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RESUMO 

As intrusões Indaiá I e II (também referidas como Perdizes 3-A e 3-B) são corpos intrusivos 
hipoabissais ultrabásicos de pequeno porte, associados ao magmatismo cretácico da Província 
Alcalina Alto Paranaíba, oeste do Estado de Minas Gerais.  Esta dissertação de mestrado 
objetivou compreender a gênese e processos de evolução relacionados a intrusão Indaiá II, cuja 
classificação ambígua entre kimberlito e kamafugito dividiu autores em trabalhos anteriores.. 
Também buscou-se discutir a possível vinculação genética com a intrusão vizinha, Indaiá I. 
Para tanto, foram realizadas novas análises petrográficas, geoquímicas e isotópicas de rocha 
total, e química mineral. A intrusão principal (Indaiá I) é classificada como um kimberlito do 
Grupo I. Já a intrusão satélite (Indaiá II) distingue-se quimicamente e petrograficamente, 
possuindo uma composição ultrapotássica, similar à kamafugítica, e apresenta menor 
concentração de macrocristais de olivina, diopsídio como o principal constituinte da matriz ( e 
não a monticellita como Indaiá I) e possui uma presença abundante de microenclaves félsicos. 
Estes enclaves apresentam estrutura estirada, e são constituídos principalmente por kalsilita/ 
nefelina, vidro devitrificado, diopsídio e flogopita. A presença de texturas sugestivas de 
desequilíbrio físico-químico como embayment e sieve em grãos de olivina e clinopiroxênio em 
Indaiá II são indicativas de processos de sistema aberto. A abundância de diopsídio na matriz e 
a substituição de olivina por clinopiroxênio nas bordas de macrocristais e microcristais apontam 
para um aumento da atividade de sílica no decorrer do processo de cristalização. A alta 
proporção de xenólitos crustais na rocha, totalmente transformados ou com evidências de fusão 
parcial, e a presença de apatitas aciculares nas suas cercanias, indicam a operação de um 
processo de contaminação crustal. Novos dados de química mineral e litogeoquímica de 
elementos maiores e traços corroboram esse processo. Os trends composicionais de minerais 
como espinélio e flogopita são bastante similares a ocorrências de kimberlitos contaminados 
registrados na literatura. Além disso, amostras de Indaiá II apresentam elevado C.I. 
(Contamination Index, 2,12-2,25), maior percentual de SiO2, K2O e maior razão Rb/Sr que a 
intrusão principal. Modelos de contaminação crustal foram efetuados a partir da mistura do 
fundido de Indaiá I e do fundido das rochas granitoides encaixantes. Os fundidos de Indaiá I e 
II foram obtidos pela extração do volume dos núcleos de macrocristais de olivina, considerados 
xenocristais em ambas as ocorrências, das análises de rocha total.  A quantidade de olivina foi 
obtida através de análises modais, e a composição considerada foi obtida através de uma média 
das análises pontuais de microssonda eletrônica e LA-ICP-MS. O fundido da encaixante foi 
estimado utilizando-se as análises de rocha-total das encaixantes crustais da área e calculando-
se um fundido parcial desta rocha a 750ºC e pressões entre 1-5Kbar com o software 
RhyoliteMelts (para elementos maiores). A composição de elementos-traço do fundido foi 
modelada por balanço de massa, a partir de coeficientes de partição compilados da literatura e 
a proporção de minerais no resíduo sólido obtida dos modelos por elementos maiores. Curvas 
de mistura entre elementos maiores e traços também parecem confirmar o processo. Novos 
dados isotópicos de 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd foram obtidos para estas intrusões, como também 
para a encaixante local. Curvas de mixing isotópico foram feitas para tentar constringir a 
quantidade de contribuição crustal nos magmas de Indaiá II. Nestes modelos, as amostras de 
Indaiá II fitam concordantemente às curvas de mistura entre os polos de Indaiá I e da encaixante. 
Concluimos que: 1) a intrusão Indaiá II representaria uma intrusão kimberlítica altamente 
contaminada, 2) a contaminação provavelmente ocorreu pela assimilação de fundidos 
anatéticos oriundos das principais rochas encaixantes crustais da área, 3) que Indaiá I e Indaiá 
II poderiam ter um mesmo magma progenitor, mas com diferentes graus de contaminação 
crustal.  

Palavras-Chave: Kimberlitos, rochas ultrapotássicas, ,contaminação crustal. 
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ABSTRACT 

The intrusions Indaiá I and II (also referred as Perdizes 3-A and 3-B) are hypoabissal ultrabasic 
bodies of small size associated with the Cretaceous magmatism of the Alto Paranaiba Alkaline 
Province, west of the Minas Gerais state. This master’s dissertation aimed a better 
understanding of the genesis and the evolution processes related to the Indaiá II intrusion, 
whose ambiguous classification between kimberlite and kamafugite divided the authors of 
former works. Also, it is discussed the possible genetic linkage of Indaiá II with the neighbor 
intrusion, Indaiá I. For this purpose, new petrographic, whole rock geochemical, isotopic and 
mineral chemistry analyses were made. The main intrusion (Indaiá I) was classified as a group-
I kimberlite. The satellite intrusion, Indaiá II, is petrographically and chemically distinct of the 
main one, having a ultrapotassic composition, similar to those of kamafugites, and presenting 
lower volumes of olivine macrocrysts, diopside as the main matrix phase (instead of 
monticellite as found in Indaiá I), and an abundant presence of felsic microenclaves. These 
enclaves present elongated structure and they mainly have kalsilite, devitrified glass, diopside 
and phlogopite. The presence of textures indicative of physical-chemical disequilibrium, such 
as embayment and sieve in olivine and clinopyroxene grains from Indaiá II are indicative of an 
open system process. The high amounts of diopside in the matrix and the substitution of the 
rims of olivine macro- and microcrysts by clinopyroxene point to an increase in the silica 
activity during the crystallization. The high proportion of crustal xenoliths in the rocks, most of 
these totally transformed or with evidences with partial melt, and the presence of acicular 
apatite in their border regions, indicate the action of crustal contamination processes. New 
mineral chemistry and whole rock geochemical (major and trace elements) data corroborate this 
process. The spinel and phlogopite compositional trends are very similar with those from 
contaminated kimberlitic occurrences registered in the literature. Moreover, samples from 
Indaiá II have high Contamination Index (C.I., 2.12-2.25), greater amounts of SiO2, K2O and 
higher Rb/Sr ratios than those from the main intrusion. Crustal contamination models were 
developed considering a mixing between the melt of Indaiá I and the partial melt of the granitoid 
host rocks of the area. The composition of melts from Indaiá I and II were calculated by the 
extraction of the amount of the cores of olivine macrocrysts, considered xenocrysts in both 
occurrences, from the whole-rock compositions. The amount of olivines was taken from modal 
concentrations and the considered composition was obtained by the average of electron 
microprobe and laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA ICP-MS) 
analyses. The major element composition of the partial melt of the host rock was estimated 
using the algorithm RhyoliteMelts. For these models, we considered the whole-rock 
compositions of the main host rocks of the area and used 750ºC and 1-5Kbar. The trace element 
composition of the host rock partial melts was modeled by mass balance calculations, using 
partition coefficients from the literature and the proportion of minerals in the solid residue 
obtained for the major element models. After the calculation of these liquid compositions, 
mixing curve models using major and trace element compositions were made and they are 
concordant with the crustal contamination processes. New 87Sr/86Sr and 143Nd/144Nd isotopic 
data were obtained for Indaiá I and II intrusions, as well as for the local host rock. Isotopic 
mixing curves were also made trying to constrain the amount of crustal contribution in Indaiá 
II magmas. In these models, Indaiá II samples fit concordantly with the mixing curves having 
Indaiá I and the host rock ratios as the main poles.  We conclude that 1) Indaiá II is 
representative of a highly contaminated kimberlitic intrusion, 2) the contamination possibly 
occurred by the assimilation of the anatetic melts from the main crustal host rocks of this area 
and 3) that Indaiá I and Indaiá II could have the same parent melt, but with different degrees of 
crustal contamination.  

Keywords: kimberlites, ultrapotassic rocks, crustal contamination 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução e objetivos 

O comportamento magmático de sistema aberto envolve uma série de processos nos 

quais ocorre troca de massa e energia entre um corpo de magma e seu ambiente externo (Streck, 

2008). Dentre esses processos, geralmente são considerados os principais a interação entre o 

magma e rochas encaixantes (digestão de xenólitos, introdução fundidos parciais ou fluidos 

etc.) e mistura entre magmas de composições distintas (Leeman e Hawkesworth, 1986). Tais 

trocas de material e energia induzem mudanças nos parâmetros físico-químicos do magma e 

consequente desequilíbrio entre o fundido contaminado ou hibridizado e a assembleia mineral 

cristalizada previamente. O registro geológico desses processos pode ser investigado através do 

estudo das variações químicas, isotópicas e texturais dos minerais e rochas cristalizados a partir 

destes magmas (Streck, 2008). 

Magmas alcalinos ultrabásicos fortemente insaturados em sílica como os de afinidade 

kimberlítica e kamafugítica, tendem a apresentar uma forte interação com a crosta continental. 

Isso ocorre em função de suas temperaturas relativamente altas (Sparks et al., 2009; 

Fedortchouk e Canil, 2004; Stoppa e Sharygin, 2009), composição exótica contrastante com a 

da crosta, e de sua natureza reativa devido ao alto conteúdo de componentes voláteis, 

principalmente CO2 e H2O (Vuorinen e Skelton, 2004). Tais características levam esses 

magmas a terem como tendência principal o comportamento de sistemas abertos.  

Contudo os estudos focados na interação entre esses magmas e a crosta ainda não são 

abundantes. Isso se deve em parte ao enfoque muitas vezes econômico dado a essas rochas, mas 

principalmente ao seu alto conteúdo de elementos incompatíveis, por vezes mais elevado do 

que na crosta. Isso implica que mesmo a incorporação de material crustal induza pequena 

mudança nas características de elementos-traço e isotópicas desses litotipos (Albarède, 1995; 

Faure, 2001).  

Soma-se a isso a incerteza da composição representativa de um fundido nessas rochas 

(Sparks, 2013). Tal incerteza se deve a dois fatores principais: a primeira fonte de incerteza 

deve-se a seu caráter ultramáfico rico em voláteis, que faz com que essas rochas sejam muito 

susceptíveis a alteração intempérica e hidrotermal.  A segunda fonte de incerteza é a abundante 

população de xenocristais e xenólitos do manto e da crosta, incorporados ao magma e 

carregados durante sua rápida ascensão através da litosfera. Dentre a carga de xenocristais do 

manto carregados por esses magmas o principal componente é a olivina, que em magmas 
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kimberlíticos é considerada dominantemente xenocristalina. Recentemente, alguns trabalhos 

trouxeram contribuições na caracterização química de elementos menores e traço em olivina, 

visando distinguir populações de fenocristais e xenocristais, e também distinguir alguns 

processos petrológicos envolvidos na gênese desses magmas (p.ex., Bussweiler et al., 2015; 

Foley et al., 2013) 

Esta dissertação de mestrado fez uso de petrografia, geoquímica de rocha-total, química 

mineral e análises isotópicas de rocha-total da intrusão ultrapotássica Indaiá II , Província 

Alcalina do Alto Paranaíba (MG), cuja classificação ambígua entre kimberlito e kamafugito 

dividiu alguns autores (Meyer et al., 1994; Gibson et al., 1995; Silva, 2008), com a finalidade 

de caracterizá-la em detalhe e melhor compreender sua geração, processos evolutivos, e a 

influência dos processos magmáticos de sistema aberto em sua petrogênese. Também, buscou-

se entender sua possível associação com a intrusão vizinha Indaiá I, de afinidade kimberlítica 

(Meyer et al., 1994; Gibson et al., 1995; Silva, 2008). Também foram feitas análises de 

elementos-traço em olivina, visando estabelecer relações genéticas dos macrocristais 

(fenocristais ou xenocristais) e inferências sobre fontes e processos no manto. 

Essa dissertação está organizada da seguinte maneira: o capítulo 1 aborda uma síntese 

do contexto geológico do trabalho. O capítulo 2 descreve os métodos analíticos utilizados e o 

capítulo 3 apresenta a descrição dos resultados obtidos a partir desses métodos utilizados. O 

capítulo 4 apresenta as discussões envolvendo o teste de hipóteses petrológicas e um modelo 

geológico sugerido, e o capítulo 5 sumariza as conclusões do trabalho. 

1.2 Contexto geológico 

1.2.1 Província Ígnea Alcalina Alto Paranaíba 

As ocorrências estudadas neste presente trabalho localizam-se na Província Alcalina 

Alto Paranaíba (APAP), oeste do estado de Minas Gerais, Brasil (Figura 1). Essa extensa 

província ígnea alcalina foi definida primeiramente por Almeida (1983), em seu clássico 

trabalho de revisão sobre as ocorrências alcalinas do Jurássico Superior ao Eoceno no Brasil, 

Paraguai e Uruguai. 

Essa província é notável por hospedar uma das maiores ocorrências magmáticas 

máficas-ultramáficas de natureza potássica, com cerca de 2000 km de extensão e mais de 

20x105 Km3 de volume (Gibson et al., 1995; Gomes e Comin-Chiaramonti, 2005; Araujo et al., 

2001). A APAP compreende as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas kamafugíticas da 

Formação Mata da Corda, grandes complexos alcalino-carbonatíticos e pequenas intrusões de 
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rochas alcalinas fortemente insaturadas em sílica, de natureza potássica a ultrapotássica, como 

kimberlitos, lamprófiros ultramáficos e kamafugitos (Gibson et al., 1995; Gomes e Comin-

Chiaramonti, 2005; Guarino et al., 2013).  

Algumas dessas ocorrências hospedam depósitos de interesse econômico de 

Elementos Terras-Raras, Fósforo, Titânio e Diamante, como por exemplo os depósitos de 

Nióbio dos complexos alcalino-carbonatíticos de Araxá e Tapira, e ocorrências de Diamante 

como no kimberlito Três Ranchos IV (Biondi, 2005; Guarino et al., 2013). 

Diversos trabalhos foram realizados para constringir a idade dos eventos magmáticos 

da Província Alcalina Alto Paranaíba. Na década de 1960 e 1980 alguns trabalhos realizaram 

datações, principalmente pelo método K-Ar, em rochas alcalinas da região (p.ex.: Hasui and 

Cordani, 1968; Hama et al., 1979; entre outros). Sonoki e Garda (1988) compilaram essas 

idades e as corrigiu para as constantes de decaimento propostas por (Steiger e Jäger, 1977). 

Essas correções resultaram em idades de: 83,4 – 83,7Ma para Serra Negra; 82,5 – 86,3Ma para 

Salitre;  89,4 – 77,4Ma para  Araxá (separados de biotita /flogopita); 85,6 – 71.2Ma para Tapira 

(separados de biotita); 85Ma para Catalão (rocha total); e 79,7 para Pântano (rocha total). Sgarbi 

et al. (2004) propõe  75 – 81Ma como o intervalo de idades dos kamafugitos da  Província, 

através de datação U-Pb em perovskita. Mais recentemente Guarino et al. (2013) determinaram 

por meio de datações U-Pb em perovskita um intervalo de 91-78 Ma (Cretáceo Superior) para 

a província como um todo, sugerindo idades um pouco mais antigas para as ocorrências 

kimberlíticas (~91–80 Ma), e mais jovens para kamafugitos (~81–78 Ma) e lamprófiros 

ultramáficos (flogopita picritos; ~90–82 Ma). 

A alta razão entre elementos terras raras leves e pesados, e o caráter potássico exibidos 

pelos magmas da APAP  parece indicar a presença de veios ricos em flogopita e anfibólio na 

fonte mantélica desses magmas, o que é corroborado pela presença de xenólitos do manto ricos 

em k-richterita e flogopita em algumas lavas da província  (Gomes e Comin-Chiaramonti, 

2005). Carlson et al., (1996) e Araujo et al., (2001) argumentam em favor de fontes litosféricas 

para os magmas da APAP com base em comparações entre idades modelo dos sistemas 

isotópicos de Sm-Nd e Re-Os e razões de 187Os/188Os. Esses dados apontam que o manto foi 

enriquecido por elementos incompatíveis litófilos a cerca de 1Ga, durante a formação de 

eventos orogênicos na borda oeste do Cráton São Francisco. Esses autores também consideram 

que a fonte dessas rochas alcalinas  consistem em um manto metassomatizado, contendo veios 

ricos em clinopiroxenio e anfibólio similares ao modelo de vein-plus-wallrock-melting de Foley 
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(1992). Guarino et al. (op cit) também apontam que o caráter fortemente insaturado em sílica, 

rico em CaO e voláteis (CO2 e H2O), e não tão rico em álcalis, não poderia ser formado por um 

lherzolito comum de 4 fases, e tem como fonte mais provável um manto lherzolítico 

enriquecido em voláteis, com uma assembléia mineral metassomatizada por veios ricos em 

flogopita e carbonatos.    

Entre os modelos geodinâmicos propostos para província inclui-se como fonte termal 

o impacto da pluma de Trindade no Cráton São Francisco, onde a borda menos espessa 

correspondente a transição do cráton com a faixa móvel adjacente  (Faixa Brasília) agiu como 

um “thinspot”, fundindo preferencialmente a litosfera metassomatizada, menos refratária 

(Gibson et al., 1995). Bizzi et al. (1995) baseados na anomalia Dupal nas composições 

isotópicas de Sr-Nd-Pb, também presente na Elevação do Rio Grande e na Cadeia de Walvis, 

consideraram que a fonte da APAP foi modificada isotopicamente pelo hotspot de Tristan da 

Cunha.   Baseados na ausência da assinatura isotópica tipicamente litosférica, padrão errático 

de distribuição de idades e forte controle tectônico ligado a descontinuidades litosféricas, 

trabalhos mais recentes argumentam que o magmatismo da APAP está relacionado a reativação 

de profundas falhas litosféricas, e variação de campos de tensão da placa permitiram a geração 

e colocação dessas ocorrências (Riccomini et al., 2005; Guarino et al., 2013). 
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Figura 1. Localização e idades de algumas ocorrências magmáticas da Província Ígnea do Alto Paranaíba. extraído 
de Guarino et al. (2013) 
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1.2.2  As intrusões Indaiá I e II 

As Intrusões Indaiá I e II são corpos alcalinos ultrabásicos de tendência alcalina 

pertencentes a Província ígnea do Alto Paranaíba. Dentro da província localizam-se no 

Supercampo Kimberlítico Coromandel – Três Ranchos (Cabral Neto et al., 2017) área 

compreendida entre os municípios e Catalão (Go) e Patrocínio (Mg) (figura 2). Essa região 

estende-se por uma área de 11.600 km², e contém uma concentração anômala de corpos 

kimberlíticos (lato sensu, 580 ocorrências), intrudidos em rochas da Faixa Brasília 

(Neoproterozóico).  

A via de localização dos corpos é uma estrada vicinal que parte da rodovia MG –190, 

ligeo as vilas de Monte Carmelo e Abadia dos Dourados no Oeste Mineiro. 

As intrusões estão encaixadas em rochas granitoides cataclasados do Complexo Monte 

Carmelo (Seer e Moraes, 2013), conforme pode ser observado no mapa da figura 3. As 

encaixantes são encontradas aflorando na forma de blocos na estrada de terra que passa entre 

as intrusões.  

Indaiá I é a intrusão principal com cerca de 3.2 ha, já Indaiá II é a intrusão satélite, 

distante cerca de 100m NE da intrusão principal, e de diâmetro de aproximadamente 150m 

(figura 3b). A intrusão aflora como rocha fresca em uma drenagem, e é caracterizada por uma 

anomalia avermelhada no solo. Já a intrusão Indaiá II, destaca-se como um pequeno morrote, 

cercado por vegetação. Consiste de um afloramento de blocos de coloração cinza-esverdeada, 

granulação muito fina e alta densidade.  Ambos os corpos tiveram seu contorno aproximado 

definido por métodos geofísicos (Haralyi e Svisero, 1984).  

Apesar da proximidade entre os corpos, as intrusões possuem características 

petrográficas distintas. Indaiá I representa um kimberlito hipoabissal macrocristalino do Grupo 

I típico, apresentando macrocristais de olivina, diopsídio, flogopita, ilmenita magnesiana e 

cromita em uma matriz rica em serpentina monticellita, carbonato, perovskita, apatita e 

espinélio (Meyer et al., 1994; Silva, 2008). Já a Intrusão Indaiá II é textural e 

mineralogicamente diferenciada: mais pobre em macrocristais, tendo como olivina e flogopita 

como principais representantes, uma matriz composta majoritariamente por diopsídio 

microlítico, ausência de monticellita, e minerais acessórios similares. A rocha apresenta 

estrutura de fluxo, definida pela orientação dos minerais da matriz e por enclaves estirados, 

formados principalmente por diopsídio, kalsilita e vidro amarelado devitrificado. Esses são 
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denominados por Meyer et al., (1994) de “schilieren”, em alusão à clássica estrutura observada 

em migmatitos. 

Quimicamente, Indaiá II  é diferente de qualquer kimberlito conhecido, possui caráter 

ultrapotássico sendo similar com os kamafugitos de Toro-Ankole, levando alguns autores a 

classificar a ocorrência como de afinidade kamafugítica (Meyer et al., 1994; Gomes e Comin-

Chiaramonti, 2005). Contudo Silva (2008) descarta essa classificação baseando-se na 

ocorrência de feldspatoides restrita ao interior de xenólitos, classificando-a como Kimberlito. 

Vale ressaltar que Cabral Neto et al. (2017) no trabalho que faz parte de um conjunto 

de informações atualizadas sobre a geologia do diamante de Minas Gerais vinculado ao Projeto 

Diamante Brasil (CPRM), utiliza nomenclatura diferente para essas intrusões considerando 

Indaiá I como Perdizes 3-A e Indaiá II como Perdizes 3-B. Essa escolha foi feita pelo autor para 

evitar conflito entre a nomenclatura usada nos trabalhos acadêmicos da área, e na nomenclatura 

utilizada pelas empresas que realizaram trabalhos de exploração na área. Contudo nesse 

trabalho será mantida a nomenclatura original Indaiá I e II. 
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Figura 2 Mapa geológico do Supercampo kimberlítico Coromandel-Três Ranchos com intrusões de afinidade kimberlítica indicada pelos triângulos pretos. Círculo amarelo 
mostrando a intrusão alvo. Modificado de Cabral Neto et al. (2017).
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Figura 3 a) Mapa geológico esquemático modificado de Féboli e Pinheiro (2014)b) Mapa geológico esquemático das intrusões Indaiá I e II, modificado de Meyer et al. (1991).
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5. CONCLUSÕES 

A Intrusão Indaiá II mostra uma relação genética com a Intrusão vizinha Indaiá I, de 

afinidade kimberlítica, onde Indaiá II apresenta clara influência de processos de contaminação 

crustal na sua evolução. Esse processo é demonstrado por evidências mineralógicas, texturais 

e geoquímicas, sejam elas: 

I) A presença de diopsídio de granulação fina e flogopita desenvolvidos a partir da 

reação do magma e xenólitos crustais, associados a texturas de desequilíbrio e 

reabsorção em macrocristais e microcristais de olivina, indicando 

comportamento de sistema aberto. 

II) Feições indicativas de fusão parcial em xenólitos graníticos parcialmente 

preservados e schilierens com feldspatóides, produzidos por possíveis reações 

de dessilicificação com o fundido. 

III) Trends de química mineral associados com contaminação crustal como 

flogopitas ricas em Ti e Ba e espinélios com trend da titanomagnetita. 

IV) Alto índice de contaminação (C.I.) na geoquímica de rocha-total. 

V) Modelagem geoquímica e isotópica, que indica a incorporação incompleta de 

cerca de 30 – 40% de fundidos crustais, a partir de um magma progenitor com a 

composição do fundido de Indaiá I. 

Conclui-se que a intrusão Indaiá II representa um processo de contaminação de 

fundidos derivados das rochas granitoides encaixantes a um magma progenitor similar 

a Indaiá I, possivelmente num mesmo conduto. A afinidade geoquímica ultrapotássica, 

similar à kamafugítica, é atribuída à incorporação de fundidos parciais graníticos a um 

magma de composição kimberlítica. 
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