menos subvulcânico, enquanto as demais amostras, especialmente
as dos carbonatitos de cor marrom, ricos em óxidos hidratados de

ferro e que apresentam altos valores de 018, teriam sofrido fenô-
menos de atteração posteriores ao processo carbonatÍtico propria-
mente dito.



Amostra

FV- t
FV-14
E\I-24

îv-26
w- 32

FV- 33

LG- t- 3

LG- 1- 4

LG- t- 6

LG- 1- 8

LG- Ì- t0
Lc- l- t2
Lc-1-14
LG-l-15

6Cl3 (PDB )

-2 ,49
- 3,09
- 3,02
-7,L5
-2 ,44

-5 ,27

-4,26
-I,66
-4,38
-4 ,07
'4,30
-4,89
-4 ,27

- não deu

ôol 8 
"zoo t sruow I

-0, 19

L6 ,67
23,9L
rr ,24
L2,43

LL ,44

10,63
2L, 19

8,95
9,74
9,26
9,11

15,41

sás

t78

Rocha

carb. branco, alterado
carb. marrom, alterado
carb. marrom, alterado
brecha de charniné
carb. marrom, parc. altera-
do

carb. branco, c/caLc. re-
crist.
carb. branco, feldspático
carb. marrom, alterado
carb. branco, am. fresca
carb. brancor êrn. fresca
carb. brancor êrm. fresca
carb. brancor êIn. fresca
alteração de rocha, argilosa
arenlto fenitizado

*Det. p/Dr. Joaquim Raul F. Torquato, Inst. FÍsica da UFBa - 1977.
conforme Scherbe, L979 .

TABELA 22

Composição isotópica de carbonatitos e rochas associadas, Fazenda
Varela, Lages, SC*

o,
/æ
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Fig. 3l - Composição isotópica do carbono e oxigênio de carbonatitos e rochas associa-
das, Fazenda Varela, Lages. O carbonatito branco, AIvl sondagem, El idem, AIvl de superff-
cie. carbonatito marrom; + alteração de rocha, LG-1-I4; X brecha de chaminé, frI-26,
1 - média e desvio padrão de Deines a GoId Ã973) ¡ 2 Laacher see (Taylor, L967\ 3 -
AInö (Deines e Gold, op. cit) (adaptado de Scheibe , L979).
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CAPÎTULO

PETROGÊNESE

A petrogênese moderna tem cada vez mais se ut.iLizado de pa-
râmet,ros fÍsicos e quÍmicos das rochas para estabelecer as condi-
ções dos magmas originais, as regiões de onde provêm e os proces-
sos de que resurt,aram as característlcas atuais das rochas.

Estudos detalhados da composição quimica, incluindo elemen-
tos menores e traços e a distribuição dos elementos de terras ra-
ras ' bem como os coeficientes de distribuição dos element,os entre
mj-neral e lÍguido e entre os minerais de uma mesma rocha; deter-
milações geotermomét,ricas; razões isotópÍcas sr86 7sr87, or9 /oL6,
cL3/cr2, Ndl4t,r*utnn, entre outras, também têm sido empregados
neste sentido.

Os trabaLhos realizados até o momento no Distrito ALcalrno
de Lages são neste contexto preliminares; de fato, embora signi-
ficativo, o conjunto de dados de campo e laboratório apresent.ado
nos capÍtulos anteriores não consegue fazer just.iça ã grandeqrJ^an-

tidade de corpos, alguns deles com área aflorante consideráveL
para esse tipo de rochas, nem ã diversidade de tipos litológrcos,
gue abrange fração ponderável do aLentado espectro das rochas al-
calinas, nem ã sof ist,icação do j-nstrumental posto a serviço da
petrologia moderna.

Alguns limites, Do entanto, podem ser estabelecidos, bem

como apontadas sugestões de processos como alternat,ivas a serem
dfscut,idas, aprimoradas ou descartadas em estudos futuros de

maior detalhe; este é o objetivo do presente capÍtulo.
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8. l. Condicionamento tectônlco

chama a atençào o estádro pouco avançado dos processos e-
rosivos atuantes no Distrito Alcalrno de Lages, situando-se a
maioria dos afloramentos arnda ao nível das camadas mais supe-
rrores das rochas gondwânrcas em muttos casos, evidencj-ando tex-
turas no geral bem mars finas do que as comu¡nente descritas na
l:-teratura nacronaL. Essa característica deriva pelo menos empar-
t.e do condicronamenÈo tectônrco do distrito.

8. l. L. Estudos anteriores

A associ.ação entre magrmatismo alcalino e estruturas profun-
das ê reconhecida universarmente (v.g. sfrensen, r974¡ Le Bas,
1977). Para a região meridionaL da Plat.aforma Sul-Americana, Al-
meida (1983) estudou as relações tectônicas dessas rochas,em es-
peclal com a "Reativação hleatdeniana", importante processo dias-
trófico manifest,ado a partir do Jurássrco e caracterizado pela
reativação de antj-gos falhamentos e surgimento de blocos de fa-
Iha, soergulmento de arcos, abatrmento de bacÍas costeiras e a-
centuada subsidência da Bacia do Paraná. A primeira fase princi-
PaI do vulcanj-smo aLcalino seria contemporânea ao vulcalismo ba-
sáltico toLeítrco com seus derlvados ácidos, entre o JurássicoSu-
perior e o cretáceo rnferior, e a segunda, do cretãceo superior.
Os fenômenos citados têm coincidências espaciais e cronológicas
com a abertura do Atlântico Sul, constj-tuindo-se cert,amente, se-
gundo o mesmo autorr êrrt reflexo desse processo.

Ainda para Almeida (1983), uma relação clara das rochas al-
calinas de Santa Catarina com a tectônica regional parece no en-
tanto impossível de ser por ora ident,ificada: a definiç.ão de uma

"ProvÍncia santa catarÍna" de rochas arcalj-nas surge antes por
exclusão, já que se situa entre o Arco de ponta Grossa e a sin-
clinal de Torres, cu3os movimentos opostos deram ensejo ao desen-
volvimento ou ã reativação de fraturamentos profundos, orj-enta-
dos a NW, pelos guais teria ascendido o magma alcalino.

Os estudos mais recentes sobre a tectônica que afetou o
território catarinense têm se limitado, de modo geral, ã faixa
litorânea, de ocorrência das rochas pré-gondwânicas, onde foram
estabelecidos lineamentos tidos cono correspondentes a estrut,uras
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profundas de direção predominante nordeste e que limitariam as
grandes unidades tectônicas do Estado (e.g. Kaul, lggo; silva e
Dias, 1981 a, b; Haralyi et aL., Igg2; Silva, 19g3).

Loczy (1966, 1968) apresentou dados e comentários de inte_
resse sobre a tectônica do centro de Santa Catarj-na, com ênfase
no Domo de Lages, 9üê visj-tou diversas vezes orientando trabalhos
de alunos de geologia do Rio de Janeiro. Esse autor citou deslo-
camentos até de 360 m em falhas constatadas na área do domor o
qual seria resultante de processos tectônicos recorrentes, inclu-
indo arqueamento, subsidência e colapso, erosão e peneplanização
e' por último, rejuvenescimento dos processos vulcânicos. Não es-
caparam a esse autorr pot outro lado, os alinhamentos de rios im-
portantes da região, como o rtajaí oeste, o rtajaÍ do sul e o
tlercÍIio, betn como os grandes falhamentos NlrI que afetam a região
da Serra Geral. Para Loczy (1968), o magmatismo alcalino de Lages
estarj-a geneticamente associado com os falhamentos pós-cretácicos
do bloco suI-brasileiro.

Scheibe (I979) menci-onou o alinhamento de FlorianópoJ_is,des_
crÍto por Asmus (L977) como representando, event,ualmente, o con-
trole estrutural maior para os maciços alcalinos de Anitápolis e
de Lages.

fúlfaro etaL.(1982) acentuaram a import,ância das 1inhas de
fraqueza do embasamento no desenvolvÍment,o da Bacia do paranárem-
prestando grande significado ao conceito de "au1acógenos": calhas
do tipo graben, amplas e com grande persistência no tempo geoló-
gico, acompanhadas ou não por fenômenos vuLcânicos e cujos limi-
tes se refletem na cobertura sediment,ar posterior por grande ali-
nhamentos Nhl-SE no caso dessa Bacia. A evolução da Bacia do para-
ná seria pois governada por fenômenos ao nÍvel do manto superior,
que the conferem carát,er t,ectônico mais enérgico que as demais
bacias brasileiras, resultando caract,erÍsticas semelhantes ãs das
bacias da Plataforma Oeste Siberiana. Nesse contextor âs intru-
sões de Anitápolis e Lagesr êrn Santa Catarina, e as da região c€n-
tro-su1 do Paraguaj- oriental, seriam relacionadas corn o Alinha-
mento do Rio Uruguai, de direção aproximada E-!rl, bem evidenciado
em mapas aeromagnéticos e que representa a cont,j-nuidade no conti-
nente da zona de fratura de Florianópolisr êm int,eração com ali-
nhamentos NE-SW, represent,ando eixos de ruptura da cost,a respon-
sáveis pela formação da Bacia de Santos.

No mapa geológico-estrutural da Bacia do paraná, elaborado



183

por Santos e Saad (1982) e que ilustra também o trabalho de Fú1-
faro et aL. (L992) , observa-se a presença de ali_nhamentos estru_
turais magnét,icos definidos tanto de direção NE-sw como princi-
palmente NVI-SEr Dâ região do Domo de Lages, também atravessada na
direção E-W pelo já mencionado alinhamento do Rio Uruguaj-.

8.I.2. Cs grandes blocos estruturais de Santa Catarina

A persistência das direções de fraqueza precambrianas du-
rante os processos deposicionais da bacia e mesmo após a extrusão
das efuslvas mesoz,óicas está por sua vez bem evidenciada nas i,ma-
gens de radarr D€r escala de r:250.000, que cobrem desde a região
de Lages até o litoral de Santa Catarina.

Nessas imagens nota-se que os limites norte e sul da enden-
tação representada pelo Domo de Lages na linha de afloramento dos
basaltos correspondem, respectivamente, aos alinhamentos Corupá
e do Rio Engano, com expressão tanto no limite basalto-rochas se-
dimentares gondwãnicas como entre as próprias rochas gondwãnicas
e até no embasamento cristalino (Fig. 32), onde )â foram defini-
dos anteriormente.

O alinhamento Corupá corresponde a um i.mportante limlte gra-
vimét,rico entre os blocos de Piên, mais ao norte, e de Luiz AL-
ves, mais ao sul, gü€ se teria alçado ocasionando um adelgaçamen-
to da crosta e o afloramento das rochas granulÍticas arque¿rnas
(Haralyi et aL., L982).

O alinhamento do Rio Engano, de direção ENE, ê definid,o guæ
se exclusivamente pelo limite entre basaltos e rochas sedimenta-
res e por lineações vlsÍveis nas imagens de radar das rochas se-
dimentares gondwânicas, indo se encontrar, a leste, com a faixa
NE denominada por Silva e Dias (1981b) de "Lineamento Ì,lajor Ger-
cino" (sem expressão contÍnua nas imagens observad¿s)r que limj-
taria as áreas de afroramento do Grupo Brusque e do complexo mj-g-
matítico, e com alÍnhamentos N-s provavelmente de grande impor-
tância na porção meridional do Estado.

Outra importante zona de fraqueza na direção NE é balizada
pelo Allnhamento Rj-o do Sul, güê é pelo menos parcialmente coin-
cidente com alinhamento estrutural magnético reconhecido nessa á-
rea por Santos e Saad (1982, in núlfaro et aL., L982). Esse alr-
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nhamento corresponde em grande parte ã passagem do "comprexo gra-
nulÍtico de santa catarina", mais ao norte, para o domÍnio da
"Faj-xa Tijucas" (respectivamente, complexo granulÍtico e Grupos
rtajaÍ e Brusque, F1g. 32)t em que a erosta seria novamente algo
mais espessar rrâ interpretação de Haralyi et al. (Lgg2) .

Dos três alinhamentos estruturais magnéticos de d.ireção NW-
sE definidos no Estado de Santa Catarina por Santos e Saad (L}BZ,
in Fúlfaro et aL. , L982) , dois correspondem aos alinhamentos da
serra Geral e do Rio canoas (Fig. 32), enquanto o terceiror Çuê
corta a porção central do Domo de Lages, tem menor expressão nas
imagens de radar e não foi locado nessa figura.

Outro al-j-nhamento NW-SE bem evidente nas imagens estudadas
é o alinhamento do Rio HercÍlio, cuja possÍvel continuidade para
su1 teria influência no Linite atual entre as rochas gondwânicas
e o embasamento cristalino

A importância desses alinhamentos é bem atestada pelo alça-
mento das rochas sedimentaresr no alinhamento da Serra Geral, até
o nÍve1 superi-or das camadas de basal-to sÍtuadas mais a oesterin-
vertendo desde a serra o curso dos rios para a Bacia do prata.

A exist'ência desses alinhamentos torna mais complexa a es-
trut'uração crustal do estador eue viria desde o argueano, segundo
Haralyi et aL. (1982). Não se trataria apenas de aulacógenos de
orientação Nhl, como sugerido por Fúlfaro et aL. (rgg2) para a Ba-
cia do Paraná como um tod.or mâs de uma estruturação em blocos tra-
pezoidais (já que tanto as linhas NW-SE como as NE-sw não são pa-
ralelas entre si) cuja movj-mentação relativa poderá talvez ser
bem definida mediante estudos gravimétricos como os realizados
por Haralyi e Hasui (1982) para a região central do Brasir, onde
estruturaçãc semelhante foi verj-ficada por esses autores. O bloco
correspondente ao Domo de Lagesr €rTr qualquer caso, é um dos gue
tiveram maior deslocamento para cima, com conseqllente erosão das
rochas basálticas entre os ali-nhamentos Corupá e do Rio Engano e
respectivo deslocamento para oeste da linha de afloramento dessas
rochas na região.

No Estado do Rio Grande do Su1, um padrão retangular de
frat.uramentos nas direções N 50or 

- 
tradicionalmente enfatizado

nos trabalhos geológicos realizados nesse estado 
- 

e N 50oW foi
definido por Ribeiro (1980). Este autor considerou que essas "ge-
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ossuturas' exercem una hierarquia perene em reração ã configura-
ção dos eventos geológicos, atravessando retilineamente associa-
ções de rochas e províncias tectônÍcas dlversas e controlando
em especial os alinhamentos de direção N sOoW 1ocalj-zação dos
corpos de fonolitos e traquitos e digues de olivina diabásioralém
de ocorrências de basaltos, que atestariam sua extensão até o
manto superi-or. A ocorrência de uma intrusão ultramáfica numa za-
na de cruzamento de fraturas noroeste e nordeste com provãvel ro-
taçãc dos blocos levou o mesmo autor a sugerir que esses rocais
de cruzamento de fraturas seriam os pontos de maior arÍvio depressão, o gue constituiria uma boa indicação para a prospecçãode
kimberlitos no escudo do Rio Grande do Sul.

A grande ãrea abrangida pelas ocorrências de rochas alca-
rinas e de brechas de chaminé sugere gue a locarização do distri-
to de Lages não está governada por um cruzamento de geossuturas,
mas mais provavelmente pero próprio alçamento desse broco como
um todo: do ponto de vista da deflagração das condições para for_
mação de magmas alcalinos, esse alçamento corresponderia aos ,,ar-
gueamentos" de Baj.ley (L964, 1974) , aos "soerguimentos ccm rif_
teamento" de Lloyd e Bailey (1975) ou aos " j-nchamentos crustais,,
de Le Bas (1977).

8'1'3' A distribuição das rochas alcalinas no distrito de Lages

Feições estruturais aparentemente menores, como o arinha-
mento magnético noroeste locado por Santos e Saad (1982 , in FúI_
faro et aL. , LgBz) , que pode corresponder aos limites entre as
rochas sedimentares do rtararé e do Guatá e que passaria pera
ocorrência de carbonatitosr Írâ porção quase central do domor s€-
riam entãc responsávels pela localização de cada corpo de roeha
alcalina no interior do d.istrito.

os estudiosos das rochas aLcalinas de Lages têm destacado
o caráter anelar de sua distribuição; um exame do mapa geológrco
na escala de 1:100.000 ora disponÍvel mostrar Do entanto, gü€ há
uma grande concentração de afloramentos segundo uma faixa de dr-
reção aproximada N 60oe, compreendendo os maciços da chapada, do
cadeado, do cerro Alto de ci.ma e a porçãc oci-dental do Trlbuto,
além de numerosas ocorrências de menor porte.

o estudo mais detarhado das imagens de radar corresponden-
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tes a essa ãrea revelou una grande incidência de 1ineações na di-
reção nordeste, gue se prolongam até o alinhamento de Rio do Sul,
cruzando o rio Canoasr €ln cujas proximidades foram recentemente
descobert'as ocorrências de rochas alcalinas ainda não convenien-
temente descritas e locadas (Scheibe, 19g5).

Embora de grande significação reglonal, especj-almente nas
áreas de ocorrência dos basaltos, a oeste e a sur da área do do-
IIìor t'ranspor essas lineações para as fotografias aéreas nas esca-
las de 1:60.000 e l:25.000 ou para o mapa 1:100.000 exige um es-
tudo minucioso, somente realizado nas áreas de ocorrência do car-
bonatito da Fazenda Varela (Scheibe, L979) e da diatrema Janjão
(svisero et a|.,1995). Nessas duas áreas, situadas e noroeste da
região princÍpal de influência desse sistema, segundo as imagens
de radarr ficou bem estabelecido que as intrusões são controladas
pelo menos parcialmente por um sistema de falhas de direção nor-
des te.

os trabalhos de mapeamento e os est,udos petrorógicos efe-
tuados no decorrer do presente trabalho evidencj-aram tarnbém gue
as ocorrências sltuadas a noroeste da faixa onde é mais evi-dente
a orlentação u 6oon são vorumet,ricamente menos importantes e
consti-tuÍdasr €ITl sua grande maioria, pelos fonolÍtos porfirÍti-
cos.

8.2. Seqtlência evolutiva

8.2.L Considerações preliminares

Com base nas relações de campo e especialmente nas descri-
ções petrográficas de grande número de secções delgadas de rochas,
tal como relatado por scheibe et aL. (1984) e detalhado nos capí-
tulos 3 e 4, Scheibe et a). (1985) , em consonância com interpre-
tações rerativas a outros complexos alcal-inos, propuseram que uma
possÍvel seg{lência das litologias aflorantes do distrito seria:

Rochas ultrabásicas alcalinas
NefeLina sien:-tås porfirÍticos

*Fonolitos porfirÍticos
+Fonolitos (agpaíticos)

(Analcita tlaquitos) (?)
+(Carbona*ti_tos) (?)

Brechas de charniné.
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Os dados geocronológicos X/er coligidos (Capítulo 7) apa-
rentemente confirmam que os fonolitos, agpaÍticos, são mais novos
que os nefelina sienitos porfirÍtlcos, mas as datações das bre-
chas de chaminé dão ern conjunto idades mais antigas que as dos
fonolitos, e há rochas ultrabásicas alcalinas 

- 
olivj-na melili-

tito 12 
- 

entre as de menor idade do complexo, sugerindo, con-
forme já apontado, a existência de pelo menos um surto magmático
distinto dos que teriam dado origem å demais ocorrências estu-
dadas r s€ confirmado seu caráter de litologia cristalizada pre-
viamente às de caráter leucocrãti-co e carbonatÍti-co.

A isócrona de referência Rb,/Sr obtida para os fonolitos,
apontando uma idade ainda maj-or gue as datações KrlAr dos próprios
nefelj-na sienitos porfirÍticos, coloca contudo todas as demais
idades em guestão, quant.o å sua representatividade do ponto de
vista de época de cristalização magmática inicial dos maciços.

Uma linha evoluti-va única das rochas ultrabãsicas alcalinas
até os fonolitos, passando pelas brechas de chaminér pêlos nefe-
lina s j-enj-tos porfirÍticos e pelos fonolj-tos porfirÍticos, seria
também sugerida pelo exame do d.iagrama AFM (Fig. 1g), construÍdo
a partir das anålises quÍmicas de rocha total. As restrições quun-
to ao signj-ficado petrogenético desse diagrama já foram salienta-
das na oportunidade em que se enfatizou, ainda, a existência de
uma dicotomj-a para os grupos dos fonolitos porfirÍti-cos e dos
fonolitos, especialmente quanto aos teores de Naror ê o fato de
que muitas das amostras de fonolitos porfirÍticos ficam alijadas
da curva principal que poderia ser traçada para os diagramas de
Harker relativos aos óxidos Tio2, Feroy Feo, cao e p2o5r dos
quais conteriam teores anomalamente baixos, e Alrorr cujo teorse-.
ria anomalamente ai-to.

Os carbonatitos da f'azenda Varela representam estádios fi-
nais de um processo envolvendor proVâvelmente, fusão parcial ti-
mitada de material do manto superior, cristalização fracionada,
separação de uma fase carbonatada imiscÍvel e posterior cristali-
zaçáo de rocha alcalina e carbonatito, separad.amente (Schei-be,
L979; Scheibe e Formoso, L9B2); os kimberlitos e demais brechas
de chaminé correspondem por sua vez a produtos de processos i-
gualmente complexos, mas diversos dos gue levaram ã formação dos
carbonatitos, exceto pela grande importâncj-a atribuÍda ao co, em

ambos os casos. Wyl1ie (1980), por exemplo, sugerÍu gue os kim-
berlitos poderiam ser os deflagradores dos processos metassomã-
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ticos do manto superior hoje geralmente aceitos como necessárj_os
para a formação dos magmas al-calinos em grandes profundidades.

A presença, entre as rochas ultrabãsicas arcalinas, tanto
de oLivina nefelinitos como de orivina melirititos, é mais uma
indicação da di-versidade dos processos gue tiveram lugar no dis_
trito de Lages, apontando no sentido da existência de diversas
linhas ev-olutivas, quer a partir c1e um mesmo materialr Çu€r apartir de materiais já diversificados em sua origem.

8.2.2 . As rochas alcalinas como produto do fracionamento e
diagramas de subtração

OS

Para cox et ar . (1979, p. g) , "a posição mai-s razoáver a ser
adotada por um cientista pesguisador é tentar estaberecer quanto
da variação guÍmica pode ser devldo ao fracionamento cristal-rÍ-quido, antes de tentar atribuir guaisquer feições guÍmicas não
explicadas a outros processos,'.

ulbrich (1984) discutiu exaustivamente aspectos petrogené-
ticos de nefelina sienitos e, por extensão, da maioria das rochas
alcalinas, afirmando também que parece existir consenso, até en_tão, de gue essas rochas são geradas em amblentes geotectônicos
especiais, provavelmente por fusão de um manto fértir enriquecido
por processos metassomáticos. As rochas do manto se converteriam
em peridotitos com flogopita e anfibõrios, dos quais õ possÍvel
extrai-r lÍguidos com teores anomalamente elevados de ãlcalis eoutros erementos .i-ncompatÍveis. variações de pressão e das por_
centagens e proporções relativas de Hro e coz controrarj-am tanto
o início da fusão como a natureza do lÍquido neoformado.

Em primeira instância, esses controJ-es seriam responsãveis
pela produção de duas linhagens, a uLtramáfj_ca alcal_ina e a ga_
bróide alcalina 

- a primej-ra sem plagroclásios, e a segundar co*
a presença desses minerais. As rochas de Lages pertencem tiplca_
mente à primerra dessas linhagens, também chamada de ,,carbonatÍ-
tica" por Rock (1976l , o qual afj-rmou que a aLt.a pressão de COZ
inibe a formação da molécu1a de anortita, podendo resultar carbo_
natltos como produto flnal; e de ,'associação carbonatj.to_nefelini_
to" por Le Bas (1979).

Ainda para Ulbrich (19g4), esse seria
ços de Caldas, onde os nefelj-na sienitos se

também o caso de po-
teriam possivelmente



orlginado por um Processc de " fracionamento wehrlÍtico" (retirada
de Mg-olivj-na e ca-pircxênio) de um rnagma ultrabásico al-calj-no
parental.

Tal fracionamento possibilitarj-a a retirada efÍcíente de
MgO e CaO desse magma parental, enriguecendo o lÍquido residual
tanto em sio, e álcalis como em Alror. Desse fracÍonamento wehr-
lÍtico poder-se-iam derivar exclusivamente magmas de nefelina sie
nitos ollr se realizado por etapasr êm pressões diferenciadas¡¡râ9-
mas ainda básicos urtrabásicos (e.g. de olivina ijolitos) cuja
posterior evolução em profundidades menores geraria tanto rochas
ultrabásicas (e-g. peridotitos, piroxenitos) como nefelina sieni-
tos.

A viabilidade quÍmica do processo proposto é exprorada me-
diante a utilização de diagramas de subtração, tar como apresen-
tados por Bowen (1928) e detalhadarnente discutidos por Cox eú aL.
(1979), concluindo Ulbrich (19g4) que é possÍvel passar de um

magma parental hipotético 'M', (de natureza picrftica) para nefe_
Iina sienitos, apenas retj-rando uma combinação adeguada de olivj--
nas e Ca-piroxênios.

o mesmo autor consi-derou, como hipótese alternativa, gue
multos nefelinitos (e ijolitos) representam possÍveÍs magmas pa_
rentais de séries petrográficas alcaJ-inas, originando-se direta-
mente no manto, e concluiu através de outros diagramas que, nes-
te casor llllt fracionamento conjunto ou separado de olivina, nefe-
lina e Ca-piroxênio 

- 
fracionamento de olivina ijolito 

- 
pode-

ria reproduzir algumas das feições gufmicas dos nefelina sieni-
tos, diminuindo o conteúdo de cao e Mgo e aumentando o teor de
álcalls do magma parental, enguanto o de Alro, se manteria nos
nÍveis já inlcialmente muito elevados.

8.2.3. As rochas ultrabásicas alcalinas de
primário ou produto de fracionamento
nefelinÍtico?

Lages: magima mantéIico
de magma parental

Dj-agramas de subtração para as rochas alcarinas de
foram construÍdos (Figs. 33 a 37) com os dados relativos à
ca dos principais minerais e das rochas do distrito (ver
los 5 e 6, respectivamente) . Foram ta¡nbém incruÍdos pontos
tivos ao magma parental ',M', proposto por Ulbrich (19g4); a

Lages
quÍmi-

CapÍtu-
rela-

um



nefelinlto médio ,,N,, apresentado por Cox et
e a um olivina melilitito ,,OM,, e um olivina
siderados por Frey et ai.. (1979) como fusões
de peridotitos do manto superior.
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aL. (L979, apêndice2)¡
nefelinito rtONrr con-
parcial-s primárias

willie (r978) estudou o sistema peridotlto-cor-H2o a pres_
sões correspondentes ã aa zona de Baixa vel0cidade (Lvz) r cofr-
cluindo que esta feição seria provavelmente causada pela fusão
incipiente de mat'eriaj-s supost,amente existentes no manto supe-
rj-or, como um dolomj-ta peridotito, ou um flogopita dolomita peri_
dotitor corTr ou sem vapor de Hzo, resul-tando a geração de lÍquidos
alcalinos ricos em co, e pobres em sio, (1arnj-ta-normativos) e
enriquecldos nos componentes da flogopita, provavelmente corres-
pondendo a líquid.os kimberlÍticos, melilitít,icos ou nefeliniti-
cos guer €rn condições extremasr poderiam ser carbonatÍtj-cos.

ulbrich (1984) discut'iu as condições fÍsicas necessårias
ã concentração dos elementos incompativeis e formação de magmas
alcalinos por fusão inicial do manto, ad.mitindo gue a existência,
por um lado, de metassomat,ismo no manto, e por outro, de mecanis-
mos de percoração associados à movimentação d.e lÍquidos através
de canais e veios, torna desnecessária a idéia de que a fusão par
cial se daria em proPorção tão limitada quanto os 5E concebidos
anteriormente como máximo admissÍveI para a geração desses lÍquÍ-
dos.

os pontos relatlvos ås rochas ultrabásicas alcal-inas de
Lages praticarnente coincidem com as invest,igadas por Frey et (rt'.
(1978) e portant,or por analogia e, ainda mais, tendo em vista os
estudos de Wyllie (1978) e as ponderações de Ulbrich (I9g4), as
mesmas poderiam ser consideradas como represent,antes de um magma
primário de origem mantélica. Ainda segundo o moderamenLo efetua-
do por Frey et ai, (Lg7g), a cristalização d.e olivina mel-ilititos
ou de olivina nefelinitos estaria condiclonada ãs proporções re-
lativas de CoZ e HrO no manto, send.o os olivina melilititos for_
mados preferentemente guando a relação co2/Hzo é mais al-ta. A
presençar €IIt Lages, dos dois tÍpos de rochas atestaria diferenças
nessa retaçãor no manto subjacente.

os estudos de Yoder Jr. (1979) sobre a estabilidade das me-
lilit'as levaram esse autor ã conclusão d.e que rochas com esse
mineral acham-se confinadas estrit,amente a fácies vulcânicos e
subvulcânicos representadosr €m profundidader por piroxenj_tos e
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pelas variedades com hornbrenda ou biotita dos piroxenitos, já
que a estabilidade da ackermanita é limitada ãs pressões menores
que L4 Kb (limite este gue ê, contudo, consj-deravelmente aumenta-
do pela solução sólida com melilita sódica).

Portanto, é normal encontrarem-se como acompanhantes dos
melllititos os nefelinitos, também eguivalentes extruslvos das
rochas ultrabásicas alcalinas (em especial ijolitos, melteigitos)
normalmente presentes em complexos alcalinos de fácies mais pro-
fundos.

.lá niersen (19go), investigando os melilitotitos excepcio_
nalmente bem expostos do complexo de Gardj-nerr Dâ Groenlãndia o-
riental, sugeriu com base nas suas observações e nos diagramas de
formação da melilita gue essas rochas se teriam orig5.nado não
diretamente, mas por cristalização fracionada, a baixa pressão,
de um magma de melanefelinito, larnita-normativo e portador de
Coz (ver também lfyllie, Lg78) representado regionalmente apenas
por blocos erráticos de melanefelinito. Durante o processo ini-
cial de cristallzação fracionada da meIilj-ta, nefelina e calci-
ta, ocorreria reabsorção do d,iopsÍdio do melanefelinito, com cris-
talização de fJ-ogopita, num processo semelhante ao constatado nos
blocos de melaneferiniÈo para os fenocristais de olivina.

os olivina nefelinitos e olivina merilititos de Lages a-
presentam similaridades quÍmicasr texturais e ¡nineralógicas com
os melilitolitos e demais rochas ultrabásicas alcalinas descri-
Las por Nielsen (19gO),

AIém de uma seqllência de cristalização também semelhante, é
chamativo o fato de que ÈanÈo as olivinas como os clinopiroxênj-os
se mostram lnstáveis em diversas dessas rochas. os raros crinopi-
roxênios do olivina meliritito 12, por exempfo, constituem-se em
xenocristais cenÈiméÈricos, bem visÍveis nas superfícies altera-
das da rochar pôr sua cor escura, Íìas que se apresentam fortemen-
te corroÍdos, com a formação de flogopita, ã semerhança do que
ocorre com a olivina no oltvina nefelinito ZB (ver Fotomicrogra_
fia L4).

Xenocrj-staj-s de clinopiroxênio são também de ocorrência pra-
ticamente constante nos kimberlitos e demais brechas de chaminé,
podendo representar portanto um dos principaÍs produtos do fra-
cionamento dos magmas gue deram origem ãs rochas do distrito.Con-
forme se nota nos dlagramas de subtração (Figs. 33 a 37) , os pi-



193

.'j.: @{
OE¡

.// o
E

F'I
E,/,!

KK
K

30 40 so 6b
si 02

Flg' 33 - Dlagrarna de subtração A¡2o3 vs s1o2 para as rochas ålcallnðs de Lages, sc. + = olivinas,
x=cJ'lnopiroxênios; k =cllnoplroxånios dosklmberlltos; f =flogopltasi m=mel.illtas; n= nefe-
Ilna (teõrlca); @e@' ollvfna roetllltlto e ollvÍna nefellnito de Frey et aL. (l9ZB); r.¡ = média
dos nef,ellnltos (cox et dl,, Lg7gt, M ! magna parental de'ulbrich (I9g4); M' = modificação de u,
Demal6 el¡nbolos, cono na Flg. 2. Llnhas traceJadas: tendências poesÍveis de derlvaçåo; linhas chei-
as l.lmltan compoalções possfvels de r¡n extrato constituÍdo por ollvina, cllnopfroxånro e nefellna.
Ver texto.

F

F
F

0

+



CoO

'l
I

i

i

I

.o.l
I

i

i

25i

I

I

I

.".J

I

,]

Kflffx

0

0

@o a
N
N\q\

34 Diagrama de subtração
de Lages, SC. Convenções e

CaO vs SlO2 para as rochas alca-
sÍmbolos como na Fig. 33.

Èt,,

Flg.
l1nas



CoO
!5r

-J

I

I
20.1

Fig- 35 Diagrama de subtração cao vs Mgo para as ro-
chas alcalinas de Lages, sc. convenções e sÍmbolos co-
mo na Fig. 33.
composições possíveis do extrato rimitadas também pela
nefelinar nâ origem do diagrama.

p.l

I

I

I

,J
I

I

ñ

tl(

0
0

a --.
o@-

o/

K¡( I(

E¡

tø

0

FFF FF

Mqo
\\+

H
\o
ul



No20

Flg. 36 Diagrama de subtraçao
llnas de Lages, SC. Convenções e
linhas de derivação, ver texto.

NarO vs KrO para as rochas al-ca-
sÍmbolos como na Flg. 33i para

o

r,
o

t
I

I
I

t

a



Mgo

50.

40

3C

F

.ol
I

i

i

I

I

''-1

'F 
IF¡, 
I

";i0@i
*TI I

ïð

E\ --z\gE¡

rig.
llnas

37 - DÍagrarna de subtração
de Lagesr SC. Convenções e

Si 0z

MgO vs SfOz para as rochas
sÍmbolos como na Fig. 33.

alca-



198

roxênios das rochas ultrabásicas alcalinas e os das brechas kim-
berlÍticas têm composição muito semelhante, caracteri.zando-se por
teores pouco mais elevados de MgO e mais baixos de CaO do que as

salitas dos nefelina sienitos; no CapÍtulo 5 foram tidos como se-
melhantes aos piroxênios dos kinberlitos descritos por Stephens
e Dawson (1977), sendo, dessa forma, compatÍveis com uma origem
profunda (onde constituiriam, v.g. Yoder Jr., L979 r os eguÍvalen-
tes aos oli-vina nefelinitos e olivina melilitltos encontrados em

superfÍcie?),

A evidência de gue houve um fracionamento de clinopircxênios,
embora em nÍveL profundo, merece aqui ser considerada, tanto com

relação à origem das rochas ultrabásicas alcalinas como com refe-
rência à formação dos termos leucocráticos que predominam, volu-
metricamenter Do distrito.

Nas Figuras 33 a 37 flca bem evidenciado que as rochas ul-
trabåsi,cas al-calinas (e mesmo um nefelinito lntermediário como

N) exibem alto grau de enriquecimento em CaO relatlvamente ao

magma M, proposto por Ulbrich (1984) para Poços de Caldas. Este
fato excluÍria, em principlo, o fracionamenÈo de proporção sig-
nificativa de piroxênio cãlcico(com conseq{lente extração precoce
de CaO) em seu processo de formação. Os diagramas de subtração
são sugestivos de guer sê fosse tomado um magma parental M', com

cerca de 402 de SiO2 ao invés dos 439 admitidos para M, as rochas
ultrabásicas aLcallnas estudadas em Lages e mesmo, com pequenas

variações, um nefelinito N, poderiam derivar desse magma M', mas

por fraclonamento exclusivamente de olivina.
Da mesma forma, verifica-se nos diagramas A1rO" x SlO2rCaO

x SiO2 e MgO x SiO2 que as rochas ultrabásicas alcalinas, pela
retirada simples de clinopiroxênio ou de clinopiroxênio mais oti-
vina, s€ deslocarlam em direção contrária ã dos nefelina sienitos
porfirfticos e fonolitos, ou seja, para termos mais insaturados
em SiOr.

Um fracionamento de olivina ijolito como o proposto por UI-
brich (1984) para a hipótese de origem dos nefelina sienitos de

Poços de Caldas a part.ir de magmas primãrios ijolÍticos nefeliní-
ticos seria tampouco adeguador poÍs é necessário supor que os

magmas iniciais serlam já rnals ricos em SiO, do que essas rochas.

O fracionamento de minerais opacos, guê nor¡nalmente cons-
tituem fração significativa (valores modais maiores que 58 são æ-
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muns, ver Tabela 4) , poderia ocasionar um prj-meiro deslocamento
no sentido do aumento da proporção de sio2, mas o teor de cao
crescerla ta¡nbémr ôo contrãrÍo do que se verifica nos diagramas
de subtração considerados. A retirada do cáIcio terá que ser por-
tant,or p€lo menos numa fase inicial, j-mplementada pelo fraclona-
mento de termos subsaturados ou sem SiO2, ricos nesse elemento,
sendo os candidatos mais prováveis, no caso, a apatj.ta, a pe-
rovskita, a melilita 

- 
todos presentes nos olivina melilititos

de Lages a calcita, componente principal dos carbonatitosrcrr
ja existência em Lages não está restrita ås ocorrências da Fazen-
da Varela, a julgar peJ-os xenólitos de carbonatito encontrados em

brechas de chaminé como a do Cerro Alto de Baixo (/l¡ no mapa geo-
Iógico: 1:100.000).

Nielsen (1980) sugeriu para o caso de Gardiner que os li-
guidos remanescentes após a cristalização dos melilitolitos se
separariam em duas frações imiscÍveis, uma de1as, silicatadardan-
do meltelgitos, ijolitos e finalmente sodalita sienitos, aIém de
uma rocha com apatit.a e flogopÍta; e a outra, carbonatadar cris-
talizando como veios de melanita e cal-cita e em úIt,ima instância
como sovitos. Todas essas litologias acham-se presentes nas par-
tes superiores daquele complexo, contendo perovskita reabsorvida.

No caso de Lages, a formação das rochas ultrabásicas alca-
linas por fracionamento a partir de um magma mesmo que pouco mais
saturado 

- 
comor por exempro, o nefelinito N 

- 
seria capaz de

deslocar as composições das frações remanescentes no sentido da
dininuição dos teores de Mgo e cao, com aumento na saturação em

sÍlica e nas proporções de Alrorr Naro e Kro que caracterizam a
passagem do nefelinito para os nefelina sienitos porfirÍtlcos ê ¡
destes, para os fonolitos porfirÍticos e fonotitos.

Assim, embora se possa advogar para as rochas ultrabásicas
alcalinas de Lages uma origem por cristalização dÍret.a a partir de

um magma mantélico prlmário, uma derivação por fracionamento a
partir de um líguido pouco mais saturado, de composição nefellní-
tica, seria mais condizente com a continuação do processo no sen-
tido da origem dos termos leucocráticos do distri,to.

Esse fracionamentor eu€ nas rochas aflorantes está repre-
sentado pelos nefelinitos e olivina melilitltos, em maior profun-
didade pode ter resultado em peridotitos, piroxenitos e olj-vina
melteigitos muj-to insaturados, provavelmente com grandes propor-
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mine-ções de flogopita, além de perovskita, apatita e/ou outros
rar-s caJ.cr-cos.

Não pode ser descartada o. pníorírpof, outro lado, a possÍbi-
Ildade de separação, desses IÍquidos inlciais, de uma fração car-
bonatada Ímiscfvel que seria a responsãvel pela formação d,os car-
bonatitos do distrito.

apèsar de a ligação entre rochas ultrabásicas alcallnas e

nefelinitos, de um lado, e nefelina sienitos e fonolitos, de ou-
tro, ser unj-versalmente aceita, nem sempre afloram nos complexos
alcalinos todos os termos intermediãrios que possibilÍtam o est,u-
do, passo a passo, das transformações que ocorrem desde os termos
mals primárlos até os mais evoluÍdos.

No caso de Lages, o alinhamento que se observa nos gráfÍcos
de subtração 

- 
já evidenciado nos dÍagrarnas de Harker e outros,

ver Capftulo 6 
- 

desde os fonolitos até os nefelina sienitos
porfirÍticos, passando com restrições pelos fonolitos porfÍrÍti-
cos, pode ser estendido para o lado maÍs sr¡bsaturado até um pos-
sfvel magma parental nefelinÍticq, N, do qual se teriam fracionado
os termos ultrabásicos alcalinos, resultando os nefelina sÍenitos
mais prlmitivos, no caso representados pela amostra 3.

Em todos os diagramas de subtração exceto o do CaO x SÍO2r
nota-se uma quebra nesse alinhamento, do nefelfnito N até as ro-
chas ultrabãsicas alcalinas, sugerindo que estas últLmas não re-
presentan os ünicos materiais extrafdos; a retirada concomitante
de um material rico em CaO mas com S1O, próxÍmo ou igual a. zero,
como seria por exemplo um magma carbonatftico, poderla explicar
essa deflexão,

8.2.4. .As rochas alcalinas leucocráticas e os dÍagramas de sub-
tração

Quanto ã evotução dos nefelina sienj-tos e dos fonolitos rrren-

cionou-se no capÍtulo 6, guando dos cálculos relativos à ela.bora-
ção do dÍagrama Ot (F') 

- 
A¡üoR (tr'ig. 3), que para as amostras 5 e

I de nefelina sienÍtos porfirÍticos a retirada de uma quantidade
de piroxênlo cálcico equj-valente ã aa salita modal é suficiente pæ
ra deslocar essas amostras desde o campo dos t,raquitos com nefe-
Ifna até o campo dos áIcali t,raquitos com nefelina, ocupado pelos



201

fonolitos mais pröximos da saturação. Já para o caso das amostras
3, 7 e 9, sltuadas no campo dos fonolitos tefríticos, o fraciona-
mento do clinopiroxênio modal ê da mesma forma suflciente para o
deslocamento até o campo dos fonolitos, mas os dados de análise
quÍmica não permitem tal cálcuIo normativo, permanecendo um ex-
cesso de CaO que seria consignado à formação da anortita. Tambêm
nos diagramas de subtração observa-se que a simptes supressão de
clinopiroxên1o (mesmo com grande proporção de sílica substituÍda
por alumÍnio), não daria conta do grande aumento no teor de SiO2
que se verifica dos nefelina sienitos porfirÍticos ao conjunto
dos fonolitos.

Esta última rest,rição, contudo, pode ser superada uma vez
que se aùnita o fracionamenÈo concomitante de outras fases mals
subsaturadas do que 3, no caso, pof, exemplo, nefelina e/ou olivi-
na e,/ou flogopita, constituindo um extrato cuja composição se
aproximaria, mais uma vez, de um olivina ou frogopita ijorito,
possivelmente pouco mai-s leucocrático e saturado do gue o olivina
melteigj-to da brecha Chapada NW (am. 22) t representado nos dia-
gramas de subtração (Figs. 33 a 37) por um triângulo cheio sit,ua-
do no interior da poligonal gue englobaria as composições possÍ-
veis do materia'1, extraÍdo. O fracionamento, ainda, de materiais
como a perovskita ou a apat,ita, sempre presentes nessas rochas,
seria determinante para adequar o teor d.e CaO dos lÍquidos resul-
tantes aos teores muito balxos observados nos fonolitos.

o comportamento do sóaÍo e potássio passa, nesses termos
mais evoluÍdos, a ter importãncia decisiva, merecendo por j-sso
consideração especial.

No diagrama de subtração Naro x Kzo (rig. 36) vê-se ini-
cialmente, tal como já apontado no capÍturo 6 em relação ã FÍgu-
ra I7 , gue a tendência geral das rochas analisadas, inclusive os
tipos ultrabásicos, é a de situar-se ao longo de uma 1inha evÍ-
denciando igual proporção de NarO e K2O, em peso.

Esses termos ultrabãsicosr com Naro = K2o, contêm reucita
normativa (Tabela lB), representada nas amostras estudadas por
proporções notáveis de flogopita, atém de teor relativamente alto
de potâssio na nefelina (Tabela 7).

As análises quÍmicas das flogopitas (Tabela L2 e Figs. 9 a
11) lndicara¡n altos nÍveis de sr.rbstituição do potássio pelo bá-
rio, o que atesta bem a fornação desses minerafs a partir de so-
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luções aLtamente dlferenciadas.

No caso dos olrvina melÍIitltos, parte substancial do sódto
estã também na melrlita, o gue deve influir no baranço entre os
óxidos de sódio e potássio.

A maioria dos fonolitos porfirÍticos, mesmo os que possuem
alta soma de álcalis, conservam essa tendêncla a um certo eguilí-
brio, enguanto no campo dos fonoritos o conteúdo de potãsslo se
rnant,ém praticamente constante para uma variação multo acentuada
do valor do sódio, goê é portanto responsável pelo caráter niti-
damente agpaÍt,ico de representantes desta litologia.

8.2.5. O sist,ema resldual da petrogênese e o sistema residual pe-
ralcalino: rochas miasquÍt.icas e agpaÍtlcas

Edgar (L974) revisou os est.udos experimentais pertlnentes
å gênese das rochas alcalinas. As rochas de Lages exibem muj.tas
das feições deduzidas a partir desses estudos, em que fica de-
monstrada a tendência de diferenciação dos termos mais básrcos,
ricos em cå1cio e magnésio, para os mais rj,cos em sÍrica, al-umí-
nio e ãlcalis: "sob condições adequadas de cristalfzaçãor pode
ser produzida uma série de composlções, abrangendo desde melili-
ta nefelinitos simplificados até fonolitos" (p.364).

A origem dos fonoLitos, potr diferenciação lÍquida devida å

retirada progressiva dos component.es mais máficos, é explicada
con a ajuda dos diagramas relativos aos sistemas diopsfdi ne-
ferina 

- 
forsteri quartzo (o "tetraedro basáÌtico") e, es-

pecra.l-mente, o sistema NarO - K2O - Al2O3 FerO, - SiO2, do guaÌ
a porçào mais importante seria o plano nefelina 

- 
kalsilita

sÍLica, ou seja, o "sistema residual da petrogênse".

Ê, nesse plano que se observa que as composições sódicas
dispostas no guadrilãtero nefelina - kalsitita 

- 
albita - felds-

pato potássico (a parte subsaturada em sílica do diagrama) movem-

se em direção ao limite nefel-ina-feldspato, e então se deslocam
at6 o mínimo localizado nesse limite, sendo os produtos da cris-
talização final a nefelina e o feldspato. Em função desse compor-
tamento, llquldos cuja composição se situa na porção str.bsaturada
do sistema näo podem produzir diferenciados com sÍllca livrer por
processos normaLs de crlstallzação. As composlções dos feldspatos
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alcalinos e nefellnas coexistentesr por sua vez dependem das ta-
xas de resfriamento: quanto maÍs lento, mais a composição final
da nefelina se aproxlmará da relação teórica 3Na-tK.

Os lÍquidos peralcalinos, de que podem cristalizar a egirj--
na e os slllcatos e dissilfcatos de sódio e potássio, são melhor
representados, porém, pelo sj.stema NarO - 41203 - FerO, SÍO2r
chamado de "sistema residual peralcalino" por Balley e Schalrer
(le66).

Segundo esse sistema, a egirina somente terÍa condlções de
cristalizar em equilÍbrio com nefelina mais albita ou quartzo
mais albita a partir de IÍquidos contendo silÍcato de sódlo nor-
mativo (Ms). A reação incongruente de formação da egirina, nesses
casos, serviria como um mecanismo para a transição de Ifquldos
subsaturados para IÍquldos supersaturados, assim como seria o ca-
so de processos de oxídaÇão, que permitem a passagem unidirecio-
nal de uma rocha nefelina normativa para uma rocha hiperstênio ou
quartzo normativa, ultrapassando a barreira termal do sistema re-
sidual,

A introdução da água nos sistemas permite tambêm gue seja
sintetizada a analcita (Na-Alsi2o6.H2o), cujo equivalente anldro
estaria situado entre a composição da nefelina e a albita, com
possi.bllidades portanto de ocorrência tanto primária como secun-
dária, tal como verificado, também, para a sodalita.

É muito grande a importância dos voláteis em todos esses
sÍstemas, e para sood eú aL. (1970), äs rochas formadas em condi-
ções de baixa Po^ seguiriam uma tendência de cristalízação mlas-
guftica, enquanté as formadas sob condições de alta p", poderiam
seguir uma tend.êncÍa agpaÍtica. "2

Ulbrlch (1984) considerou gue essa passagem de "miasgui-
tos" para "agpaÍtos", bem verj.ficada nos neferina sfenitos de
Poços de Caldas, deve estar controlada principalmente pelo com-
portamento dos árcalis frente ao Alror. segundo suas observações,
composições parentais peraluminosas (= miasguÍticas) podem se
transformar em IÍquidos peralcalinos (= agpaÍticos) apenas retl-
rando mineraÍs mais ricos em Alro, gue o magma do qual se fraclo-
nam, como, nos casos por ele estudados, as nefelinas, feldspatos
potássicos e até soda-augita (aluminosas). À incorporação do sr
em alguns feldspatos faz por exemplo com que assumam caráter pe-
raluminoso ao Ínvés de alcallno (semelhantemente ao "efeito do
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pragÍoclásio" demonstrado por Bowen, rgls, ef . Gitt,ins, L979), a-
centuando esse processo.

O que se observa nos fonolitos de Lages é que mineraj-s ca-
racterÍsticos de composições peralcalinas só crj-stalizam nas fa-
ses finais, após a formação da nefelina e do feldspato (ver des-
crições e Tabela 3, capÍtulo 4), o quer por sinal, está de acordo
com a "seqllência agpaÍtica de cristalização".

o pequeno número e a precariedade das análises minerais de
feldspatos e nefelinas dessas rochas impede um estudo d.etalhado
como o realizado por Ulbrich (1984, com os dados de Ulbrich,I9g3),
mas nos fonolitos porfirÍticos essa caracterÍstica é muito bem
evÍdenciada pela presença das coroas de egirina nos fenocristais
de salita.

As análises de microssonda das salitas dos nefelina sieni-
tos porfiriticos (Tabeta B) mostraram que elas contêm altos valo-
res para o cálcio e também para o alumínj-or Çuê substituÍ ampla-
mente o silício no interior dos tetraedros; por outro lador âpê-
sar das variações nas condições de cristalização, evidenciadas
pela zonaridade entre termos mais e menos hedenbergÍticos r os
teores de sódio se mantêm em nÍveis constantes e suspreendente-
mente baixos, considerand,o o caráter alcalino dessas rochas.

A cristalização desses piroxênios se teria portanto dado
ainda em condições de alcalinidade moderada e, mais do que isso,
deve ter sido conjuntamente com a formação dos prinei:os fenocrj-s-
tais de feldspatos e nefelinas, bem como da tÍtanita e da apatita
cuja ocorrência t.Ípica õ como microfenocristais de formação pre-
coce, responsáveI pela passagem dos lÍquidos residuais ao caráter
peralcalino.

observa-se entãor nâ verdade, a crj-st,alização, nos fono-
litos porfirÍticos, de uma primeira fase¡ os fenocrist,ais e mj--
crofenocrj-stais, com carát.er miasquítico, e numa segunda fase,
as coroas e microcristais de egirina, a pectolita, a nefelÍna no-
vamente e a analcita, com caráter peralcalino.

,Já os nefelina sienitos porfirÍticos mantêm bem claro seu
caráter miasquÍtico: são raros os micróritos de egirina, e ape-
nas a analclta ocorre como fase resj-dual. Em condições de crista-
llzação pouco mais profunda teria havido possibilidade de segre-
gação dos lÍquÍdos tardios, crist,allzados então em níveis supe-
riores como os fonolltos güer apesar de seu coeficiente agpaítico



relatlvamente baixo' conseguem também por sua vez em uma fase ta.n
dia de cristalizaçáo dar origem a uma mineralogi-a caracterlstica-
mente agpaftlca,

A formação da sodalita como mineral precoce, orÍglnar¡do fe-
nocristais idiomórficos mas corroÍdos em qualquer desses tipos
litológicos, é testemunha de uma alta atividade do cloro nessa
fase lnicialr äo mesmo tempo que altas taxas de consumo localíza-
do de sódio poderiam ser responsáveis pela tendência mais mias-
guÍtica da cristarizaçãc imed.iatamente subseqllente.

No outro extremo, a mangano-pectorita retém o cárclo e o
manganês que se enriquecem nas fases resíduais peralcalínas, mer-
cê da falt'a de aproveitamento por clinopiroxênios mais caracte-
rísticos dos 1Íquidos miasquÍticos.

A posição diferenciada dos fonolitos porfirÍticos em rela-
ção ãs demaj.s rochas leucocråticas nos diagramas de Harker (Figs.
19 e 20) e nos diagramas de subtração (Figs. 33 a 37) estaria ¡:or
tanto possivelmente relacionada com a dualidade de seu carãter.
As condições tectônicas de crj.stari zaçã,o na porção noroeste do
distrito não terÍam favorecido a separação que ocorreu na parte
sudeste, entre nefelina sienitos porfirÍtícos formados inicialmen-
te em condições pouco mai.s profundas, e fonolit,os tipÍcamente
subvul-cânj.cos, possivelmente constitufdos a partir dos lÍquidos
derlvados daquela cristalização.

Nesse contexto, rochas formadas com pequena contribuição de
cristallzação inicial de feldspato potássico e da nefelÍna e com
alta proporção de lÍquido resÍdual tenderfam a exace,¡jcar seu ca-
ráter peralcalino e, especialmente, persódÍco, jã que a única fa-
se potássica Ímportante em todas as amostras leucocráticas fn-
vestigadas é o ferdspato de cristalj-zação iniclal: Bairey e
Schairer (1964) verificaran em lÍquidos alcalinos supersaturados
um "efeito do ortoclásio", pelo gual a separação de ferdspatos
poÈãsslcos de um lÍguido levemente deficiente em alumina fraclo-
naria alumina e eventualmente potássio, levando a lÍquidos resi-
duais fortemente peralcalinos e sódicos.

Este seria, eventualmente, o caso das amostras de fonolj-tos
(e duas de fonolitos porfirÍticos) persódj.cos, situadas bem abai-
xo da linha l: I no diagrama KrO vs NarO (Fig. IZ) .

As peguenas ocorrêncfas de.analcita traquitos junto ao cur-
so do río dos fndios, das quaÍs somente uma amostra (20) foi ana-



lisada quimicamente, representam termos pratlcamente saturados
guer a se confirmar por outras anáIises que resultem na presença
de quartzo normativo, exempliflcariam a ultrapassagem da barreira
termal do sistema resj-dual da petrogêneser possívelmente em rela-
ção com a formação da egirina e,/ou com a ação de processos de o-
xidação, tal como evidenciado para o sistema resldual peralcali-
no.

8.2.6. Os elementos menores e traços e as tendências da crista-
1i zação

Algumas feições do comportamento dos elementos menores e
traços, evidenciado principalmente nos diagramas de Harker (Fig.
20), servem para corroborar as observações acima sobre a origem
das rochas alcalinas do distrito.

Assim, a origem dos fonolitos a partir de lÍquidos muito
diferencÍados ê demonstrada pelos teores de rubÍdio 

- 
acompa-

nhando inclusive o enriquecimento em s6d.io, mais do que o do po-
tássio (Figs. 2L e 22) pelos baixos teores de estrôncÍo e

bárÍo dessas rochas, enquanto a transição dos lÍquidos alcalinos
para peralcalinos por ação de um "efeito do estrôncio" nos felds-
patos potássicos dos nefelina sienitos porfÍrÍticos e dos fonoli-
tos porfirÍticos ganha força, tambémr pelos artÍssimos teores
desse elemento em muitas amostras dessas litologias (Figs. 20,
23 e 24).

A forrnação da barita nos carbonatitos da Fazenda Varela, e

especlalmente a ampJ-a substituição do potássio pelo bário em mui-
tas flogopitas das rochas ultrabásicas alcalinas, são felções lÍ-
gadas também a resÍduos muito diferenciados de crÍstalizaçáo,
atestando a importância dos processos de fracionamento, também
no que se refere ã origem dessas rochas.

Jã os elementos incompatÍveis como o vanádÍo, crômio, ní-
quel, cobalto e cobrer por sua relação mais direta com a olivina,
concentram-se quase exclusivamente nos termos ultramáficos.

Apesar da precariedade das determinações dos teores de ter-
ras raras, de cuja distribuiçãc sõ se tem boas determinações para
algumas amostras de carbonatitos (cf. Scheibe e Formoso, L982),
6 muito chamativo o fato de que as rochas ultrabásícas alcalinas
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possuem maiores valores não só do Ítrio, o gue serla esperado,
como Èanbém do lantânio, normalmente enrlquecido nas rochas maÍs
diferenciadas. A Figura 27 mostra ainda mals que a própria rera-
çáo ta/v, considerada geralmente como indicativa da relação glo-
bal terras raras levesr/terras raras pesadas r sê mant,ém aproxima-
damente constante ao longo de toda a linha de suposta diferencia-
Ção, exceto para poucas amostras de fonolitos e fonolitos porfi-
rf ticos r êIIt gue o teor de Ítrio se situa abaixo do limite de sen-
sibilidade do ¡nétodo analft,ico.

A julgar pela relação La/Y, portanto, a grande maioria das
rochas de Lages apresentarj-a praticamente o mesmo estãgio de di-
ferenclaÇãc, sendo únicas exceções o analcíta traquito, três a-
mostras de fonolito e um fonolito porfirÍtíco, que exíbem enrÍ-
quecimento preferencial do lantânio em relação ao Ítrio, sem no
entanto ati-ngir os nÍveis de concentração do lantânio obtÍdos
nas rochas ultrabåsicas aLcalinas.

A determinação cuj-dadosa dos padrões de dlstribuição das
terras raras, tanto nas rochas como em fases mlnerais sÍgnifica-
tivas, poderã portanto, caso efetuada, propicÍar informações de
grande interesse para o melhor esclarecimento dos processos que
efetivamente tiveram lugar no distrito.

8.2.7. Razões isotópÍcas e o loca1 de origem dos magrmas

Os valores da ordem de 01705 - 01706 para a razão inicial
sr87 /sr86 d. carbonati.tos, nefelina síenÍtos porfirÍtÍcos e fono-
lltos, apresentados no CapÍtulo 7, são ali interpretados como

compatÍveis com uma origem mantéIica, sem evidências de contami-
nação crustalr pðra gualquer desses tipos de rocha.

Desse ponto de vÍsta, portant,o, a grande varÍedade das ro-
chas alcalinas de Lages poderia realmente ter-se origÍnado por
transformações como as comentadas acima, sem necessidade de con-
tamlnação ou assimilação de rochas estranhas ao manto, para ex-
plicar, por exemplo, os altos teores de cálcio e carbonatos, ou
a grande amplitude da faixa dos teores de SiO2, do AI2O3 e dos á1-
calLs constatados no presente estudo.

Evidências importantes de magrmatlsmo profundo no distrito
são trazidas ä superffcie pela atividade das chaminés alcalinas
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de carãter kimberlÍtico, cujos minerais pesados, como as granadas
e alguns clinopiroxênj-os, podem ter constituÍdo granada 1herzoli-
tos originados a profundidades entre I2O e 2OO km.

Ao Lado de novas determinações isotópfcas, uma melhor ca-
racterização dos mj-nerais das brechas vulcânj-cas do distrito po-
derá ajudar a precisar a profundidade e as características do
manto onde se teriam formado magmas alcalinos.

8.3. Considerações finais

O modelo petrogenético desenvolvj-do acima para as rochas al-
caLinas de Lages compreenderia fusão parcial limitada, com con-
tribuição de CoZ do manto superior previamente metassomatizado,
numa regiãc submetida ã descompressão, devida â ascenção de um
bloco crustal limitado por estruturas profundas precambrj-anasr ê-
fetadas por reativação no ,furássico e Cretáceo. Dos lÍquidos pa-
rentais de composição nefelinÍtíca se separarj-am, por cristali-
zaçác fracionada, cerca da superfÍcie, olivina melilititos e o1i-
vina neferinitos, e e¡n maior profundidade, peridotitos, frogopita
piroxenitos e olivina melteigitos ricos em cálcio. A separação de
frações carbonatadas j-miscÍveis daria origem aos carbonatitos,
enquanto os líquidos remanescentes evoluiriam por cristalização
fracionada, formando de um lado, nefelina sienitos porfirÍtj-cos,
miasquÍticos, e fonolitos agpaÍticos, e de outro, fonoritos por-
fÍrÍticos, caracterizados por um Índice mais baÍxo de separaçãc
fÍsica entre cristais precoces 

- 
salitas aluminosas, feldspatos

potássicos e nefelinas 
- 

e lÍquidos resid,uais mais ricos em áf-
calis e siO2. Peguenas frações mais ricas em feldspato formariam
os analcita traquitos. E atj-vidade vulcânj-ca final, de origem
também profunda, mas com alta proporção de voráteis, hoje repre-
sentada pelas muitas brechas de chaminé, algumas das quaisr pêlo
menos, têm seu caráter kimberlÍtj-co evidenciado pela estrutura e
presença de minerais pesados, constj-tuintes prováveis de granada
therzolitos (rig, 38).

A redução da complexidade do real a um quadro sinóptico co-
mo o acima propost.o envolve uma tamanha dose de abstração que mu-
tila brutalmente essa mesma realidade, obliterando as diferenças
lnternas de cada grupo e deÍxando de apresentar os camÍnhos al-
ternativos responsáveis pelas variações, algumas reconhecÍdas já
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no decorrer do presente trabalho, a maioria delas a ser aínda e-
videnciada em investigação de maior detalhe.

A diversidade de processos mencionada no item 8.2.I. deixa
de ser contemplada, assim como o fato de se utilizar de uma mes-
ma escala para representar rochas ultrabásicas alcalÍnas, nefelÍ-
na sienitos porfirÍticos e fonolitos, com conteúdos de sÍIica que
vão desde 35 até 59E, a par de evidenciar tendêncj-as óbvias num
conjunto tão amplo de tipos petrogrãficos, impede necessariamente
que sejam desveladas as tendências, semelhanças e dissemelhanças
de cada um dos sr:bconjuntos envolvidos.

um exame detalhado dos próprios dados geológicos, petrográ-
ficos, mineralógÍcos, quÍmiccs e isotópicos levantados no presen-
te estudo poderá portanto prestar-se para apontar contradições
em relação ao quadro geral apresentado, indj-cando aspectos gue
devem ser mel-hor esclarecidos para uma melhor aproximação com a
realidade.

A ampliação da área de afloramentos conhecidos de rochas
alcalinas, com a recente descoberta de novas ocorrências a ENE da
localÍdade de Palmeira (Scheibe, 1985), bem como a continuidaderp
conhecimento de novas ocorrências, em especial das brechas de
chaminér Do Ínterlor da área estudada, exemplificam também o fato
de que o DistrÍto Alcalino de Lages continua, apesar do avanço
que o presente estudo possa representar, como um campo fértíI e
aberto para os pesquisadores das rochas alcalinas.
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