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RESUMO 

 

 

 

MOTA, Carlos Eduardo Miranda. Petrogênese e geocronologia das intrusões 
alcalinas de Morro Redondo, Mendanha e Morro de São João: 
caracterização do magmatismo alcalino no Estado do Rio de Janeiro e 
implicações geodinâmicas. 2012. 204 f. Tese (Doutorado em Geologia) – 
Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2012.  
 

 

 

 

Os modelos para a formação de plútons alcalinos da Província Alcalina do 
Sudeste Brasileiro ou Alinhamento Poços de Caldas-Cabo Frio associam a gênese 
destas rochas a grandes reativações ou a passagem de uma pluma mantélica, 
registrada pelo traço de um hot spot. O objetivo desta tese é, apresentar novos 
dados e interpretações para contribuir com a melhor elucidação e discussão destes 
modelos. Os estudos incluem mapeamento, petrografia, litogeoquímica, geoquímica 
isotópica de Sr, Nd e Pb e datação 40Ar/39Ar. As intrusões selecionadas 
correspondem ao Morro Redondo, Mendanha e Morro de São João, no Rio de 
Janeiro, localizados em posições distintas no alinhamento Poços de Caldas-Cabo 
Frio. A intrusão alcalina do Morro Redondo é composta majoritariamente de nefelina 
sienitos e sienitos com nefelina, com rara ocorrência de rochas máficas e é 
caracterizada por uma suíte alcalina sódica insaturada em sílica, de caráter 
metaluminosa a peralcalina. Esta intrusão foi datada em aproximadamente 74 Ma 
(idade-platô 40Ar/39Ar). A intrusão alcalina do Mendanha é composta por diversos 
tipos de rochas sieníticas, além de brechas e estruturas subvulcânicas, como rochas 
piroclásticas e diques e caracteriza-se por ser uma suíte alcalina sódica saturada em 
sílica, de caráter metaluminosa, diferente do que ocorre no Marapicu, este 
subsaturado em sílica. Esta intrusão apresentou duas idades-platô 40Ar/39Ar distintas 
de magmatismo: 64 Ma para as rochas do Mendanha e 54 Ma em dique de 
lamprófiro, registrando magmatismo policíclico. O Morro do Marapicu foi datado em 
aproximadamente 80 Ma. Já a intrusão alcalina do Morro de São João possui uma 
ampla variedade de litotipos saturados a subsaturados em sílica, tais como sienitos, 
álcali-sienitos e monzossienitos (alguns portadores de pseudoleucita), com 
variedades melanocráticas, tais como malignitos e fergustios. Estas rochas definem 
suas distintas suítes alcalinas subsaturadas em sílica: Uma de composição sódica e 
outra potássica. Há também uma suíte alcalina saturada em sílica, definida por 
gabros alcalinos e shonkinitos. A petrogênese destas intrusões corresponde ao 
modelo de cristalização fracionada, com assimilação de rochas encaixantes (AFC) 
como indicado pela alta variabilidade de razões isotópicas de estrôncio. No Morro de 
São João é sugerido o modelo de mistura magmática. Estas intrusões foram 
geradas a partir de magmas mantélicos enriquecidos, possivelmente associados à 
antiga zona de subducção relacionada ao orógeno Ribeira. Em razão das novas 



 
 

  

idades obtidas, o modelo de hot spot proposto fica prejudicado, visto que o Marapicu 
é de idade mais antiga das intrusões analisadas, o que era esperado para o Morro 
Redondo. Alguns modelos projetam plumas mantélicas com aproximadamente 1000 
km de diâmetro, o que poderia explicar o Mendanha ser contemporâneo ao Morro de 
São João. As assinaturas isotópicas obtidas para as intrusões não se associam à 
assinatura isotópica de Trindade e, caso o modelo de plumas mantélicas seja o 
correto, a pluma que teria maior semelhança de assinatura isotópica é a pluma de 
Tristão da Cunha. 

 
Palavras-chave: Magmatismo Alcalino. Geoquímica isotópica. Geocronologia 

40Ar/39Ar. Plumas Mantélicas 



 
 

  

ABSTRACT 

 

 

 

MOTA, Carlos Eduardo Miranda. Petrogenesis and Geochronology of Morro 
Redondo, Mendanha and Morro de São João Alkaline complexes: 
characterization of alkaline magmatism in Rio de Janeiro State and 
geodynamic implications. 2012. 204 f. Tese (Doutorado em Geologia) – 
Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2012.  
 

 

 

 

The models for formation of alkaline plutons of the Southeastern Brazil 
Alkaline Province or Poços de Caldas-Cabo Frio Magmatic Lineament, which genetic 
modeling associates crust reactivations or mantle plumes, with definition of a hot spot 
track. The objective of this work is to report new data and interpretations to contribute 
to a better understanding and discussion about the model of alkaline rock generation. 
The studies involved geological mapping, petrography, litogeochemistry, Sr-Nd-Pb 
isotopes and 40Ar/39Ar geochronology. The selected alkaline complexes are the 
Morro Redondo, Mendanha and Morro de São João, located at Rio de Janeiro State. 
These intrusions are well-distributed along the Poços de Caldas-Cabo Frio Magmatic 
Lineament. The Morro Redondo alkaline intrusion is composed mainly by nepheline 
syenites and nepheline-bearing syenites and mafic rocks are rare. It was defined as 
a sodic silica-undersaturated alkaline suite, with metaluminous to peralkaline 
characteristics. The intrusion was dated at 74 Ma (40Ar/39Ar plateau age). The 
Mendanha alkaline intrusion is compose by various types of syenitic rocks, breccias 
and subvulcanic structures, as pyroclastic rocks and dikes. It was defined by a sodic 
silica-saturated alkaline suite with metaluminous characterisics. The intrusion 
presented two distinct 40Ar/39Ar ages for the magmatism: 64 Ma for Mendanha rocks 
and 54 Ma to lamprophyre dike, which illustrates a polycyclic magmatism. The Morro 
do Marapicu 40Ar/39Ar age yielded 80 Ma. The Morro de São João alkaline intrusion 
has a large variety of silica-undersaturated to silica-saturated rocks, as syenites, 
alkali-syenites and monzosyenites (some pseudoleucite-bearing), with melanocratic 
varieties, as malignites and ferguites. These rocks defined distinct alkaline silica-
undersaturated suggenting sodic and potassic types. There was found an alkaline 
silica-saturated suite, defined by alkaline gabbros and shonkinites. The petrogenesis 
of these intrusions corresponds to the fractional crystallization, with assimilation of 
host rocks, and the crustal contamination is indicated by high variability of Sr isotope 
ratios. For Morro de São João origin is suggested a K-Na bimodal magma. These 
intrusions were generated from enriched mantle-derived magmas, possible 
associated to ancient subduction zone of Ribeira orogen. In terms of the new 
40Ar/39Ar data, the hot spot model is not plausible, because the Morro do Marapicu is 
older than the other studied intrusions. Some models projected mantle plumes with 
1000 Km size, what may explain the reason for Mendanha and Morro de São João 



 
 

  

have the nearly the same age. The obtained isotopic signatures for these intrusions 
were not associated to Trindade signature and, if the mantle plume’s model is 
correct, the plume that has the most similar signature is Tristão da Cunha. 
 

Keywords: Alkaline Magmatism. Isotope Geochemistry. 40Ar/39Ar Geochronology. 

Mantle Plumes 
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INTRODUÇÃO 

Considerações iniciais 

O Estado do Rio de Janeiro exibe, entre a Serra do Mar e o litoral, uma área 

plana e rebaixada que constitui a Baixada Fluminense, onde podem ser observados 

alguns corpos de relevo residuais. As intrusões alcalinas, em termos gerais, 

caracterizam grandes desníveis topográficos, fato que é observado principalmente 

nas intrusões do Mendanha e Morro de São João, aonde estes chegam a atingir 

cotas altimétricas de 800 m acima do nível do mar, em contraste com as planícies 

costeiras da Baixada Fluminense e Região dos Lagos, com cotas entre 5 e 45 m. 

Estas ocorrências de rochas alcalinas encontram-se alinhadas, em termos 

geográficos, segundo um trend WSW-ENE (Figura 1), intrusivos no embasamento 

Neoproterozóico representado pelas rochas do Segmento Central da Faixa Ribeira 

(HEILBRON et al., 2004). Este magmatismo faz parte da Província Alcalina do 

Sudeste Brasileiro (ALMEIDA, 1983), ou Província Serra do Mar (THOMPSON et al., 

1997) e compõem aproximadamente, 30 intrusões distribuídas entre a cidade de 

Poços de Caldas (MG) até a Ilha de Cabo Frio (RJ). 

Diques de rochas alcalinas do Cretáceo Superior (contemporâneos ao 

magmatismo alcalino) de lamprófiros, álcali-basaltos, fonolitos e traquitos, 

constituem a série alcalina do Enxame de Diques da Serra do Mar na área do Rio de 

Janeiro (VALENTE, et al., 1998). A maioria destas intrusões é formada por sienitos e 

monzonitos e seus equivalentes subsaturados, com variações texturais desde 

plutônicas a subvulcânicas. 
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Figura 1 - Mapa de localização das ocorrências de intrusões alcalinas félsicas da Província Alcalina 

do Sudeste Brasileiro no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Legenda: Bacias Cenozóicas (vermelho) e Falhas (preto). 

Fonte: Adaptado de ZALÁN e OLIVEIRA, 2009. 

 

Alguns modelos geodinâmicos podem ser construídos com base na 

integração de processos petrológicos, estratigráficos, estruturais e geocronológicos, 

dentre outros possíveis, de intrusões alcalinas. Estes modelos podem servir não 

somente à elucidação de complexos processos mantélicos, mas também à 

compreensão dos parâmetros que controlam a formação das intrusões alcalinas na 

crosta mais antiga. O estudo desta província tem resultado em diferentes modelos 

geodinâmicos. 

O modelo de reativação tectono-magmática (ALMEIDA, 1986; BRAUN, 2005) 

está fundamentado em estudos estruturais, mas, de modo geral, carece do apoio de 

dados petrológicos. Um modelo alternativo, com base em estudos principalmente 

geoquímicos (HERZ, 1977; THOMPSON, et al., 1997; GIBSON et al., 1997; 

THOMAZ FILHO; RODRIGUES, 1999), tem atribuído um papel importante às plumas 

mantélicas e hot spots na geodinâmica da plataforma durante o Cretáceo Superior. 

Há também a possibilidade da combinação entre os dois modelos anteriores, ou 
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seja, a atuação de uma pluma mantélica sobre grandes falhamentos (FAINSTEIN; 

SUMMERHAYES, 1982; THOMAZ FILHO et al., 2000). 

Este trabalho apresenta todos os resultados e discussões obtidos para a 

composição do texto final de tese de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação 

em Análise de Bacias e Faixas Móveis da Faculdade de Geologia da UERJ. A tese 

tem como tema central apresentar os resultados de uma série de campanhas 

geológicas, análises químicas, isotópicas e geocronológicas realizadas nas intrusões 

alcalinas de Morro Redondo, Mendanha e Morro de São João, todas no estado do 

Rio de Janeiro. 

A partir das análises dos resultados, em conjunto com dados disponíveis na 

literatura, tentou-se elucidar a evolução petrogenética de cada um destes plútons 

alcalinos e contextualizá-los à luz da discussão dos diversos modelos evolutivos 

sugeridos para a evolução da Província Alcalina do Sudeste Brasileiro. 

Objetivos e Justificativas 

O objetivo principal a ser alcançado por este trabalho consiste em discutir 

sobre os principais modelos propostos pela comunidade para a evolução da 

Província Alcalina do Sudeste Brasileiro, a partir de novos dados geoquímicos, 

isotópicos e geocronológicos para as intrusões selecionadas e contribuir, com novos 

dados e interpretações para a melhor delineação da gênese das rochas alcalinas do 

sudeste Brasileiro. 

Os objetivos específicos a serem alcançados por esta tese estão listados 

abaixo: 

 Apresentar novos dados de geoquímica multielementar, geoquímica 

isotópica de estrôncio (Sr), Neodímio (Nd) e chumbo (Pb) e discutir as 

principais características petrológicas de cada intrusão a partir destes 

dados, aliados a dados existentes na literatura. 

 Produzir novas idades termocronológicas a partir do método 

geocronológico 40Ar/39Ar. 

 Discutir os principais aspectos petrogenéticos para cada um das 

intrusões alcalinas, com a integração de todos os dados produzidos. 
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1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

1.1 Morro Redondo 

A intrusão alcalina do Morro Redondo situa-se na tríplice divisa dos seguintes 

municípios: Resende, na sua porção sudoeste, Porto Real, nas porções noroeste e 

Barra Mansa, na porção leste (Figura 2). É no município de Barra Mansa que se 

compreende a maior porção territorial do Morro Redondo. A localidade mais próxima 

da intrusão é Bulhões, no município de Porto Real. 

 

Figura 2 - Mapa de localização da intrusão alcalina do Morro Redondo. 

 

Fonte: Adaptado de USGS, 2012. 

 

À norte, a intrusão é tangenciada pela Rodovia Presidente Dutra. O principal 

acesso ao interior do maciço é dado na saída da Presidente Dutra para a localidade 

de Bulhões (Estrada Bulhões-Resende), na altura do Km 270. Existem algumas 

estradas bordejando a elevação, com algumas a entrar em pequenas fazendas. A 
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porção centro-sul do maciço é coberta por vegetação nativa densa (Mata Atlântica). 

Apesar de não possuir nenhuma área de APA cadastrada, não há indícios de áreas 

de mineração nas imediações da intrusão. 

1.2 Mendanha 

A Intrusão Alcalina do Mendanha situa-se no limite entre os municípios de 

Nova Iguaçu e Rio de Janeiro, em sua maior parte, e na sua extremidade nordeste 

pelo município de Mesquita (Figura 3). Nas imediações da serra, existem várias 

regiões populosas, como podemos citar os centros de Nova Iguaçu e Mesquita e 

alguns bairros considerados grandes, em termos de extensão e população: 

Alvorada, Cabuçu e Km 32, em Nova Iguaçu; Fábrica de Pólvora e Coréia, em 

Mesquita; Bangu, Vila Kennedy e Campo Grande, no Rio de Janeiro, entre outros. 

 

Figura 3 - Mapa de localização da intrusão alcalina do Mendanha, adicionadas as principais 

toponímias relacionadas e as localizações do. “Vulcão de Nova Iguaçu” e da “Chaminé do 

Lamego” 

 

Fonte: Adaptado de USGS, 2012.  
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Na porção norte, a intrusão é tangenciada pela Estrada de Madureira, ligando 

o centro de Nova Iguaçu até o Km 32, no extremo oeste do município. Esta estrada 

termina na BR-462, conhecida como “Antiga Rio-São Paulo”, tangenciando a borda 

oeste do maciço. Na porção Sul, ela é tangenciada pela Avenida Brasil, desde 

Campo Grande até o Campo de Instrução do Gericinó. 

Apesar de possuir um considerável número de vias de acesso nas encostas 

do maciço, no interior do mesmo, os acessos já são mais escassos. Poucas 

estradas permitem a chegada até porções mais internas da serra. Algumas estradas 

importantes de citar que permitiram o acesso ao interior são a Estrada da Cachoeira, 

esta dentro do Parque Municipal Natural de Nova Iguaçu, a Estrada do Voo Livre, 

levando até o ponto mais alto acessível do maciço, com cotas acima de 850 m, a 

Estrada de Furnas, em Campo Grande, levando a outro ponto alto do maciço, onde 

se localizam algumas torres de transmissão, de propriedade de FURNAS S.A. e, por 

último, a Estrada do Marapicu/Serrinha e Estrada do Mendanha, a única que 

permitiu atravessar o maciço no sentido norte-sul. 

A intrusão alcalina compreende, em boa parte de sua vegetação, mata 

atlântica nativa e este é um dos motivos de ser uma Área de Proteção Ambiental 

(APA). A APA que se localiza dentro do complexo é a APA Gericinó-Mendanha e 

dentro dele localizam-se dois parques municipais: O Parque Municipal Natural de 

Nova Iguaçu e o Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha. Também se 

localizam duas das principais escolas de instrução das Forças Armadas: Campo de 

Instrução do Gericinó, de propriedade do Exército Brasileiro e o Centro de Instrução 

Almirante Milcíades Portela Alves, de propriedade da Marinha do Brasil. 

1.3 Morro de São João 

A Intrusão Alcalina do Morro de São João situa-se no extremo sudeste do 

estado do Rio de Janeiro, dentro do município de Casemiro de Abreu (Figura 4). Nas 

regiões periféricas da elevação montanhosa, situa-se o centro urbano de Rio das 

Ostras a sudeste do maciço. À norte, a localidade de Rio Dourado e o distrito de 

Barra de São João, a sul, ambos pertencentes ao município de Casemiro de Abreu. 

A sudoeste do maciço, na margem oposta ao Rio São João, localiza-se o Distrito de 

Tamoios, que pertence à Cabo Frio. 
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Figura 4 - Mapa de localização da intrusão alcalina do Morro de São João. 

 

Fonte: Adaptado de USGS, 2012. 

 

À norte, o acesso ao Morro de São João é feito pela rodovia BR-101, na altura 

do km 190, na localidade de Rio Dourado. Com isso, há a possibilidade de dois 

caminhos distintos: seguir por estradas de terra, numa distância de 

aproximadamente 8 km, atravessando Rio Dourado, pela estrada à beira da antiga 

linha de trem ou seguir a Rodovia Serramar. Esta Rodovia liga a BR-101 até o 

distrito de Barra de São João e ao município de Rio das Ostras. 

Há acesso pela região da Fazenda São João, seguindo pela Rodovia 

Serramar, próximo à entrada de Rio das Ostras. Este caminho leva à extremidade 

leste do Morro de São João. À sul, é possível chegar por Barra de São João através 

da Rua Andrade Silva (bordeja o Rio São João) ou pela Estrada Velha de Rio 

Dourado, num trecho de distância média de 5 km. Estes dois caminhos levam a 

estradas que circundam a intrusão alcalina. 

A única estrada que, efetivamente, adentra o Morro de São João é a estrada 

da Fazenda São João. Este acesso leva até as partes mais altas do maciço. No 
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início da subida, encontram-se caixas d’água da CEDAE. O Morro de São João está 

inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio São João/Mico Leão Dourado 

e não há parques que englobam a área elevada. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para cumprir os objetivos propostos para este trabalho, foram realizadas uma 

série de etapas metodológicas descritas neste capítulo. As atividades 

compreenderam revisão bibliográfica, trabalhos de campo e coleta de amostras para 

petrografia, geoquímica multielementar e isotópica e geocronologia, através do 

método 40Ar/39Ar. 

As etapas de laboratório consistiram na preparação das amostras coletadas 

na etapa de campo para a produção de lâminas delgadas, preparados de pó de 

rocha e separação de minerais propícios à datação. As amostras preparadas para 

as análises geoquímicas e isotópicas foram submetidas para laboratórios creditados 

e os resultados foram recebidos em planilhas Excel. 

Com isso, permitiu-se a análise e interpretação dos novos resultados, 

integrados aos dados da literatura, o que permitiu a confecção do relatório final. Os 

tópicos a seguir trazem maiores detalhes das atividades realizadas. 

2.1 Revisão Bibliográfica 

A metodologia aplicada nesse trabalho teve inicio com uma extensa revisão 

bibliográfica, na qual foram reunidos diversos trabalhos anteriores realizados sobre 

as intrusões alcalinas objetos deste estudo, principalmente publicações cujas 

temáticas envolvem petrografia, geoquímica, geocronologia e correlatos. Diversos 

trabalhos relacionados a modelos evolutivos de geração de rochas alcalinas também 

foram adicionados ao acervo. 

Foram levantadas diversas publicações como artigos publicados em revistas, 

periódicos nacionais e internacionais e publicações de cunho acadêmico 

(monografias, dissertações e teses), relatórios de diversos projetos, além de 

publicações em eventos técnico-científicos. O intuito desta etapa foi de juntar 

elementos para entender a problemática da questão. 

Para a composição do acervo, também foram coletados composições 742 

fusionadas com a composição pancromática de imagens de satélite Landsat 7, com 

dimensões de pixels de 15m, obtidas no website Earth Explorer (USGS, 2012), 

modelos digitais de elevação ASTER, com dimensões de pixels de 30m (ERSDAC, 

2012) e imagens do Google Earth, utilizados para o planejamento dos trabalhos de 
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campo, composição dos mapas preliminares de lineamentos estruturais e de 

elaboração dos mapas de localização contidos neste trabalho. Esta etapa foi 

considerada como de pré-campo. 

2.2 Trabalhos de Campo e Mapeamento Geológico 

As atividades de campo realizadas nas intrusões alcalinas permitiram o 

reconhecimento in loco das principais variedades litológicas, da delimitação entre a 

intrusão alcalina e as rochas encaixantes, além de observação das principais 

respostas fisiográficas e geomorfológicas. Foram coletadas diversas amostras de 

rochas frescas dos litotipos observados, para a confecção de lâminas delgadas e 

para preparação de alíquotas para a obtenção de dados litogeoquímicos e 

isotópicos. 

As bases de dados elaboradas para cada intrusão alcalina foram alimentadas 

a partir da reunião de todas as informações extraídas das etapas de pré-campo e 

coletadas nas etapas de campo. Esta base foi elaborada em ambiente GIS, com a 

utilização do software ArcGIS 10.1. A partir dessa base de dados, os mapas 

geológicos foram elaborados. Foram seguidas algumas diretrizes, padronizadas pelo 

autor, para melhorar a qualidade da visualização do dado temático. 

Para ilustrar as feições de relevo predominantes nas intrusões alcalinas e de 

unidades litoestratigráficas circundantes, foi utilizada uma imagem de relevo 

sombreado (BURROUGH; MCDONNEL, 1998), calculado a partir do modelo digital 

de elevação ASTER. O parâmetro de inclinação da luz utilizado foi de 45°, com 

azimute de 315° e não foi utilizado exagero vertical. As informações litológicas, com 

transparência de 20%, foram sobrepostas a esta imagem de relevo sombreado. 

Os mapas geológicos produzidos possuem simbologias de convenções 

geológicas em conformidade com os padrões adotados pela Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 

2.3 Preparação de Amostras 

Após a etapa de campo, as amostras coletadas foram levadas para o 

Laboratório Geológico de Processamento de Amostras da UERJ (LGPA) para 

preparação para as análises petrográficas, litogeoquímicas e isotópicas. As rochas 
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coletadas nas etapas de campo foram utilizadas para a confecção de laminas 

petrográficas. 

A preparação das amostras para analise litogeoquímica começou com a 

seleção das amostras e o critério para essa escolha foi o da variedade de fácies, 

para que desta forma, a analise pudesse abranger todas as diferentes fácies 

coletadas na etapa de campo. 

A partir deste grupo de amostras selecionadas, parte destas alíquotas foi 

destinada para análises isotópicas e alguns grãos foram selecionados para a 

datação através do método 40Ar/39Ar. 

2.3.1 Pó de rocha para análise geoquímica 

Essas amostras foram serradas para confecção de pequenas placas (slabs), 

depois inseridas em um pilão de aço inox (Figura 5), de modo que a rocha fosse 

triturada em fragmentos de cerca de 1 cm. Após a passagem pelo pilão, as amostras 

foram postas em placas de Petri, lavadas com água destilada e álcool e postas para 

secar em estufa. Essa primeira trituração das amostras teve o objetivo de prepará-

las para a pulverização, realizada em moinho de bolas. 

 

Figura 5 - Pilão de aço inox, utilizado para a primeira trituração 

dos slabs. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

 

O moinho de bolas (Figura 6) é constituído de dois cadinhos em forma de 

cilindro aberto dos dois lados, quatro tampas rosqueáveis, quatro borrachas de 
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vedação e oito bolas de tungstênio ou aço inox (Figura 7). Com a bancada 

devidamente limpa e coberta com papel, além de pinças e espátulas limpas, uma 

porção da amostra foi colocada dentro do conjunto cadinho-bolas, de modo que esta 

porção cubra as bolas. Feito isso, os cadinhos foram fechados e levados ao moinho. 

A primeira passada no moinho, com o objetivo de descontaminar o conjunto, durou 

cerca de 5 minutos, com posterior descarte da amostra processada. 

 

Figura 6 - Moinho de bolas, utilizado para pulverizar as 

amostras pré-trituradas no pilão. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

 

Figura 7 - Conjunto de cadinhos e bolas de tungstênio ou aço 

inox. 

 

Legenda: À esquerda, o conjunto desmontado e a direita, o 

conjunto montado para ser acoplado no moinho. 

Fonte: O autor, 2011.  
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Após a descontaminação dos cadinhos, as amostras foram pulverizadas duas 

de cada vez (uma em cada cadinho). Com o auxilio de espátulas, as amostras foram 

quarteadas e dois quartos de cada amostra foram utilizados na pulverização e o 

restante foi guardado, como alíquota. 

 Em seguida, usaram-se pinças para colocar as amostras no conjunto 

cadinho-bolas, com posterior fechamento do conjunto, com o cuidado de identificar 

cada cadinho com o código da amostra correspondente. Após isso, o conjunto foi 

levado ao moinho para o processo de pulverização, realizado no tempo de 15 

minutos. Após esse tempo, o pó de rocha foi colocado em dois potes de 10 g, 

prontos para serem submetidos ao laboratório. 

Depois de todo o processo, os cadinhos foram descontaminados para evitar 

que uma amostra contamine a outra. Isso é feito com a utilização de areia de praia. 

A areia deve ser colocada nos cadinhos até cobrir as bolas e os cadinhos vão para o 

moinho por 5 minutos. Após esse tempo, os cadinhos, as bolas e borrachas de 

vedação são lavadas com detergente neutro, saponáceo e escova de aço. O 

conjunto é lavado com álcool, enxugado com ar comprimido e depois levado para 

estufa. 

2.3.2 Separação de minerais para datação 

Parte destes slabs foi utilizada na separação de grãos de hornblenda e biotita 

para a datação isotópica com o método termocronológico 40Ar/39Ar. Apenas uma 

amostra da intrusão alcalina do Mendanha, correspondente a um dique de 

lamprófiro, foi utilizado composição de rocha-total. Para isso, os slabs foram 

fragmentados com ajuda de um pilão. 

Os fragmentos destes slabs foram levados a um conjunto de peneiras onde 

as malhas mais grossas sobrepõem malhas mais finas. As peneiras utilizadas foram 

as de malha de 2,0 mm, 1,0 mm, 0,3 mm e 0,2 mm, em arranjo decrescente. Na 

base do conjunto, foi adicionado um recipiente para coletar os grãos menores que 

0,2 mm. Os grãos de hornblenda e biotita ficaram retidos nas frações 0,3 e 0,2 mm e 

após o peneiramento, estes foram lavados com água e álcool e secados. 

Após o processo de peneiramento, as amostras foram encaminhadas para o 

Separador Magnético Frantz (Figura 8). Este aparelho é constituído de uma esteira, 

que possui uma divisória no meio e dois potes coletores no final. As amostras 



32 
 

  

coletadas na peneira passam por essa esteira e são submetidos à ação de campo 

magnético, de intensidade controlada pelo operador, onde os minerais de maior 

susceptibilidade magnética são separados do resto da amostra. Em determinado 

grau de intensidade o Separador Frantz isola os grãos de biotita e anfibólio dos 

minerais félsicos. Os minerais de interesse foram coletados com o auxilio de uma 

lupa e embalados para submissão ao laboratório. 

 

Figura 8 - Separador magnético Frantz. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

 

Outra técnica de separação utilizada foi através do bromofórmio, que é um 

liquido com densidade de 2,7 g/cm3. Imersos nesse liquido, os minerais mais densos 

(biotita e anfibólio com densidade média de 3,0 g/cm3) irão para o fundo, e os 

minerais menos densos (quartzo, K-feldspato e plagioclásio com densidade média 

de 2,6 g/cm3) flutuarão. 

Para a limpeza dos grãos selecionados, foi utilizado um aparelho de 

Ultrassom (Figura 9). O Ultrassom é um aparelho usado para descontaminação dos 

minerais de interesse pelo pó oriundo de outros minerais, o que pode acarretar erros 

na datação. Os minerais coletados são levados ao aparelho que gera uma vibração 

em frequência ultrassônica, eliminando assim a poeira indesejada. 
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Figura 9 - Aparelho de ultrassom. As amostras inseridas no 

interior do equipamento são submetidas a vibrações 

ultrassônicas, com o objetivo de remover pós de 

rocha indesejáveis. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

2.4 Litogeoquímica 

As amostras selecionadas para análise litogeoquímica foram analisadas no 

laboratório ACTLABS1, no Canadá, e as técnicas analíticas empregadas incluíram 

espectrometria de emissão atômica (ICP-AES) para os elementos maiores, 

fluorescência de raios-X em pastilhas fundidas para os elementos-traço P, S, Cl, Rb, 

Sr, Ba e Zr, espectrometria de absorção atômica para a determinação dos 

elementos Mn, Mg, Na, K, Cu, Mo, Sn e Pb. Espectrometria óptica para os 

elementos-traço Nb, Y, Ni e V. Os elementos terras-raras foram analisados por 

espectrometria de massa (ICP-MS) e titulação com KMnO4 para Fe2+. 

O software utilizado para o tratamento dos dados litogeoquímicos foi o 

GCDKit 2.3 (JANOUSEK; FARROW; ERBAN, 2006) e as atividades realizadas 

dentro do ambiente do software envolveu cálculo de norma CIPW, razões e 

normalizações de elementos terras-raras e elaboração de diagramas binários e de 

classificação. Para a elaboração dos diagramas de Harker e a análise de confiança, 

foi utilizado o software Microsoft Excel 2010. 

                                            
1
 http://www.actlabs.com/ 
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Em adição aos novos dados geoquímicos contidos neste trabalho, foram 

adicionados os dados disponíveis na literatura para cada uma das intrusões 

alcalinas estudadas. 

Para fins de classificação e caracterização química das rochas alcalinas 

estudadas, foram utilizadas três diferentes metodologias, ilustrados em diagramas 

binários, com inserção de campos relativos às assinaturas químicas de composições 

conhecidas, a saber: 

 Diagrama TAS (LE MAITRE et al., 1989), derivado da relação de álcalis 

(Na2O + K2O) versus Sílica (SiO2), adicionado da curva-limite de suítes 

alcalinas/subalcalinas (IRVINE; BARAGAR, 1971); 

 Diagrama R1 x R2 (DE LA ROCHE et al., 1980), que utiliza as 

concentrações catiônicas de todos os elementos maiores; 

Isto se justifica pela questão de se utilizar diferentes parâmetros para a 

classificação e caracterização de rochas alcalinas, para verificação de congruência 

na classificação. O diagrama de Le Maitre et al. (1989) também foi utilizado para 

caracterização petrogenética. 

A confecção dos diagramas de Harker, para fins petrogenéticos, foi feita no 

Microsoft Excel e a sua validação estatística foi feita através do estudo da correlação 

entre os valores de X e Y através respectivos coeficientes de correlação de Pearson 

(r). Os cálculos dos coeficientes de correlação para cada diagrama de Harker foram 

obtidos também no Microsoft Excel, através da função Pearson (MICROSOFT, 

2012). 

O estudo de correlação é indicado para associar variáveis quantitativas. A 

correlação é usada quando se deseja estudar quão consistentemente duas variáveis 

mudam em conjunto. A correlação linear poderia ser representada por uma reta 

interpolada aos pontos (reta de interpolação ou linha de tendência). 

Para dados contínuos em que há uma correlação linear, pode-se determinar o 

coeficiente de correlação, cujo valor varia de -1 a +1. O sinal indica somente se as 

duas variáveis variam no mesmo sentido, a definir uma correlação positiva (sinal +) 

ou em sentidos opostos, a definir uma correlação negativa (sinal -) e se r = 0, as 

duas variáveis não são correlacionáveis, ou seja, não variam em conjunto. 

Como estas intrusões alcalinas conhecidamente se classificam como 

granitoides intraplacas (tipo A), de origem mantélica, as análises de evolução de 

elementos terras-raras foram feitas em diagramas do tipo spider, normalizados ao 
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manto primordial de Sun e McDonough (1989) e também ao condrito de Nakamura 

(1974), que caracterizaria o componente inicial de geração dos magmas alcalinos. 

2.5 Geoquímica Isotópica de Sr, Nd e Pb 

As amostras, para isótopos de Sr e Nd, foram analisadas no Laboratório de 

Geocronologia Isotópica do Instituto de Geociências da UNB. Para as análises de 

Sm-Nd e Rb-Sr, foram utilizadas rochas pulverizadas, dissolvidas em ácido 

fluorídrico (HF). No caso do par isotópico Sm-Nd, foram adicionados às soluções os 

traçadores 145Nd e 144Sm. No caso de Rb-Sr não foram adicionados traçadores por 

se analisar a composição isotópica natural das amostras.  

A separação dos elementos terras-raras foi feita por colunas de troca 

catiônica com resina. As concentrações isotópicas destes elementos foram medidas 

no espectrômetro Finnigan, com multicoletores. Os dados obtidos compreendem as 

quantidades absolutas de samário e neodímio, as razões isotópicas 147Sm/144Nd , 

143Nd/144Nd e 87Sr/86Sr. Para os cálculos de razões isotópicas, do parâmetro εNd e da 

idade modelo TDM foram utilizadas as seguintes constantes: 146Nd/144Nd = 0,7219 e 

λSm = 0,654 x 10-11 ano-1 (DEPAOLO, 1988). 

Os dados isotópicos de Pb, apenas para a intrusão alcalina do Mendanha, 

foram analisados no laboratório ACTLABS, no Canadá, onde foi obtido valores de 

quatro isótopos de chumbo (204Pb, 206Pb, 207Pb e 208Pb) através de Espectrometria 

de Absorção Atômica. 

Os isótopos radiogênicos obtidos a partir de amostras das intrusões alcalinas 

foram utilizados, em conjunto com dados geoquímicos, para compreender os 

aspectos petrogenéticos, com o objetivo de identificação de tipos de processos 

geológicos.  

Segundo Rollinson (1993), as razões isotópicas 143Nd/144Nd e 87Sr/86Sr 

permitem a inferência de importantes considerações sobre fontes de processos 

magmáticos mantélicos, pois tais razões não são modificadas durante o processo de 

cristalização fracionada (equilíbrio cristal-líquido). 

As assinaturas isotópicas de fontes mantélicas são baseadas nas definições 

de Zindler e Hart (1986). Abaixo segue uma breve descrição das principais fontes. 

Depleted Mantle (DM) ou Manto Empobrecido: Este reservatório é 

caracterizado por alta razão 143Nd/144Nd (cerca de 0,5134), baixas razões 87Sr/86Sr 
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(cerca de 0,702) e baixas razões 206Pb/204Pb, e é o componente dominante na fonte 

da maioria dos basaltos toleíticos de fundo oceânico (MORB). Pode ser subdividido 

em DM I e DM II baseado principalmente em razões isotópicas de Pb (cerca de 16 e 

17,3, respectivamente). 

High-μ (HIMU): Este reservatório mantélico apresenta altas razões 206Pb/204Pb 

(> 22,5) e 207Pb/204Pb (>15,8), baixas razões 87Sr/86Sr (aproximadamente 0,7030) e 

razões intermediárias de 143Nd/144Nd (0,5129). Estas assinaturas isotópicas indicam 

um reservatório mantélico enriquecido em U e Th (em relação ao Pb) sem o 

aumento associado na razão Rb/Sr. Este enriquecimento é interpretado como 

ocorrido entre 1,5 Ga e 2,0 Ga possivelmente a partir da mistura de uma crosta 

oceânica possivelmente contaminada com água do mar ou associado a uma intensa 

perda de Pb e Rb por metassomatismo. 

Enrice Mantle (EM) ou Manto Enriquecido: Apresenta variável razão 87Sr/86Sr, 

baixas razões 143Nd/144Nd e altas razões 207Pb/204Pb e 208Pb/204Pb. Pode ainda ser 

subdivido em EMI, com baixas razões 87Sr/86Sr e EMII, com altas razões 87Sr/86Sr. 

Existem vários modelos para explicar a origem do manto enriquecido. Em termos 

gerais o enriquecimento parece estar relacionado à subducção, onde o material 

crustal é injetado no manto. Um modelo alternativo é baseado na similaridade entre 

manto enriquecido e litosfera subcontinental, o que sugere a mistura de ambos para 

formação do reservatório enriquecido. 

Prevalent Mantle Reservoir (PREMA): A grande frequência de basaltos de 

ilhas oceânicas e continentais com razões 143Nd/144Nd = 0,5130 e 87Sr/86Sr = 0,7033 

sugere a existência de um reservatório com tal assinatura isotópica. Em adição, sua 

composição isotópica de Pb indica razões 206Pb/204Pb entre 18,2 e 18,5. 

Bulk Silicate Earth (BSE): Existem algumas evidências da existência de um 

reservatório mantélico cuja composição é equivalente à parte silicática da Terra, isto 

é, o reservatório condrítico subtraído do núcleo. Esta composição é equivalente ao 

do manto primitivo homogêneo formado no início do planeta durante a formação do 

núcleo e anteriormente a formação dos continentes. Alguns basaltos oceânicos 

apresentam composição isotópica próxima desse reservatório BSE. Apesar de não 

haver dados geoquímicos que permitam afirmar que este reservatório ainda 

sobreviva. 
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2.6 Idades 40Ar/39Ar 

Os procedimentos analíticos, realizados no John de Laeter Centre for Isotope 

Research2, na Universidade de Curtin (Austrália), iniciaram-se com a fusão de um 

mineral com potássio (K) na sua composição química, seguido de purificação do 

argônio (Ar). As abundâncias dos isótopos de K de Ar são obtidas por 

espectrometria de massa. Os procedimentos incluem a ativação neutrônica prévia 

da amostra e transformação do 40K em 39Ar, de forma a excluir a necessidade de 

análise dos isótopos de K. Os minerais utilizados incluem o anfibólio e a biotita, com 

exceção de um dique de lamprófiro, onde foi utilizado análise de rocha-total. 

A técnica de fusão por etapas (step-heating) foi utilizada, o que possibilita 

determinar, na maioria dos casos, se houve perda ou ganho de Ar na amostra. 

Consiste na determinação de uma série de idades dentro de uma única amostra, por 

meio do incremento da temperatura do laser. Se o sistema químico do mineral 

permaneceu fechado, as idades obtidas nas diferentes temperaturas deverão ser 

iguais. Caso ocorra algum processo de difusão de Ar, o que é muito comum, as 

idades obtidas em cada temperatura de fusão serão diferentes e, talvez, não 

correlacionáveis. 

A partir desta série de idades obtidas, são obtidas dois valores de idades: A 

idade-platô, através da junção de diversas etapas sequenciais de fusão 

congruentes e a idade isocrônica, onde é definido através da construção de 

isócronas com os dados isotópicos extraídos de cada etapa de fusão da mesma 

amostra. 

A definição das idades-platô é feita segundo critérios de Lamphere e Dalrymple 

(1976) e Fleck, Sutter e Elliot (1977), onde três ou mais etapas de aquecimento 

consecutivas que compreendem mais de 50% de 39Ar liberado, com sobreposição ao 

nível de confiança de 2σ (idade ± erro). 

É apresentado em conjunto com o diagrama de idades-platô, o diagrama de 

relação K/Ca de cada etapa de aquecimento individual correspondente. Estes 

índices ajudam a indicar que fases minerais podem ser degaseificadas a certas 

temperaturas. Fases minerais com razões K/Ca muito maiores que indicam fases 

                                            
2
 http://jdlc.curtin.edu.au/ 
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minerais mais ricas em potássio, como biotita. Já quando a razão é menor que 1, 

ilustra fases mais ricas em Ca, como piroxênios, anfibólios e plagioclásios. 

Segundo Musset (1986), os minerais que contém cálcio no seu retículo 

cristalino, tendem a ser mais retentores de argônio. A partir desta afirmativa é 

possível, qualitativamente, relacionar os comportamentos homogêneos dos platôs e 

as razões K/Ca. 

As isócronas de isótopos de Ar, além de permitir o cálculo da idade, são 

importantes para a avaliação da composição isotópica do Ar aprisionado no 

momento do fechamento do sistema cristalino do mineral e, assim, testar a hipótese 

de que a quantidade de argônio aprisionado tem a quantidade semelhante à contida 

na atmosfera. 

Com relação aos diagramas isocrônicos 40Ar*/39Ar, tal como no método K-Ar, é 

necessário fazer uma correção, devido à presença do Ar aprisionado na rocha ou 

mineral e cuja composição isotópica pode não ser igual à composição atmosférica 

atual. Em comparação com a construção de isócronas nos outros métodos 

geocronológicos é que neste caso são utilizadas as várias frações de gás liberadas 

de uma mesma amostra em diferentes temperaturas. 

Se considerar que Lanphere e Dalrymple (1978) definem que a quantidade da 

razão 40Ar/36Ar não pode ser significativamente diferente do valor da razão isotópica 

definida para o argônio atmosférico, cujo valor é de 295,5 e que Baksi (1999) define 

que razões 40Ar/36Ar menores que o valor do argônio atmosférico representam perda 

de argônio radiogênico e, com isso, a idade resultante não possui significado 

geológico. A construção e verificação de diagramas isocrônicos, em conjunto com os 

diagramas de idade-platô são de suma importância para a avaliação da significância 

da idade obtida. 

O MSWD3 ou Desvio Médio de Soma Ponderada é um indicador estatístico de 

qualidade de ajuste dos dados de uma distrubuição. Os valores de idades-platô e 

isocrônica possuem um valor de MSWD atrelado. Em linhas gerais, quanto maior o 

valor de MSWD, mais pobre é o ajuste da linha de tendência com os dados. 

Comumente se aceita valores de MSWD menores do que 2,5 (BROOKS; HART; 

                                            
3
 Acrônimo de Mean Sum Weighted Deviation 
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WENDT, 1972). O erro nos interceptos X e Y é calculado a partir dos resultados da 

regressão de York (1969). 

O cálculo da probabilidade de ocorrência da idade-platô/idade isocrônica é 

feito através da análise da distribuição chi-quadrado (X2) de Pearson (PLACKETT, 

1983). Este teste foi utilizado por Baksi (1999) e utiliza como parâmetros de entrada 

os valores de MSWD e o número de steps que definem o platô, ou os pontos que 

definem a idade isocrônica. 

A justificativa para o uso é de que, segundo Wendt e Carl (1991), o valor de 

MSWD é equivalente ao valor de chi-quadrado reduzido, o qual se define pelo valor 

de chi-quadrado da distribuição dividido pelo seu número de graus de liberdade. Em 

outras palavras, a estatística dos erros gerados apresenta uma distribuição do tipo 

chi-quadrado com n graus de liberdade. 

Para as idades-platô, a quantidade de graus de liberdade corresponde à 

quantidade de valores obtidos em cada step menos 1, justificado por ser uma 

distribuição univariada (valores de idades para cada step). No caso das idades 

isocrônicas, o grau de liberdade correspondente é a quantidade de steps menos 2, 

pois trata da relação entre duas variáveis, ou bivariada (razões 40Ar/39Ar e 40Ar/36Ar). 

Esse teste é feito com o auxílio de planilhas Excel, através da função 

dist.quiqua.cd (MICROSOFT, 2012). Esta função recebe dois parâmetros: o 

primeiro corresponde ao valor de chi-quadrado observado para a população que 

definiu a idade calculada (MSWD vezes graus de liberdade) e o segundo parâmetro 

corresponde ao número de graus de liberdade. O valor retornado é um valor entre 0 

e 1, que corresponde à probabilidade de sucesso da idade obtida (nível de 

confiança). Este valor é convertido a pontos percentuais, ou seja, os valores variam 

entre 0% e 100%. Segundo Baksi (1999), além das premissas de significância 

geológica das idades-platô obtidas, as amostras que resultam em níveis de 

confiança acima de 95% são consideradas como excelentes. 

2.7 Elaboração do Texto Final 

A partir da reunião de todas as informações pertinentes ao projeto de 

pesquisa, foi elaborado um texto final para o relato dos resultados e conclusões 

obtidos.  
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3 REVISÃO TEMÁTICA 

3.1 Introdução 

O magmatismo com idades entre o Mesozóico e o Cenozóico é amplamente 

registrado no território brasileiro por meio de derrames e intrusões de rochas 

toleíticas, derrames (KLEIN; VALENÇA, 1984; RICCOMINI et al., 1983), diques e 

corpos (plugs, stocks) de rochas alcalinas (AMARAL et al., 1967; ALMEIDA, 1986,  

1996; THOMAZ FILHO; RODRIGUES, 1999; THOMAZ FILHO et al., 2005). Estes 

fenômenos magmáticos estão associados a dois grandes eventos que ocorreram na 

Plataforma Sul Americana, estabilizada no Cambriano-Ordoviciano, e qu podem ser 

subdivididos da seguinte forma: 

 O Magmatismo toleítico, associado à separação do Gondwana e 

consequentemente à abertura do oceano Atlântico Sul - este 

magmatismo, ocorrido há aproximadamente 130-120 Ma, está 

relacionado à implantação das bacias sedimentares da margem 

passiva brasileira; 

 O Magmatismo alcalino, associado, subordinadamente ao 

magmatismo toleítico (magmatismo bimodal), ou vinculado às bacias 

sedimentares do Sistema de Rifts da Serra do Mar (ALMEIDA, 1976) 

ou Rift Continental do Sudeste (RICCOMINI et al., 1989) e também a 

fenômenos de soerguimento, como o que ocorreu na Serra do Mar. 

Modelos geodinâmicos de intrusões alcalinas podem ser construídos com 

base na integração de processos petrológicos, estratigráficos, estruturais e 

geocronológicos - dentre outros possíveis. Estes modelos podem servir não somente 

à elucidação de complexos processos mantélicos, mas também à compreensão dos 

parâmetros que controlam a formação e evolução das intrusões alcalinas na crosta 

mais antiga. 

O modelo de reativação tectono-magmática está principalmente 

fundamentado em estudos estruturais e geofísicos (ALMEIDA, 1986; MONTES-

LAUAR et al., 1995; ERNESTO, 2005), mas, de modo geral, carece do apoio de 

dados petrológicos e geoquímicos. Um modelo alternativo, com base em estudos 
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geoquímicos, principalmente, tem atribuído um papel importante a plumas 

mantélicas na geodinâmica da plataforma durante o Cretáceo Superior.  

Os estudos de geologia estrutural e geofísica indicam que tais intrusões 

alcalinas guardam pouca relação geométrica com as feições estruturais do 

embasamento, com contatos formando limites arredondados além de textura 

isotrópica observada no campo (SLAVEC; MANTOVANI; SHUKOWSKI, 2004; 

MOTA et al., 2012). Por outro lado, as intrusões alcalinas apresentam uma 

distribuição geográfica que sugere um alinhamento concordante com as feições 

estruturais regionais do cinturão Ribeira e, em adição, guardam relação geográfica 

com os sedimentos Cenozoicos (FERRARI; RICCOMINI, 2001; RICCOMINI; 

VELÁZQUEZ; GOMES, 2005). Esta correlação pode ser interpretada geneticamente 

onde os esforços extensionais para a formação das bacias seriam também os 

responsáveis para a formação de intrusão dos magmas alcalinos. 

A associação do magmatismo alcalino do Cretáceo Superior na Plataforma 

Sul-Americana com plumas mantélicas foi primeiramente proposta por Herz (1977), 

e baseou-se na composição marcantemente uniforme e as idades progressivamente 

mais jovens desde o complexo alcalino de São Sebastião (87 Ma) até o de Cabo 

Frio (54 Ma). Estas características foram apresentadas como evidência para a 

passagem, de SW para NE, da Plataforma Sul-Americana sobre uma pluma 

centrada sob São Sebastião no Cretáceo e atualmente representada pelo hot-spot 

de Trindade, e cujo traço estaria representado pela cadeia vulcânica de Vitória-

Trindade.  

Esta cadeia coalesce a oeste de encontro ao atol de Abrolhos próximo à costa 

brasileira. Rochas magmáticas em Trindade incluem fonolitos piroclásticos e 

derrames de ignimbritos (Complexo Trindade), fonolitos e nefelinitos (Formação 

Desejado), além de ankaratritos explosivos (Formação Morro Vermelho). Diques de 

diabásio de Abrolhos foram datados em 52-42 Ma (K/Ar em rocha total e 

plagioclásio) enquanto que em Trindade as idades variaram de 2,96 Ma (K/Ar em 

rocha total; fonolitos) a 0,22 Ma (CORDANI, 1970). 

Mais recentemente, estudos geoquímicos têm suportado o modelo 

geodinâmico centrado na pluma de Trindade (GIBSON et al., 1995; THOMPSON et 

al., 1997; GIBSON et al., 1997; VALENTE et al., 1998). Este modelo também 

encontra apoio em estudos estruturais, tais como aqueles associados ao 

soerguimento de longa duração do Sudeste do Brasil durante o Cretáceo Superior.  
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O soerguimento das serras costeiras do sudeste do Brasil tem sido 

geralmente atribuído à compensação isostática em resposta à subsidência da Bacia 

de Santos. No entanto, a flexura litosférica associada a essa compensação é tida 

como um processo mecânico relativamente rápido (elástico). Alternativamente, o 

soerguimento costeiro do SE do Brasil no Cretáceo Superior pode ser explicado com 

a presença de uma pluma. Vale notar que o ciclo erosivo Sul-Americano do 

Cretácio-Eoceno foi um processo marcante no SE do Brasil e pode ter sido 

responsável pela denudação de vários edifícios vulcânicos associados ao 

magmatismo, tanto Mesozóico quanto Cenozóico, no Brasil.  

De modo geral, estas feições são indicativas para a presença de uma pluma 

no Sudeste do Brasil no Cretáceo Superior. No entanto, diferentes autores 

discordam sobre o controle da pluma mantélica de Trindade-Martim Vaz sobre o 

magmatismo nos bordos da bacia do Paraná durante o Cretáceo Superior, sendo 

este um tema ainda aberto ao debate (ALVES; SPERLE; SICHEL, 1997; SICHEL et 

al., 1997). 

3.2 A Província Alcalina do Sudeste Brasileiro 

Na região sudeste do Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, concentra-se cerca de 30 pontos isolados de intrusões 

alcalinas, constituindo uma província magmática com características próprias. Este 

magmatismo é definido na literatura como a Província Alcalina do Sudeste Brasileiro 

(ALMEIDA, 1986, 1991). No estado do Rio de Janeiro observa-se, entre a Serra do 

Mar e o litoral, uma área plana e rebaixada que constitui a Baixada Fluminense, 

onde podem ser observados alguns corpos de relevo residuais. Parte desse relevo é 

formada por intrusões alcalinas que, em alguns casos, geram desníveis topográficos 

de, aproximadamente, 800m (MOTA; ALVES, 2006). 

Destacam-se por suas dimensões, as intrusões de Poços de Caldas, Passa-

Quatro, Itatiaia, Mendanha, Rio Bonito, Tinguá e Ilha de São Sebastião (Figura 10). 

Eles constituem stocks, plugs, diques (geralmente compostos por fonolitos, traquitos 

e, raramente, lamprófiros e álcali-basaltos) e, excepcionalmente, depósitos 

piroclásticos. Segundo Cavalcante et al., (1979), ocorrem uma grande variedade de 

rochas peralcalinas predominantemente félsicas, mas também existem rochas como 
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essexito e teralito, além de um complexo máfico-ultramáfico alcalino em Ponte Nova 

(AZZONE et al., 2009), em São Paulo, no alto da Serra da Mantiqueira. 

 

Figura 10 - Mapa esquemático de parte da região sudeste do Brasil, com as principais ocorrências de 

complexos alcalinos, que se dispõem preferencialmente em dois trends principais, 

segundo Almeida (1991), associados às principais estruturas de ruptura e bacias 

cenozoicas. 

 

Fonte: ZALÁN e OLIVEIRA, 2009. 

 

Lavas ankaramíticas do Eoceno foram identificadas no interior da bacia de 

Volta Redonda (RICCOMINI et al., 1983, 1985). Vulcânicas de mesma natureza e 

possivelmente sincrônicas ocorreram na Depressão da Guanabara, em São José de 

Itaboraí (KLEIN; VALENÇA, 1984). Desconhece-se a presença de carbonatitos e 

kimberlitos nessa província. 

A disposição de muitos centros de rochas alcalinas que se orientam em 

alinhamentos ENE concordantes com as estruturas do embasamento, a própria 

forma de alguns maciços, tal como o Mendanha, e a direção de alguns diques 

alcalinos, sugerem que fraturas dessa zona crustal frágil, afetada pelo evento 
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Brasiliano, tenham surgido ou sido reativadas para darem acesso ao magma 

alcalino. 

Este fenômeno teria sido aproximadamente coevo com a mais acentuada 

subsidência da Bacia de Santos e ao soerguimento da região da Serra do Mar, entre 

o Aptiano e o Terciário Superior, levando o estabelecimento do grande desnível 

atual de pelo menos 11 km entre a serra e a base da bacia, pelo qual se infere uma 

relação genética entre a movimentação vertical dos blocos marinho e continental, o 

desenvolvimento de rifts neste último e o processo vulcânico alcalino (ALMEIDA, 

1976). Ainda segundo Almeida (1976), o magmatismo alcalino precedeu o 

desenvolvimento de rifts não preenchidos por lavas neocretáceas. No entanto já se 

acumularam as vulcânicas ankaramíticas em algumas bacias, como Volta Redonda. 

É possível observar que, em termos geográficos, estas ocorrências de rochas 

alcalinas encontram-se alinhadas segundo dois trends: WSW-ENE e outro WNW-

ESE. Os maciços do Mendanha, Itaúna, Rio Bonito, Tanguá, Soarinho e Morro de 

São João, além de corpos de menores expressões compõem o primeiro trend, este 

que pode ser prolongado a WSW, com as ocorrências localizadas no estado de São 

Paulo, como as intrusões alcalinas da Ilha de São Sebastião e Monte de Trigo. 

 O segundo inclui os maciços alcalinos de Itatiaia, Morro Redondo, Piraí 

(Serra dos Tomazes), Tinguá e Cabo Frio, de sentido oblíquo aos grandes 

lineamentos do Cinturão Ribeira. Este alinhamento, aliado às ocorrências alcalinas 

de Poços de Caldas e Passa-Quatro constitui a conhecida como Alinhamento Poços 

de Caldas-Cabo Frio (THOMAZ FILHO; RODRIGUES, 1999). 

Segundo Ulbrich e Gomes (1981), as principais associações de intrusões 

alcalinas encontradas na Província Alcalina do Sudeste Brasileiro correspondem a: 

1) Sienitos saturados a insaturados, frequentemente associados com traquitos e 

fonolitos, geralmente de caráter miaskítico – os quais se podem exemplificar as 

intrusões de Itaúna, Mendanha, Tinguá e Morro de São João. 2) Associações 

sieníticas insaturadas de caráter agpaítico, enriquecidas em elementos 

incompatíveis, com nefelina-sienitos, tais como a intrusão de Poços de Caldas. 3) 

Associações álcali-granito/álcali-sienito, com rochas saturadas a levemente 

insaturadas, como as ocorrências de Itatiaia e Passa-Quatro. 

  



45 
 

  

3.3 Modelos Geodinâmicos Propostos 

A gênese destas intrusões é interpretada, segundo a literatura, por eventos de 

reativação tectônica (ALMEIDA, 1983, 1986; ALVES; SPERLE; SICHEL, 1997; 

OREIRO et al., 2008), enquanto outros autores apontam para uma gênese ligada a 

ação de uma pluma mantélica nessa região (HERZ, 1977; THOMPSON et al., 1997; 

THOMAZ FILHO; RODRIGUES, 1999; THOMAZ FILHO et al., 2005). Alguns autores 

também sugerem a combinação entre os dois modelos anteriores. Nos tópicos a 

seguir são explicitados cada um dos possíveis modelos para a geração das 

ocorrências alcalinas da Província Alcalina do Sudeste Brasileiro. 

3.3.1 Modelo de Reativação Tectono-Magmática 

Os processos tectônicos que atuaram em todo o Pré-cambriano imprimiram 

uma complexa trama de superfícies de falha no Escudo Brasileiro (BRAUN, 2005). 

Estas superfícies são hoje balizadas por bandas, às vezes, muito espessas de 

milonitos que, por suas características mineralógicas e texturais, constituem zonas 

de fraqueza mecânica, que facilitam as rupturas sob a ação de novos esforços 

tectônicos. Numa porção homogênea ideal da crosta as rupturas ocorrem segundo 

as direções teóricas do elipsóide de deformação, mas numa crosta com a 

constituição heterogênea, as rupturas aproveitam as zonas de fraqueza 

preexistentes gerando essa complexa distribuição dos esforços. 

A distribuição de esforços mais recentes é regida pela deriva continental e 

bem ilustrada pelas grandes falhas da plataforma continental. No caso da placa Sul-

Americana, de uma forma geral, a massa continental sofre um soerguimento no 

sentido dos Andes (BRAUN, 2005). A margem continental emersa vem se erguendo 

no bordo atlântico dando origem às serras do Mar e da Mantiqueira, onde a erosão 

tem retirado grande volume de rochas, expondo assim as partes mais profundas do 

substrato. 

Um sistema de falhas de gravidade colapsou blocos desta margem, a partir 

da Mantiqueira, e decresce no sentido do oceano até serem cobertos pelos 

sedimentos da margem submersa. É nítida a influência das zonas de fraqueza das 

antigas falhas do embasamento no traço das principais zonas de falha da plataforma 

continental. 
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Da mesma forma, na área emersa, pode-se constatar o aproveitamento das 

antigas zonas cataclásticas pelas falhas de gravidade que limitam os grábens de 

Taubaté-Resende e da Baía da Guanabara, assim como pelas intrusões dos diques 

de diabásio, de vulcânicas alcalino-ultrabásicas e dos maciços alcalinos (BRAUN, 

2005). 

3.3.1.1 Os grandes lineamentos estruturais brasileiros 

Mas o que parece ter um estreito relacionamento com os eventos vulcânicos 

meso-cenozóicos são os arcos ou eixos de arqueamento que geram ou mesmo 

separam as bacias sedimentares fanerozóicas e podem significar um 

adelgaçamento crustal. Alguns desses arcos vêm sendo relatados desde muito 

tempo. Talvez o de mais remota notícia seja o Arco de Ponta Grossa, na bacia do 

Paraná. Um arqueamento do fundo da bacia, balizado por enxame de extensos e 

espessos diques do vulcanismo Serra Geral é magnificamente expresso na 

topografia da serra do Mar no Paraná.  

A mais importante destas feições estruturais é, sem dúvida, o arco do Alto 

Paranaíba (BARBOSA; BRAUN; DYER, 1970; LADEIRA; SAAD; BRAUN, 1971; 

BARDET, 1977; BRAUN, 1982) que limita a sinéclise do Paraná ao norte e se 

estende desde a plataforma oceânica, até o arco de Iquitos no Acre. Este lineamento 

também é denominado como Lineamento 125AZ. 

Em geral, os complexos alcalinos, alcalino-carbonatíticos e as províncias 

kimberlíticas ocorrem associadas a fraturamentos e flexuras nas bordas das bacias 

do Paraná, Parnaíba e Amazonas (ALMEIDA, 1986), onde pelo menos três grandes 

alinhamentos estruturais são descritos conforme mostrado na Figura 11. 
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Figura 11 - Distribuição das principais intrusões alcalinas do Brasil, com possíveis ocorrências 

minerais, e a representação dos principais lineamentos estruturais: 125AZ, Transbrasiliano 

e Lancinha-Cubatão. 

 

Fonte: Adaptado de BIONDI, 2005. 

 

O Lineamento 125AZ ou Azimute 125, o qual foi definido por Bardet (1977), 

corresponde ao Lineamento Alto Paranaíba, e se localiza aproximadamente na 

fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, estendendo da costa do Rio de Janeiro, 
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onde se descreveu o Lineamento Magmático de Cabo Frio (ALMEIDA, 1991) até o 

Estado do Acre. 

Esta zona de arqueamento formou um grande divisor de águas, entre as 

bacias do Cretáceo Superior, marcado pelas drásticas mudanças de fácies e 

direções de sedimentação que distinguem os sedimentos Bauru (Bacia do Paraná) e 

Mata da Corda (Bacia do São Francisco). Ela é balizada ainda por extensos diques 

de vulcânicas alcalino-ultrabásicas, brechas vulcânicas, assim como pelos inúmeros 

plugs vulcânicos, kimberlitos e maciços alcalino-ultrabásicos. 

Os mais importantes complexos alcalinos, em termos econômicos, estão 

localizados na região do Triângulo Mineiro, esta que é a detentora da maior 

província kimberlítca-lamproítica do país. As maiores concentrações de jazidas 

diamantíferas são encontradas ao longo desta região. Os kimberlitos e lamproítos 

provavelmente foram mineralizados nestas áreas onde permaneceram 

tectonicamente estáveis por longos períodos de tempo (GONZAGA; TOMPKINS, 

1991). 

Como exemplo, citam-se, segundo (GIBSON et al., 1997), as províncias do 

Alto Paranaíba (85 Ma) e Iporá (80-90 Ma) Em Goiás, ocorrem complexos alcalino-

ultrabásicos. Em Mato Grosso e Rondônia, ocorrem complexos kimberlíticos de 

Paranatinga e Juína-Aripuanã, pertencentes à Província Poxoréu (84 Ma). Seu 

extremo sudeste culmina com as ocorrências de rochas alcalinas félsicas do 

Lineamento Magmático de Cabo Frio, como Poços de Caldas, Passa Quatro e 

Tinguá. 

O lineamento Lancinha-Cubatão, de direção NE-SW, segue a costa sudeste 

do país, entre os Estados do Paraná e Rio de Janeiro. As principais ocorrências são 

os corpos de Mato Preto, Tunas e Banhadão, no Paraná; Itapirapuã, Jacupiranga, 

Morro do Serrote e Ipanema, em São Paulo e as intrusões próximas à cidade de 

Resende, no Rio de Janeiro (Morro Redondo, Tanguá, Rio Bonito e Morro de São 

João). 

Os complexos alcalinos de Lages e Anitápolis, em Santa Catarina podem 

estar associados a esse lineamento. Os trabalhos de Hartmann et al. (1980) e 

Almeida (1986) relatam estes complexos alcalinos como “Alinhamento Blumenau”, 

localizado na inflexão entre o Arco de Ponta Grossa (PR) e a Sinclinal de Torres 

(RS). De acordo com Janse (1984), este lineamento estende-se à África por Angola 
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(complexos alcalinos e kimberlíticos de Luanda) até o Zaire (Kimberlitos de Mbuji 

Mayi). 

A proposta de Gomes, Ruberti e Morbidelli (1990) sugere que as intrusões 

alcalinas do Paraná e do sul de São Paulo são controladas por lineamentos 

subparalelos NW-SE, descritos como os lineamentos de Guapiara, São Jerônimo, 

Curiúva, Rio do Alonzo e Rio Piquiri, todos eles associados ao Arco de Ponta 

Grossa, de idade Jurássica. 

Outro grande lineamento brasileiro conhecido é o chamado Linamento 

Transbrasiliano. Este lineamento possui uma direção geral NE-SW e estende-se do 

Paraguai - Província Alcalina do Leste do Paraguai (COMIN-CHIARAMONTI; 

GOMES, 1996) até Fortaleza-CE - Província Alcalina de Fortaleza (Vulcanismo 

Mecejana). Essa feição estrutural cruza o lineamento 125AZ no sudoeste de Goiás, 

apresentando zona de interseção com vários complexos alcalino-ultrabásicos 

mineralizados, tais como Água Branca, Santa Fé, Morro do Engenho, Salobinha, 

Fazenda Furnas e Rio do Boi. Rochas kimberlíticas também ocorrem na região de 

Picos (PI) e rochas alcalinas são identificadas nas vizinhanças de Fortaleza (CE). 

3.3.1.2 Ocorrências não associadas a lineamentos 

Algumas ocorrências de rochas alcalinas, alcalino-carbonatíticas e placers 

diamantíferos, que sugerem proximidade da rocha-fonte, são observadas na Bacia 

Amazônica sem controle estrutural aparente (COSTA; HASUI, 1992), relacionadas 

provavelmente à eventos distensivos intraplacas de longa duração (ISSLER; LIMA, 

1987), ou à uma sequência de eventos sucessivos marcados por regimes 

distensivos, compressivos e transcorrentes (CORDANI; NEVES, 1982). 

Outro grupo que se enquadra nessa mesma situação são alguns corpos 

alcalinos descritos no sudeste da Bahia (FIGUEIREDO, 1989; CONCEIÇÃO; 

ARCANJO; OLIVEIRA, 1992; CONCEIÇÃO; OTERO, 1996), não relacionados a 

nenhum controle estrutural e associados a colisões continentais e zonas de 

subducção. 

Os dados disponíveis sobre esses corpos alcalinos indicam que os complexos 

amazônicos são datados do Proterozóico Inferior/Médio enquanto que os corpos da 

Bahia são datados do Proterozóico Superior/Cambriano. 
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3.3.2 Modelo de Plumas e Hot-Spots 

O modelo de hot-spot, proposto por Wilson (1963), sugere que cadeias 

vulcânicas oceânicas alinhadas na litosfera são formadas pela movimentação da 

placa, relativo a um ponto estacionário de geração de magma. Este modelo é 

atualmente bem aceito e difundido pela comunidade científica em todo o mundo 

 Os hot-spots são geralmente associados a plumas mantélicas, que se 

desenvolvem em formas semelhantes a domos de sal em bacias sedimentares, 

diretamente do manto inferior até a base da litosfera, seja ela oceânica ou 

continental (DUNCAN; RICHARDS, 1991). A fusão parcial do manto provocada pela 

ascensão de plumas mantélicas, pode gerar grandes volumes de magma, que é 

parcialmente intrudido nas rochas da litosfera ou sofre extrusão, gerando derrames 

sob a forma de vulcões intra-placas, na maioria dos casos. 

Os hot-spots foram muito importantes para a fragmentação dos 

supercontinentes e a formação de cadeias vulcânicas e platôs basálticos, citando 

como exemplos o basalto do Paraná e o da Sibéria, os dois maiores derrames do 

mundo, relacionadas à tectônica distensiva. As estruturas derivadas de ocorrência 

de hot-spots são descritas pelas seguintes características marcantes (CONDIE, 

1997): 

 Nas bacias oceânicas, são caracterizados altos topográficos de 

aproximadamente 500-1200 m, com extensão aproximadamente entre 

1000-1500 km, sendo associadas à ascensão de pluma mantélicas. 

 A posição atual dos hot-spots ativos geralmente são vulcões ativos ou 

recém extintos. Os exemplos mais representativos são os vulcões de 

Yellowstone, nos Estados Unidos e o Kilauea, no Hawaii. 

 Os hot-spots localizados em regiões de crosta oceânica são 

caracterizados por altos gravimétricos, refletindo a ascensão de 

magmas mantélicos de maior densidade; em alguns casos pode 

acontecer o contrário, tal como os corpos alcalinos. 

 Cadeias de montanhas submarinas de baixa ou sismicidade nula 

podem ser relacionadas ao fenômeno. Em áreas continentais a idade 

do magmatismo e uma possível deformação podem aumentar, de 
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acordo com a distância entre os corpos e a localização atual do 

magmatismo. 

Essas características são conhecidas como o caminho do hot-spot. No Brasil, 

o melhor exemplo descrito é o denominado alinhamento Poços de Caldas-Cabo Frio 

(ALMEIDA, 1991; THOMAZ FILHO; RODRIGUES, 1999; THOMAZ FILHO et al., 

2005), onde se inserem neste contexto todos os corpos alcalinos que foram gerados 

pela atuação do hot-spot de Trindade. Os hot-spots possuem grande fluxo de calor, 

provavelmente refletindo uma pluma mantélica, em profundidade. 

No planeta, o número de hot-spots descritos é de aproximadamente quarenta, 

sendo que os melhores caracterizados possuem distribuição irregular, ocorrendo 

tanto em áreas oceânicas, quanto em áreas continentais, seja em áreas próximas a 

regiões tectonicamente ativas, quanto em áreas relativamente estáveis. 

A concentração espacial de hot-spots parece correlacionar-se com as 

anomalias geoidais do planeta, sendo a grande maioria, concentrada ao entorno do 

continente africano e no oceano Pacífico, onde correspondem aos dois maiores altos 

da anomalia do geóide (CROUGH, 1983; STEPHANECK; JURDY, 1984), como 

mostra a Figura 12. O fato é que os altos aparentam refletir os processos ocorridos 

na região do manto inferior ou do núcleo da Terra, suportando a idéia de que as 

plumas mantélicas são originadas dessa região do planeta. 
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Figura 12 - Distribuição mundial dos hot-spots.  

 

Nota: As linhas tracejadas delimitam as áreas de anomalias do geoide. 

Fonte: Adaptado de CROUGH, 1983. 

 

Uma das grandes discussões relacionadas à teoria das plumas mantélicas 

refere-se à questão da posição fixa dos hot-spots em relação às placas litosféricas 

(DUNCAN; RICHARDS, 1991). Se realmente as plumas mantiveram-se fixas durante 

o tempo geológico, torna-se possível realizar cálculos para a determinação do 

movimento das placas em relação à pluma, em termos de velocidade absoluta da 

movimentação, direção e sentido do movimento, possibilitando a reconstrução da 

movimentação da placa. Para o cálculo destes parâmetros, faz-se necessário a 

obtenção das idades absolutas dos magmatismos relacionados ao caminho do hot-

spot e a distância entre os mesmos. 

3.3.2.1 Modelos teóricos 

Modelos experimentais vêm demonstrando a dinâmica das plumas mantélicas 

e sugerem numerosos meios de interação entre os mesmos e o manto, despertando 

grande interesse e sendo motivo de grandes discussões dentro da comunidade 

científica mundial. Segundo Condie (1997), apesar da base do manto inferior e 
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superior sugerir ser locais de geração das plumas mantélicas, existem várias razões 

que indicam fortemente que as plumas eram geradas logo acima da interface manto-

núcleo. São elas: 

 Modelagens matemáticas indicam que a parte superior da pluma, caso 

venha a ser originado do manto inferior, possui um tamanho médio, em 

torno de 1000 km de diâmetro, para formar grandes volumes de 

magmas basálticos, formando platôs. 

 A posição fixa relativa dos hot-spots, na mesma posição geográfica 

dificulta a explicação da origem das plumas no manto superior. 

 A quantidade de calor gerado e transferido para a base da litosfera, em 

torno de 12% do fluxo de calor total da Terra, é comparável a 

quantidade estimada de calor emergido pelo núcleo. 

 Fazendo uma analogia com meteoritos sideritos, o núcleo da Terra 

deve ser enriquecido em Ósmio, com alta taxa de 187Os/188Os, se 

comparada ao manto (WALKER; MORGAN; HORAN, 1995), ou seja, 

as plumas formadas na interface manto-núcleo podem ser 

contaminadas por Ósmio radiogênico do núcleo. Os basaltos derivados 

de plumas mantélicas possuem essa relação 20% acima do manto 

primitivo, sugerindo essa contaminação discorrida acima. 

Modelos experimentais mostram que uma pluma é formada por uma cabeça, 

composta de um material flutuante, cujo diâmetro é muito maior que a cauda (Figura 

13). Isso ocorre devido à velocidade de ascensão vertical de uma nova pluma é 

limitada pela maior viscosidade do manto e a cabeça da pluma cresce de acordo 

com o fluxo do material por sobre o material mantélico envoltório, podendo 

fragmentar e envolver material advindo do manto superior, devido à diferença de 

temperatura entre a pluma e o manto. 

Os resultados desses estudos indicam as características estacionárias da 

pluma mantélica e de sua ascensão vertical, o que origina os seus traços marcados 

nas placas tectônicas, em constante movimento, formando os caminhos da pluma na 

litosfera. Estudos petrológicos e modelos de plumas mantélicas (SLEEP, 1990) 

colocam a temperatura das plumas mantélicas no manto superior de até 250°C 

maior que no próprio manto. 
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Figura 13 - Modelo projetado em computador de uma 

pluma mantélica. 

 

Fonte: CONDIE, 1997. 

 

Quando uma pluma se aproxima da litosfera, começa a afinar e, quando a 

curva de temperatura intercepta a curva de solidus do manto, resulta na produção de 

grandes volumes de magmas basálticos, em um período curto de tempo, formando 

grandes platôs de basalto. Quando a pluma atinge uma camada mais espessa da 

crosta, e a curva de solidus não é atingida, parte da litosfera é fundida, sendo este 

magma contaminado pela pluma, gerando corpos alcalinos. Quando não 

contaminados, geram corpos ultramáficos, justificando a presença de corpos 

kimberlíticos em alinhamento de corpos alcalinos (CONDIE, 1997). 

As rochas alcalinas, tendo como exemplos os traquitos, fonolitos, basanitos, 

kimberlitos e carbonatitos, geralmente ocorrem em regiões cratônicas, assim como 

em riftes continentais. A ocorrência desses corpos é bastante rara, tendo um número 

bem reduzido de ocorrências datadas de idades paleozóico-mesozóicas, mas sendo 

bastante comum ocorrer associado à greenstone-belts arqueanos. 

Vários fatores contribuíram para a escassa ocorrência de rochas alcalinas no 

Fanerozóico, um deles refere-se ao fato dos corpos possuírem tamanhos reduzidos 
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dentro do contexto geotectônico, e são muito vulneráveis a processos erosivos, 

principalmente em zonas tropicais, como é o caso do Brasil. 

Outro fator que contribui para a raridade dos corpos alcalinos deve-se ao 

fracionamento das rochas mantélicas, desde o Arqueano. Para a produção desses 

magmas alcalinos, é requerida uma pequena porcentagem de rocha fundida do 

manto superior, em torno de 10% (CONDIE, 1997), e no Arqueano, as temperaturas 

das rochas do manto eram mais elevadas e, mais enriquecidas em elementos 

pesados, consequentemente gerando maior porcentagem de material, durante a 

fusão parcial. 

3.3.2.2 Alinhamento de corpos alcalinos 

As cadeias de montanhas submarinas e ilhas vulcânicas são muito comuns 

no Oceano Pacífico. Os exemplos mais famosos são as cadeias do Hawaii-

Imperador e Ilhas Austrais e Society, subparalelas entre si e ao movimento da placa 

Pacífica.  

Estas cadeias de ilhas, próximas entre si, possuem sismicidade muito baixa. 

Dados isotópicos demonstram que o foco do vulcanismo que formou as ilhas 

vulcânicas do Hawaii migrou numa direção linear em direção a sudeste a uma 

velocidade relativa de aproximadamente 10 cm/ano nos últimos 30 milhões de anos. 

Segundo Norton (1995), em torno de 43 milhões de anos, a cadeia sofreu uma 

mudança de direção da migração, devido à ação de possível hot-spot não 

estacionário, associado ao segmento Imperador da cadeia (Figura 14). Esta 

interpretação foi dada devido a não observação de significativas reorganizações de 

placas tectônicas. 
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Figura 14 - As ilhas vulcânicas do Hawaii, e o caminho do hot-spot do 

Hawaii, comprovada com o decréscimo dos valores de idades 

radiométricas de NW para SE. 

 

Fonte: NORTON, 1995. 

 

As cadeias próximas também apresentam direções de movimentos e taxas de 

velocidade semelhantes à cadeia. O hot-spot pode interagir com a litosfera de várias 

maneiras, como é ilustrado na Figura 15 e descrito por Epp (1984). 

 Se o movimento da litosfera, em relação ao hot-spot for relativamente 

pequeno, grandes volumes de magma são produzidos formando uma 

extensa ilha de crosta espessa (a);  

 Se o movimento da placa for aleatório, em termos de direção e 

intensidade, podem-se formar cadeias irregulares de vulcões 

originados do mesmo hot-spot (b);  

 As cadeias vulcânicas que cruzam falhas transformantes geralmente 

apresentam linhas de corpos vulcânicos paralelos com esses 

lineamentos, assim como em zonas de fraqueza, o magma pode ser 

injetado nelas, quando o hot-spot as cruza (c);  
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 Outra interação pode ser relatada quando a pluma quebra a base da 

litosfera e flui ao longo de antigos condutos do hot-spot, causando 

irregularidades na idade de corpos magmáticos (d);  

 No caso da litosfera inferior estar próximo à temperatura de melt (fusão 

parcial), quantidades de magmas (underplating) podem ficar estocados 

neste local por algum período dentro do tempo geológico, podendo 

gerar erupções de menor magnitude ao longo da cadeia vulcânica, 

mesmo após a passagem do hot-spot (e);  

 Quando o conduto do magma produzido pelo hot-spot é encurvado até 

um ângulo crítico, há a formação de um novo conduto, se o conduto 

anterior não for fechado, pode ainda ocorrer erupções vulcânicas, 

mesmo após a passagem do hot-spot (f). 

Os caminhos do hot-spot também podem deixar marcas na crosta continental, 

apesar de ser menos evidente do que na crosta oceânica, devido à maior espessura 

da mesma. Geralmente a trajetória dos hot-spots são marcadas pela geração de 

corpos kimberlíticos e lamproítos, além dos complexos alcalinos e carbonatíticos. 

 

Figura 15 - Possíveis interações do hot-spot com a litosfera. 

 

Fonte: Adaptado de EPP, 1984. 
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3.3.2.3 Alinhamento Poços de Caldas-Cabo Frio e Cadeia Vitória-Trindade 

De acordo com Amaral et al. (1967) e Almeida (1983), foram identificados 

duas fases de magmatismo de idades Cretáceo-Terciárias: a primeira, 

contemporânea às idades dos basaltos do Paraná e a segunda, de idade 

Cenomaniana, onde se concentra os eventos de geração dos corpos alcalinos, que 

é o assunto principal deste trabalho. 

Cordani e Teixeira (1979), ao analisarem as ocorrências de rochas alcalinas 

do estado do Rio de Janeiro, observaram a tendência de idades decrescentes do 

maciço do Marapicu até Cabo Frio (Oeste para Leste), o que poderia tratar-se de 

episódios magmáticos sucessivos, ligados geneticamente, associado a um 

movimento relativo da litosfera por sobre um hot-spot, de acordo com a Figura 16. 

As idades decrescentes entre os corpos alcalinos indicam uma relação 

genética entre eles, em termos de mecanismo gerador (Figura 17). As interpretações 

de Herz (1977) e Braun (2005) consistem que os corpos alcalinos produzidos, 

juntamente com corpos ultramáficos, são produtos originados da manifestação deste 

hot-spot ao longo da movimentação da placa. 

 

Figura 16 - Traço do caminho do hot-spot de Trindade, desde Poços de Caldas (MG) até Cabo Frio 

(RJ) e sua extensão off-shore, a Cadeia Vitória-Trindade. 

 

Fonte: Adaptado de THOMAZ FILHO et al., 2005.  
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Figura 17 - Idades K-Ar dos corpos alcalinos do lineamento Poços de Caldas – Cabo-Frio, a ressaltar 

o decréscimo das idades dos corpos. 

 

Fonte: Adaptado de THOMAZ FILHO et al., 2005. 

 

Ao analisarem a posição dos continentes, (SADOWSKI; DIAS NETO, 1981) 

reconstroem seus movimentos de rotação inversa, até chegar à junção das placas 

litosféricas, verificaram que o alinhamento Poços de Caldas-Cabo Frio coincide 

atualmente com a trajetória referente ao pólo de rotação, entre 84 e 49 Ma 

(ALMEIDA, 1991), mostradas na figura anterior. Esta interpretação torna-se válida 

quando se refere à atuação da pluma de Trindade. O calor gerado por esta pluma 

havia gerado fusão em larga escala do manto litosférico. Também foi concluído que 

a cadeia de ilhas oceânicas e o monte submarino que culmina a leste seria também 

resultado da passagem da pluma de Trindade. 

Duas características deste alinhamento que são importantes de ressaltar são: 

a pronunciada inflexão para sudoeste, do limite oeste da cadeia Vitória-Trindade e o 

alinhamento dos campos de petróleo da bacia de Campos, coincidindo com a linha 

imaginária, ligando a tendência da inflexão. Em adição, são observados cones 

vulcânicos associados a rochas alcalinas, observadas em modelos gravimétricos 

(ALMEIDA, 1991). 

Essas evidências levam a admitir que o hot-spot gerador dos corpos alcalinos 

presentes no sudeste do Brasil pode ter sido deslocado, de forma relativa, a partir de 

Cabo Frio, para nordeste, e continua ao longo da cadeia Vitória-Trindade, passando 

por baixo dos sedimentos da Bacia de Campos, com fornecimento de calor 

suficiente para a maturação da matéria orgânica e a geração dos grandes campos 

exploratórios concedidos à Petrobrás e a outras empresas petrolíferas (THOMAZ 

FILHO et al., 2005). 
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Considerando a posição fixa relativa dos hot-spots, admite-se um movimento 

de rotação da placa sul-americana, para sudoeste, durante o Eoceno, associada ao 

intenso tectonismo e magmatismo manifestados no período (Figura 18). 

 

Figura 18 - Seções estratigráficas simplificadas das bacias marginais, desde a bacia de Pelotas até a 

bacia do Jequitinhonha, com destaqeue para as ocorrências de rochas vulcânicas. 

 

Nota: Na bacia de Campos, ocorrem as rochas vulcânicas alcalinas, associadas à cadeia Vitória 

Trindade, inclusive o limite entre Campos e Santos é delimitada pelo Alto de Cabo Frio, 

mapeada em linhas sísmicas. Nas outras bacias a norte de Campos, aparecem vulcânicas 

básicas, associadas à quebra do Gondwana. 

Fonte: Adaptado de THOMAZ FILHO et al., 2005. 

 

Foi proposto por Gibson et al. (1995, 1997), Thompson et al. (1997) e Thomaz 

Filho e Rodrigues (1999) que o hot-spot que originou essa série de corpos alcalinos 

refere-se ao hot- spot de Trindade, cujo nome é derivado da localização atual do hot-

spot, na Ilha de Trindade. O corpo mais antigo descrito é o corpo de Poços de 

Caldas, de composição nefelina-sienítico, além de outros corpos, como exemplos, 

Itatiaia, Tinguá, Mendanha e Morro de São João, culminando no Alto de Cabo Frio, 

caracterizado por um alto estrutural na Bacia de Campos, formado pela intrusão 

desse magma alcalino. 

No Alto de Cabo Frio, o alinhamento sofre uma deflexão, associada a um 

movimento de rotação da placa sul-americana, que é justificada pela quebra de uma 

espessura bem maior de crosta, relacionada à área do Cráton de São Francisco, 

que gerou magmatismos dentro das bacias de Campos até o Jequitinhonha (Figura 

18). 
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A partir daí, o lineamento passou a ter um caminho leste-oeste com geração 

de uma série de edifícios vulcânicos submarinos alinhados, chegando até as ilhas de 

Trindade e Martim Vaz, onde atualmente se localiza o hot-spot. 

3.3.2.4 Problemas do modelo 

Os dados paleomagnéticos (ERNESTO, 2005) representam uma fonte distinta 

de informações que sugerem uma relação diferente a do modelo de hot-spots, para 

demonstrar o drift da Placa Sul-Americana: Se algumas das ilhas oceânicas 

representassem hot-spots, ou algum estágio final de uma pluma mantélica, o 

“suposto” hot-spot da Ilha de Santa Helena seria o que melhor se encaixaria à 

tectônica de formação da Província Ígnea do Paraná, do que o de Tristão da Cunha, 

como descrito por vários autores, assim como Trindade, em detrimento à Fernando 

de Noronha que seria o responsável pelo magmatsmo terciário do nordeste do 

Brasil. 

Courtillot et al. (2003) reconheceu que nem todos os supostos hot-spots têm 

origem em manto profundo para caracterizarem plumas mantélicas, como previu 

Morgan (1972). Portanto apenas Tristão da Cunha possui condições necessárias 

para ser classificado como uma anomalia térmica profunda, enquanto que ilhas 

oceânicas como Trindade, Santa Helena e Fernando de Noronha podem estar 

associados à fraturamentos da crosta, chegando à astenosfera com ascensão de 

material mantélico a profundidades mais rasas, ou até mesmo a erupção. 

3.3.3 Combinação dos modelos anteriores 

Este modelo tenta associar a reativação de antigas falhas brasilianas com a 

presença de uma anomalia do tipo pluma para a geração das intrusões alcalinas da 

Província Alcalina do Sudeste Brasileiro, além de diversos montes submarinos 

offshore na Bacia de Campos, culminando na Ilha de Trindade (FAINSTEIN; 

SUMMERHAYES, 1982; THOMAZ FILHO et al., 2000). 

Este modelo tenta explicar a atividade magmática Meso-Cenozóica como uma 

resposta a uma anomalia térmica do manto posicionada nas proximidades da cadeia 

Vitória-Trindade. A justaposição desta Zona de Fraqueza causada pela 
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reorganização global de placas tectônicas, próxima a uma anomalia térmica, pode 

ter resultado em centros vulcânicos soterrados. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Intrusão Alcalina de Morro Redondo 

4.1.1 Revisão Bibliográfica 

O complexo alcalino do Morro Redondo foi descrito primeiramente por 

Lamego (1936), à leste de intrusões alcalinas de maior dimensão, como Itatiaia e 

Passa-Quatro. Este complexo é composto predominantemente por nefelina sienitos 

de granulação média a grossa, cujas ocorrências predominam nos setores leste, 

norte e sul. Na porção oeste, a litologia predominante PE de brechas de composição 

traquítica a fonolítica. 

Com base em observações de campo e de petrografia, (VALENÇA et al., 

1983) aponta para a existência de zoneamento mineral em todo o maciço. As rochas 

localizadas na parte central do corpo, caracterizados por áreas mais elevadas, 

apresentam-se levemente enriquecidas em nefelina e anfibólio. Clinopiroxênio e, 

notadamente, biotita correspondem aos minerais máficos nas rochas que afloram 

nas proximidades da borda da intrusão. 

O último trabalho realizado na região correspondeu a um projeto de 

cooperação Brasil-Itália, dedicado ao estudo das intrusões alcalinas da área 

continental do Brasil, onde envolveu estudos petrográficos, química mineral e de 

rocha, multielementar e isotópica, além de geocronologia, publicados por Brotzu et 

al. (1989). Na literatura, o Morro Redondo foi datado de aproximadamente 70-73 Ma 

(AMARAL et al., 1967; SONOKI; GARDA, 1988), através do método K-Ar. 

4.1.2 Trabalhos de Campo e Mapeamento Geológico 

O levantamento geológico em escala de semidetalhe da intrusão do Morro 

Redondo (Figura 19) permitiu caracterizar as variedades litológicas das rochas 

alcalinas, mas devido à escala e a escassez de bons afloramentos, não foi possível 

fazer um mapa de zoneamento das litologias do corpo. A partir de imagens de 

satélites, fotos aéreas e de folhas topográficas, foi possível diferenciar o relevo da 
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intrusão e das rochas encaixantes e determinar os caminhamentos a serem 

realizados. 

As fácies litológicas observadas correspondem a nefelina sienitos, álcali-

sienitos com nefelina e traquitos. Foram identificadas variedades litológicas de 

diversas granulações, sem a observação de contatos litológicos mapeáveis na 

escala do mapa. 

Foram realizados dois caminhamentos os quais cortaram o corpo 

diametralmente, resultando em 24 amostras para caracterização petrográfica e 

geoquímica. O primeiro, realizado na porção oeste da intrusão, com direção 

predominante NNW-SSE foi averiguado uma predominância de nefelina sienitos na 

porção norte do perfil e traquitos em porções restritas na borda sudoeste. Já o 

segundo, localizado no centro do corpo, possui direção N-S com nefelina sienitos a 

norte e sienitos com nefelina a sul. 

A intrusão do Morro Redondo está alojada no segmento central da Faixa 

Ribeira, que compreende gnaisses rochas ortoderivadas Paleoproterozóicas 

recobertos por sequencias supracrustais Neoproterozóicas. 
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Figura 19 - Mapa geológico simplificado da intrusão alcalina de Morro Redondo  

 

Fonte: O autor, 2011. 
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4.1.3 Petrografia 

4.1.3.1 Nefelina Sienito 

Estas rochas leucocráticas possuem cor cinza-claro, com granulação média a 

grossa e textura holocristalina equigranular a levemente inequigranular. Pode 

apresentar textura traquitoide, sem evidências de fluxo magmático. 

Observa-se cerca de 55% em volume de K-feldspato, que ocorre em cristais 

euedrais em forma de ripas, com exsolução de albita, eventualmente exibindo 

geminação Carlsbad. Estes se apresentam sericitizados e alterados para caulim 

associado ao óxido de ferro, provenientes de alteração hidrotermal. Argila e 

carbonato se misturam e se distribuem preenchendo fraturas. Cerca de 3% vol. dos 

feldspatos é plagioclásio com geminação polissíntética típica e também, por 

vezescom geminação Carlsbad. 

São observados cristais de hornblenda de cor verde a marrom, alongados (1-

5 mm) anédricos a subédricos e, por vezes fragmentados, correspondendo de 6,5-

11% em volume. Os grãos possuem, às vezes, bordas transformadas para biotita e 

clorita, e por vezes observam-se duas direções de clivagem com inclusões de 

feldspato, titanita bipiramidal e apatita em bastão. Alguns cristais de hornblenda 

possuem núcleos de aegirina-augita fracamente pleocróica. 

A biotita proveniente da transformação é, em geral, cloritizada, com inclusão 

de zircão, moscovita primária e titanita bege a marrom claro, que ocorre em ripas 

alongadas ou prismas bipiramidais. 

A nefelina, que corresponde cerca de 30% em volume da rocha, apresenta-se 

em cristais com seções poligonais zonadas, triangulares a retangulares 

(concentrados junto à K-feldspato subedral) e anedrais, com fraturas e bordas com 

alteração para cancrinita, sericita, e carbonato.  

A titanita, principal mineral acessório desta rocha, ocorre em cristais 

bipiramidais a prismas alongados euedrais, de cor ocre, com tamanho máximo de 2 

mm. Apresentam-se, em geral, sem fraturas a pouco fraturadas, e alguns grãos 

possuem inclusões de apatita em hábito típico hexagonal. Corresponde a 

aproximadamente 1% do total da rocha. Cerca de 0,5% são minerais opacos 

acessórios em menor quantidade na amostra. 
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Figura 20 - Exemplos de Nefelina Sienitos. Nestas imagens podemos destacar a textura levemente 

inequigranular, as diversas inclusões de titanita e apatita nos anfibólios e biotitas. 

 

Nota: Acima, fotos de amostras de mão. Ao centro, fotomicrografias em luz natural. Abaixo, 

fotomicrografias vistas sob luz polarizada, com aumento de 31,25x. 

Legenda:  Aeg – aegirina-augita; Hbl – hornblenda; Bio – biotita; Kf – K-feldspato; Ne – Nefelina; Tit – 

Titanita. 

Fonte: O autor, 2011. 
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4.1.3.2 Álcali Sienito com Nefelina 

Este litotipo possui granulação média, cor cinza-claro a cinza, textura 

holocristalina inequigranular, onde os grãos de K-feldspato correspondem aos 

maiores grãos da rocha.  

O K-feldspato presente corresponde a aproximadamente 75% da composição 

total da rocha, em hábito subédrico a anédrico, levemente sericitizado ou 

caulinizado, talvez por processo hidrotermal. Eventualmente, os grãos apresentam 

geminação típica Carlsbad e exsolução de albita (pertita), formando manchas 

irregulares. Raramente é encontrado plagioclásio subédrico com geminação 

polissintética. 

São observados também cristais prismáticos hexagonais de hornblenda de 

cor marrom predominante, em seção delgada, de tamanho que varia entre 1 a 2 mm, 

euédricos a subédricos, o que corresponde a aproximadamente 15-20% da rocha. 

Em alguns casos, este mineral contém inclusões de titanita e apatita euedrais e, 

raramente apresenta textura de desequilíbrio, reagindo para biotita. 

A nefelina, de ocorrência rara, apresenta-se em cristais com seções 

poligonais triangulares a retangulares, em regiões intersticiais dos K-feldspatos. 

Possuem fraturas e bordas alteradas para sericita e carbonato. 

Tal como os nefelina sienitos, a titanita é o principal mineral acessório desta 

rocha. Os grãos são visíveis em escala de amostra de mão (Figura 20), com cristais 

de aproximadamente 1 mm, euedrais de formato bipiramidal (hábito cristalino típico) 

e em ripas alongadas. Apresentam-se, em geral, sem fraturas a pouco fraturadas. 

Alguns cristais possuem inclusões de apatita em hábito típico hexagonal. 

Corresponde a aproximadamente 2-3% do total da rocha. Cerca de 0,5% são 

minerais opacos acessórios. 

  



69 
 

  

Figura 21 - Exemplos de Álcali Sienito com nefelina. Acima, foto de amostras de mão. À esquerda, 

fotomicrografias em luz natural. 

 

Nota: Acima, foto de amostras de mão. À direita, fotomicrografias vistas sob luz polarizada, e à 

esquerda, com luz plano-paralela, e aumento de 31,25x. 

Legenda: Hbl – hornblenda; Bio – biotita; Kf – K-feldspato; Ne – Nefelina; Tit – Titanita. 

Fonte: O autor, 2011. 

4.1.3.3 Traquito 

Esta rocha leucocrática possui cor de cinza-claro a cinza-esbranquiçado, com 

crostas de óxido de ferro e argila. Possui textura porfirítica com matriz afanítica, 

onde cerca de 5 a 10% da rocha são compostos por fenocristais de K-feldspato. 

Além dos fenocristais, é possível observar a presença de vesículas de 

aproximadamente 3 mm de diâmetro, revestidas por óxido de ferro.  

A massa fundamental é composta de micrólitos de K-feldspato, com argila, 

óxidos de ferro, minerais opacos e apatita disseminadas. O óxido de ferro 

encontrado esta em pseudomorfose com K-feldspato, o qual também está em 

processo de caulinização. Apresenta ainda minerais opacos euedrais a subedrais, 
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relacionados à magnetita. Os micrólitos de K-feldspato são cobertos por materiais 

hidrotermalizados como a sericita. Apresenta também setores de materiais mais 

finos com maior hidrotermalização. 

É possível observar a presença de xenólitos poligonais e milimétricos de 

rochas de possível composição granítica, com os cantos arredondados, o que pode 

sugerir assimilação de fragmentos da rocha encaixante pelo magma alcalino (Figura 

22). 

 

Figura 22 - Exemplos de traquito obtidos da intrusão alcalina de Morro Redondo. 

 

Nota:  Acima, foto de amostras de mão. À esquerda, fotomicrografias em luz natural. À direita, 

fotomicrografias vistas sob luz polarizada, com aumento de 31,25x. 

Legenda: Xen – xenólito; Fen – fenocristal; Ves – vesícula. 

Fonte: O autor, 2011. 

4.1.4 Litogeoquímica 

Vinte e quatro amostras de diversas faciologias da intrusão alcalina de Morro 

Redondo foram selecionadas para análises litogeoquímicas. Foram adicionados os 
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dados analíticos de Brotzu et al. (1989) para interpretação conjunta dos dois 

resultados. A partir destes resultados foi possível determinar a classificação química 

e tectônica, além de discorrer sobre a evolução petrogenética destas rochas. Os 

dados analíticos e limites de detecção, para cada elemento químico, produzidos por 

este trabalho estão no Anexo 1. 

Para fins de sistematização, a nomenclatura adotada para os novos dados 

litogeoquímicos será dada pelo prefixo MRD e os respectivos números, enquanto 

que os dados analíticos extraídos de Brotzu et al. (1989), pelo prefixo BRO e a 

numeração adotada pelo mesmo. 

4.1.4.1 Classificação química e discriminação de suítes magmáticas 

A partir das análises químicas de elementos maiores, foi realizado o cálculo 

da norma CIPW, apresentado no Anexo A. Como existe uma íntima relação entre a 

composição mineralógica e a composição química de uma rocha ígnea, é possível, a 

partir da norma CIPW, facilitar a interpretação genética a partir da composição 

química. Com o cálculo normativo, é possível individualizar três grandes grupos de 

amostras, aqui denominados como grupos, que poderiam representar possíveis 

suítes magmáticas, os quais são descritos abaixo. 

O grupo 1, com 27 amostras, apresenta a paragênese normativa composta 

por nefelina + diopsídio + albita + ortoclásio, o que acarreta numa suíte insaturada 

em sílica (SOOD, 1981). Além destes minerais normativos, cabe registrar a presença 

de olivina, ilmenita e magnetita (em algumas amostras) normativa, além de valores 

médios de 5,75% em peso para anortita normativa. 

O grupo 2, composto de 15 amostras, também apresenta a paragênese 

normativa composta por nefelina + diopsídio + albita + ortoclásio, ou seja, 

caracteriza-se também como uma suíte insaturada em sílica (SOOD, 1981), mas o 

que faz ser considerado distinto do grupo 1 refere-se à ausência de olivina 

normativa, a presença de wollastonita normativa e valores baixos de anortita 

normativa (média de 2,05% em peso). Os dados obtidos provavelmente relacionam-

se com o relativo empobrecimento de FeO(t), MgO, MnO e CaO, quando 

comparados com o grupo 1, essenciais para a formação de minerais máficos 

modais. O enriquecimento relativo de Na2O é ilustrado pelos altos valores de 

nefelina normativa e pela presença de acmita em algumas amostras.  
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O grupo 3, formado pelas amostras MRD-11A, MRD-11B, MRD-11C e MRD-

11D (encontradas na borda sudoeste da intrusão alcalina), contém a paragênese 

normativa quartzo, albita, ortoclásio e hiperistênio. Esta paragênese caracteriza uma 

suíte supersaturada em sílica (SOOD, 1981) e não foi observada nas amostras 

coletadas por Brotzu et al. (1989). Além disso, registra-se a presença de rutilo e 

coríndon normativos e a ausência de diopsídio normativo, que é associado ao 

empobrecimento de CaO em relação às suítes 1 e 2, também pode ser considerada 

características que permitem diferenciar esta suíte das anteriores. 

A classificação de Le Maitre et al. (1989), na Figura 23, permite classificar e 

descrever séries/suítes magmáticas através da relação entre os teores de álcalis 

(Na2O + K2O), com os teores de SiO2, pois à medida que o magma torna-se 

evoluído, seu teor de sílica aumenta e que é, via teores de álcalis, possível 

discriminar séries magmáticas alcalinas e subalcalinas.  

As rochas do grupo 1 formam uma suíte alcalina, incluindo desde tefri-

fonolitos (BROTZU et al., 1989) até uma posição transitória entre fonolitos e 

traquitos, o que representa um leve aumento de álcalis em fases mais evoluídas. 

As rochas do grupo 2 também formam uma suíte alcalina mas, diferente das 

anteriores, localizam-se no campo dos fonolitos e ilustram diminuição de sílica à 

medida que tornam-se enriquecida em álcalis. 

Se considerar que os grupos 1 e 2 possuem a mesma paragênese normativa 

que as definem como suíte alcalina insaturada e que a suíte 2 é mais empobrecida 

em óxidos, como o FeO, MnO, MgO e CaO, formadores de minerais máficos, é 

possível sugerir que pelo menos parte dos fonolitos do grupo 2 correspondem à 

porção mais evoluída dos tefrifonolitos grupo 1.  

Este fato é observado no diagrama da Figura 23, onde se observa o trend 

evolutivo das rochas do Morro Redondo com semelhante comportamento para 

suítes alcalinas insaturadas. O ponto de inflexão do trend observado (onde o magma 

começa a empobrecer em sílica) é em torno de 62% de sílica. Com isso, é possível 

sugerir que há um desequilíbrio químico dos feldspatos alcalinos, e posterior 

formação de nefelina. 

As rochas do grupo 3 posicionam-se no campo dos traquitos e, em alguns 

casos, com teor de sílica que permite classifica-las como rochas ácidas. 
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Figura 23 - Diagrama TAS (Total Álcalis x Sílica), com a classificação química de rochas ígneas para 

as amostras da intrusão alcalina do Morro Redondo. 

 

Nota: A curva de discriminação de suítes alcalinas e subalcalinas/toleíticas utilizada foi definida por 

Irvine e Baragar (1971). A discriminação das suítes determinadas pelo cálculo da norma foi 

feita por cores. 

Legenda: Grupo 1 - cor preta, grupo 2 - cor verde e grupo 3 - cor vermelha. Em triângulos, os dados 

de Brotzu et al. (1989) e em círculos, os dados do presente trabalho. 

Fonte: Adaptado de LE MAITRE et al., 1989. 

 

A classificação de De La Roche et al. (1980) ou diagrama R1 x R2, diferente 

da classificação anterior, utiliza todos os elementos maiores em proporções 

catiônicas. Segundo este diagrama, representado na Figura 24, as amostras dos 

grupos 1 e 2 distribuem-se pelos campos de fonolito e traqui-fonolito, cujas 

composições são sabidamente insaturadas em sílica. As amostras do grupo 1 

tendem a apresentar valores de R1 negativos, próximos da composição catiônica do 

mineral nefelina. As amostras do grupo 3 localizam-se no campo dos traquitos. 
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Figura 24 - Diagrama catiônico R1 X R2 com as amostras da intrusão alcalina de Morro 

Redondo. 

 

Legenda: Segundo a Figura 23. 

Fonte: Adaptado de DE LA ROCHE et al., 1980. 

 

As rochas do grupo 1 compõem uma série alcalina miaskítica instaurada em 

sílica, com caráter metaluminoso (Figura 25) e possuem composições que variam 

entre magmas traquíticos e fonolíticos, o que é reforçado pela paragênese normativa 

nefelina + albita + olivina. 

As rochas do grupo 2, igualmente alcalinas insaturadas em sílica, compõesm 

uma série miaskítica metaluminosa a agpaítica peralcalina, de composição fonolítica. 

São caracterizadas por serem fortemente insaturadas em sílica e empobrecidas em 

minerais ferromagnesianos. A ausência de olivina normativa, baixos valores de 

ilmenita e presença de wollastonita denotam esta escassez de ferro e magnésio. 

As rochas do grupo 3, devido a localização restrita ao bordo sudoeste da 

intrusão alcalina, da relativa presença de xenólitos e da quantidade insuficiente de 

amostras, não define uma possível suíte magmática. O caráter saturado a 

supersaturado em sílica é dada pela paragênese normativa quartzo + albita + 
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hiperistênio. O caráter peraluminoso destas rochas é dado pelo maior 

enriquecimento de Al em relação à álcalis e pode estar associada à contribuição de 

rochas metassedimentares encaixantes. 

 

Figura 25 - Diagrama de alunina-saturação para as rochas da intrusão 

alcalina de Morro Redondo. 

 

Legenda: Segundo a Figura 23. 

Fonte: Adaptado de SHAND, 1943. 

4.1.4.2 Evolução Magmática 

A partir das observações das composições normativas e da disposição dentro 

do diagrama de Le Maitre et al. (1989), na Figura 23, o grupo 1 corresponde à fase 

menos evoluída, miaskítica e peraluminosa e o grupo 2 corresponde a fase mais 

evoluída, agpaítica, peraluminosa a peralcalina de um magma alcalino insaturado 

em sílica. 

A mudança de fase mineral, associado à formação de feldspatóides ocorre 

com aproximadamente 62% de sílica. Mesmo com esta constatação, os dois grupos 

foram analisados separadamente, para a observação do comportamento da 

evolução antes e depois da mudança de fase mineral. 

Os diagramas de Harker para elementos maiores, representados na Figura 

26, associados aos respectivos valores dos coeficientes de Pearson (Tabela 1), não 
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apresentam hiatos composicionais, o que é indicativo de processos por evolução 

magmática por cristalização fracionada ou AFC (Assimilation and Fractional 

Crystallization – cristalização fracionada com assimilação). 

 

Tabela 1 - Valores dos coeficientes de correlação de Pearson obtidos para cada um 

dos diagramas de Harker para óxidos de elementos maiores, mostrados na 

Figura 26. 

Elemento Grupo 1 Correlação Grupo 2 Correlação 

Al2O3 0,292 Levemente positiva -0,620 Negativa 

FeO(t) -0,778 Negativa -0,243 Levemente negativa 

MgO -0,838 Negativa -0,129 Não há 

CaO -0,804 Negativa 0,005 Não há 

Na2O -0,280 Levemente negativa -0,591 Negativa 

K2O 0,776 Positiva 0,638 Positiva 

TiO2 -0,786 Negativa -0,100 Não há 

P2O5 -0,788 Negativa -0,009 Não há 

Fonte: O autor, 2011. 
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Figura 26 - Diagramas de Harker para elementos maiores das amostras da intrusão alcalina do Morro 

Redondo. 

  

  

  

  

Nota: Unidades em % peso. As amostras do grupo 3 estão lançadas para simples referência. 

Legenda: Pontos e curva de regressão com legendas segundo a Figura 23. 

Fonte: O autor, 2011. 
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Para as amostras do grupo 1, verifica-se uma correlação negativa para 

FeO(t), MgO, CaO, Na2O, TiO2 e P2O5 perante o aumento de sílica. Isto representa a 

paragênese composta por titanita, apatita, hornblenda sódica (pargasita) e 

plagioclásio. Os dois primeiros minerais apresentam as respectivas estruturas 

prismáticas características e, geralmente, são vistos como inclusões em hornblenda 

e biotita, o que representa as primeiras fases do fracionamento magmático. 

De caráter disperso em relação aos elementos anteriores, a correlação 

negativa pouco proeminente observada para Na2O denota que este óxido está 

presente nas diversas fases de cristalização fracionada: seja como solução sólida 

em plagioclásios de maior teor de Ca, cristalização de anfibólios, quanto em fases 

mais evoluídas, onde o plagioclásio sódico (albita) está em exsolução com o 

feldspato potássico e a formação de nefelina. 

A correlação positiva, com distribuição levemente dispersa, verificada perante 

o aumento de sílica ilustra o comportamento incompatível de Al2O3 e K2O faz com 

que estes se mantenham no líquido magmático em fases tardias de cristalização. 

Isto é ilustrado pela formação de minerais de baixa temperatura, como os feldspatos 

alcalinos. 

As amostras da suíte insaturada 2, ilustrados em diagramas de Harker (Figura 

26), apresentam correlação negativa para os Al2O3 e Na2O, em relação à diminuição 

do teor de sílica, observado no diagrama TAS. Isto é associado com a cristalização 

de nefelina rica em sódio, mineral em maior quantidade modal nos nefelina sienitos. 

Os óxidos FeO(t), MgO, CaO, TiO2 e P2O5, definem linhas de tendência 

próximos da horizontalidade e, consequentemente, coeficientes de correlação de 

Pearson que tendem a zero. Este comportamento sugere que as fases tardias de 

cristalização fracionada não tiveram o controle de minerais compostos destes 

elementos e que foram regidos exclusivamente pela cristalização de feldspatos e 

feldspatóides. 

Assim como na suíte 1, a titanita e a apatita, em lâmina, geralmente 

aparecem com hábito prismático e euedral, como inclusões dentro de hornblenda 

(pargasita) e/ou biotita secundária. Este comportamento se reflete também na 

geoquímica. Esta suíte é caracterizada pela baixa concentração de minerais 

máficos, onde provavelmente foi cristalizado nas primeiras fases de resfriamento do 

magma, o que é corroborado pela substituição da olivina normativa por wollastonita 
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normativa. A correlação positiva observada para o K2O é associada com a 

cristalização de feldspatos alcalinos, em fases tardias de cristalização. 

Os elementos-traço compatíveis, como o Sr (Figura 27), se apresentam 

dispersos, não refletindo o comportamento do Ca, com quem usualmente estes 

elementos realizam trocas catiônicas. Isto pode estar relacionado com diferenças 

entre as técnicas analíticas empregadas nas duas fontes de dados utilizadas. Já no 

caso dos elementos-traço incompatíveis (Ba, Y, Zr, Rb e Nb), também são 

observados dispersões, os quais também podem estar associados a diferenças 

entre as técnicas analíticas. 

 

Tabela 2 - Valores dos coeficientes de correlação de Pearson obtidos para cada um 

dos diagramas de Harker para elementos-traço compatíveis (Sr) e 

incompatíveis (Ba, Y, Zr, Rb, Nb), mostrado na Figura 27. 

Elemento Grupo 1 Correlação Grupo 2 Correlação 

Ba -0,317 Levemente negativa 0,233 Não há 

Sr -0,148 Não há 0,262 Levemente negativa 

Y -0,386 Levemente negativa -0,051 Não há 

Zr -0,250 Não há -0,199 Não há 

Rb -0,005 Não há -0,380 Levemente negativa 

Nb -0,315 Levemente negativa --0,223 Não há 

Fonte: O autor, 2011. 
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Figura 27 - Diagramas de Harker para elementos traços compatíveis e incompatíveis das amostras da 

intrusão alcalina do Morro Redondo. 

  

  

  

Nota: As amostras do grupo 3 estão lançadas para simples referência. 

Legenda: Segundo a Figura 23. 

Fonte: O autor, 2011. 
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primordial de Sun e McDonough (1989), das suítes discriminadas, é possível 

verificar que os padrões observados são razoavelmente semelhantes. Apresentam 

marcantes anomalias negativas de Ti e P, associadas a titanita e apatita, como as 

primeiras fases minerais a se cristalizarem. 

Observa-se também grandes anomalias negativas de Ba, com maior 
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com K na composição, pode também ser considerado um fator discriminante da 

suíte 2, em relação as outras suítes. 

Os diagramas da suíte 3 são muito similares aos da suíte 1, inclusive na suíte 

1 são observados anomalias positivas de Eu, o qual está relacionado à acumulação 

de feldspatos alcalinos, minerais de maior abundância nesta suíte. 

 

Figura 28 - Diagrama spider de normalização ao manto primordial (SUN; 

MCDONOUGH, 1989) de elementos terras-raras para as rochas da 

suíte insaturada 1. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

 
Figura 29 - Diagrama spider de normalização ao manto primordial (SUN; 

MCDONOUGH, 1989) de elementos terras-raras para as rochas da 

suíte insaturada 2. 

 

Fonte: O autor, 2011.  



82 
 

  

Figura 30 - Diagrama spider de normalização ao manto primordial (SUN; 

MCDONOUGH, 1989) de elemntos terras-raras para as rochas da suíte 

supersaturada 3. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

4.1.5 Idades 40Ar/39Ar 

Foi selecionado um grão de hornblenda da amostra MRD-01 (nefelina-sienito) 

para o processo de obtenção das idades 40Ar/39Ar, através da técnica de fusão por 

etapas (step-heating). Os dados referentes aos diagramas que serão exibidos nesta 

seção estão na Tabela 3. Nesta seção serão apresentadas a idade-platô e a idade 

isocrônica correspondentes ao único mineral obtido para a intrusão do Morro 

Redondo. 
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Tabela 3 - Dados analíticos obtidos do processo de fusão por etapas (step-heating) em hornblenda 

para a amostra MRD-01 (nefelina sienito). 

Temperatura 
(incremento) 

36
Ar(a) 

37
Ar(ca) 

38
Ar(cl) 

39
Ar(k) 

40
Ar(r) 

Idade ± 2σ 
(Ma) 

40
Ar(r) 
(%) 

39
Ar(k) 
(%) 

K/Ca ± 2σ 

600 °C 0,000147 0,021181 0,000037 0,017450 0,085864 80,46 ± 8,10 66,45 0,35 0,354 ± 0,040 

700 °C 0,000068 0,006613 0,000000 0,016546 0,080543 79,62 ± 10,57 79,95 0,33 1,076 ± 0,273 

800 °C 0,000095 0,008174 0,000017 0,024876 0,112064 73,80 ± 5,84 79,90 0,50 1,309 ± 0,228 

900 °C 0,000089 0,037231 0,000110 0,045808 0,203265 72,72 ± 3,03 88,58 0,91 0,529 ± 0,043 

1000 °C 0,000301 1,915651 0,002902 0,822136 3,733873 74,39 ± 0,71 97,66 16,41 0,185 ± 0,013 

1025 °C 0,000030 1,582171 0,002526 0,647187 2,939211 74,39 ± 0,65 99,69 12,92 0,176 ± 0,012 

1050 °C 0,000000 4,824760 0,007221 1,941268 8,798659 74,24 ± 0,50 99,99 38,74 0,173 ± 0,012 

1075 °C 0,000069 0,204035 0,000305 0,078509 0,358454 74,78 ± 2,29 94,63 1,57 0,165 ± 0,012 

1100 °C 0,000090 1,357539 0,001868 0,526549 2,387867 74,28 ± 0,69 98,88 10,51 0,167 ± 0,011 

1125 °C 0,000055 2,116209 0,002965 0,810974 3,677501 74,28 ± 0,61 99,55 16,18 0,165 ± 0,011 

1150 °C 0,000003 0,054757 0,000121 0,021256 0,096061 74,03 ± 6,64 99,10 0,42 0,167 ± 0,013 

1175 °C 0,000000 0,144626 0,000227 0,057421 0,263899 75,26 ± 0,93 99,99 1,15 0,171 ± 0,012 

1200 °C 0,000040 0,002405 0,000005 0,000780 0,001512 32,12 ± 170,49 11,23 0,02 0,139 ± 0,089 

 0,000987 12,275353 0,018305 5,010759 22,738773     

Fonte: O autor, 2011. 

 

A idade-platô definida é de 74,38 ± 0,50 Ma, em 100% da quantidade de 39Ar 

recuperado (Figura 31) ou seja, todos os steps foram utilizados para a definição da 

idade proposta. O valor de MSWD é de 0,74, valor considerado aceitável. Os steps 

apresentam-se homogêneos em, aproximadamente, 95% da amostra. 

As razões K/Ca correspondentes de cada etapa de fusão mostram que nos 

primeiros 2% da amostra os valores indicam maior concentração relativa de K. Isto 

pode ser relacionado com a possibilidade de a borda do mineral estar alterada para 

biotita, que é portadora de K na composição química. Essa alteração das bordas da 

hornblenda para a biotita é visível em seção delgada. A partir deste ponto até o total 

consumo da amostra, a razão K/Ca se mantém constante, o que denota a pureza do 

mineral analisado. 
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Figura 31 - À esquerda, diagrama-platô e idade obtida para nefelina sienito da intrusão alcalina do 

Morro de Redondo. À direita, diagrama das razões de K/Ca obtidos para cada etapa de 

fusão do grão de hornblenda. 

  

Fonte: O autor, 2011. 

 

A partir dos valores das razões isotópicas de argônio definidos para cada 

step, foi possível aplicar a técnica de cálculo de idade isocrônica. O diagrama 

isocrônico é ilustrado na Figura 32. A idade obtida com esta técnica foi de 74,26 ± 

0,56 Ma, com MSWD de 0,35. A razão inicial de 40Ar/36Ar calculada é de 317,7 ± 

44,9, o que indica leve excesso do isótopo 40Ar, associado à presença de argônio 

atmosférico. Mesmo com a constatação de excesso de argônio, a idade possui 

significado geológico. 

 

Figura 32 - Diagrama isocrônico das razões isotópicas obtidas pelos diversos 

steps, e o resultado da idade isocrônica para a intrusão alcalina do Morro 

Redondo. 

 

Fonte: O autor, 2011.  
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As duas idades obtidas foram submetidas a uma análise de distribuição de 

probabilidade, segundo o método do chi-quadrado. Os resultados das análises de 

probabilidades para os resultados são apresentados na Tabela 4. Com isso, a idade 

de cristalização/resfriamento do magma sienítico do Morro Redondo na isoterma de 

500°C pode ser representado tanto pela idade platô quanto pela idade isocrônica, 

devido à alta probabilidade de acerto para as duas idades. 

 

Tabela 4 - Comparação de probabilidades de sucesso dos resultados das 

idades obtidos pelas técnicas de idade-platô e isócrona inversa. 

Método 
Steps 

Pontos 
Idade ± 2ó MSWD Probabilidade 

Idade-Platô 13 74,38 ± 0,50 0,74 71% 

Isócrona inversa 13 74,26 ± 0,56 0,35 97% 

Fonte: O autor, 2011. 

4.1.6 Isótopos de Sr e Nd 

Foram realizadas análises isotópicas de estrôncio (Sr) e neodímio (Nd) para 

dez amostras de diferentes litologias da intrusão alcalina do Morro Redondo. Os 

resultados são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Dados isotópicos de Sr e Nd das rochas da intrusão alcalina do Morro Redondo, com os 

valores correspondentes de εNd (t = 0) e idade-modelo TDM. 

Amostra 
Sm 

(ppm) 
Nd 

(ppm) 
147

Sm/
144

Nd 
143

Nd/
144

Nd 

 2ó 
Nd(0) 

TDM 

(Ga) 

87
Sr/

86
Sr 

 2σ 

MRD-01 7,657 51,200 0,0904 0,512369 -5,25 0,84 0,70757 ± 5 

MRD-03 14,640 98,424 0,0899 0,512366 ± 16 -5,30 0,84 0,70628 ± 2 

MRD-09 16,573 119,560 0,0838 0,512353 ± 15 -5,55 0,81 0,70624 ± 2 

MRD-11D 17,048 131,868 0,0781 0,512399 ± 14 -4,66 0,73 0,70569 ± 3 

MRD-12 9,634 66,050 0,0882 0,512356 ± 11 -5,49 0,84 0,70629 ± 3 

MRD-18D 13,240 35,908 0,2229 0,512213 -8,28 - 0,70641 ± 3 

MRD-20D 5,748 47,757 0,0728 0,512382 ± 12 -4,99 0,72 0,70603 ± 3 

MRD-26 11,468 77,551 0,0894 0,512400 ± 11 -4,64 0,79 0,70592 ± 2 

MRD-27 4,766 40,399 0,0713 0,512344 ± 15 -5,74 0,75 0,71042 ± 4 

MRD-34B 8,851 60,609 0,0883 0,512379 ± 17 -5,04 0,81 0,70565 ± 2 

Nota: Devido à alta razão 
147

Sm/
144

Nd obtida, não foi possível calcular a idade-modelo para amostra 

MRD-18D, destacada em vermelho. 

Fonte: O autor, 2011.  
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4.1.6.1 Fonte do magma originário 

No diagrama isotópico Nd x Sr, apresentado na Figura 33, é possível observar 

o alinhamento mantélico (Mantle Array), onde as extremidades representam o manto 

empobrecido (DM) e os reservatórios primordiais PREMA e HIMU, que possuem 

enriquecimento de Sr radiogênico e diminuição da razão 143Nd/144Nd, resultado do 

empobrecimento de Nd radiogênico. 

No gráfico comparativo entre os isótopos de Nd e Sr, as amostras 

posicionam-se no alinhamento mantélico, distribuindo-se entre a composição 

silicática média (BSE) e os mantos enriquecidos do tipo I e II, graças a valores 

variáveis da razão 87Sr/86Sr. Estes valores variáveis da razão 87Sr/86Sr podem se 

associar com a litosfera subcontinental (MENZIES; HALLIDAY, 1988). É importante 

ressaltar que as amostras estão afastadas do trend de fracionamento do manto 

superior, relacionado à geração de basaltos MORB e OIB. 
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Figura 33 - Diagrama 
143

Nd/
144

Nd versus 
86

Sr/
87

Sr, acrescidos das posições dos 

reservatórios mantélicos, para as amostras da intrusão alcalina do 

Morro Redondo. 

 

Nota: O alinhamento mantélico (Mantle Array) encontra-se representado no 

diagrama (ROLLINSON, 1993). Fontes de dados isotópicos representados: 

MORB (ZINDLER; HART, 1986), Fernando de Noronha (GERLACH; 

STORMER; MUELLER, 1987), Abrolhos (FODOR et al., 1989; MONTES-

LAUAR et al., 1995), Trindade & Martim Vaz (MARQUES et al., 1999); 

Tristão da Cunha (WILSON, 1993). 

Fonte: Adaptado de ZINDLER e HART (1986). 

 

Além disso, fica evidente a participação do componente hipotético BSE, 

relacionado à composição próxima do manto litosférico e que a mistura deste 

componente com fontes enriquecidas pode estar relacionado a um antigo local de 

subducção, ou a uma anomalia tipo pluma. A relativa variabilidade dos isótopos de 

estrôncio permite sugerir que ocorreu contaminação crustal no momento de 

evolução destes magmas. 

Os dados isotópicos de rochas de ilhas oceânicas, assocaidas a plumas 

mantélicas estão representadas nos diagramas, e a assinatura isotópica que mais se 

assemelha à das rochas do Morro Redondo é a de Tristão da Cunha. 
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4.1.6.2 Idade-Modelo (TDM) 

No diagrama de evolução isotópica de Nd ilustrado na Figura 34, as idades 

TDM indicam valores entre 730 e 840 Ma. Estes valores são conflitantes, visto que o 

resultado de idade 40Ar/39Ar apresentado para esta intrusão é de 74,3Ma. 

Desta forma é possível sugerir que as idades TDM não apresentam significado 

de idade de extração mantélica, uma vez que os dados de geoquímica isotópica 

lançados no diagrama da Figura 33 indicaram um componente enriquecido para o 

magma que originou as rochas aqui estudadas.  

As idades TDM obtidas podem ser relacionados com as idades obtidas para os 

ortognaisses pré-colisionais do Arco Magmático Rio Negro, datados de 790-600 Ma, 

método U/Pb (TUPINAMBÁ; TEIXEIRA; HEILBRON, 2000; HEILBRON; MACHADO, 

2003), este que representaria o componente enriquecido para estes magmas, 

associado a zona de subducção existente na época da colisão e formação do 

orógeno Ribeira. 

Com isso é possível afirmar que os valores de εNd negativos para todas as 

amostras indicam que o magma gerador não apresenta características de manto 

empobrecido, cujo modelo de evolução isotópica de Nd é utilizado para o cálculo das 

idades TDM. 
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Figura 34 - Diagrama de evolução isotópica de Nd para o Morro Redondo. 

 

Nota: As retas de evolução estão lançadas no diagrama e apresentam idades 

TDM entre 730 e 840 Ma, paradoxais com a idade de cristalização obtida e 

com dados da literatura (SONOKI; GARDA, 1988). Os valores negativos 

de εNd denotam contaminação crustal. 

Fonte: O autor, 2011. 
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4.2 Intrusão Alcalina do Mendanha 

4.2.1 Revisão bibliográfica 

Os estudos na região do Mendanha iniciaram na década de 50. Segundo 

Lamego (1948) e Helmbold (1968), o Maciço Mendanha está alojado na porção axial 

de um mega-anticlinal formado por gnaisses leptiníticos, gnaisses dioríticos e 

migmatitos, com um flanco ocidental de direção NE e flanco oriental (situado na 

porção central do Município do Rio de Janeiro) de direção NNW, resultando uma 

configuração final em Z. 

A intrusão alcalina do Mendanha é descrita como um complexo mineralógico 

e texturalmente zonado, predominantemente grosso, tipo foiaítico, no centro e 

traquítico (maior quantidade de feldspato modal, minerais máficos e possivelmente 

também nefelina) nos bordos (KLEIN; MONTALVANO, 1985). Ou seja, é composto 

por litotipos caracterizados por ampla variação textural e pequenas variações 

composicionais (diques de lamprófiros são raros), compreendendo sienitos, traquitos 

e brechas piroclásticas e intrusivas. 

Segundo Klein (1993), há duas estruturas vulcânicas associadas à suíte 

plutônica, que são: (1) O vulcão de Nova Iguaçu (Figura 35), que pode ser descrito 

como um conduto de aproximadamente 2 km de diâmetro compreendendo 

essencialmente um aglomerado central com bombas, tufos e lapilli abundantes e (2) 

A chaminé do Lamego é caracterizada por um conduto relativamente menor formado 

por tufos soldados de composição predominantemente traquítica, bem como 

brechas vulcânicas. Diques traquíticos estão associados a ambas as estruturas 

vulcânicas. Depósitos não econômicos de minerais como a barita e bauxita foram 

descritos (MENEZES; KLEIN, 1973). 

Esta intrusão faz parte de um grupo mais jovem de complexos alcalinos que 

ocorrem no sul-sudeste do Brasil e compreende uma suíte de associação 

predominantemente sienítica subsaturada composta por foiaítos, tinguaítos e 

nefelina sienitos (FERREIRA; ANGEIRAS; ARAÚJO, 1965; HELMBOLD, 1965, 

1968). 

A Intrusão Alcalina do Mendanha está inserido no Alinhamento Magmático 

Poços de Caldas–Cabo Frio e possui idades do Cretáceo Superior, segundo datação 

K-Ar em rocha total (SONOKI; GARDA, 1988; THOMAZ FILHO; RODRIGUES, 
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1999). A idade obtida pelo método Traço de Fissão para um traquito é de 65,3 a 

66,5 Ma (NETTO, 2005). Esta idade é interpretada como o período de soerguimento 

e vulcanismo do maciço alcalino e é concordante com a idade K-Ar sugerida. 

A intrusão alcalina do Mendanha destaca-se dentre outros complexos 

alcalinos desse alinhamento por incluir litotipos plutônicos, sub-vulcânicos 

(majoritariamente diques) e vulcânicos, estes últimos raramente presentes nas 

outras províncias (ULBRICH; GOMES, 1981). Além de estruturas que podem sugerir 

processos magmáticos rápidos e explosivos, possivelmente controlado por gases 

quentes ascendentes com fragmentos em suspensão (fluidificação), resultante do 

acúmulo dessas fases hidrotermais em câmaras magmáticas rasas, como proposto 

por Klein, Valença e Vieira, 1984 e Silveira et al., 2005. 

De acordo com Klein (1993), o “vulcão de Nova Iguaçu” apresenta a “cratera” 

em forma de cone, com diâmetro de aproximadamente 700 metros, constituído por 

depósitos de brechas piroclásticas em forma de ferradura com concavidade voltada 

para leste. Capeando estas brechas encontra-se um depósito de aglomerado 

vulcânico. Os depósitos de fluxo piroclástico compreendem cerca de 500 m³ com 

uma distribuição em forma de lobo em planta, onde os tipos mais vesiculados (tipo 

escória) localizam-se na porção mais distal, enquanto brechas grossas e finas 

circundam o aglomerado central (Figura 35). Ainda segundo Klein (1993), dados 

geomorfológicos e estruturais indicam que a estrutura vulcânica foi construída sobre 

uma superfície regional aplainada, indicando, de acordo com cronologia relativa, 

uma idade bastante posterior ao definido como Complexo Vulcânico de Nova 

Iguaçu. 
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Figura 35 - Mapa geológico simplificado da região da porção N-NE do 

maciço Mendanha. 

 

Legenda: 1- Sedimentos quaternários; 2- Aglomerado; 3 e 4- Brechas 

piroclásticas; 5- Brecha tectônica não deformada; 6- Brecha 

tectônica deformada; 7- Micro-sienito; 8- Sienito; 9- Gnaisse. 

Fonte: Adaptado de KLEIN, 1993. 

 

O Complexo Vulcânico de Nova Iguaçu (KLEIN, 1993) é interpretado como de 

natureza explosiva e com raras lavas. No entanto, existem diques e sills de origem 

possivelmente superficial. Os depósitos piroclásticos são caracteristicamente 

originados por fluxos piroclásticos, o que significa proximidade da câmara 

magmática. A fragmentação dos piroclastos foi totalmente controlada por processos 

primários, mesmo quanto ao arredondamento das partículas, sendo representado no 

aglomerado vulcânico. Este tipo de erupção explosiva e a mistura de magmas 

(responsável também pelo caráter explosivo) foram processos relativamente 

contínuos. 

Alguns autores contestam exaustivamente essa hipótese de haver uma 

estrutura vulcânica na região (MOTOKI et al., 2007, 2008; MOTA et al., 2012), 

dentre outros. Estes consideram que o tal edifício vulcânico foi completamente 

eliminado pela profunda denudação regional e forte efeito de erosão tropical dessa 
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região e os afloramentos atuais representam condutos e fissuras subvulcânicos de 

que ocorriam a quilômetros de profundidade. 

4.2.2 Trabalhos de Campo e Mapeamento Geológico 

A etapa de mapeamento geológico constituiu na elaboração de mapa em 

escala de semidetalhe. Algumas áreas que não foram visitadas, tais como áreas 

militares, os contatos inferidos foram traçados de acordo com as características 

observadas em locais adjacentes. 

Em linhas gerais, o maciço Mendanha é caracterizado como uma elevação 

basicamente sustentada por rochas alcalinas sieníticas em seu centro, circundada 

por biotita gnaisses orto e paraderivados e migmatitos quartzo-feldspáticos e por 

gnaisses facoidais, em ocorrências mais raras (Figura 36). Os gnaisses encaixantes 

são relativamente preservados nas proximidades do complexo, chegando a aflorar 

em cotas médias de até 150-200 m, e de acordo com Valente, Mello e Palermo 

(2005), chegando a 400 m. 

O maciço, em si, pode ser classificado como texturalmente rico, mas pobre 

em variedades minerais. Essa grande gama de texturas é associada às diferentes 

velocidades de resfriamento do magma alcalino: nas bordas do corpo são 

encontradas as brechas intrusivas, nas quais se observou um certo grau de 

zoneamento litológico, de forma que quanto mais próximo ao complexo, mais rico 

em rochas alcalinas. As rochas traquíticas afíricas e porfiríticas localizam-se 

preferencialmente em regiões mais periféricas e os sienitos em porções mais 

interiores. Quanto à composição mineralógica, não existem grandes diferenças e 

observou-se uma maior concentração de minerais máficos e de nefelina na região 

do Morro do Marapicu. 

Um fato importante a ser destacado é a presença de rochas gnáissicas na 

região entre os morros do Marapicu e Manoel José, o que pode implicar na 

separação entre dois corpos distintos de rochas alcalinas, provavelmente 

constituintes de uma antiga estrutura. No morro Manoel José foi encontrado alguns 

blocos de rochas alcalinas, mas nada que possa dizer que este morro seja 

constituído por rochas alcalinas, visto que a base do morro é composta de rochas 

gnáissicas. 
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Figura 36 - Mapa geológico 1:50.000 do complexo Alcalino do Mendanha. 

 

Fonte: O autor, 2011. 
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Os diques mapeados, geralmente apresentam composição traquítica, com 

direção NE-SW e mergulhos subverticais, paralelos aos lineamentos observados em 

fotos aéreas, o que permite associar estas estruturas, com exceção à porção NE do 

maciço, que mostra um padrão mais aleatório de atitude. Esses diques chegam a 

aflorar a distâncias de até 5 km do maciço e provavelmente permitiu que algumas 

elevações próximas resistam à erosão. Diques de lamprófiros são raros e possuem 

espessura na ordem de 5 a 10 cm. 

De acordo com Mota e Alves (2006), os diques alcalinos são os principais 

condicionantes do relevo do maciço Mendanha, sendo muito mais resistentes ao 

intemperismo que os sienitos, e o alinhamento destes diques alcalinos definem as 

áreas mais escarpadas e ressaltos nas áreas periféricas do maciço. 

4.2.3 Petrografia 

O maciço Mendanha é composto por litotipos alcalinos caracterizados por 

ampla variação textural e pequenas variações composicionais, compreendendo 

sienitos, traquitos e brechas, e raros diques de lamprófiro, conforme descrito a 

seguir: 

4.2.3.1 Sienitos 

Ao longo do maciço ocorrem diversos tipos, variando entre microsienito, 

microsienito pórfiro, nefelina sienito e sienito (ARENA et al., 2005). Nas exposições 

da porção NE do maciço, estas rochas sofreram um processo de resfriamento lento, 

como indicado pelo tamanho dos grãos de anfibólio e feldspato nas rochas da 

pedreira abandonada do Parque Municipal Natural de Nova Iguaçu, que atingem 

mais de 10 mm de comprimento (Figura 37). 

A presença de microsienito e de sienito pórfiro indica variações da velocidade 

de resfriamento em diferentes momentos. As rochas de granulação mais fina 

mostram-se intrudidas no sienito mais grosso. A cristalização dos sienitos de 

granulação centimétrica ocorreu em profundidades de alguns quilômetros e sua 

presença nos níveis topográficos atuais pode ser resultado do soerguimento e 

erosão de todo o maciço alcalino posteriormente a sua formação ou da existência de 
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falhas ativas durante o processo de intrusão destas rochas, de forma a ficarem 

justapostas às rochas extrusivas.  

As rochas sieníticas possuem textura fanerítica e granulação grossa e, 

concordantemente com Arena et al. (2005), foram subdivididas em seis fácies 

distintas, de acordo com a Tabela 6. As fácies porfiríticas são classificadas em álcali 

sienito porfirítico (A), pórfiro álcali sienito (B) e sienito porfirítico fino (C). As fácies 

equigranulares são classificadas em biotita sienito grosso (D), sienito médio (E) e 

álcali sienito grosso (F). 

 

Tabela 6 - Principais características das seis fácies discriminadas para os sienitos encontrados. 

Fácies Textura Granulação 
Alcali-

feldspato 
Plagioclásio Biotita Opacos Apatita 

A 
Inequigranular 

porfirítico 
Mtx: 1-2mm 

Fen: 4-10mm 
Euédrico a 
anédrico 

Raro 
(anédrico) 

Muito Anédrico Muito 

B 
Inequigranular 

porfirítico 
Mtx: <1-2mm 
Fen: 3-10mm 

Subédrico 
a anédrico 

Raro 
(subédrico a 

anédrico) 
Raro 

Euédrico 
anédrico 

Comum 

C 
Inequigranular 

porfirítico 
Mtx: <1-2mm 
Fen: 1-3mm 

Subédrico 
a anédrico 

Raro 
(anédrico) 

Comum Anédrico Comum 

D 
Equigranular 

fanerítica 
3 -5mm Anédrico 

Freqüente 
(euédrco a 
anédrico) 

Comum Anédrico Comum 

E 
Equigranular 

fanerítica 
1-3mm 

Euédrico a 
subédrico 

Raro 
(anédrico) 

Raro Anédrico Pouco 

F 
Equigranular 

fanerítica 
6-8mm 

Subédrico 
a anédrico 

Não há Raro 
Euédrico 
anédrico 

Comum 

Legenda: Mtx – Matriz; Fen – Fenocristal. 

Fonte: Adaptado de ARENA et al., 2005. 

 

Os sienitos geralmente apresentam xenólitos de outros sienitos de texturas 

variadas e de possíveis lamprófiros. A rocha possui sulfetos na matriz, concentrados 

em fraturas, formando venulações, bem como em cavidades miarolíticas. 

Eventualmente os minerais fluorita e calcita aparecem em concentrações na rocha. 

Algumas fácies apresentam biotita como mineral acessório. 
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Figura 37 - Afloramentos de sienitos equigranulares (A) e porfiríticos (B) e fotografias de lâminas 

delgadas em luz polarizada (C) e luz natural plano-paralela (D). 

 

Fonte: O autor, 2011. 

4.2.3.2 Traquito 

Os traquitos podem ser subdivididos em três tipos distintos, de acordo com a 

Tabela 7, encontram-se alojado em uma faixa entre o sienito e as brechas 

piroclásticas, com distribuição quase elíptica, com eixo maior na direção NW-SE.  

As fácies traquíticas apresentam sulfetos de granulação fina (< 0,1cm) em sua 

matriz, que também ocorrem em fraturas, às vezes formando venulações. O traquito 

porfirítico cinza (G) possui matriz afanítica e fenocristais de feldspato alcalino com 

granulação variando de 0,3 a 2,0cm (bastante heterogêneo), com hábitos minerais 

geralmente subédricos e anédricos e a composição de, aproximadamente, 40% de 

fenocristais de feldspato alcalino. Localmente, são observadas estruturas orbiculares 

de coloração violeta com dimensões variando de 0,2 a 0,5 cm, com formas desde 
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esféricas a irregulares. A rocha apresenta raros enclaves, alguns com geometria 

hidrodinâmica, indicando transporte pelo magma. 

O traquito porfirítico lilás (H), possui matriz afanítica, de coloração lilás com 

fenocristais de feldspato alcalino com granulação de, em média, 1 cm e 

normalmente são euédricos e com sutil orientação preferencial (lineação de fluxo) e 

a possui 40% de fenocristais e 60% de matriz. Estes traquitos apresentam muitos 

xenólitos. 

Uma última faciologia da unidade traquitos porfiríticos é representada pelos 

pórfiro-traquitos (I). As rochas desta faciologia têm maior quantidade de fenocristais 

(70%). Os fenocristais têm geralmente granulação homogênea, com feldspato 

alcalino em média com 2,0 cm, que variam desde euédricos a subédricos. As rochas 

apresentam enclaves principalmente de traquito afírico de até 5,0cm. Este pórfiro-

traquito também apresenta localmente concentrações de feldspatos com 

porcentagens chegando a 90-95%. 

 

Tabela 7 - Principais características de fácies traquíticas do complexo alcalino. 

Fácies 
%  

Fen 
Matriz 

Tamanho 
grão 

Alcali-
feldspato 

Plagioclásio Biotita Opacos Apatita 

G 40% 
Hipocristalina 

(vítrea a 
devitrificada) 

Mtx: <1-2mm 
Fen-1-7mm 

Euédricoa 
subédrico 

Não há 
Pseudo-
mórfica 

Euédrico  
anédrico 

Rara 
euédrico 
subédrico 

H 40% 
Hipocristalina 
devitrificada 

Mtx: <1-2mm 
Fen: 1-10mm 

Euédrico  
anédrico 

Raro 
anédrico 

Muito 
Euédrico   
anédrico 

Euédrico  
anédrico 

Comum 
euédrico 

I 70% 
Hipocristalina 
holocristalina 

fina 

Mtx: <1mm 
Fen: 2-15mm 

euédrico 
Comum 
euédrico 
anédrico 

Pseudo-
mórfica 

Anédrico 
Comum 
anédrico 

Legenda: Mtx – matriz; Fen – fenocristal. 

Fonte: Adaptado de ARENA et al., 2005. 
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Figura 38 - Afloramento de rochas traquíticas (A e B) e lâminas delgadas em luz polarizada (C) e luz 

natural plano-paralela (D). 

 

Fonte: O autor, 2011. 

4.2.3.3 Brecha Piroclástica 

Os depósitos deste litotipo, assim definidos por Klein (1993) e Valente, Mello 

e Palermo (2005), apresentam uma distribuição irregular ao longo do maciço. Tanto 

os tipos de granulação mais fina como os mais grossos distribuem-se desde a cota 

de 50 m a 450 m. São geralmente constituídas de fragmentos de traquito, às vezes 

com amígdalas milimétricas preenchidas por sulfetos, carbonatos, fluorita e outros. 

Os fragmentos com até 10 cm de comprimento apresentam borda de resfriamento 

com até 1 cm, indicando que o fragmento foi arremessado na atmosfera e resfriado 

abruptamente (Figura 39). 

A matriz é formada por lapilli e cinza em proporções variáveis, A estrutura 

dessas brechas pode ser suportada por matriz ou por fragmentos dependendo da 

distância entre o sítio de deposição e a fonte.  
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Figura 39 - Afloramentos de brechas piroclásticas. 

 

Nota: Nas fotos A e B, são ilustrados fragmentos de rochas traquíticas com margens resfriadas. Nas 

fotos abaixo são ilustrados os diversos estágios de arredondamento dos fragmentos, desde 

angulosos (C) a arredondados (D). 

Fonte: O autor, 2011. 

 

As brechas piroclásticas aqui apresentadas podem ser interpretadas como 

produtos de atividades vulcânicas. A presença de fragmentos de dimensões 

variadas provavelmente está relacionada à deposição dos fragmentos em ambiente 

aéreo arremessados durante as erupções. A litificação destas camadas ocorreu por 

compactação e a intrusão de diques traquíticos indica a continuidade da atividade da 

câmara magmática em profundidade posteriormente a deposição dos piroclastos.  

Os fragmentos angulosos indicam também a inexistência ou pouca 

intensidade de transporte e consequente pouco ou nenhum arredondamento 

enquanto que em outros afloramentos, a presença de clastos arredondados pode 

indicar retrabalhamento subaquático ou por abrasão. 
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4.2.3.4 Brecha de Contato da Intrusão 

As brechas geralmente se localizam nas áreas de contato do maciço com as 

rochas encaixantes, e estão amplamente distribuídas por todo o maciço, e sua 

espessura varia muito, em torno de algumas dezenas de metros. 

As brechas magmáticas caracterizam-se por serem suportadas pelos 

fragmentos, de diversas litologias, ou seja, podem ser definidas como brechas 

magmáticas polimíticas ou polilitológicas, circundadas por uma matriz, que 

representa menos de 10% de toda a rocha (Figura 40). Esta matriz pode ser de 

granulação fina, composta por micas hidrotermais e óxido de ferro secundário, como 

também pode ser de textura pegmatóide de composição sienítica, ou seja, a mesma 

do complexo alcalino (MOTA; GERALDES, 2006). 

Os fragmentos constituintes das brechas magmáticas são compostos por 

gnaisses graníticos, migmatitos, biotita gnaisses bandados e metabasaltos, oriundos 

das unidades encaixantes, além de fragmentos de sienitos, traquitos de diferentes 

suítes magmáticas, lamprófiros - de ocorrência muito mais rara - oriundos do próprio 

maciço. 

Os fragmentos apresentam-se em formas poligonais sub-regulares a 

irregulares, com arestas bem definidas, indicando pouco retrabalhamento durante a 

geração e também um mecanismo típico de fragmentação por expansão volumétrica 

(JÉBRAK, 1997), este favorecido também pela transmissão do calor do corpo 

alcalino para as rochas encaixantes. 

Em seções delgadas, as bordas dos fragmentos aparecem corroídas nos 

minerais mais susceptíveis a alteração hidrotermal. Os grãos de quartzo das rochas 

encaixantes mantiveram-se inalterados, o que indica uma temperatura não muito 

alta dos fluidos hidrotermais (Figura 40). Os fragmentos possuem, além de 

composições variadas, dimensões diversas, desde fragmentos milimétricos a blocos 

de 3 m de comprimento. 
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Figura 40 - Afloramentos de brechas de contato. 

 

Nota: Observam-se grandes fragmentos de gnaisses dobrados das unidades encaixantes (foto A), 

lado a lado com fragmentos de rochas alcalinas. Em seção delgada, geralmente estes clastos 

apresentam-se corroídos, devido à ação hidrotermal oriundo do magma sienítico (fotos C e D). 

Fonte: O autor, 2011. 

 

A matriz das brechas magmáticas pode ser dividida em dois tipos distintos: 

Uma matriz composta por muscovita e clorita, conforme Análise EDS ou EDX 

(Energy dispersive X-Ray Detector – Detector de Energia Dispersiva por Raios-X) 

em MEV desta porção da matriz (ALVES; GERALDES, 2005), como mostrado na 

Figura 41. Sua gênese pode ser associada à ação dos fluidos hidrotermais, 

corroendo as bordas dos fragmentos, alterando-os para muscovita e clorita, 

processos comuns de mineralizações em cúpulas de corpos plutônicos. 
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Figura 41 - Análises EDS/MEV de amostras de matriz de brechas intrusivas. 

  

Nota: À esquerda, elementos químicos constituintes de moscovita, e à direita, clorita. Os picos de Au 

dizem respeito à metalização das lâminas petrográficas, feito com lâminas de ouro. 

Fonte: MOTA, 2005. 

 

Fragmentos de minerais primários residuais, na maioria de grãos de quartzo e 

feldspato podem estar inseridos no meio do material hidrotermalizado. A natureza 

deste fluido relaciona-se com a ascensão do magma alcalino e estes fluidos 

provavelmente não eram enriquecidos em elementos pesados, visto que os sulfetos 

encontrados em alguns pontos da brecha magmática são essencialmente 

compostos por pirita, que, quando alterada, resulta em óxidos secundários contidos 

na matriz. Não houve uma grande concentração de elementos pesados, nem 

formação de depósitos minerais de relevância. 

A matriz também pode ser composta por materiais pegmatóides de 

composição sienítica, cristalizando feldspatos e anfibólios com até 10 cm de 

comprimento. Esse tipo de matriz ocorre em áreas restritas na unidade e pode estar 

associado à penetração do magma sienítico, mais fluido, por entre os blocos 

fragmentados. Este magma, no momento de ascensão por entre os fragmentos da 

brecha magmática em formação, pode ter englobado fragmentos menores, 

incorporando-os em seu interior. 

4.2.3.5 Dique de Traquito 

São tipicamente afaníticos, com variações às vezes porfiríticas, cortando 

sienitos, brechas e os gnaisses do embasamento (Figura 42). Controles de campo 

indicam que existem pelo menos três gerações de diques traquíticos: traquitos finos 

e traquitos porfiríticos, com textura típica e lineações de fluxo magmático, mais 

antigos, encontrados como xenólitos em sienitos, e uma geração de traquito mais 

jovem, geralmente com amígdalas, cortando as rochas anteriores. Os diques desses 
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traquitos variam de espessuras decimétrica a métrica e têm ampla distribuição por 

todo o maciço. 

 

Figura 42 - Afloramentos e fotomicrografias dos diques traquíticos. 

 

Legenda:  Ocorrências de diques de traquito intrusivos em brechas de contato (A) e rochas 

encaixantes (B) e seções delgadas em luz polarizada (C) e luz plano-paralela (D). 

Fonte: O autor, 2011. 

4.2.3.6 Dique de Lamprófiro 

Este tipo de rocha se apresenta sob a forma de diques de espessura variando 

de centimétrica a métrica. Sua mineralogia apresenta matriz fanerítica, 

inequigranular, composta por feldspatos alcalinos e anfibólios aciculares dispostos 

sem orientação preferencial (Figura 43). Há grande quantidade de minerais opacos 

na rocha, bem como marcante presença de olivina, piroxênio e zeólita (de origem 

secundária). Alguns grãos de anfibólio apresentam-se zonados, o que sugere 

fracionamento magmático durante a cristalização. 
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Figura 43 - Fotomicrografias de lamprófiros, em microscópio petrográfico (A) e MEV (B). 

 

Fonte: O autor, 2011. 

4.2.3.7 Dique de Brecha Piroclástica 

São rochas constituídas por fragmentos de traquitos e sienitos envolvidos por 

matriz traquítica. Geralmente apresentam ocorrência restrita, fabric matriz-suportado, 

apresentando contatos por falhas com os sienitos (Figura 44). 

As rochas sieníticas associadas a brechas magmáticas são semelhantes às 

descritas anteriormente, com granulação média e poucos minerais máficos. A 

brecha mostra fragmentos variando de subcentimétricos a poucos centímetros e a 

matriz é milimétrica. 

 

Figura 44 - Afloramentos de brechas magmáticas. 

 

Fonte: O autor, 2011. 
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Neste sentido pode-se sugerir que a formação das brechas ocorreu devido ao 

fluxo de magma alcalino através de um conduto, onde os clastos foram formados 

através da quebra e transporte de material solidificado. O processo de formação 

desta brecha magmática ocorreu provavelmente em profundidade a partir da 

pressão do interior da câmara magmática subjacente, fragmentando o material 

solidificado. 

4.2.4 Litogeoquímica 

Foram selecionadas dez amostras dos variados litotipos constituintes da 

intrusão alcalina do Mendanha. Foram adicionados aos novos dados produzidos por 

este trabalho, os reportados por Arena et al. (2006), correspondentes aos dados da 

Pedreira Vigné e Silva (2011), com dados do Morro do Marapicu. Os dados do 

Marapicu foram lançados apenas para referência. Isto permite uma melhor 

delineação dos componentes magmáticos que deram origem às rochas do 

Mendanha. Os dados analíticos produzidos por este trabalho estão no Anexo 2. 

4.2.4.1 Classificação química e discriminação de suítes magmáticas 

A partir das análises químicas de elementos maiores, foi realizado o cálculo 

da norma CIPW, apresentado no Anexo B - Dados litogeoquímicos e cálculo de 

norma CIPW para a intrusão alcalina do Mendanha. Com o cálculo normativo, não 

foi possível individualizar grupos de amostras, como possíveis suítes magmáticas. 

As amostras caracterizam-se por serem saturadas em sílica, com algumas amostras 

apresentando quartzo normativo e outras, com nefelina normativa. A não 

diferenciação destes dois possveis grupos deve-se aos valores muitos baixos destes 

minerais normativos. 

O trend evolutivo mostra uma suíte alcalina miaskítica, saturada em sílica 

(Figura 45), onde as fases mais parentais posicionam-se próximo ao campo de 

traqui-basalto e traqui-andesito basalto e as fases mais evoluídas, dentro do campo 

dos traquitos. As rochas do Morro do Marapicu constituem numa suíte alcalina 

misakítica, insaturada em sílica, onde as rochas mais evoluídas localizam-se no 

campo dos fonolitos, cujas características consistem em leve empobrecimento de 

SiO2 e enriquecimento de álcalis (HALL, 1989). 
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Figura 45 - Diagrama TAS (Total Álcalis x Sílica), com a classificação química de rochas ígneas para 

as rochas do Mendanha. 

 

Nota: A curva de discriminação de suítes alcalinas e subalcalinas/toleíticas utilizada foi definida por 

Irvine e Baragar (1971). Os dados do Marapicu estão plotados para referência. 

Legenda:  Mendanha - cor preta (grupo 1) e vermelha (grupo 2) e Marapicu - cor verde. Em 

quadrados, os dados de Silva (2011), em triângulos, dados de Arena et al. (2006) e em 

círculos, dados deste trabalho. 

Fonte: Adaptado de LE MAITRE et al., 1989. 

 

Na classificação catiônica de De La Roche et al. (1980), ilustrada na Figura 

46, as amostras do Mendanha classificam se desde basanitos e nefelinitos, em 

fases parentais a traqui-fonolitos e traquitos em fases evoluídas. Dentro deste 

diagrama, é possível observar que as fases mais evoluídas tendem a ter 

composições mais próximas da composição catiônica de feldspatos alcalinos. As 

amostras Marapicu classificam-se desde tefritos a fonotefritos, em fases parentais 

até fonolitos em fases mais evoluídas. As rochas mais evoluídas tendem a ter a 

composição catiônica da nefelina. 
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Em comparação, as duas classificações químicas realizadas sob diferentes 

parâmetros dão resultados semelhantes, o que indica que há coerência na 

discriminação das suítes a partir do cálculo normativo. 

 

Figura 46 - Diagrama R1 X R2 com as amostras da intrusão alcalina do 

Mendanha. 

 

Nota: Os dados do Marapicu estão plotados para referência. 

Legenda: Segundo a Figura 45. 

Fonte: Adaptado de DE LA ROCHE et al., 1980. 

 

Os grupos também foram caracterizados segundo o índice de alumina-

saturação de Shand (1943), e os resultados foram apresentados na Figura 47. As 

rochas do Mendanha são classificadas como de caráter metaluminoso a levemente 

peraluminoso. As rochas do Marapicu são de caráter metaluminoso a peralcalino. 
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Figura 47 - Diagrama de alumina-saturação para as rochas da 

intrusão alcalina do Mendanha.  

 

Nota: Os dados do Marapicu foram lançados para referência. 

Legenda: Segundo a Figura 45. 

Fonte: Adaptado de SHAND, 1943. 

4.2.4.2 Evolução Magmática 

Segundo as análises geoquímicas, somados aos dados da literatura (Anexo 

2), mesmo com maior amostragem de fases mais evoluídas, não foram verificados 

hiatos composicionais, conforme os diagramas de Harker (Figura 48), o que sugere 

um processo de cristalização fracionada com ou sem assimilação. 
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Tabela 8 -  Valores dos coeficientes de correlação de Pearson obtidos 

para cada um dos diagramas de Harker para óxidos de 

elementos maiores, mostrados na Figura 48 

Elemento Grupo 1 Correlação Grupo 2 Correlação 

Al2O3 0,696 Positiva 0,369 Positiva 

FeO(t) -0,938 Negativa -0,626 Negativa 

MgO -0,903 Negativa -0,712 Negativa 

CaO -0,927 Negativa -0,678 Negativa 

Na2O 0,658 Positiva -0,093 Não há 

K2O 0,168 Não há 0,786 Positiva 

TiO2 -0,880 Negativa -0,682 Negativa 

P2O5 -0,912 Negativa -0,519 Negativa 

Fonte: O autor, 2011. 
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Figura 48 - Diagramas de Harker para elementos maiores das amostras da intrusão alcalina do 

Mendanha 

  

  

  

  

Nota: Unidades em % peso.  

Legenda: Segundo a Figura 45. 

Fonte: O autor, 2011. 
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Eles ressaltam algumas características importantes, como a correlação 

negativa da distribuição de óxidos, como o Fe2O3, MgO, TiO2, P2O5, CaO e 

elementos-traço móveis, como o Sr e Ba, abundantes nas fases parentais. Esses 

óxidos constituem minerais como o plagioclásio, a titanita, a apatita e piroxênios 

(augitas e titano-augitas), fracionados nas fases iniciais de cristalização.  

A fase evoluída é marcada pela correlação positiva e moderadamente 

correlacionável (Tabela 8) das concentrações relativas de Al2O3, K2O e Na2O, o que 

resulta em cristalização de feldspatos alcalinos e plagioclásios sódicos, com 

predominância do primeiro sobre o segundo, o que representaria, na classificação 

de Streckeisen para rochas ígneas, os álcali-sienitos e sienitos. Essa correlação é 

associada também à assembleia de fenocristais observados em algumas facies 

sieníticas. 

As rochas alcalinas félsicas possuem, de uma forma geral, baixas 

concentrações de Sr e Ba. Estes elementos, de tamanho iônico semelhante ao Ca2+, 

realizam troca iônica com este elemento, substituindo-o em retículos cristalinos de 

raros plagioclásios ricos em cálcio. Isso explica o comportamento semelhantes 

destes dois elementos, se comparados ao CaO. 

Os elementos-traços imóveis (Figura 49 e Tabela 9) possuem um 

comportamento semelhante. Nas fases parentais, eles se mantêm com baixas 

concentrações, mas à medida que o magma evolui, as concentrações de elementos 

traços passam a ter uma disposição dispersa o que pode sugerir mistura magmática 

ou contaminação. 

 

Tabela 9 -  Valores dos coeficientes de correlação de Pearson obtidos para cada um 

dos diagramas de Harker para elementos-traço compatíveis (Ba, Sr) e 

incompatíveis (Y, Zr, Rb, Nb), mostrado na Figura 49. 

Elemento Grupo 1 Correlação Grupo 2 Correlação 

Ba -0,776 Negativa -0,025 Não há 

Sr -0,795 Negativa -0,150 Não há 

Y 0,160 Não há -0,519 Negativa 

Zr 0,276 Levemente positiva -0,328 Levemente negativa 

Rb 0,030 Não há -0,176 Não há 

Nb 0,259 Levemente positiva -0,387 Levemente negativa 

Fonte: O autor, 2011. 
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Figura 49 - Diagramas de Harker para elementos traços compatíveis e incompatíveis das amostras da 

intrusão alcalina do Mendanha. 

  

  

  

Legenda: Segundo a Figura 45. 

Fonte: O autor, 2011. 

 

De acordo com os diagramas spiders de terras-raras (Figura 50 e Figura 51), 

observa-se, de modo geral, maior enriquecimento de terras-raras leves (ETRL) em 

relação aos elementos terras-raras pesados (ETRP), associado ao fracionamento de 

piroxênios e anfibólios (La/Yb > 1). E que as rochas félsicas são em geral, mais 

enriquecias em ETRL se comparados às rochas máficas. 

Também se observam dois diferentes padrões: As rochas félsicas apresentam 

padrão inclinado assinalando as anomalias negativas de Eu, o que sugere possível 

fracionamento de feldspatos. A amostra VNI-04 não apresenta anomalia negativa de 
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Eu, o que implica no não fracionamento de plagioclásio. As rochas máficas 

apresentam padrões mais horizontalizados, com composições mais próximas do 

magma primordial. 

 

Figura 50 - Diagrama Spider de elementos terras-raras, normalizados 

ao condrito (NAKAMURA, 1974), para as rochas félsicas 

da intrusão alcalina do Mendanha. 

 

Legenda: De acordo com a Figura 45. 

Fonte: O autor, 2011. 
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Figura 51 - Diagrama Spider de elementos terras-raras, normalizados 

ao condrito (NAKAMURA, 1974), para as rochas máficas 

(lamprófiros) da intrusão alcalina do Mendanha. 

 

Legenda: De acordo com a Figura 45. 

Fonte: O autor, 2011. 

4.2.5 Idades 40Ar/39Ar 

Foram selecionadas duas amostras da intrusão alcalina do Mendanha para 

datação através do método 40Ar/39Ar através da técnica de fusão por etapas (step-

heating). Também foi adicionado os dados analíticos de hornblenda da amostra 

MPC-11 (SILVA, 2011), de um nefelina sienito do Morro do Marapicu, fara fins de 

comparação coms as idades obtidas para o Mendanha. 

Para a amostra de álcali sienito (VNI-bio) obtido na intrusão alcalina do 

Mendanha, foi coletado um grão de biotita. Uma amostra de dique de lamprófiro 

(VNI-01-wr) coletado na região da pedreira Vigné foi processada como rocha total 

para a obtenção das idades. Os dados referentes aos diagramas que serão exibidos 

nesta seção estão na Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12. 
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Tabela 10 - Dados analíticos obtidos do processo de fusão por etapas (step-heating) em hornblenda 

para a amostra MPC-11 (nefelina sienito), representativa do Morro do Marapicu. 

Temperatura 
(incremento) 

36
Ar(a) 

37
Ar(ca) 

38
Ar(cl) 

39
Ar(k) 

40
Ar(r) 

Age ± 2σ 
(Ma) 

40
Ar(r) 
(%) 

39
Ar(k) 
(%) 

K/Ca ± 2σ 

600 °C 0,000056 0,009019 0,000039 0,027463 0,135544 80,70 ± 5,76 89,05 0,67 1,309 ± 0,337 

700 °C 0,000332 0,021482 0,000188 0,052323 0,267687 83,59 ± 3,69 73,20 1,27 1,047 ± 0,109 

800 °C 0,000171 0,049748 0,000280 0,090133 0,451279 81,84 ± 1,88 89,94 2,19 0,779 ± 0,068 

900 °C 0,000290 1,229999 0,004410 0,603973 2,969755 80,41 ± 0,75 97,18 14,66 0,211 ± 0,015 

1000 °C 0,000447 5,654463 0,021060 2,082239 10,221809 80,28 ± 0,64 98,71 50,54 0,158 ± 0,011 

1025 °C 0,000040 0,214505 0,000689 0,075966 0,370165 79,70 ± 2,75 96,89 1,84 0,152 ± 0,011 

1050 °C 0,000050 0,275759 0,000994 0,093739 0,457060 79,75 ± 1,70 96,84 2,28 0,146 ± 0,011 

1075 °C 0,000152 1,854233 0,005902 0,602129 2,965516 80,53 ± 0,68 98,50 14,61 0,140 ± 0,010 

1100 °C 0,000052 1,588297 0,003773 0,416832 2,055986 80,65 ± 0,87 99,25 10,12 0,113 ± 0,008 

1125 °C 0,000027 0,242502 0,000571 0,052251 0,256844 80,38 ± 3,65 97,01 1,27 0,093 ± 0,007 

1150 °C 0,000046 0,043352 0,000076 0,011748 0,049608 69,26 ± 16,19 78,35 0,29 0,117 ± 0,011 

1175 °C 0,000061 0,041620 0,000130 0,011476 0,048346 69,10 ± 12,52 72,95 0,28 0,119 ± 0,011 

 0,001724 11,224981 0,038112 4,120272 20,249597     

Fonte: SILVA, 2011. 

 

Tabela 11 - Dados analíticos obtidos do processo de fusão por etapas (step-heating) em biotita para a 

amostra VNI-bio (Álcali Sienito), coletado no Mendanha. 

Temperatura 
(incremento) 

36
Ar(a) 

37
Ar(ca) 

38
Ar(cl) 

39
Ar(k) 

40
Ar(r) 

Idade ± 2σ 
(Ma) 

40
Ar(r) 
(%) 

39
Ar(k) 
(%) 

K/Ca ± 2σ 

600 °C 0,000316 0,386302 0,000000 0,326992 1,202713 60,48 ± 0,79 92,79 4,30 0,364 ± 0,025 

650 °C 0,000343 0,284463 0,000000 0,547458 2,000901 60,10 ± 0,57 95,16 7,21 0,828 ± 0,056 

700 °C 0,000292 0,159298 0,000000 0,627557 2,295049 60,14 ± 0,51 96,36 8,26 1,694 ± 0,116 

750 °C 0,000255 0,056341 0,000000 0,581831 2,126310 60,10 ± 0,59 96,56 7,66 4,441 ± 0,360 

800 °C 0,000182 0,066953 0,000000 0,487100 1,773021 59,86 ± 0,64 97,03 6,41 3,128 ± 0,244 

850 °C 0,000123 0,086452 0,000000 0,349719 1,256391 59,09 ± 0,63 97,17 4,60 1,739 ± 0,128 

900 °C 0,000050 0,122300 0,000075 0,234168 0,833680 58,57 ± 0,80 98,26 3,08 0,823 ± 0,058 

950 °C 0,000070 0,212445 0,000224 0,287747 1,010133 57,77 ± 0,74 97,98 3,79 0,582 ± 0,040 

1000 °C 0,000036 0,380762 0,000384 0,326873 1,157673 58,27 ± 0,83 99,08 4,30 0,369 ± 0,025 

1050 °C 0,000066 1,120718 0,001094 0,604593 2,156350 58,67 ± 0,58 99,08 7,96 0,232 ± 0,015 

1100 °C 0,000596 7,452534 0,004878 3,043835 10,837810 58,58 ± 0,47 98,38 40,06 0,176 ± 0,012 

1150 °C 0,000058 4,076467 0,000276 0,172534 0,609393 58,11 ± 3,49 97,27 2,27 0,018 ± 0,001 

1200 °C 0,000003 2,558363 0,000000 0,003373 0,031777 151,08 ± 118,37 97,39 0,04 0,001 ± 0,000 

1250 °C 0,000194 0,223092 0,000000 0,000714 0,005403 122,25 ± 255,03 8,60 0,01 0,001 ± 0,000 

1300 °C 0,000237 0,084030 0,000007 0,003165 0,015622 80,71 ± 63,13 18,23 0,04 0,016 ± 0,001 

Σ 0,002820 17,270521 0,006938 7,597659 27,312227       

Fonte: O autor, 2011. 
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Tabela 12 - Dados analíticos obtidos do processo de fusão por etapas (step-heating) em rocha total 

para a amostra VNI-01-wr (lamprófiro), coletado no Mendanha. 

Temperatura 
(incremento) 

36
Ar(a) 

37
Ar(ca) 

38
Ar(cl) 

39
Ar(k) 

40
Ar(r) 

Age ± 2σ 
(Ma) 

40
Ar(r) 
(%) 

39
Ar(k) 
(%) 

K/Ca ± 2σ 

550 °C 0,001294 0,024619 0,000000 0,099621 0,393944 64,94 ± 2,71 50,73 1,45 1,740 ± 0,111 

600 °C 0,000503 0,009522 0,000000 0,240190 0,963810 65,88 ± 0,93 86,62 3,50 10,846 ± 0,956 

650 °C 0,000994 0,001632 0,000000 0,375777 1,487735 65,02 ± 0,80 83,49 5,47 98,986 ± 32,509 

700 °C 0,000503 0,001851 0,000000 0,582598 2,283458 64,38 ± 0,63 93,87 8,49 135,372 ± 43,766 

750 °C 0,000217 0,001514 0,000000 0,581461 2,270155 64,13 ± 0,51 97,24 8,47 165,153 ± 62,951 

800 °C 0,000122 0,001707 0,000002 0,448166 1,748100 64,07 ± 0,51 97,96 6,53 112,885 ± 36,650 

850 °C 0,000131 0,001909 0,000000 0,377765 1,470607 63,95 ± 0,56 97,42 5,50 85,083 ± 29,788 

900 °C 0,000138 0,002761 0,000016 0,314580 1,220467 63,74 ± 0,70 96,76 4,58 48,994 ± 9,093 

950 °C 0,000128 0,003678 0,000000 0,357295 1,393921 64,08 ± 0,55 97,33 5,20 41,776 ± 8,353 

1000 °C 0,000117 0,005171 0,000000 0,414493 1,623482 64,33 ± 0,54 97,90 6,04 34,465 ± 4,414 

1050 °C 0,000365 0,013219 0,000000 0,686719 2,666102 63,78 ± 0,56 96,09 10,00 22,339 ± 1,877 

1100 °C 0,000279 0,117793 0,000000 0,831871 3,237273 63,93 ± 0,48 97,50 12,12 3,037 ± 0,164 

1200 °C 0,000292 0,139327 0,000000 1,528164 5,988601 64,37 ± 0,56 98,56 22,26 4,716 ± 0,254 

1300 °C 0,001002 0,000913 0,000000 0,017398 0,065286 61,68 ± 17,26 18,06 0,25 8,197 ± 5,761 

1400 °C 0,000225 0,000255 0,000019 0,010028 0,046236 75,50 ± 18,63 40,98 0,15 16,938 ± 34,817 

Σ 0,006312 0,325871 0,000036 6,866127 26,859178     

Fonte: O autor, 2011. 

 

O diagrama de idade-platô (Figura 52) da amostra representativa do Morro do 

Marapicu exibe a distribuição das diversas etapas de fusão do grão de hornblenda 

até a obtenção de todo o argônio preso no retículo cristalino do mineral. Os steps 

apresentam-se homogêneos em, aproximadamente, 85% da amostra, mas, quando 

a fusão está por volta de 70%, o erro associado à idade obtida passa a ser mais 

significativo, o que implica no aumento da altura do retângulo dos steps 

representados. Devido a esta observação, não é possível visualizar mais de dois 

platôs de espessura semelhante em posições consecutivas. 

A idade-platô definida é de 80,46 ± 0,58 Ma, em 100% da quantidade de 39Ar 

recuperado ou seja, todos os steps foram utilizados para a definição da idade 

proposta. O valor de MSWD é de 1,08, valor considerado aceitável. 

Ainda na Figura 52, a quantificação da razão K/Ca obtida de cada etapa de 

fusão, permite visualizar que nos primeiros 5% da amostra os valores indicam maior 

concentração relativa de K. Isto pode ser relacionado com a possibilidade de a borda 

do mineral estar alterada para biotita, que é portadora de K na composição química. 

Essa alteração das bordas da hornblenda para a biotita é visível em seção delgada. 
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A partir deste ponto até o total consumo da amostra, a razão K/Ca se mantém 

constante, o que pode estimar a pureza do mineral analisado. 

 

Figura 52 - À esquerda, diagrama de idades-platô e idade obtida para hornblenda para o Morro do 

Marapicu. À direita, diagrama-platô das razões de K/Ca obtidos em cada step do processo 

de fusão do mineral. 

  

Fonte: Adaptado de SILVA, 2011. 

 

A partir dos valores das razões isotópicas de argônio definidos para cada 

step, foi possível aplicar a técnica de cálculo de idade isocrônica, ilustrado na Figura 

53. A idade obtida com esta técnica foi de 80,27 ± 0,62 Ma, com MSWD de 0,83. 

A razão inicial de 40Ar/36Ar, calculada através da redução pelo ajuste do 

método dos mínimos quadrados, é de 325,8 ± 35,5, o que indica leve excesso do 

isótopo 40Ar, associado à presença de argônio atmosférico. Este valor é considerado 

aceitável, o que permite dar significado geológico à idade obtida. 

  



119 
 

  

Figura 53 - Diagrama isocrônico das razões isotópicas obtidas pelos diversos 

steps da amostra MPC-11, e a obtenção da idade isocrônica para o 

Morro do Marapicu. 

 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2011. 

 

O diagrama de idade-platô da amostra VNI-bio, coletada na intrusão alcalina 

do Mendanha, visto na Figura 54, exibe a distribuição das diversas etapas de fusão 

do grão de biotita até a obtenção de todo o argônio preso no retículo cristalino do 

mineral. Os steps apresentam-se homogêneos em, aproximadamente, 95% da 

amostra, mas nos primeiros 5% da fusão observa-se um leve ganho de argônio 

radiogênico, devido ao excesso de argônio na amostra, provavelmente adquirido em 

contato com rochas encaixantes, sejam alcalinas ou não. 

A idade-platô definida é de 64,12 ± 0,40 Ma, calculada em 95% da quantidade 

de 39Ar recuperado. O MSWD calculado para a análise é de 1,03, valor considerado 

aceitável. A quantificação da razão K/Ca obtida de cada etapa de fusão permite 

visualizar que nos primeiros 65% da amostra, os valores indicam maior 

concentração relativa de K. A partir deste ponto até o total consumo da amostra, a 

razão K/Ca se mantém constante. Com isso, é possível sugerir que há um 

zoneamento composicional na biotita, onde o centro do mineral é empobrecido em K 

em comparação à borda do mineral. 
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Figura 54 - À esquerda, diagrama-platô e idade obtida na amostra VNI-bio, representante da intrusão 

do Mendanha. À direita, diagrama-platô das razões de K/Ca obtidos em cada step do 

processo de fusão do mineral e amostragem dos isótopos de argônio. 

  

Fonte: O autor, 2011. 

 

O diagrama isocrônico é ilustrado na Figura 55. A idade obtida com esta 

técnica foi de 64,04 ± 0,42 Ma, com MSWD de 0,90. A razão inicial de 40Ar/36Ar, 

calculada através da redução pelo ajuste do método dos mínimos quadrados, é de 

306,5 ± 14,0, o que indica excesso do isótopo 40Ar, associado à presença de argônio 

atmosférico, mas suficiente para que a idade tenha significado geológico. 

 

Figura 55 - Diagrama isocrônico das razões isotópicas obtidas pelos diversos 

steps da amostra VNI-bio, e a obtenção da idade isocrônica para a 

intrusão alcalina do Mendanha. 

 

Fonte: O autor, 2011. 
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O diagrama de idade-platô da amostra VNI-01-wr, como visto na Figura 56, 

exibe a distribuição das diversas etapas de fusão do pó de rocha até a obtenção de 

todo o argônio preso nos retículos cristalinos dos minerais constituintes. Os steps 

apresentam-se homogêneos em, aproximadamente, 65% da amostra, mas nos 

primeiros 35% da fusão observa-se um leve ganho de argônio radiogênico, devido 

ao excesso de argônio na amostra. 

A idade-platô definida é de 58,55 ± 0,45 Ma, calculada em 65% da quantidade 

de 39Ar recuperado. O MSWD calculado para a análise é de 1,36, valor considerado 

aceitável. A quantificação da razão K/Ca obtida de cada etapa de fusão permite 

visualizar que nos primeiros 11% e nos últimos 60%, a razão se mantém menor que 

1, indicando maior concentração relativa de Ca, associado a maior concentração de 

minerais como anfibólios e alguns plagioclásios. Entre 11 e 40%, os valores indicam 

maior concentração relativa de K, relacionados a feldspatos potássicos e possíveis 

biotitas. 

Os primeiros 35% do processo de fusão da amostra apresentam um “platô” 

indicando idades mais antigas, ilustrando excesso de argônio radiogênico. 

Possivelmente, o excesso de 40Ar obervado foi assimilado de rochas alcalinas 

encaixantes, no momento da intrusão. O platô definido nos últimos steps e, 

consequentemente a idade calculada devem possuir significado geológico. 

 

Figura 56 - À esquerda, diagrama-platô e idade obtida na amostra VNI-01-wr – dique de lamprófiro da 

intrusão alcalina do Mendanha. À direita, diagrama-platô das razões de K/Ca obtidos em 

cada step do processo de fusão do mineral. 

  

Fonte: O autor, 2011. 

 

O diagrama isocrônico correspondente é ilustrado na Figura 57. A idade 

obtida com esta técnica foi de 57,95 ± 0,69 Ma, com MSWD de 1,30. A razão inicial 
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de 40Ar/36Ar, calculada através da redução pelo ajuste do método dos mínimos 

quadrados, é de 527.7 ± 91.0, o que indica excesso do isótopo 40Ar, associado à 

presença de argônio atmosférico. Este valor é considerado alto e a idade teve que 

ser corrigida para excesso de argônio atmosférico. 

 

Figura 57 - Diagrama isocrônico das razões isotópicas obtidas pelos diversos 

steps da amostra VNI-01-wr, e a obtenção da idade isocrônica. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

 

As duas idades para cada amostra da intrusão alcalina do Mendanha obtidas 

foram submetidas a uma análise de distribuição de probabilidade, segundo o método 

do chi-quadrado. Os resultados das análises de probabilidades para os resultados 

são apresentados na Tabela 4.  

Com isso, a idade de cristalização/resfriamento do complexo alcalino do 

Mendanha, na região do Morro do Marapicu, na isoterma de 500°C é representada 

pela sua idade isocrônica de 80,27 ± 0,62 Ma, com probabilidade de 60%. Outro 

pulso magmático deste complexo, representado pelos álcali-sienitos do maciço 

Madureira é datado de 64,04 ± 0,42 Ma, com probabilidade de 55%. Estas idades 

são, estatisticamente, consideradas de razoáveis a boas, visto que ambas possuem 

leves excessos de argônio radiogênico, associadas a heterogeneidades na 

distribuição do argônio no grão analisado. 

O dique de lamprófiro datado em 58,55 ± 0,45 Ma (step-heating) com 

probabilidade de ocorrência em 23%, é considerada de qualidade regular. Isto se 
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justifica pelo fato de a análise ser feito em rocha total, o que segundo Geraldes 

(2010), diminui a eficácia interpretativa das técnicas analíticas. Devido às relações 

de campo e a diferença significativa das idades da rocha intrusiva e da rocha 

hospedeira ser de valor considerável (maior que 5 Ma), esta idade obtida possui 

significado geológico. 

 

Tabela 13 -  Comparação de probabilidades de sucesso dos resultados das idades obtidos pelas 

técnicas de idade-platô e isócrona inversa. 

Amostra Mineral Método 
Steps 

Pontos 
Idade ± 2ó MSWD Probabilidade 

MPC-11 Hornblenda 
Idade-Platô 12 80,46 ± 0,58 1,08 37% 

Isócrona inversa 12 80,27 ± 0,62 0,83 60% 

VNI-bio Biotita 
Idade-Platô 13 64,12 ± 0,40 1,03 42% 

Isócrona inversa 15 64,04 ± 0,42 0,90 55% 

VNI-01-wr Rocha total 
Idade-Platô 7 58,55 ± 0,45 1,36 23% 

Isócrona inversa 15 57,95 ± 0,69 1,30 20% 

Fonte: O autor, 2011. 

4.2.6 Isótopos de Sr, Nd e Pb 

Foram realizadas análises isotópicas de estrôncio (Sr) e neodímio (Nd) para 

dez amostras de diferentes litologias da intrusão alcalina do Marapicu-Gericinó-

Mendanha, expostos na Tabela 14. Em adição, são apresentadas 12 análises de 

isótopos de chumbo (206Pb, 207Pb e 208Pb) em sulfetos na Tabela 15. 
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Tabela 14 -  Dados isotópicos de Sr e Nd das rochas da intrusão alcalina do Mendanha, com os 

valores correspondentes de εNd (t = 0) e idade-modelo TDM. 

Amostra 
Sm 

(ppm) 
Nd 

(ppm) 
147

Sm/
144

Nd 
143

Nd/
144

Nd 

 2ó 
Nd 

TDM 
(Ga) 

87
Sr/

86
Sr 

 2ó 

VNI-03 14,08 103,1 0,0826 0,512410 ± 9 -4,45 0,74 0,723472 ± 2 

VNI-10 12,37 80,82 0,0925 0,512445 ± 13 -3,77 0,76 0,707337 ± 4 

VNI-11A 9,44 85,23 0,0670 0,512395 ± 13 -4,75 0,68 0,718258 ± 3 

VNI-11B 5,987 29,065 0,1245 0,512177 ± 14 -8,99 1,47  

VNI-11C 10,244 71,435 0,0867 0,512356 ± 6 -5,51 0,83 0,707397 ± 1 

VNI-1B 26,55 197,15 0,0814 0,512374 ± 19 -5,14 0,77  

VNI-04 20,542 165,66 0,0750 0,512295 ± 12 -6,69 0,82 0,713979 ± 3 

VNI-06 10,043 47,271 0,1284 0,512351 ± 11 -5,59 1,23 0,712013 ± 1 

VNI-52B 7,59 54,83 0,0837 0,512377 ± 4 -5,09 0,78 0,705144 ± 1 

VNI-52C 18,8 125,2 0,0908 0,512424 ± 17 -4,16 0,77 0,705346 ± 4 

Fonte: O autor, 2011. 

 

Tabela 15 -  Dados isotópicos de Pb das rochas da 

intrusão alcalina do Mendanha. 

Amostra 
208

Pb/
204

Pb 
206

Pb/
204

Pb 
207

Pb/
204

Pb 

VNI-05 39 18,5 15,6 

VNI-05A 38,8 18,3 15,6 

VNI-05B 38,9 18,5 15,5 

VNI-50C 39,1 18,9 15,5 

VNI-53A* 38,4 18,4 15,4 

VNI-52B 38,7 18,4 15,6 

VNI-52C 38,8 18,3 15,5 

VNI-52D 38,5 18,2 15,3 

VNI-52E 38,7 18,4 15,5 

VNI-52H 38 18,1 15,3 

VNI-54 38,6 18,3 15,4 

VNI-61 38,6 18,4 15,5 

Fonte: O autor, 2011. 

4.2.6.1 Fonte do magma originário 

No diagrama isotópico Nd versus Sr apresentado na Figura 58 observa-se o 

alinhamento mantélico (Mantle Array), onde as extremidades representam o manto 

empobrecido (DMM) e os reservatórios mais primordiais PREMA e HIMU, onde 

ocorre enriquecimento de Sr radiogênico e diminuição da razão 143Nd/144Nd, 

resultado do empobrecimento de Nd radiogênico.  
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No gráfico comparativo entre os isótopos de Nd e Sr, as amostras 

posicionam-se no alinhamento mantélico, distribuindo-se entre a composição 

silicática média (BSE) e a enriquecida (EM I e EM II), graças a valores variáveis da 

razão 87Sr/86Sr. Estes valores variáveis da razão 87Sr/86Sr podem se associar com a 

litosfera subcontinental (MENZIES; HALLIDAY, 1988). É importante ressaltar que as 

amostras estão afastadas do trend de fracionamento do manto superior, relacionado 

à geração de basaltos MORB. 

 

Figura 58 - Diagrama 
143

Nd/
144

Nd versus 
8
6Sr/

87
Sr, onde estão posicionados 

os reservatórios mantélicos para as amostras da intrusão alcalina 

do Mendanha. 

 

Nota:  Fontes de dados isotópicos representados: MORB (ZINDLER; HART, 

1986); Fernando de Noronha (GERLACH; STORMER; MUELLER, 

1987); Abrolhos (FODOR et al., 1989; MONTES-LAUAR et al., 1995); 

Trindade & Martim Vaz (MARQUES et al., 1999); Tristão da Cunha 

(WILSON, 1993). 

Fonte: Adaptado de ZINDLER e HART, 1986. 

 

Nos gráficos das Figura 59 e Figura 60, onde são comparados, 

respectivamente, os isótopos de Sr e Nd com a razão 206Pb/208Pb, as amostras 

localizaram-se também próximas do reservatório EM (I e II), mas no gráfico Nd 

versus Pb, existe também a proximidade do reservatório PREMA, mas, como 
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demonstrado nos outros gráficos, a diferença de composição isotópica de Sr e Nd 

deste reservatório é relevante. 

 

Figura 59 -  Diagrama 
86

Sr/
87

Sr versus 
206

Pb/
204

Pb para as amostras da 

intrusão alcalina do Mendanha, onde estão posicionados os 

reservatórios mantélicos, 

 

Nota: Os dados isotópicos de Tristão da Cunha (WILSON, 1993) foram 

adicionados para referência. 

Fonte: Adaptado de ZINDLER e HART, 1986. 
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Figura 60 -  Diagrama 
143

Nd/
144

Nd versus 
206

Pb/
204

Pb para as amostras da 

intrusão alcalina do Mendanha, onde estão posicionados os 

reservatórios mantélicos, 

 

Nota: Os dados isotópicos de Tristão da Cunha (WILSON, 1993) foram 

adicionados para referência. 

Fonte: Adaptado de ZINDLER e HART, 1986. 

 

Na Figura 61 estão os resultados analíticos de isótopos de Pb. Em adição, 

foram incluídos os campos referentes aos reservatórios de crosta inferior, crosta 

superior, basaltos de ilhas oceânicas (OIB) e basaltos MORB, reportados por Zindler 

e Hart (1986). O estudo metalográfico indicou a presença de pirita e galena, o que 

sugere que os resultados analíticos correspondem a Pb comum incluído nas fases 

sulfetadas, com baixa razão U/Pb. 

Os resultados analíticos de isótopos de, quando lançados no diagrama 

206Pb/204Pb x 207Pb/204Pb posicionam-se entre os campos crosta inferior, MORB, 

OIB, EM (I e II), e BSE o que implica uma mistura de componentes enriquecidos e 

empobrecidos. 
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Figura 61 -  Diagrama 
207

Pb/
204

Pb versus 
206

Pb/
204

Pb para as amostras da 

intrusão alcalina do Mendanha, onde estão posicionados os 

reservatórios mantélicos enriquecidos e empobrecidos. 

 

Nota: Os dados isotópicos de Tristão da Cunha (WILSON, 1993) e Trindade 

(MARQUES et al., 1999) foram adicionados para referência. 

Fonte: Adaptado de ZINDLER e HART, 1986. 

 

Se comparado com os diagramas isotópicos anteriores, fica evidente a 

proximidade com o componente hipotético BSE e que o componente enriquecido 

pode estar associado à fusão de crosta inferior/manto superior e o enriquecimento 

desta fonte pode estar relacionado a uma antigo local de subducção, ou à uma 

anomalia tipo pluma. As hipóteses de formação deste reservatório ainda são 

controversas. Os dados isotópicos de rochas associadas a plumas estão 

representadas nos diagramas, e a composição que mais se assemelha é a de 

Tristão da Cunha. 

4.2.6.2 Idade-Modelo (TDM) 

No diagrama de evolução isotópica de Nd ilustrado na Figura 62, as idades 

TDM indicam valores entre 740 e 1470 Ma. Estes valores são conflitantes, visto que o 

resultado de idade 40Ar/39Ar apresentado para esta intrusão é de 74,3Ma.  

Desta forma é possível sugerir que as idades TDM não apresentam significado 

de idade de extração mantélica, uma vez que os dados de geoquímica isotópica 
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lançados no diagrama da Figura 58 indicaram um componente enriquecido para o 

magma que originou as rochas aqui estudadas.  

As idades TDM obtidas podem ser relacionados com as idades obtidas para os 

ortognaisses pré-colisionais do Arco Magmático Rio Negro, datados de 790-600 Ma, 

método U/Pb (TUPINAMBÁ; TEIXEIRA; HEILBRON, 2000; HEILBRON; MACHADO, 

2003), este que representaria o componente enriquecido para estes magmas, 

associado a zona de subducção existente na época da colisão e formação do 

orógeno Ribeira. 

Com isso é possível afirmar que os valores de εNd negativos para todas as 

amostras indicam que o magma gerador não apresenta características de manto 

empobrecido, cujo modelo de evolução isotópica de Nd é utilizado para o cálculo das 

idades TDM. 

 

Figura 62 - Diagrama de evolução isotópica de Nd. 

 

Nota: As retas de evolução estão lançadas no diagrama e 

apresentam idades TDM entre 740 e 1470 Ma, paradoxais 

com a idade de cristalização obtida e com dados da 

literatura (SONOKI; GARDA, 1988). Os valores negativos de 

εNd denotam contaminação crustal. 

Fonte: O autor, 2011. 
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4.3 Intrusão Alcalina de Morro de São João 

4.3.1 Revisão Bibliográfica 

A primeira referência à geologia da área em questão deve-se a Lamego 

(1956), que caracterizou os processos genéticos das rochas sedimentares 

observadas nas zonas de restinga entre Rio das Ostras e Barra de São João, entre 

esta cidade e a ponta dos Búzios, e das embocaduras dos rios das Ostras e São 

João. Oliveira (1952) cita o Morro de São João, denominando de Morro Grande de 

São João, atribuindo-lhe rochas de composição sienítico-nefelínicas. Citou ainda a 

presença de aluviões quaternários, “sedimentos Barreiras” e “zonas arqueanas” nos 

arredores. 

Foram apresentados dados esparsos de litologia, foliação do gnaisse e 

contorno do Morro de São João por Rosier (1965) e Amaral et al. (1967) apresentam 

dados geocronológicos de duas amostras do Morro de São João, codificadas pelos 

autores de SPK-230 e SPK-304, com idades de 58,7 Ma para um malignito e 60 Ma 

para um nefelina sienito. Segundo Almeida (1976, 1986) e Riccomini (1991), na 

região sudeste, este magmatismo representado pelo Morro de São João faz parte da 

“Província Serra do Mar” ou Rift Brasileiro do Sudeste. 

O DRM/RJ, em convênio com o INPE, lançou em 1976 o mapa geológico do 

Estado do Rio de Janeiro em escala 1:400.000, baseado em imagens de satélite, 

delimitando o Morro de São João e colocando as rochas metamórficas encaixantes 

no chamado “Complexo do Litoral Fluminense”. O texto explicativo da região do 

Morro de São João, elaborado por Antônio Pereira dos Reis (RIO DE JANEIRO, 

1998) representa o mais completo estudo das rochas alcalinas na área, 

complementado por Valença (1975), com descrições petrográficas, geoquímicas e 

também algumas datações K-Ar, apresentando idades entre 72 e 56 Ma. 

Dados isotópicos de Sr e Nd das rochas alcalinas do Morro de São João 

foram pela primeira vez apresentados por Brotzu et al. (2007). Os autores sugerem 

que as ra¬zões 87Sr/86Sr (0,7048 a 0,7061) e 143Nd/144Nd (0,51231 a 0,51239) são 

semelhantes às assinaturas isotópicas dos complexos alcalinos do Sudeste do 

Brasil, o que pode significar fontes equivalentes para a formação destas rochas. 
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4.3.2 Mapeamento Geológico 

O mapeamento permitiu delinear o contato entre a intrusão alcalina e 

depósitos de tálus e matacões métricos, especialmente dentro das reentrâncias do 

relevo, que coalescem ao atingir a base da encosta, encobrindo o contato do corpo 

alcalino com a rocha encaixante, observado somente em um ponto na encosta SE. 

Em adição, a estruturação do relevo foi delineada a partir de imagens aéreas. O 

embasamento local é composto por ortognaisses Paleoproterozoicos onde afloram 

biotita gnaisses e biotita-hornblenda gnaisses, correspondentes ao Terreno Cabo 

Frio/Complexo Região dos Lagos (Figura 63). 

Ao norte do corpo alcalino, nota-se um lineamento no embasamento com 

direção N-S e lineamentos com direção NE-SW, enquanto que a oeste do corpo, a 

direção de lineamento mais acentuada é E-W. Esses lineamentos ressaltam uma 

quebra em degraus na topografia da região, decrescendo para sul até a planície 

onde está posicionada a intrusão em estudo. 

No Morro de São João é possível observar lineamentos em imagens de 

satélite com direção preferencial E-W, porém esta estruturação não foi observada na 

escala de afloramento. O mapeamento na escala de detalhe no interior do corpo 

alcalino permitiu a identificação de litotipos félsicos e máficos, porém a densidade de 

afloramentos estudados e a complexidade dos contatos bem como da distribuição 

dos litotipos não permitiu mapeá-los nesta escala de trabalho, em boa parte por falta 

de afloramentos adequados. 
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Figura 63 - Mapa geológico da intrusão alcalina de Morro de São João. 

 

Fonte: O autor, 2011. 
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Figura 64 - Principais ocorrências de rochas alcalinas no Morro de São João. 

 

Legenda:  (A) Vista de Rio das Ostras a partir do Morro de São João; (B) Afloramento no entorno do 

morro onde foi observado dique traquítico com granada; (C) Ocorrência de pseudoleucita; 

(D) Afloramento de dique traquítico intrusivo em rocha sienítica. (E) Brecha magmática 

com matriz sienítica e fragmentos de gabro; (F) Contato brusco entre fácies felsica e 

máfica com pseudoleucita. 

Fonte: O autor, 2011. 
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4.3.3 Petrografia 

As rochas plutônicas predominantes do Morro de São João variam entre 

leucocráticas e melanocráticas. Os estudos petrográficos foram realizados com 20 

lâminas delgadas e permitiram identificar também brechas magmáticas intrusivas de 

matriz leucossienítica, amplamente distribuídas no corpo. O grupo de rochas 

hipabissais está representado por corpos tabulares e por brechas magmáticas 

intrusivas de matriz fonolítica ou traquítica de ocorrência restrita à parte periférica do 

morro. Neste sentido, os trabalhos de campo seguidos dos estudos petrográficos 

permitiram subdividir as rochas do Morro de São João em dois grandes grupos 

definidos como leucossienitos e melassienitos (Figura 65). 

Dois tipos de leucossienitos foram caracterizados nos estudos petrográficos. 

As rochas de granulação grossa possuem, em geral, mineralogia definida por grãos 

de ortoclásio, na forma de ripas com geminação Carlsbad, em parte sericitizados. A 

nefelina ocorre como grãos equidimensionais, prismáticos, xenomórficos, não 

orientados. Os minerais máficos (cerca de 10 - 20% do total da rocha) são 

representados por grãos de hornblenda euedrais, esverdeadas e pardas, juntamente 

com titanita euedral, losangular, de coloração marrom-parda. Piroxênios como a 

augita, aegirina-augita e titanoaugita são de menor ocorrência. Pseudoleucita 

equidimensional entre 1 e 15 cm são comuns em algumas litofácies (Figura 64C) e 

também em proximidade com as rochas máficas. 

O segundo grupo de rochas leucocráticas, hipabissais, ocorre na forma de 

corpos tabulares de traquitos e fonolitos/tinguaítos, cortando todos os outros tipos 

plutônicos e em certos locais são portadores de pseudoleucita. As rochas 

melanocráticas ocorrem em menor proporção em relação às leucocráticas, sendo 

encontradas distribuídas pelo maciço, também como brechas magmáticas 

envolvidas pelas rochas félsicas, em particular nas bordas do maciço, em contato 

com as rochas encaixantes. Possuem granulação grossa com plagioclásio e 

anfibólio, com grãos medindo até 1 cm, a maioria xenomórficos, porém alguns 

prismáticos. 

Rochas indicando misturas entre magmas félsicos e máficos também são 

observadas localmente (Figura 64E), o que pode sugerir que ambos os magmas 

foram contemporâneos. Nestes locais ocorrem passagens bruscas e gradacionais 

entre os litotipos leucocráticos e melanocráticos. Fenocristais de feldspatos 
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(ortoclásio) estão presentes na porção melanocrática, onde se concentram também 

grãos de pesudoleucita. Em adição às fácies predominantes citadas, foram descritas 

as seguintes litologias neste corpo alcalino: álcali-feldspato sienitos, nefelina 

monzossienitos, anfibólio malignitos, anfibólio shonkinitos, anfibólio fergusitos e 

pseudoleucita gabros, que serão comentadas mais adiante. 
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Figura 65 - Seções delgadas de litotipos encontrados no Morro de São João. 

 

Legenda:  (A) Contato entre gabro e traquito, em luz polarizada; (B) Nefelina sienito em luz plano-

paralela; (C) Fenocristal de anfibólio pardo em nefelina sienito, com inclusões de titanita e 

opacos (nicóis cruzados); (D) Plagioclásio (claros), opacos (magnetita) e biotita do gabro 

(nicóis cruzados); (E) Gabro com titanita em bastão (nicóis cruzados); (F) Anfibólio euedral 

zonado, de coloração marrom no centro e verde nas bordas (luz plano-paralela). 

Fonte: O autor, 2011. 
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4.3.3.1 Leucossienitos  

Estas rochas afloram principalmente em forma de grandes blocos ao longo de 

toda a encosta do morro. No interior do maciço, porém, são muito comuns blocos de 

rocha fresca. Apresentam, em geral, granulação média a grossa, coloração cinza-

claro, com algumas variedades róseas. Os minerais máficos são distinguíveis a olho 

nu (anfibólios e/ou piroxênios, alguma titanita e agregados de magnetita e ilmenita). 

Entre os leucossienitos são distinguíveis nefelina sienitos, micronefelina sienitos 

pórfiros, álcali-feldspato sienitos, pseudoleucita sienitos e nefelina monzossienitos. 

4.3.3.1.1 Nefelina Sienito 

Estas rochas são constituídas por ortoclásio ripiforme e nefelina, 

representando a quase totalidade da composição mineralógica da rocha, enquanto 

que os minerais máficos, constituídos por piroxênio e anfibólio, são de ocorrência 

reduzida. Apresentam estrutura maciça, granulação grossa e textura traquítica. 

Os cristais ripiformes de ortoclásio, em seção delgada, apresentam-se 

límpidos, podendo aparecer turvos, e às vezes geminados segundo Carlsbad. É 

comum a presença de fenocristais de ortoclásio (textura porfirítica). A nefelina ocorre 

em grãos equidimensionais e prismas curtos, às vezes hexagonais tanto na matriz, 

como também em grãos maiores idiomórficos isolados. A nefelina pode ser 

encontrada xenomórfica em interstícios de grãos de ortoclásio. Ela também pode 

estar alterada para analcima, natrolita, e pode aparecer às vezes com sodalita 

associada. 

Os piroxênios são representados por cristais de augita e aegirina-augita 

esverdeada, às vezes contendo núcleos de titanoaugita pálida. Os anfibólios, 

geralmente xenomórficos e em quantidade muito reduzida, são representados por 

barkevikita e hastingsita verde e parda, segundo Brotzu et al. (2007). 

4.3.3.1.2 Micronefelina Sienito Pórfiro 

Estas rochas possuem granulação da matriz em torno de 0,05 a 0,25 mm, 

formada por ripas de ortoclásio, nefelina e pequenos cristais de aegirina-augita, com 

frequentes núcleos de titanoaugita. Os fenocristais são de ortoclásio apresentam 
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granulação entre 0,5 a 4 mm. Observa-se ainda microcristais de nefelina, sodalita, 

analcita, magnetita, titanoaugita, titanita, magnetita, biotita, melanita e barkevikita. 

Os cristais de ortoclásio se apresentam, em grande parte, homogêneos, em 

grãos retangulares, raramente geminados, constituindo agregados xenomórficos ou 

em cristais alongados idiomórficos, raramente pertíticos. Podem ser também 

encontrado, mais raramente, em ripas largas, com geminação Carlsbad. Geralmente 

os cristais são límpidos, podendo também ocorrer alguns cristais turvos e 

sericitizados. Em alguns exemplares, os cristais aparecem zonados. 

A nefelina forma cristais idiomórficos ou xenomórficos em agregados, também 

encontrada em forma de grandes prismas hexagonais. É possível observar 

agregados xenomórficos equigranulares, juntamente com ortoclásio. A sodalita, às 

vezes pode aparecer associada à nefelina. 

Os minerais máficos são representados por hastingsita e outras variedades 

de anfibólios, clinopiroxênios, biotita, magnetita, titanita e melanita. Os piroxênios 

são representados por augita e titanoaugita, frequentemente transformados para 

anfibólios, principalmente para hastingsita, ferro-hastingsita e kaersutita, por vezes 

substituídos por agregados de biotita e melanita. Podem aparecer como alterações 

posteriores a zeólita, carbonato, muscovita e zoisita. 

4.3.3.1.3 Álcali-Feldspato Sienito 

Estas rochas são pouco frequentes e apresentam textura traquitoide, 

estrutura maciça e são compostas, quase que exclusivamente, de ortoclásio. Este 

mineral tem hábito ripiforme e por vezes apresenta-se em três tamanhos seriados, 

não orientados, com os grãos menores preenchendo os espaços entre os maiores. 

Encontram-se possíveis cristais de nefelina, totalmente transformadas em 

agregados finos, possivelmente compostos de feldspato e zeólita. Também podem 

ser observados alguns minerais máficos totalmente transformados em agregados 

finos de biotita, magnetita e carbonato.  

Em um afloramento próximo da Pousada da Fazenda São João ocorrem 

blocos de sienitos com pseudoleucitas cortados por traquitos com granada. Estes 

traquitos são acinzentados com minerais submilimétricos como matriz e as granadas 

se destacam pelo tamanho e pelas cores avermelhadas. A granada pode ser 

descrita como melilita e segundo estudos composicionais neste mineral reportados 
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por Brotzu et al., 2007) as composições são de baixo Ti e (2,6 - 6,8% peso) e baixo 

Al (4,7 - 7,1 % peso). 

Cristais de biotita minúsculos são observados formados provavelmente a 

partir dos feldspatos. Esta alteração ocorre em agregados finos em espaços 

intergranulares, provavelmente em substituição à nefelina. Os minerais acessórios, 

de cor amarela, encontrados podem ser a allanita e a fluorita. Foram encontradas 

algumas vênulas de natrolita e nefelina. 

4.3.3.1.4 Pseudoleucita-Nefelina Sienito 

Estas rochas representam apenas uma variação dos nefelina sienitos 

contendo pseudoleucita. Por vezes são encontrados em grandes blocos nas 

encostas do morro e parecem ser muito frequentes. Apresentam estrutura maciça e 

textura inequigranular. 

O ortoclásio tende a exibir seção retangular e se apresenta, por vezes, como 

grãos alongados xenomórficos e, junto com a nefelina equidimensional e 

inequigranular associada à titanoaugita, esta frequentemente capeada por 

hastingsita verde e parda (ferro-hastingsita). 

A pseudoleucita é muito comum em forma de zonas esféricas leucocráticas 

bem desenvolvidas (até 5 cm de diâmetro), com uma composição média de 72% de 

ortoclásio, 26% de nefelina, 1% de muscovita e 1% de carbonato. Às vezes 

apresenta bordas de feldspatos intercrescidos em paliçadas venulares róseas 

macroscópicas, contornando agregado granular de ortoclásio, nefelina e, raramente, 

muscovita, carbonato e máficos.  

A matriz dessas rochas é de granulação muito variável, com grandes cristais 

de titanoaugita muito pleocroica, barkevikita, massa anedral de nefelina 

variavelmente alterada e massa mais fina de ortoclásio e nefelina. Segundo Brotzu 

et al. (2007), estas rochas teriam sido formadas por processos cumuláticos, onde a 

pseudoleucita sienito teria se formado numa fase inicial e posteriormente segregado, 

preservando a assembleia original. 
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4.3.3.1.5 Nefelina Monzossienito 

Estas rochas são pouco frequentes e ocorrem associadas aos nefelina 

sienitos. Apresentam estrutura maciça e textura hiphipidiomórfica granular. Dividem-

se, segundo seus índices de cor, em (a) nefelina monzossienitos, (b) melanefelina 

monzossienitos e (c) leuconefelina monzossienitos.  

(a). Nefelina monzossienitos: constituem-se de cristais idiomórficos de 

titanoaugita livres ou envoltos por grandes cristais poiquilíticos de barkevikita, por 

vezes passando a hastingsita verde. Apresentam uma massa leucocrática, formado 

por ortoclásio, alguns cristais poiquilíticos de nefelina e agregado de grãos de 

plagioclásio Às vezes, encontram-se nestas rochas pequenas massas dispersas, de 

composição gabróica (augita, biotita e labradorita), que são envolvidas e consumidas 

pela matriz leucocrática.  

(b). Melanefelina monzossienitos: estas rochas possuem estrutura maciça, 

por vezes levemente orientada. O ortoclásio, geralmente zonado, e a nefelina, rara e 

alterada, ocorre em cristais médios intersticiais, podendo esta última estar inclusa no 

ortoclásio. Os anfibólios são representados pela barkevikita (parda) e pela 

hastingsita (verde), ocorrendo em prismas poiquilíticos, com a hastingsita capeando 

a barkevikita, podendo estar cravejados de inclusões de outros componentes da 

rocha. A biotita pode aparecer associada à barkevikita, alem de titanita, a apatita e a 

melanita que aparecem como acessórios. 

(c). Leuconefelina monzossienitos: estas rochas apresentam na sua 

composição plagioclásio em forma de ripas agregadas, ou como inclusões em 

ortoclásio. A nefelina aparece em grandes cristais equidimensionais. Anfibólio pardo 

com bordas esverdeadas pode estar presente em prismas grossos, por vezes 

associados a cristais idiomórficos de augita, englobando minerais acessórios em 

geral. 

4.3.3.2 Melassienitos 

As rochas deste grupo são encontradas em blocos predominantemente em 

forma de brechas magmáticas intrusivas, de matriz sienítica. Possui índice de cor 

entre 30 e 80, textura hiphipidiomórfica granular, granulação média a grossa, e cor 

predominante cinza-escuro. Distinguem-se a olho nu os minerais máficos, alguns 
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feldspatos e nefelina. Entre os máficos, constata-se a presença de anfibólios e/ou 

piroxênios. Nota-se também, alguma titanita e alguns núcleos de magnetita e 

ilmenita. Estas rochas foram classificadas em malignitos, shonkinitos e anfibólio 

fergusitos, apresentadas a seguir. 

4.3.3.2.1 Malignito 

Segundo a definição de malignito de SORENSEN (1974) estas rochas 

apresentam plagioclásio raro, em geral reabsorvido. São rochas sempre escuras e 

estrutura maciça. A mineralogia básica é praticamente a mesma dos nefelina 

sienitos, só que possuem índice de minerais máficos em torno de 50%. Distinguem-

se cristais de barkevikita, hastingsita e, subordinadamente, biotita, arranjados numa 

matriz leucocrática de granulação média a grossa, formado por agregados de 

ortoclásio não geminado e nefelina. A nefelina possui hábito xenomórfico e os 

piroxênios mais comuns são: augita e titanoaugita, geralmente bordejados pelos 

anfibólios citados. A sodalita também está presente e com bastante frequência. São 

rochas relativamente comuns em blocos nas encostas do morro. 

4.3.3.2.2 Shonkinito 

São rochas de granulação média a grossa. A textura é bastante variada 

(hipidiomórfica granular, poiquilítica e inequigranular) e a estrutura maciça. 

Encontram-se colunas piramidais ou placas de clinopiroxênio formadas por titano-

augita e aegirina-augita. Notam-se, por outro lado, grandes placas de biotita parda e 

barkevikita. Em adição observa-se nefelina intersticial, agregados de sanidina e 

produtos de alteração de nefelina (natrolita, sodalita e analcita). É comum a 

presença de grandes cristais intersticiais de nefelina alterados. Comumente observa-

se titanoaugita e titanita em cristais poiquilíticos muito grandes, que englobam os 

outros componentes da rocha. A biotita, assim como a barkevikita (parda), quando 

capeada de hastingsita (verde) aparece também em cristais poiquilíticos, incluindo 

apatita, magnetita, titanita e biotita parda substituindo titanoaugita. 
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4.3.3.2.3 Anfibólio Fergusito 

Seguindo a definição de fergusito, proposto por Johanssen (1939), e de 

acordo com Streckeisen (1967), tais rochas deveriam ser denominadas de 

pseudoleucita malignito. Estas rochas apresentam estrutura maculada e textura 

hipidiomórfica granular. Distinguem-se grandes pseudoleucitas e os minerais 

máficos são representados por anfibólios e/ou piroxênios. A nefelina também pode 

ser observada em cristais amarelados. Nos anfibólio fergusitos do Morro de São 

João, a pseudoleucita se apresenta como esferoides brancos a acinzentados, às 

vezes rosados, consistindo essencialmente de agregados de ortoclásio, muscovita, 

nefelina alterada, um pouco de clorita, carbonato, zeólitas e produtos de alteração 

de titanoaugita. A matriz básica é constituída de grandes cristais (1 - 5 mm) de 

anfibólio, piroxênio e um fundo leucocrático formado por ortoclásio e nefelina. Este 

último mineral acha-se parcialmente transformado em sericita e cancrinita. O 

anfibólio é representado pela barkevikita que aparece em cristais com inclusões de 

titanita e núcleos de titanoaugita. O piroxênio é a titanoaugita que possui textura de 

desequilíbrio, com augita. 

4.3.3.2.4 Pseudoleucita Gabro 

As rochas deste grupo têm estrutura maculada, textura hipidiomórfica granular 

e poiquilítica. Apresentam duas partes completamente diferentes em composição, 

uma constituída por esferoides de pseudoleucita e a outra, a matriz, de plagioclásio, 

titanoaugita, titanita, magnetita, corpos saussuríticos, um pouco de biotita e 

hornblenda. 

A pseudoleucita se apresenta como esferoides brancos a acinzentados, às 

vezes rosados, consistindo essencialmente de agregados de ortoclásio sódico, 

muscovita, nefelina alterada, carbonato, zeólitas, alterações de titanoaugita e clorita, 

esta mais rara. As formas de pseudoleucita mais arredondadas são compostas por 

um núcleo formado por um agregado fino (até 1 mm) de ortoclásio, concentrações 

de moscovitas e zeólitas, o que pode representar a substituição total da nefelina. 

Alguns grãos de clinopiroxênio semialterado em biotita e opacos podem estar 

presentes. Em adição, encontra-se uma coroa de material alterado, formado por 

feldspato algo fibroso, epidoto, moscovita e zeólitas. A matriz é constituída por 
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grandes cristais, de até 5 mm de anfibólio, piroxênio e um fundo leucocrático 

formado por ortoclásio e nefelina, parcialmente transformado em sericita e 

cancrinita. 

4.3.4 Litogeoquímica 

Foram selecionadas treze amostras dos variados litotipos constituintes da 

intrusão alcalina de Morro de São João. Foram adicionados aos novos dados 

produzidos por este trabalho, os reportados por Brotzu et al. (2007) e Rio de Janeiro 

(1998). Isto permite uma melhor delineação dos componentes magmáticos que 

deram origem às rochas do Morro de São João. Vale ressaltar que os resultados 

geoquímicos de TiO2 e Fe2O3 de Rio de Janeiro (1998) apresentam valores de 

concentração com variações devido a diferenças de procedimentos analíticos. 

Os procedimentos analíticos para os dados de Rio de Janeiro (1998) são 

distintos dos outros dois, mas foram tratados em conjunto para análise de elementos 

maiores. Os dados analíticos produzidos por este trabalho estão no Anexo 3 e foram 

publicadas por Mota et al. (2009). 

4.3.4.1 Classificação química e discriminação de suítes magmáticas 

A partir das análises químicas de elementos maiores, foi realizado o cálculo 

da norma CIPW, apresentado no Anexo C. Com o cálculo normativo, foi possível 

individualizar três grandes grupos de amostras, aqui denominado como possíveis 

suítes magmáticas, os quais estão descritos abaixo. 

O grupo 1, num total de 83 amostras, apresenta a seguinte paragênese 

normativa: nefelina + diopsídio + albita + ortoclásio, o qual define uma suíte alcalina 

insaturada em sílica de composição predominantemente sódica. Além destes 

minerais normativos, é possível também observar a presença de olivina normativa e 

em fases mais evoluídas, a olivina é substituída por wollastonita. Esta característica 

é atribuída pelo relativo empobrecimento de óxidos de ferro e magnésio. 

O grupo 2, num total de 21 amostras, é caracterizado através da seguinte 

paragênese normativa: nefelina + leucita + ortoclásio + diopsídio. Tal como o grupo 

1, é possível observar olivina normativa em fases mais parentais, com substituição 

por wollastonita em fases evoluídas. É notável também a ausência de albita nestas 
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amostras e também o eventual aparecimento de kaiofilita em algumas amostras. A 

partir destas características é possível afirmar que esta suíte caracteriza-se por ser 

uma suíte alcalina insaturada em sílica de composição predominantemente 

potássica. 

O grupo 3, com 11 amostras, é caracterizado pela seguinte paragênese 

normativa: quartzo + hiperistênio + albita + diopsídio. Os valores de quartzo 

normativo tendem a zero, mas todas as amostras deste grupo possuem hiperistênio 

e não possuem nenhum tipo de feldspatóide. Com isso, é possível caracterizar este 

grupo como uma suíte alcalina saturada em sílica. 

É importante observar que as novas análises químicas do Morro de São João 

não contemplaram rochas dos grupos 2 e 3. As amostras do grupo 3 originaram-se 

exclusivamente dos dados de Brotzu et al. (2007) e estas englobam litotipos como 

os shonkinitos e gabros alcalinos. 

As três possíveis suítes foram lançadas no diagrama de classificação de Le 

Maitre et al. (1989), apresentado na Figura 66, e são observados os trends 

evolutivos para as três possíveis suítes discriminadas. 

O grupo 1 caracteriza uma suíte alcalina insaturada em sílica, confirmado pelo 

cálculo normativo, e é visível o trend evolutivo característico para esta suíte (Figura 

66). As composições mais parentais possuem composições fono-tefríticas, passando 

por traquitos e as composições evoluídas correspondem a fonolitos. O ponto de 

inflexão onde o magma alcalino começa a perder sílica para ganhar álcalis é em 

torno de 62%, talvez por desequilíbrio químico de feldspatos para a formação de 

feldspatóides. 

O grupo 2 caracteriza-se por uma suíte alcalina fortemente insaturada em 

sílica e enriquecida em álcalis, definida pelo trend foidito-fonolito, onde esta suíte 

diferencia-se da suíte anterior pelo seu caráter potássico a ultrapotássico, dado pela 

presença de leucita e, eventualmente kaiofilita na norma. 

O grupo 3 caracteriza uma suíte alcalina saturada em sílica, definida pelo 

trend basalto alcalino a traqui-andesito basáltico, sem a presença de composições 

félsicas. A partir de observações de campo, as rochas desta suíte, representada por 

gabros alcalinos, ocorrem em conjunto com rochas félsicas, o que pode indicar 

mistura destas composições. 
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Figura 66 - Diagrama TAS (Total Álcalis x Sílica), com a classificação química de rochas ígneas do 

Morro de São João. 

 

Nota:  A curva de discriminação de suítes alcalinas e subalcalinas/toleíticas utilizada foi a definida por 

Irvine e Baragar (1971). 

Legenda:  Grupo 1, de cor preta, grupo 2 de cor vermelha e grupo 3 de cor verde. Os dados do 

presente trabalho correspondem a círculos. Em quadrados, os dados de Rio de Janeiro (1998) e em 

triângulos, os dados de Brotzu et al., 2007). 

Fonte: Adaptado de LE MAITRE et al., 1989. 

 

Na classificação catiônica de De La Roche et al. (1980), as amostras do grupo 

1 classificam-se desde tefritos, fonotefritos e mugearitos, em fases parentais a 

traqui-fonolitos e fonolitos em fases evoluídas. Dentro deste diagrama, é possível 

observar que as fases mais evoluídas tendem a ter composições mais próximas da 

composição catiônica da nefelina. As amostras do grupo 2 classificam-se desde 

nefelinitos a ankaratritos, em fases parentais até fonolitos em fases mais evoluídas. 

Tal como no grupo 1, as rochas mais evoluídas tendem a ter a composição catiônica 

da nefelina. As rochas do grupo 3 classificam-se entre basanitos e álcali-basaltos, 

com raras amostras plotando no campo dos basaltos. 
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Em comparação, as duas classificações químicas realizadas sob diferentes 

parâmetros dão resultados semelhantes, o que indica que há coerência na 

discriminação das suítes a partir do cálculo normativo. 

 

Figura 67 - Diagrama catiônico R1 X R2 com as amostras da intrusão alcalina de 

Morro de São João. 

 

Legenda: Segundo a Figura 66. 

Fonte: Adaptado de DE LA ROCHE et al., 1980. 

 

Os grupos também foram caracterizados segundo o índice de alumina-

saturação de Shand (1943), e os resultados foram apresentados na Figura 68. O 

grupo 1, ou suíte alcalina insaturada sódica, é caracterizado como de caráter 

metaluminoso a levemente peraluminoso. O grupo 2, ou suíte alcalina insaturada 

potássica é de caráter metaluminoso a peralcalino, com poucas exceções resultando 

em peraluminoso e o grupo 3, ou suíte alcalina saturada de caráter metaluminosa.  
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Figura 68 - Diagrama de alumina-saturação de para as rochas da intrusão 

alcalina de Morro de São João. 

 

Legenda: Segundo a Figura 66. 

Fonte: Adaptado de SHAND, 1943. 

4.3.4.2 Evolução Magmática 

Os diagramas de Harker para elementos maiores, representados na Figura 

69, associados aos respectivos valores dos coeficientes de Pearson (Tabela 16), 

não apresentam hiatos composicionais, o que é indicativo de processos por 

evolução magmática por cristalização fracionada ou AFC (Assimilation and 

Fractional Crystallization – cristalização fracionada com assimilação). Para a suíte 1, 

a mudança de fase mineral, com possível desequilíbrio químico de feldspatos para a 

formação de feldspatóides ocorre com aproximadamente 58% de sílica. 

Estes diagramas ressaltam algumas características importantes para as três 

suítes: o padrão distinto de elementos maiores como o ferro, o magnésio e o cálcio, 

estes abundantes em rochas básicas (gabros), e com baixas concentrações nas 

rochas diferenciadas de composição sienítica. As análises geoquímicas de amostras 

do corpo alcalino do Morro de São João quando lançados em diagramas de Harker 

(Figura 69) indicam padrões lineares que podem ser interpretados como resultado 

de fracionamento magmático. 
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Tabela 16 - Valores dos coeficientes de correlação de Pearson obtidos para cada um dos diagramas 

de Harker para óxidos de elementos maiores, mostrados na Figura 69. 

Elemento Grupo 1 Correlação Grupo 2 Correlação Grupo 3 Correlação 

Al2O3 0,605 Positiva 0,471 Positiva 0,553 Positiva 

FeO(t) -0,897 Negativa -0,974 Negativa -0,777 Negativa 

MgO -0,812 Negativa -0,873 Negativa -0,918 Negativa 

CaO -0,827 Negativa -0,952 Negativa -0,800 Negativa 

Na2O 0,454 Positiva 0,184 Não há 0,350 Levemente positiva 

K2O 0,754 Positiva 0,934 Positiva 0,751 Positiva 

TiO2 -0,810 Negativa -0,634 Negativa -0,560 Negativa 

P2O5 -0,724 Negativa -0,797 Negativa -0,930 Negativa 

Fonte: O autor, 2011. 
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Figura 69 - Diagramas de Harker para elementos maiores das amostras da intrusão alcalina do Morro 

de São João. 

  

  

  

  

Nota: Unidades em % peso. 

Legenda: Pontos e curva de ajuste com legenda segundo a Figura 66. 

Fonte: O autor, 2011. 
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Neste sentido, os óxidos CaO, MgO e FeO(t) diminuem a quantidade com o 

aumento de SiO2. Este comportamento também é observado em relação aos óxidos 

TiO2 e P2O5, porém com menor correlação com o SiO2, inclusive o que permite 

diferenciar as suítes 1 de 2 é exatamente as concentrações relativas de TiO2 e P2O5: 

As rochas da suíte alcalina insaturada sódica são mais enriquecidas nestes 

elementos, em comparação com a suíte alcalina insaturada potássica. 

A correlação negativa entre os óxidos de Fe, Mg, Ca, Ti e P implica 

diretamente na cristalização de minerais máficos, com prioridade para titanita e 

apatita, e depois a cristalização de piroxênios e anfibólios. Isto é observado na 

petrografia, onde é muito comum observar inclusões de apatita e titanita euedral em 

outros minerais. 

Em adição, os componentes Na2O, K2O e Al2O3 apresentam correlação 

positiva com a sílica. O Na2O apresenta leve dispersão para a suíte alcalina 

insaturada sódica e dispersa para a suíte alcalina potássica. O sódio participa em 

todas as fases de cristalização fracionada, desde a formação de anfibólios sódicos a 

formação de feldspatos e feldspatóides. Com o enriquecimento relativo de sódio e 

potássio em rochas mais evoluídas, isto é retratado na cristalização de minerais 

sódicos/potássicos em fases tardias. A dispersão dos dados de sódio nas fases 

tardias das suítes alcalinas insaturadas também pode refletir o desequilíbrio químico 

deste magma para a formação de feldspatóides em detrimento de feldspatos. 

Os elementos-traço compatíveis, como o Ba e Sr (Figura 70), apresentam 

padrões dispersos para as suítes alcalinas insaturadas, não refletindo o 

comportamento do Ca, com quem usualmente estes elementos realizam trocas 

catiônicas. Este comportamento é observado também nas outras intrusões alcalinas 

estudadas. Já para a suíte saturada, o comportamento destes elementos apresenta-

se inverso ao cálcio, denotando o comportamento incompatível para estes 

elementos. 

Já no caso dos elementos-traço incompatíveis (Y, Zr, Rb e Nb), também são 

observados dispersões. Para a suíte alcalina saturada, é visível o comportamento 

incompatível para Rb e Nb, se acumulando em fases tardias. Na suíte alcalina 

insaturada, além do comportamento disperso para os incompatíveis imóveis, vale 

registrar o comportamento compatível para elementos reconhecidamente 

incompatíveis como o Y e Nb 
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Tabela 17 - Valores dos coeficientes de correlação de Pearson obtidos para 

cada um dos diagramas de Harker para elementos-traço 

compatíveis (Ba, Sr) e incompatíveis (Y, Zr, Rb, Nb), mostrado 

na Figura 66. 

Elemento Grupo 1 Correlação Grupo 3 Correlação 

Ba -0,155 Não há 0,634 Positiva 

Sr -0,146 Não há 0,792 Positiva 

Y -0,796 Negativa 0,216 Não há 

Zr -0,123 Não há -0,146 Não há 

Rb 0,358 Levemente positiva 0,432 Positva 

Nb -0,478 Negativa 0,759 Positiva 

Fonte: O autor, 2011. 
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Figura 70 - Diagramas de Harker para elementos traços compatíveis e incompatíveis das amostras da 

intrusão alcalina do Morro de São João. 

  

  

  

Nota: As amostras do grupo 3 estão lançadas para simples referência. 

Legenda: Pontos e curva de ajuste com legenda segundo a Figura 66. 

Fonte: O autor, 2011. 

 

Dados geoquímicos das rochas alcalinas do Morro de São João reportados 

por Brotzu et al. (2007) indicam cristalização como o processo gerador das rochas 

máficas a alcalinas, concordante com os resultados litogeoquímicos aqui reportados. 

De acordo com a análise dos diagramas de elementos terras-raras, 

observaram-se três diferentes padrões. As rochas máficas apresentam padrões mais 

horizontalizados, de origem manto-derivada (Figura 71). As rochas félsicas (Figura 

72) apresentam padrão inclinado (provavelmente resultado de fracionamento 

magmático) sem anomalias negativas de Eu; o traquito rico em granada apresenta 
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padrão distinto, com terras raras pesados em maior quantidade do que os elementos 

terras-raras intermediários, equivalentes aos padrões de ETR em granadas puras 

(ROLLINSON, 1993). 

 

Figura 71 - Diagrama spider de normalização ao manto primordial 

(NAKAMURA, 1974) de elementos terras raras em amostras 

de rochas máficas do Morro de São João. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

 

Figura 72 - Diagrama spider de normalização ao manto primordial 

(NAKAMURA, 1974) de elemntos terras-raras para as rochas 

félsicas do Morro de São João. 

 

Nota: A amostra MSJ-03H corresponde ao traquito com granada. 

Fonte: O autor, 2011.  
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Os trabalhos de campo, adicionados dos estudos petrográficos e geoquímicos 

das rochas do Complexo Alcalino do Morro de São João, permitem sumarizar dois 

grupos litotipos principais: sienitos caracterizados pela sua composição com 

feldspato potássico, nefelina e anfibólio, e diques traquíticos, com ocorrência 

localizada de granada (melanita); e as rochas máficas com composição gabróica, 

menos abundantes, mas indicativas da bimodalidade do magmatismo formador do 

Complexo Alcalino do Morro de São João.  

As distinções químicas entre as rochas máficas e félsicas, ressaltadas 

também nos padrões observados a partir da análise dos diagramas de elementos 

terras-raras, permitem sugerir uma origem mantélica e um processo de 

fracionamento magmático para a origem das rochas do Morro de São João. 

4.3.5 Idades 40Ar/39Ar 

Foi selecionado um grão de hornblenda da amostra MSJ-28 (nefelina-sienito) 

para o processo de obtenção das idades 40Ar/39Ar, através da técnica de fusão por 

etapas (step-heating). Os dados referentes aos diagramas que serão exibidos nesta 

seção estão na Tabela 18. Nesta seção serão apresentadas a idade-platô e a idade 

isocrônica correspondentes à intrusão, com suas probabilidades de acerto. 

 

Tabela 18 -  Dados analíticos obtidos do processo de fusão por etapas (step-heating) para a amostra 

MSJ-28 (nefelina sienito). 

Temperatura 
(Incremento) 

36
Ar (a) 

37
Ar (ca) 

38
Ar (cl) 

39
Ar (k) 

40
Ar (r) 

Idade 
(Ma)

40
Ar(r) 
(%) 

39
Ar(k) 
(%) 

K/Ca 

600 °C 0,000056 0,000504 0,000010 0,008199 0,036460 72,87 ± 26,27 68,83 0,56 6,993 ± 28,576 

700 °C 0,000012 0,000000 0,000000 0,011663 0,052105 73,20 ± 19,48 93,59 0,80  

800 °C 0,000047 0,001876 0,000000 0,007511 0,031187 68,13 ± 27,93 69,03 0,51 1,722 ± 1,651 

900 °C 0,000310 0,019349 0,000007 0,017066 0,076266 73,22 ± 12,71 45,44 1,16 0,379 ± 0,042 

1000 °C 0,000105 0,495276 0,000522 0,251553 0,992050 64,77 ± 1,07 96,95 7,15 0,218 ± 0,015 

1025 °C 0,000056 0,235703 0,000161 0,110601 0,430879 64,00 ± 2,26 96,31 7,54 0,202 ± 0,015 

1050 °C 0,000052 0,331795 0,000241 0,144208 0,569040 64,80 ± 1,51 97,37 9,83 0,187 ± 0,013 

1075 °C 0,000104 0,404201 0,000297 0,167459 0,660201 64,75 ± 1,50 95,53 11,42 0,178 ± 0,013 

1100 °C 0,000109 0,973227 0,000722 0,369965 1,468953 65,20 ± 0,90 97,83 25,22 0,163 ± 0,012 

1125 °C 0,000124 0,765033 0,000468 0,251553 0,990158 64,65 ± 1,23 96,43 17,15 0,141 ± 0,010 

1150 °C 0,000095 0,820282 0,000215 0,119289 0,470693 64,80 ± 1,93 94,35 8,13 0,063 ± 0,004 

1175 °C 0,000062 0,702574 0,000027 0,006167 0,012921 34,70 ± 43,20 41,31 0,42 0,004 ± 0,000 

1200 °C 0,000018 0,009085 0,000018 0,001675 0,003990 39,38 ± 118,63 43,40 0,11 0,079 ± 0,017 

Σ 0,001149 4,758905 0,002688 1,466910 5,794903     

Fonte: O autor, 2011.  
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A idade-platô definida é de 64,86 ± 0,61 Ma, em 100% da quantidade de 39Ar 

recuperado (Figura 73). O valor de MSWD é de 0,53, valor considerado aceitável. 

Os steps apresentam-se homogêneos em, aproximadamente, 97% da amostra. 

Na quantificação da razão K/Ca obtida de cada etapa de fusão, é possível 

visualizar que nos primeiros 3% da amostra os valores indicam maior concentração 

relativa de K. Isto pode ser relacionado com a possibilidade de a borda do mineral 

estar alterada para biotita, que é portadora de K na composição química. Essa 

alteração das bordas da hornblenda para a biotita é visível em seção delgada. A 

partir deste ponto até o total consumo da amostra, a razão K/Ca se mantém 

constante. 

 

Figura 73 - À esquerda, diagrama-platô e idade obtida para nefelina sienito da intrusão alcalina do 

Morro de São João. À direita, diagrama das razões de K/Ca obtidos para cada etapa de 

fusão do grão de hornblenda. 

  

Fonte: O autor, 2011. 

 

A partir dos valores das razões isotópicas de argônio definidos para cada 

step, foi possível aplicar a técnica de cálculo de idade isocrônica. O diagrama 

isocrônico é ilustrado na Figura 74. A idade obtida com esta técnica foi de 64,65 ± 

0,73 Ma, com MSWD de 0,41. A razão inicial de 40Ar/36Ar é de 323,7 ± 46,1, o que 

indica leve excesso do isótopo 40Ar, associado à presença de argônio atmosférico. 

Mesmo com a constatação de excesso de argônio, a idade possui significado 

geológico. 
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Figura 74 - Diagrama isocrônico das razões isotópicas obtidas pelos diversos 

steps, e a obtenção da idade isocrônica para a intrusão alcalina do 

Morro de São João. 

 

Fonte: O autor, 2011. 

 

As duas idades obtidas foram submetidas a uma análise de distribuição de 

probabilidade, segundo o método do chi-quadrado. Os resultados das análises de 

probabilidades para os resultados são apresentados na Tabela 19. Com isso, a 

idade de cristalização/resfriamento do magma sienítico do Morro de São João na 

isoterma de 500°C pode ser representado tanto pela idade platô quanto pela idade 

isocrônica, devido à alta probabilidade de acerto para as duas idades. 

 

Tabela 19 - Comparação de probabilidades de sucesso dos resultados das 

idades obtidos pelas técnicas de idade-platô e isócrona inversa. 

Método 
Steps 

Pontos 
Idade ± 2ó MSWD Probabilidade 

Idade-Platô 13 64,86 ± 0,61 0,53 90% 

Isócrona inversa 13 64,65 ± 0,73 0,41 88% 

Fonte: O autor, 2011. 

4.3.6 Isótopos de Sr e Nd 

Foram realizadas análises isotópicas de estrôncio (Sr) e neodímio (Nd) para 

seis amostras de diferentes litologias da intrusão alcalina do Morro de São João. Os 

resultados das análises são apresentados na Tabela 20. 



157 
 

  

 

Tabela 20 - Dados isotópicos de Sr e Nd das rochas da intrusão alcalina do Morro de São João, com 

os valores correspondentes de εNd (t = 0) e idade-modelo TDM. 

Fonte: O autor, 2011. 

4.3.6.1 Fonte do magma originado 

Os resultados isotópicos de Nd e Sr obtidos para as rochas do Morro de São 

João estão lançados no diagrama 143Nd/144Nd versus 87Sr/86Sr (Figura 75). Neste 

diagrama foram lançados também os dados isotópicos de Nd e Sr apresentados por 

Brotzu et al. (2007). O conjunto de resultados aqui obtidos e reportados na literatura 

indicam valores próximos ao reservatório EM I, o que sugere a origem destas rochas 

para o manto sublitosférico a partir de um reservatório enriquecido com baixos 

valores 87Sr/86Sr e baixos valores 143Nd/144Nd. É importante ressaltar que as 

amostras estão afastadas do trend de fracionamento do manto superior, relacionado 

à geração de basaltos MORB e OIB. 

  

Amostra 
Sm 

(ppm) 
Nd 

(ppm) 
147

Sm/
144

Nd 
143

Nd/
144

Nd 

 2ó 
Nd(0) 

TDM 

(Ga) 

87
Sr/

86
Sr 

 2σ 

MSJ-06A 7,59 54,83 0,0837 0,512377 ± 4 -5,09 0,78 0,705144 ± 1 

MSJ-03H 2,36 16,54 0,0864 0,512354 ± 20 -5,54 0,83 0,704991 ± 2 

MSJ-06E 18,8 125,2 0,0908 0,512424 ± 17 -4,16 0,77 0,705346 ± 4 

MSJ-03G 6,28 44,53 0,0853 0,512414 ± 10 -4,03 0,75 0,705068 ± 1 

MSJ-03C 28,93 199,47 0,0877 0,512361 ± 23 -5,41 0,83 0,706095 ± 6 

MSJ-05B 6,22 44,58 0,0844 0,512428 ± 19 -4,09 0,73 0,705031 ± 3 
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Figura 75 - Diagrama 
143

Nd/
144

Nd versus 
86

Sr/
87

Sr, acrescidos das posições dos 

reservatórios mantélicos, para as amostras da intrusão alcalina do Morro 

de São João. 

 

Nota: O alinhamento mantélico (Mantle Array) encontra-se representado no 

diagrama (ROLLINSON, 1993). Fontes de dados isotópicos representados: 

MORB (ZINDLER; HART, 1986); Fernando de Noronha (GERLACH; 

STORMER; MUELLER, 1987); Abrolhos (FODOR et al., 1989; MONTES-

LAUAR et al., 1995); Trindade & Martim Vaz (MARQUES et al., 1999); 

Tristão da Cunha (WILSON, 1993). 

Fonte: Adaptado de ZINDLER e HART, 1986. 

 

Além disso, fica evidente a proximidade com o componente hipotético BSE, 

relacionado à composição próxima do manto litosférico e que a mistura entre fontes 

enriquecidas pode estar relacionado a um antigo local de subducção, ou a uma 

anomalia tipo pluma.  

Os dados isotópicos de rochas associados a ilhas oceânicas (plumas) estão 

representadas nos diagramas, e a assinatura isotópica que mais se assemelha à 

das rochas do Morro de São João é a de Tristão da Cunha. 

4.3.6.2 Idade-Modelo (TDM) 

No diagrama de evolução isotópica de Nd ilustrado na Figura 76, as idades 

TDM indicam valores entre 730 e 830 Ma. Estes valores são conflitantes com as 
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idades K-Ar do magmatismo alcalino na região sudeste, que estão entre 80 Ma e 54 

Ma (SONOKI; GARDA, 1988) e que o resultado de idade 40Ar/39Ar apresentado para 

esta intrusão é de 64,8Ma.  

Desta forma é possível sugerir que as idades TDM não apresentam significado 

de idade de extração mantélica, uma vez que os dados de geoquímica isotópica 

lançados no diagrama da Figura 75 indicaram um componente enriquecido para o 

magma que originou as rochas aqui estudadas.  

As idades TDM obtidas podem ser relacionados com as idades obtidas para os 

ortognaisses pré-colisionais do Arco Magmático Rio Negro, datados de 790-600 Ma, 

método U/Pb (TUPINAMBÁ; TEIXEIRA; HEILBRON, 2000; HEILBRON; MACHADO, 

2003), este que representaria o componente enriquecido para estes magmas, 

associado a zona de subducção existente na época da colisão e formação do 

orógeno Ribeira. 

Com isso é possível afirmar que os valores de εNd negativos para todas as 

amostras indicam que o magma gerador não apresenta características de manto 

empobrecido, cujo modelo de evolução isotópica de Nd é utilizado para o cálculo das 

idades TDM. 
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Figura 76 - Diagrama de evolução isotópica de Nd para o Morro de São 

João. 

 

Nota: As retas de evolução estão lançadas no diagrama e apresentam 

idades TDM entre 730 e 830 Ma, paradoxais com a idade de 

cristalização obtida e com dados da literatura (SONOKI; GARDA, 

1988). Os valores negativos de εNd denotam contaminação crustal. 

Fonte: O autor, 2011. 
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5 DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

5.1 Considerações iniciais 

A utilização de diversas ferramentas, como o mapeamento geológico, a 

petrografia, geoquímica multielementar e isotópica e datações termocronológicas, e 

a integração de dados e interpretações já existentes na literatura com novos dados 

permite a construção e o refinamento de modelos tectônicos e/ou geodinâmicos para 

diversos corpos geológicos. Os dados produzidos por esta tese, aliados a outras 

fontes de dados já publicadas na literatura permitem a sugestão de novos aspectos 

e interpretações acerca da gênese e evolução das intrusões alcalinas da Província 

Alcalina do Sudeste Brasileiro. 

Na Tabela 21, estão sintetizadas as principais características petrográficas, 

geoquímicas e geocronológicas das intrusões alcalinas estudadas nesse trabalho. 

Nos tópicos a seguir, serão apresentadas as interpretações possíveis para a gênese 

destas intrusões alcalinas e o que estes resultados podem contribuir para o 

refinamento do modelo geodinâmico gerador destas intrusões e, analogamente, das 

outras intrusões correlatas. 
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Tabela 21 - Quadro-resumo das principais características das intrusões alcalinas objetos de estudo. 

 Geometria 

Litologia 
Geoquímica 

(Suítes) 

Possíveis 

fontes 

Idades 

TDM 

Idades 

40
Ar/

39
Ar 

Evolução 

magmática 
Rochas 

plutônicas 

Rochas 

subvulcânicas 

M
o

rr
o

 

R
e
d

o
n

d
o

 

Circular 
Nefelina sienitos 

Álcali sienitos 
Raros diques 

Alcalina insaturada, 

metaluminosa a 

peralcalina 

EM1 + EM2 e/ou 

contaminação 

crustal 

730-840 

Ma 
73 Ma AFC 

M
e
n

d
a
n

h
a

 

Elíptico NE-

SW 

Sienitos  

Álcali-sienitos 

Diques e rochas 

piroclásticas 

Alcalina saturada, 

metaluminosa 

(Mendanha)  

 

Alcalina insaturada, 

metaluminosa a 

peralcalina (Marapicu) 

EM1 + EM2 e/ou 

contaminação 

crustal 

740-1470 

Ma 

64-58 Ma 

(Mendanha) 

80 Ma 

(Marapicu) 

AFC 

M
o

rr
o

 d
e
 S

ã
o

 J
o

ã
o

 

Circular 

Nefelina sienitos 

Pseudoleucita sienitos 

Malignitos/Shonkinios 

Gabros alcalinos 

Raros diques 

Alcalina insaturada, 

metaluminosa a 

peralcalina 

(Bimodal K-Na) 

 

Alcalina saturada 

metaluminosa 

EM1 + EM2 e/ou 

contaminação 

crustal 

730-830 

Ma 
64 Ma AFC 

Fonte: O autor, 2011. 
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5.2 Aspectos petrogenéticos da Intrusão Alcalina do Morro Redondo 

A intrusão alcalina de Morro Redondo corresponde a um stock de composição 

fonolítica encravada entre unidades metassedimentares do Cinturão Ribeira 

(Complexo Embu e Complexo Paraíba do Sul). Tal como as diversas ocorrências de 

rochas alcalinas da Província Alcalina do Sudeste Brasileiro, este apresenta 

geometria circular, com relevo levemente destacado dos “mares de morros” 

sustentados por rochas metassedimentares. 

As principais rochas constituintes compreendem a nefelina sienitos e álcali-

sienitos com nefelina de granulação grossa a muito grossa. Assim como no Morro de 

São João e diferente do que foi visto no Mendanha, não foram verificadas 

quantidades significativas de diques alcalinos dentro da intrusão. Não foram 

encontradas rochas máficas aflorantes, diferente do que foi relatado por Brotzu et al. 

(1989) e, segundo Valente (informação verbal), foi encontrado apenas um bloco de 

lamprófiro na porção SW do maciço, o que denota que são muito raras as 

ocorrências de rochas máficas. 

Os nefelina sienitos apresentam-se, em caráter geral, como rochas de cor 

cinza-clara e textura levemente inequigranular. A composição mineralógica é 

majoritariamente definida por K-feldspato, nefelina e hornblenda, em ordem 

decrescente de abundância. O K-feldspato, que corresponde a mais da metade da 

composição total da rocha, geralmente é euedral, pertítico a criptopertítico e, às 

vezes, com geminação Carlsbad. É rara a ocorrência de plagioclásio nessa unidade. 

A hornblenda, subedral a anedral, de cor verde a marrom (em lâmina), com alguns 

grãos apresentando zoneamento. É comum observar a hornblenda com diversas 

inclusões de titanita e apatita e, raramente, com núcleos de aegirina-augita, além de 

que as bordas de alguns cristais encontram-se alterados para biotita e clorita. A 

nefelina ocorre geralmente em cristais triangulares ou retangulares, xenomórficos e 

são geralmente zonados. 

Os álcali-sienitos com nefelina correspondem a rochas de cor cinza-clara 

muito semelhante aos nefelina sienitos, mas geralmente com granulação levemente 

mais fina. Esta rocha apresenta a mesma composição mineralógica dos nefelina-

sienitos e o que diferencia estas rochas é a quantidade de nefelina e K-feldspato. 

Este litotipo possui aproximadamente ¾ da sua composição constituída de K-
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feldspato subedral, pertítico e às vezes com geminação Carlsbad. Assim como no 

litotipo anterior, é rara a ocorrência de plagioclásio. A hornblenda apresenta-se em 

cristais euedrais, com inclusões de titanita e apatita e raramente contém texturas de 

desequilíbrio ou bordas de reação, diferente do que foi visto no litotipo anterior. A 

ocorrência de nefelina é rara (não chega ao limite de 5%) e geralmente ocorre em 

regiões intersticiais de cristais de K-feldspato e hornblenda. 

A titanita destaca-se como o principal mineral acessório destes dois litotipos e 

é caracterizado por cristais bipiramidais euedrais típicos de cor marrom e, em alguns 

casos, visíveis em escala de amostra de mão. Não obstante, a apatita também, em 

menor quantidade que a titanita, é considerada um mineral acessório importante, 

visto que diversos cristais são encontrados inclusos dentro de outros minerais. 

Na borda SW do maciço, em um ponto, foi encontrada uma variedade de 

rocha de composição traquítica de cor cinza-claro e textura porfirítica. Os poucos 

fenocristais encontrados são de K-feldspato e a matriz é composta de uma massa 

fundamental composta de K-feldspatos, argilominerais, óxidos de ferro e apatitas. É 

possível também observar a presença de xenólitos poligonais de cantos 

arredondados de rochas de possível composição granítica, o que pode sugerir a 

assimilação destes xenólitos pelo magma alcalino em fase de resfriamento. Esta 

variedade pode ser associada a brechas magmáticas (BROTZU et al., 1989). 

As amostras selecionadas para análises geoquímicas caracterizaram, 

segundo a norma CIPW, três agrupamentos distintos: os dois primeiros grupos, com 

paragênese normativa nefelina + diopsídio + albita + ortoclásio, a definirem uma 

suíte insaturada em sílica metaluminosa a peralcalina e o terceiro grupo 

correspondem a uma suíte saturada em sílica, de caráter peraluminoso, definido 

pela presença de quartzo normativo. 

As rochas do grupo 1, segundo as classificações químicas de Le Maitre et al. 

(1989) e De La Roche et al. (1980), posicionam-se na interface entre os campos de 

traquitos e fonolitos. Três amostras obtidas na literatura (BROTZU et al., 1989) foram 

classificadas como tefri-fonolitos. Esta discrepância de amostras pode ser explicada 

devido à diferença de técnicas analíticas entre os dois resultados, associada à 

raridade de ocorrência de rochas máficas alcalinas dentro da intrusão. 

As rochas do grupo 2 classificam-se quase na sua totalidade como de 

composição fonolítica e se diferem da suíte 1 por serem relativamente empobrecidas 

de óxidos de Mg, Fe, Ca, Ti e P e enriquecidas em Na e Al. Na norma CIPW isso é 
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ilustrado pela presença de wollastonita e acmita (em alguns casos) e pela grande 

quantidade de nefelina.  

A partir de observações sobre o diagrama TAS de Le Maitre et al. (1989), é 

possível sugerir que os grupos 1 e 2 podem corresponder à mesma suíte 

magmática, visto que, quando ilustradas no diagrama, o grupo 1 corresponde à uma 

fase mais parental e o grupo 2, à fase evoluída de uma suíte alcalina insaturada 

(HALL, 1989). Esta suíte é caracterizada de forma que, diferente das suítes 

saturadas ou supersaturadas em sílica, as rochas com maiores teores de sílica não 

correspondam às fases mais evoluídas desta suíte magmática. 

No caso da intrusão do Morro Redondo, em torno de 62% de sílica, o trend 

evolutivo sofre uma inflexão onde as fases mais evoluídas começam a perder sílica 

e ganhar álcalis (mais sódio que potássio – como ilustram os diagramas de Harker). 

Isto traz uma caracterização petrogenética muito importante, pois é nesta fase de 

evolução magmática é onde ocorre a maior cristalização de feldspatóides. 

As rochas do grupo 3 foram classificadas como traquitos. Devido a pouca 

representatividade em escala de mapa, e por se localizar em área muito próxima ao 

contato com as rochas metassedimentares do Cinturão Ribeira, fato corroborado 

pela presença de pequenos xenólitos, visíveis em lâmina além do caráter 

peraluminoso destas amostras. Com isso, o grupo 3 não foi considerado uma 

possível suíte magmática. 

Em termos de ambientes tectônicos, a intrusão alcalina de Morro Redondo 

caracteriza-se como de ambiente intra-placas. Esta característica também pode ser 

verificada através do trend evolutivo das amostras no diagrama R1 X R2 de De La 

Roche et al. (1980). 

As análises de diagramas de Harker, em conjunto com os dados da literatura, 

permitiram a descrição das características dos processos magmáticos ocorridos. A 

ausência de amostras de rochas básicas correspondentes a fases parentais deste 

magmatismo limita o estudo da evolução de toda a suíte e com isso, as amostras 

menos evoluídas do conjunto correspondem a dados da literatura.  

Nas amostras do grupo 1, a correlação negativa dos óxidos de Ca, Ti e P, 

além do acentuado fracionamento de Ba, Ti e P em diagramas spiders normalizados 

ao manto primitivo, correspondem as primeiras fases da cristalização fracionada, 

onde os primeiros minerais a serem cristalizados foram a apatita e a titanita. O 

fracionamento de piroxênio e anfibólio, dados pela correlação negativa de óxidos de 
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Fe, Mg e Ca, ocorreu depois e isto pode ser verificado onde uma quantidade 

significativa destes minerais possuem diversas inclusões de titanita e apatita 

euedral. A correlação positiva observada nos óxidos de Al e K sugerem a 

cristalização de k feldspatos em fases mais tardias. A tendência de horizontalidade 

obtida para o óxido de Na sugere que este participou de todas as fases de 

fracionamento, desde a cristalização de anfibólio até nefelina. 

As fases evoluídas deste magmatismo (grupo 2) tendem a apresentar 

dispersões nos diagramas de Harker para os óxidos de Mn, Mg, Ca, Ti e P, 

provavelmente devido aos baixos valores analíticos obtidos. Os elementos Al e Na 

possuem correlação negativa, provavelmente a cristalização de minerais máficos 

(piroxênios e anfibólios) e, principalmente, nefelina. Em associação com o relativo 

crescimento de óxido de K, é possível sugerir que a nefelina cristalizada é 

proveniente do desequilíbrio químico de feldspatos a formar o feldspatóide e que 

parte do K que sobra no líquido residual entra na composição de biotitas e sericitas. 

Além disso, estes minerais máficos apresentam texturas de desequilíbrio, onde há a 

ocorrência de anfibólios zonados e núcleos de aegirina-augita com bordas de reação 

para anfibólio e, consequentemente, para biotita. 

Os diagramas evolutivos para elementos traços imóveis, tais como Y, Zr, Nb e 

Nd apresentam-se em correlação negativa, mas com caráter dispersivo. O 

comportamento esperado para estes tipos de elementos é que eles se acumulem no 

líquido magmático até as fases mais evoluídas. Como este comportamento não é 

observado, com isso torna-se plausível a sugestão de que ocorreram processos de 

assimilação de rochas adjacentes – o que talvez explique a formação de traquitos 

quartzo-normativos peraluminosos, tais como o do grupo 3. 

As idade obtidas a partir do método termocronológico 40Ar/39Ar correspondem 

a, valores de 74,38 ± 0,50Ma (idade-platô) e 74,26 ± 0,56Ma (idade isocrônica), com 

probabilidades de 71% e 97%, respectivamente, a partir de anfibólio obtido de 

nefelina sienito. Essas idades são concordantes com as idades K-Ar obtidas por 

(BROTZU et al., 1989). Há na literatura idades discordantes das obtidas por este 

trabalho (SONOKI; GARDA, 1988), o que pode sugerir dois eventos magmáticos 

distintos e não distinguíveis a priori, ocorridos no Morro Redondo, ou pela diferente 

técnica analítica empregada. 

Os resultados isotópicos de Nd e Sr obtidos para as rochas do Morro 

Redondo indicam valores próximo do reservatório EM-I, sugerindo que a origem 
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destas rochas ocorreu no manto sublitosférico, resultado da fusão parcial de um 

reservatório enriquecido com baixos valores 87Sr/86Sr e baixos valores 143Nd/144Nd. 

Os valores de εNd entre -4,64 e -5,74 indicam uma fonte mantélica anomalamente 

enriquecida, o que é corroborado pelos valores de TDM entre 730 Ma e 840 Ma, 

diferentes das idades obtidas de resfriamento do magma, mas correlacionáveis com 

as idades de formação do Arco Magmático Rio Negro e zona de subducção 

associada (TUPINAMBÁ; TEIXEIRA; HEILBRON, 2000; HEILBRON; MACHADO, 

2003), datados de 790-600Ma. 

5.3 Aspectos petrogenéticos da Intrusão Alcalina do Mendanha 

A Intrusão Alcalina do Mendanha tem uma composição majoritariamente 

traquítica a fonolítica pertencente à Província Alcalina do Sudeste Brasileiro. Esta 

intrusão possui forma elíptica, com elongação subparalela ao conjunto de estruturas 

regionais associadas à reativação de antigas estruturas do tipo rift, da época de 

quebra do Gondwana. A Intrusão Alcalina do Mendanha é pobre, em termos de 

composição, mas possui uma gama variada de texturas: essa variação textural é 

associada às diversas velocidades de resfriamento do magma, no momento de 

alojamento do corpo intrusivo. 

O contato entre essa intrusão e os gnaisses do Domínio Costeiro da Faixa 

Ribeira é caracterizado pela formação de brechas intrusivas, que variam entre 50 e 

200m de espessura. Possui estruturas características de expansão volumétrica, 

devido à pressão do próprio magma, diferenciação térmica e, subordinadamente, de 

voláteis associados (MOTA; GERALDES, 2006). As brechas magmáticas também 

possuem zoneamento composicional de fragmentos, ou seja, quanto mais próximo 

da intrusão, maior a quantidade de fragmentos de rochas alcalinas. 

As rochas constituintes correspondem a álcali-sienitos, geralmente compostos 

por sanidina e ortoclásio, com algumas fácies contendo anfibólios e biotita 

associados. Geralmente esses sienitos possuem minerais acessórios frequentes, 

como piritas e calcopiritas e, mais raro, a ocorrência de barita (MENEZES; KLEIN, 

1973). No Marapicu, ocorre nefelina sienito (SILVA, 2011) com aproximadamente 

25% de anfibólios, utilizados para calçamento de ruas e como pedra decorativa: seu 

nome comercial é conhecido como Granito Ás de Paus. No Gericinó-Mendanha 

encontram-se algumas variedades de Alcali sienito, equigranulares e porfiríticas, 
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com traquitos associados a eles, além de alguns poucos diques de lamprófiro, este 

que caracteriza a fase parental do maciço. 

É possível observar zoneamento térmico, ou seja, a intrusão teve velocidades 

de resfriamento distintas: a velocidade diminui em direção ao centro da intrusão, e 

isso pode ser estimado pela textura das rochas – traquíticas afíricas nas bordas, 

indo à porfiríticas, até sienitos porfiríticos e equigranulares. 

Rochas traquíticas são observadas intercalando-se com brechas com 

contatos sub-horizontais, provavelmente por efeito de derrames, caracterizando, 

juntamente com as brechas vulcânicas, as unidades ignimbríticas do Maciço. 

Apresentam espessuras variáveis e contatos superiores e inferiores indicativos de 

resfriamento e movimentação (Figura 38). 

Acima da camada de lava traquítica observa-se uma lente de brechas 

piroclásticas em contato discordante, porém subhorizontal, o que pode indicar a 

deposição da brecha sobre camada de traquito solidificada. É comum visualizar 

textura traquítica em seções delgadas, típica destas rochas, com poucos indícios de 

alinhamento de fenocristais, a caracterizar fluxo magmático. 

Os fragmentos da brecha são angulosos a arredondados, sugerindo a 

possibilidade de transporte antes de sua deposição. Acima das brechas piroclásticas 

uma camada intensamente intemperizada de traquito sugere a ciclicidade da 

atividade ígnea e o trapeamento da camada de brecha piroclástica. 

Os diques geralmente apresentam composição traquítica e, raramente 

lamprofírica, mais abundantes na Pedreira Santo Antônio, além de uma direção 

regular NE-SW com mergulhos subverticais, paralelos aos lineamentos extraídos de 

fotointerpretação, o que permite associar estas estruturas. Através da datação 

relativa observa-se que os diques lamprofíricos são mais jovens que os traquíticos e 

possuem pelo menos duas gerações de traquitos.  

O maciço caracteriza-se por ser pouco fraturado e falhado. As fraturas são 

penetrativas e fechadas, com predominância de direções NW-SE, de mergulhos 

subverticais, com exceção da área da Pedreira Vigné (“Vulcão de Nova Iguaçu”), na 

porção NE do maciço. Nesta área é observado padrão de fraturas que pode ser 

subdividido em três conjuntos de estruturas condizentes com os lineamentos 

extraídos de fotografias aéreas, o que caracteriza uma zona homóloga distinta do 

restante do maciço. As drenagens afluentes do Rio Dona Eugênia são 

condicionadas pela escavação ao longo das fraturas e falhas, ortogonais aos diques. 
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Nesta área, a ação erosiva torna-se mais intensa em áreas proximais ao 

cruzamento destes diques e fraturas, com geração de depressões. Estas 

depressões são preenchidas por sedimentos recentes e cercadas por pequenas 

elevações sustentadas por diques de traquito, mais resistentes à erosão (MOTA; 

ALVES, 2006). Este tipo de estrutura geomorfológica, definida como erosão 

preferencial possui semelhanças com a estrutura de uma caldeira vulcânica. 

A aleatoriedade de atitudes dos diques na pedreira Vigné pode caracterizar 

um mais intenso regime de esforços, provavelmente de caráter pontual, além da 

presença de rochas piroclásticas de diferentes granulações de distribuição 

aproximadamente concêntrica. Segundo (SILVEIRA et al., 2005), a intrusão alcalina 

do Mendanha pode ser considerada como um vulcanismo altamente explosivo e 

composto predominantemente por cinzas e piroclastos. A partir destas afirmativas, é 

válido associar com uma antiga estrutura de conduto vulcânico, fato que é 

confirmado através de estudos geofísicos (MOTA et al., 2008, 2012) e 

vulcanológicos (MOTOKI, et al., 2007, 2008), dentre outros. 

No morro Manoel José, que se localiza entre os morros do Marapicu e 

Mendanha, aflora rocha gnáissica, a hipótese de megaxenólito gnáissico foi 

afastada, devido à resposta gravimétrica e a não mudança das atitudes dos diques e 

bandamento gnáissico no local, além da geometria do maciço Marapicu. Estes 

aspectos podem sugerir que, em tempos anteriores, estes corpos foram unidos e 

foram separados pela intensa erosão ocorrida. 

De acordo com as observações feitas anteriormente, é possível afirmar que a 

intrusão alcalina do Mendanha possui um nível avançado de erosão, com exposição 

da câmara magmática, de altura desconhecida, mas que preserva um duto extrusivo 

de cinzas e piroclastos, que provavelmente chegou a formar um edifício vulcânico 

cenozóico, que foi arrasado pela erosão. Na região do Marapicu, essa erosão foi tão 

intensa, que chegou a atingir rochas gnáissicas que estavam abaixo da câmara 

magmática, formando uma janela estrutural pré-cambriana, separando o Marapicu 

do Mendanha. Os sedimentos gerados a partir da erosão da intrusão alcalina do 

Mendanha, provavelmente estão preenchendo a bacia do Gráben da Guanabara. 

Devido à denudação atual do plúton, é possível sugerir que a enorme quantidade de 

diques alcalinos corresponde aos alimentadores da câmara magmática. 

As rochas da intrusão alcalina do Mendanha, segundo as classificações 

químicas de Le Maitre et al. (1989), definem uma sequencia que vão desde traqui-
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basaltos, passando por traqui-andesitos, até traquitos, o que caracteriza uma suíte 

alcalina saturada em sílica (HALL, 1989), diferente do que foi observado no Morro 

Redondo e no Morro de São João. 

As amostras correspondentes ao Morro do Marapicu (SILVA, 2011) se 

apresentam como fases evoluídas de uma suíte alcalina insaturada em sílica, dadas 

pela perda de sílica e ganho de álcalis, observados no diagrama TAS. Considerando 

a sílica-insaturação da suíte que gerou as rochas do Morro do Marapicu, em adição 

com as idades obtidas com discrepância de quase 14 Ma, é possível afirmar que os 

magmas geradores das rochas do Marapicu e do Mendanha são distintos. 

Os padrões lineares e sem hiatos composicionais observados nos diagramas 

de Harker sugerem que o processo ocorrido foi de cristalização fracionada, com ou 

sem assimilação. As primeiras fases de resfriamento do magma alcalino ocorreram 

com a cristalização de minerais como a titanita e a apatita, observados na 

petrografia geralmente em cristais euedrais, e também pela correlação negativa 

entre os óxidos de Ti, P e Ca. 

Após a cristalização de titanitas e apatitas, inicia-se o processo de 

cristalização dos minerais máficos, como os piroxênios e anfibólios, associados às 

correlações positivas de óxidos de Fe, Mg, e Ca, além do maior fracionamento dos 

elementos terras-raras leves.  

Os piroxênios geralmente apresentam-se zonados, com núcleos de titano-

augita e bordas de reação para hornblenda o que caracteriza texturas de 

desequilíbrio. As correlações positivas para Al, K e Na são correlacionados ao 

fracionamento de feldspatos alcalinos. As rochas félsicas apresentam padrões 

negativos para Eu, o que sugere fracionamento de plagioclásios em fases tardias de 

cristalização fracionada 

Em análise aos diagramas de Harker para elementos traços imóveis e 

incompatíveis, como o Y, Zr, Nb e Rb, é possível observar que há dispersão na 

distribuição, e que nestes casos não há tendência positiva ou negativa, o que 

poderia sugerir que há indícios de assimilação, por parte do magma alcalino, de 

rochas encaixantes. Interpretação semelhante pode ser feita em conjunto com a 

observação em campo de xenólitos de rochas encaixantes dentro da intrusão, além 

de grande quantidade de fragmentos de rochas encaixantes nas áreas onde 

ocorrem brechas intrusivas e a grande variabilidade de isótopos de estrôncio 

(ROLLINSON, 1993). 
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Foram obtidas idades termocronológicas 40Ar/39Ar de três amostras da 

intrusão alcalina do Mendanha e estas idades foram submetidas a testes 

estatísticos, relatados no capítulo de resultados, com o objetivo de se verificar 

matematicamente a confiança das idades obtidas. 

Para o Morro do Marapicu, as idades obtidas em hornblenda foram de 80,46 ± 

0,58 Ma (idade-platô) e 80,27 ± 0,62 Ma (idade isocrônica), com probabilidades de 

acerto de 37% e 60%, respectivamente, consideradas razoáveis a boas. Com isso 

leva-se a crer que as rochas constituintes do Morro do Marapicu sejam as primeiras 

manifestações de magmatismo alcalino na região do Complexo Marapicu-Gericinó-

Mendanha. 

Foi coletado um grão de biotita, nas proximidades do Parque Municipal 

Natural de Nova Iguaçu, onde as idades obtidas foram de 64,12 ± 0,40 Ma (idade-

platô) e 64,04 ± 0,42 Ma (idade isocrônica), com probabilidades de acerto de 42% e 

55%, respectivamente, consideradas razoáveis a boas. Esta idade corresponde a 

um segundo evento magmático ocorrido para a formação deste complexo alcalino. 

O mais recente dado de atividade magmática ocorrida na intrusão alcalina do 

Mendanha corresponde a pequenos diques de lamprófiro, que geralmente cortam 

rochas alcalinas. Estes diques também foram datados pelo método 40Ar/39Ar, em 

rocha-total. As idades obtidas foram de 58,55 ± 0,45 Ma (idade-platô) e 57,95 ± 0,6 

Ma (idade isocrônica), com probabilidades de acerto de 23% e 20%, 

respectivamente, consideradas regulares, muito devido à hipótese de contaminação 

por argônio atmosférico. 

Através das idades obtidas e por relações de campo, é possível afirmar que a 

intrusão alcalina do Mendanha teve, pelo menos, três eventos magmáticos distintos 

e a relativa abundância de diques, a distribuição na sua maioria NE/SW, paralelos 

com as principais reativações de estruturas da Faixa Ribeira, junto com a possível 

denudação atual do relevo permitem sugerir que estes diques alcalinos 

correspondem aos diques alimentadores da câmara magmática erodida. 

Os resultados isotópicos de Nd e Sr obtidos para as rochas do Mendanha 

indicam valores localizados entre os reservatórios EM-I e EM-II, sugerindo que a 

origem destas rochas ocorreu no manto sublitosférico, resultado da fusão parcial de 

um reservatório enriquecido com variáveis razões 87Sr/86Sr e baixas razões 

143Nd/144Nd. Esta alta variação das razões isotópicas de estrôncio pode ser 

associada com diversos níveis de contaminação com rochas crustais. 
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Os valores de εNd entre -3,77 e -5,54 indicam uma fonte mantélica 

anomalamente enriquecida, o que é corroborado pelos valores de TDM entre 770 Ma 

e 1,47 Ga, estas que não representam idades de extração mantélica e são 

paradoxais com as idades 40Ar/39Ar obtidas para resfriamento do magma alcalino. Os 

valores das idades TDM podem ser correlacionáveis com as idades de formação do 

Arco Magmático Rio Negro e zona de subducção associada (TUPINAMBÁ; 

TEIXEIRA; HEILBRON, 2000; HEILBRON; MACHADO, 2003), datados de 790-

600Ma. 

As assinaturas isotópicas de chumbo também caracterizam amostras 

posicionadas entre os campos de reservatórios enriquecidos EM I e EM II e, 

segundo (ROLLINSON, 1993), estas assinaturas podem também ser associadas a 

ocorrências de contaminação crustal. 

5.4 Aspectos petrogenéticos da Intrusão Alcalina do Morro de São João 

O Morro de São João se destaca pela sua forma arredondada e pelo desnível 

acentuado de aproximadamente 800 m, projetando-se em meio à planície, devido à 

erosão diferencial de rochas gnáissicas ortoderivadas que compreendem as 

encaixantes das rochas alcalinas. Aparentemente, esta intrusão não é controlada 

pela estruturação regional E/W. 

Diversos tipos de rochas félsicas foram caracterizados quanto à composição 

mineralógica e textural, que vão desde álcali sienitos e nefelina sienitos a 

monzossienitos, além de variedades com pseudoleucita. As rochas félsicas de 

granulação grossa, em geral, possuem mineralogia definida por feldspato potássico 

(ortoclásio), que se encontram em forma de ripas com geminação Carlsbard e, em 

alguns casos, apresentam-se sericitizados. A nefelina é encontrada em grãos 

equidimensionais, prismáticos, xenomórficos, não orientados. Os minerais máficos 

definem cerca de 20% do total da rocha e são representados hornblendas 

idiomórficas e esverdeadas. Observou-se também titanita idiomórfica, com forma 

losangular, de coloração marrom-parda. Pseudoleucitas de tamanho entre 1 - 2 cm e 

15 cm são comuns nos litotipos característicos e também em proximidade com as 

rochas máficas. Há também um distinto tipo de rocha félsica, que é representado por 

diques com textura porfirítica, constituídos fundamentalmente por uma massa fina de 

feldspato, nefelina e localmente granada. 
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As rochas máficas, por sua vez, ocorrem em menor proporção em relação às 

félsicas, sendo encontradas distribuídas pelo maciço, ou comumente na forma de 

brechas magmáticas envolvidas pelas rochas félsicas. As classificações destes 

litotipos variam entre malignitos e shonkinitos (nefelina sienitos máficos) e anfibólio 

fergusitos (leucita sienito máfico). Variações de composição gabróica de rochas com 

a presença de pseudoleucitas foram localmente encontradas. Possuem granulação 

grossa com feldspato potássico, plagioclásio e anfibólio, além de nefelina/leucita em 

proporções variáveis, com grãos medindo até 1 cm, a maioria xenomórficos, porém 

alguns prismáticos. Rochas indicando misturas entre magmas félsicos e máficos e 

mingling também são observados localmente, o que sugere que ambos os magmas 

foram contemporâneos. 

As rochas da intrusão alcalina do morro de São João, segundo as 

classificações químicas de Le Maitre et al. (1989) e De La Roche et al. (1980), 

definem uma sequencia que vai desde basanitos/tefritos, passando por tefri-

fonolitos, traquitos até fonolitos, o que caracteriza uma suíte alcalina insaturada em 

sílica (HERZ, 1977), semelhante ao que foi observado na intrusão alcalina do Morro 

Redondo. Esta suíte é caracterizada de forma que, diferente das suítes saturadas ou 

supersaturadas em sílica, as rochas com maiores teores de sílica não correspondam 

às fases mais evoluídas desta suíte magmática. 

Os padrões lineares observados nos diagramas de Harker sugerem que o 

processo ocorrido foi de cristalização fracionada, com ou sem assimilação. As 

primeiras fases de resfriamento do magma alcalino ocorreram com a cristalização de 

minerais como a titanita e a apatita, observados na petrografia geralmente em 

cristais euedrais, e também pela correlação negativa entre os óxidos de Ti, P e Ca. 

Após a cristalização de titanitas e apatitas, inicia-se o processo de 

cristalização dos minerais máficos, como os piroxênios e anfibólios, associados às 

correlações positivas de óxidos de Fe, Mg, Mn e Ca. Os piroxênios – augitas - 

geralmente apresentam-se zonados, com núcleos de titanoaugita e bordas de 

reação para hornblenda o que caracteriza texturas de desequilíbrio. As correlações 

positivas para Al, K e Na são correlacionados ao fracionamento de feldspatos e 

feldspatóides em fases tardias de cristalização fracionada. 

Os trabalhos de campo, adicionados dos estudos petrográficos e geoquímicos 

das rochas do Complexo Alcalino do Morro de São João, permitem sumarizar dois 

grupos de litotipos principais: nefelina sienitos e variações, caracterizados pela sua 
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composição com feldspato potássico, nefelina e anfibólio, e diques traquíticos, com 

ocorrência localizada de granada (melanita), relativamente enriquecido em ETR 

pesados; e as rochas máficas com composição gabróica, menos abundantes, mas 

indicativas da bimodalidade do magmatismo formador do Complexo Alcalino do 

Morro de São João.  

As distinções químicas entre as rochas máficas e félsicas, ressaltadas 

também nos padrões observados a partir da análise dos diagramas de elementos 

terras-raras, permitem sugerir uma origem mantélica para as rochas máficas e um 

processo de fracionamento magmático, a partir também de uma fonte mantélica, 

para a origem das rochas félsicas do Morro de São João. 

As idade obtidas a partir do método termocronológico 40Ar/39Ar correspondem 

a valores de 64,86 ± 0,61Ma (idade-platô) e 64,65 ± 0,73Ma (idade isocrônica), com 

probabilidade de 90% e 88%, respectivamente , a partir de anfibólio obtido de 

Nefelina Sienito. Essas idades são concordantes com as últimas idades obtidas para 

este maciço (SONOKI; GARDA, 1988). 

Os resultados isotópicos de Nd e Sr obtidos para as rochas do Morro de São 

João indicam valores próximo do reservatório EM-I, sugerindo que a origem destas 

rochas ocorreu no manto sublitosférico, resultado da fusão parcial de um 

reservatório enriquecido com baixos valores 87Sr/86Sr e baixos valores 143Nd/144Nd. 

Os valores de εNd entre -4,03 e -5,54 indicam uma fonte mantélica anomalamente 

enriquecida, o que é corroborado pelos valores de TDM entre 730 Ma e 830 Ma, 

paradoxais com as idades obtidas de resfriamento do magma, mas correlacionávels 

com as idades de formação do Arco Magmático Rio Negro e zona de subducção 

associada (TUPINAMBÁ; TEIXEIRA; HEILBRON, 2000; HEILBRON; MACHADO, 

2003), datados de 790-600Ma. 

5.5 Implicações aos modelos propostos 

A associação do magmatismo alcalino na Plataforma Sul-Americana com 

plumas mantélicas foi primeiramente proposta por (HERZ, 1977), e baseou-se na 

composição marcantemente uniforme e as idades progressivamente mais jovens 

desde o complexo alcalino de São Sebastião (c. 87 Ma) até Cabo Frio (c. 54 Ma). 

Outro trabalho que propôs uma variação decrescente de idades foi de Cordani e 

Teixeira (1979), que ao analisarem as ocorrências de rochas alcalinas do estado do 
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Rio de Janeiro, observaram a tendência de idades decrescentes de Poços de 

Caldas até Cabo Frio, ou seja, de Oeste para Leste, tese reforçada por Thomaz 

Filho e Rodrigues (1999). 

Ainda segundo Thomaz Filho e Rodrigues (1999), a passagem da pluma de 

Trindade foi considerada a principal fonte térmica para a maturação do petróleo da 

Bacia de Campos. Esses autores interpretaram os dados geocronológicos 

disponíveis como indicadores de episódios magmáticos sucessivos, ligados 

geneticamente, interpretados como o caminho do hot spot por sobre a Plataforma 

Sul-Americana. Atualmente este hot spot estaria centrado nas ilhas de Trindade e 

Martim Vaz. 

Rochas magmáticas em Trindade incluem fonolitos piroclásticos e derrames 

de ignimbritos, fonolitos e nefelinitos, além de ankaramitos explosivos. Diques de 

diabásio de Abrolhos foram datados em 52-42 Ma (K/Ar em rocha total e 

plagioclásio) enquanto que em Trindade as idades variaram de 2,96 Ma a 0,22 Ma - 

K/Ar em rocha total (CORDANI; TEIXEIRA, 1979). Mais recentemente, estudos 

complementares com a aplicação de dados geoquímicos e isotópicos têm suportado 

o modelo geodinâmico centrado na pluma de Trindade (VALENTE et al., 1998; 

VALENTE; MELLO; PALERMO, 2005; THOMAZ FILHO et al., 2005). 

A justificativa para a questão da interpretação das idades decrescentes das 

intrusões alcalinas da Província Alcalina do Sudeste Brasileiro refere-se à utilização 

de técnicas geocronológicas mais confiáveis. O modelo de passagem de hot spot 

para a geração de rochas alcalinas foi desenvolvido sob suporte de datações K/Ar 

da década de 70 e 80. A interpretação dada por Thomaz Filho e Rodrigues (1999), 

se levar em consideração os valores de idade associada ao erro experimental, que 

no caso do Método K/Ar era em média 3 Ma, era plausível. Atualmente, com a 

disseminação de novas idades obtidas através do método 40Ar/39Ar, torna-se 

possível rediscutir este modelo 

Se considerar a possibilidade da passagem de uma pluma mantélica por 

sobre a llitosfera da placa Sul-Americana, e que o traço indicativo desta passagem, 

fosse iniciado de noroeste para sudeste, o que seria esperado era que ocorressem 

valores de idades decrescentes de idades, tal como observado na Cadeia Hawaii-

Imperador. Este fato não se confirmou, de acordo com as idades 40Ar/39Ar obtidas 

para as três intrusões de estudo (Figura 77). 
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Figura 77 - Mapa de localização das intrusões alcalinas que ocorrem dentro do estado do Rio de 

Janeiro e suas respectivas idades K-Ar e 
40

Ar/
39

Ar. 

 

Fonte: SONOKI e GARDA, 1988; O autor. 2012; MOTA e GERALDES, inédito. 

 

Para o trabalho em estudo, a ocorrência mais antiga corresponde ao Morro do 

Marapicu, com 80 Ma, diferente do que era esperado, pois para a intrusão do Morro 

Redondo, o valor obtido foi de 74,3 Ma. A intrusão alcalina do Mendanha foi datado 

em 64 Ma, valor semelhante ao que foi encontrado no Morro de São João, distante a 

aproximadamente 150 Km a leste. Em adição, ainda foi registrado dentro da intrusão 

alcalina do Mendanha, rochas com 55 Ma. 

Diante do quadro encontrado sobre a questão da não-decrescência das 

idades, foi necessária a compilação de dados geocronológicos de rochas alcalinas 

da Província Alcalina do Sudeste Brasileiro/Alinhamento Magmático de Cabo Frio, 

obtidos da literatura. Estes dados encontram-se representados na Figura 78. Com a 

integração destes dados, é possível subdividir as ocorrências de magmatismo 

alcalino desta província em quatro grupos (Tabela 22). Estes grupos 

corresponderiam a distintos eventos magmáticos ocorridos. 
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Figura 78 - Distribuição das idades (± erro) em ordem crescente proposta para o traço de Hot Spot do 

Alinhamento Magmático de Cabo Frio onde é possível individualizar quatro eventos 

magmáticos a parti do agrupamento de idades (Tabela 22). 

 

Fonte: O autor, 2012; DECKART et al., 1998; GUEDES et al., 2005; FERRARI, 2001; MOTA e 

GERALDES, inédito. 

 

Tabela 22 - Grupos de idades de possíveis manifestações 

magmáticas ocorridas na Província Alcalina do Sudeste 

Brasileiro 

Idades Ocorrências 

80-85 Ma 
Cananéia (SPINELLI; GOMES, 2009), 

Ilha de São Sebastião, Monte de Trigo, Marapicu 

70-76 Ma Tinguá, Morro Redondo 

64-67 Ma Rio Bonito, Itatiaia, Mendanha, Morro de São João 

54-58 Ma Itaboraí, Ilha de Cabo Frio, Mendanha 

Fonte: O autor, 2011. 

 

Alguns autores propuseram a realizar modelagens matemáticas da geometria 

das plumas mantélicas tais como Sleep (1990), Condie (1997) e outros autores. 
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Segundo estes autores, os valores estimados para a cabeça de uma pluma 

mantélica profunda, ou seja, gerada na interface manto-núcleo, é em torno de 1000 

a 1500 km de diâmetro. Caso esta afirmativa esteja correta, é possível através de 

convecção de calor, gerar magmatismos em locais distantes com idades e 

composições isotópicas semelhantes, fato verificado nas intrusões do Mendanha e 

do Morro de São João, apesar de serem petrograficamente distintos. 

Pode-se observar no diagrama da Figura 79 a similaridade das assinaturas 

isotópicas de Sr e Nd com as de Tristão da Cunha. Esses dados isotópicos de Nd e 

Sr permitem indicar que o manto sublitosférico responsável pela geração das 

intrusões alcalinas objetos de estudo, e provavelmente também dos outros corpos 

alcalinos que ocorrem no Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, apresenta 

composição isotópica de Nd e Sr correspondente à Ilha Oceânica de Tristão da 

Cunha. Estes resultados são coerentes com os dados reportados por Sichel et al. 

(1997). Proposta equivalente foi apresentada por Hawkesworth et al. (1993), 

baseada, por sua vez, em dados geofísicos. 

 

Figura 79 - Diagrama de fontes mantélicas com as amostras das intrusões alcalinas objetos de 

estudo. 

 

Fonte: Adaptado de ZINDLER e HART, 1986. 
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Na mesma direção de argumentação, Brotzu et al. (2007) sugere que os 

dados isotópicos de Sr e Nd das rochas alcalinas do Morro de São João por eles 

reportados (razões 87Sr/86Sr entre 0,7048 e 0,7061 e 143Nd/144Nd entre 0,51231 e 

0,51239) apresentam uma significativa diferença entre os dados de diques alcalinos 

de Arraial do Cabo. Estas diferenças são interpretadas como resultado da origem 

das rochas do Morro de São João a partir de uma fonte no limite entre manto 

litosférico e astenosférico. Em adição, os autores supracitados identificam uma clara 

diferença entre os dados isotópicos do Morro de São João (Figura 79) e os dados de 

Trindade, descartada a hipótese de cogeneticidade entre estas ocorrências 

alcalinas, similarmente às conclusões do presente trabalho. 

Ao analisar comparativamente as intrusões alcalinas objetos de estudo, é 

possível delinear características peculiares a cada uma delas, apesar de estarem 

inseridos no mesmo contexto geotectônico, principalmente em relação à intrusão do 

Mendanha, em relação às intrusões do Morro Redondo e ao Morro de São João. 

A intrusão alcalina do Mendanha é composta majoritariamente por rochas 

sieníticas e álcali sieniticas saturadas em sílica, além da ocorrência de rochas 

piroclásticas de diversas granulaçãos e outras estruturas subvulcânicas, diferente do 

que observado no Morro Redondo e no Morro de São João, compostos 

majoritariamente por rochas alcalinas subsaturadas em sílica. 

Pode-se observar na intrusão do Mendanha que o plúton possui geometria 

elíptica, com eixo maior NE-SW, subparalelo aos lineamentos reativados do orógeno 

Ribeira. Esta direção também é concordante com a maioria dos diques encontrados 

dentro do maciço e nas proximidades, com exceção da região do “Vulcão de Nova 

Iguaçu”, onde os padrões de direções de diques passam a ser aleatórios. Isto pode 

estar associado com um regime de esforços pontual e, em associação com os dados 

de Mota et al. (2012), compatível com a possibilidade de conduto. A denudação 

atual desta intrusão alcalina corresponde a base de câmara magmática e exposição 

de diques alimentadores. 

As intrusões de Morro Redondo e Morro de São João, diferentes ao 

Mendanha, possuem geometria circular e não foram encontradas ocorrências de 

rochas piroclásticas, além de raros diques, o que permite associar à denudação 

atual em nível de câmara magmática, e não foi observada a ocorrência de diques 

alimentadores. 



180 
 

  

A partir da integração de dados geoquímicos e isotópicos, é possível sugerir a 

possibilidade da gênese destas intrusões alcalinas corresponderem ao modelo de 

cristalização fracionada, com assimilação de rochas encaixantes. Esta interpretação 

pode ser sustentada pela alta discrepância de valores de idades TDM (730-840 Ma 

para Morro Redondo e Morro de São João e 740-1500 Ma para o Mendanha), pela 

dispersão obtida em diagramas de Harker para elementos imóveis e incompatíveis, 

além da alta variabilidade da composição isotópica de Sr verificada (ROLLINSON, 

1993). É possível, ainda, deduzir que as possíveis suítes saturadas encontradas no 

Morro Redondo e no Mendanha correspondem a composições com assimilação de 

rochas encaixantes. De acordo com dados de campo, as suítes félsicas e máficas 

ocorrem concomitantemente na intrusão alcalina do Morro de São João. 

Ao observar a evolução magmática a partir de diagramas de Harker, é 

importante registrar o comportamento anômalo de elementos, como o Y e o Zr, na 

intrusão do Morro de São João. Nesta intrusão, eles se comportam como elementos 

compatíveis. 

O presente trabalho contribui para o incremento do conhecimento da 

Província Alcalina do Sudeste Brasileiro. Neste sentido, novas informações a 

respeito de possíveis fontes e processos magmáticos foram aqui discutidas, porém 

ainda não em caráter conclusivo, como descrito na literatura, rochas alcalinas 

saturadas e instauradas em sílica são produtos improváveis, a partir de melts 

mantélicos, como sugerido pela petrologia experimental. Em adição, questões como 

a diferença entre fontes enriquecidas versus fracionamento magmático versus 

contaminação crustal ainda restam a ser respondidas. 
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ANEXO A - Dados litogeoquímicos e cálculo de norma CIPW para a intrusão alcalina 

de Morro Redondo 
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Amostra L.D 
MRD 

01 
MRD 

03 
MRD 

09 
MRD 
09B 

MRD 
11C 

MRD 
11D 

MRD 
12 

MRD 
18A 

MRD 
18D 

MRD 
20D 

MRD 
26 

MRD 
27 

Rocha  NS NS NSP NS TR TR NSP FO FO  NS NS 

SiO2 0,01 58,37 56,56 56,35 56,18 57,12 58,83 54,98 58,87 58,26 54,99 57,94 58,05 

Al2O3 0,01 19,68 18,65 19,85 16,8 20,92 20,63 17,88 20,23 19,58 21,33 19 20,64 

Fe2O3* 0,01 3,74 4,76 3,63 4,5 2,04 2,55 5,57 1,65 1,64 2,67 3,01 1,71 

MnO 0,001 0,14 0,204 0,176 0,186 0,02 0,013 0,222 0,07 0,066 0,135 0,108 0,085 

MgO 0,01 0,64 0,93 0,49 0,96 0,32 0,3 1,09 0,15 0,15 0,26 0,54 0,16 

CaO 0,01 1,83 2,8 2,14 3,18 0,12 0,23 3,06 0,98 1 1,78 2,08 1,55 

Na2O 0,01 4,92 5,22 5,89 3,89 3,47 6,81 4,05 6,87 7,27 7,77 4,94 6,61 

K2O 0,01 8,71 7 7,72 8,41 9,31 3,87 8,13 7,65 8,24 7,16 8,15 7,07 

TiO2 0,001 0,904 1,252 1,024 1,725 0,859 0,895 1,472 0,266 0,277 0,56 1,006 0,365 

P2O5 0,01 0,17 0,26 0,11 0,14 0,08 0,15 0,27 0,04 0,03 0,06 0,12 0,06 

LOI  1,79 1,77 1,86 2,58 4,32 5,08 2,34 1,74 2,24 3,18 2,19 2,47 

Total 0,01 100,9 99,4 99,25 98,57 98,58 99,36 99,07 98,51 98,75 99,9 99,09 98,78 

Sc 1 1 1 2 < 1 < 1 3 4 < 1 < 1 < 1 1 < 1 

Be 1 2 2 2 1 3 3 2 4 3 4 2 2 

V 5 21 26 15 42 47 40 30 7 10 25 45 9 

Ba 3 307 1650 270 1215 765 430 747 286 268 283 780 750 

Sr 2 1320 3154 975 2441 1200 711 2232 841 787 731 1820 1391 

Y 2 18 34 41 69 34 45 21 16 18 18 26 17 

Zr 4 305 549 661 330 600 725 278 940 896 443 346 873 

Cr 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 70 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Co 1 63 55 83 165 114 45 289 82 98 136 79 208 

Ni 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Cu 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 40 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

Zn 30 120 120 110 170 60 170 180 60 60 80 90 70 

Ga 1 21 21 22 22 30 25 18 27 28 25 21 25 

Ge 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

As 5 < 5 < 5 < 5 6 7 10 150 7 9 < 5 < 5 < 5 

Rb 2 114 102 125 125 174 85 103 160 162 155 127 174 

Nb 1 71 131 246 213 234 210 84 88 91 152 133 113 

Mo 2 3 4 2 4 < 2 7 5 6 4 6 9 4 

Ag 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0,7 13,9 1,6 0,5 < 0.5 0,8 

In 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 

Sn 1 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 

Sb 0.5 2 1,6 < 0.5 4,3 2 2,3 2,1 1,4 4,4 2,7 1,4 < 0.5 

Cs 0.5 0,8 0,9 < 0.5 0,8 0,6 < 0.5 1,1 2,3 2,5 1,3 1,3 1,1 

La 0.1 79,6 130 166 186 250 247 94,1 118 130 139 105 98,2 

Ce 0.1 141 240 327 436 422 445 166 158 172 207 200 158 

Pr 0.05 14,6 26 34,5 56,3 40,3 42,9 17,3 12 13 17,5 21,8 13,7 

Nd 0.1 43,5 79,6 95,5 186 103 115 52,1 27,9 30,6 42,2 64,4 32,8 

Sm 0.1 7,7 14,1 16 37 15,3 17,5 9,5 4,1 4,2 6 11,5 4,7 

Eu 0.05 6,35 6,62 3,88 14,1 4,33 5,03 9,39 1,17 1,19 2,04 4,65 1,67 

Gd 0.1 5,9 10,4 12,2 27,8 10,8 13,3 6,7 2,8 3,3 4,6 8,6 3,8 

Tb 0.1 0,7 1,4 1,6 3,5 1,3 1,7 0,9 0,4 0,5 0,6 1,1 0,5 

Dy 0.1 3,5 6,7 8,1 16,1 6,4 8,3 4,2 2,4 2,7 3,3 5,4 2,7 

Ho 0.1 0,7 1,2 1,5 2,7 1,3 1,5 0,7 0,5 0,6 0,6 1 0,5 

Er 0.1 1,8 3,4 4,3 7 3,8 4,5 2 1,8 2 2,1 2,7 1,8 

Tm 0.05 0,24 0,46 0,57 0,84 0,53 0,61 0,27 0,29 0,34 0,32 0,35 0,28 

Yb 0.1 1,4 2,6 3,2 4,1 3,1 3,4 1,6 1,9 2,2 2 1,9 1,8 

Lu 0.04 0,2 0,38 0,42 0,51 0,45 0,48 0,24 0,31 0,37 0,3 0,25 0,26 

Hf 0.2 6,2 10,4 14,6 10,5 15,2 14,6 5,3 15,2 16,3 9,6 7,8 14,6 

Ta 0.1 4,3 8 18,7 21,8 17,8 15,5 7,6 4,4 4,4 9,7 11,5 8,3 

W 1 692 485 917 1900 1090 462 4220 885 952 1320 949 1940 

Tl 0.1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

Pb 5 9 9 8 11 12 10 31 15 20 9 11 14 

Bi 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 0,6 0,8 28,5 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 

Th 0.1 8,3 10,2 11,1 5,7 20,3 17,7 8,1 24,9 28,4 30 9 11,4 

U 0.1 2,1 2,6 1,4 1,2 3,8 4 2,1 5,5 5,7 4 2,1 2,4 

  



195 
 

  

Amostra L.D 
MRD 

02 
MRD 
04A 

MRD 
04B 

MRD 
05 

MRD 
07 

MRD 
08 

MRD 
10 

MRD 
11A 

MRD 
11B 

MRD 
21 

MRD 
34A 

MRD 
34B 

Rocha  NS NS NS NS  NS FP TR TR NSB NS NS 

SiO2 0,01 57,46 55,01 55,96 57,73 58,23 56,63 54,93 58,12 59,31 58,88 57,8 55,24 

Al2O3 0,01 18,05 20,22 19,2 18,84 18,88 18,84 21,26 20,88 20,89 18,28 17,78 18,25 

Fe2O3* 0,01 4,23 3,44 4,32 4,42 4,18 4,66 2,56 3,3 2,49 4,21 4,91 4,64 

MnO 0,001 0,202 0,163 0,188 0,203 0,192 0,303 0,158 0,214 0,017 0,172 0,229 0,203 

MgO 0,01 0,82 0,48 0,87 0,85 0,88 0,75 0,22 0,35 0,32 0,67 0,85 1 

CaO 0,01 2,73 2,08 2,7 2,9 2,31 2,74 1,63 0,31 0,33 2,06 2,95 3,2 

Na2O 0,01 4,45 6,96 5,8 5 5,15 5,64 8,19 6,54 6,85 4,08 4,12 4,38 

K2O 0,01 7,86 7,3 7,47 7,62 8,4 7,74 7,28 4,83 4,65 9,26 7,85 7,26 

TiO2 0,001 1,438 0,803 1,134 1,264 1,092 1,412 0,478 0,851 0,868 1,079 1,176 1,312 

P2O5 0,01 0,21 0,15 0,24 0,25 0,22 0,18 0,07 0,18 0,19 0,17 0,22 0,26 

LOI  1,32 2,01 1,92 1,87 1,4 1,62 3,68 4,37 3,9 1,54 1,55 2,76 

Total 0,01 98,77 98,62 99,8 100,9 100,9 100,5 100,5 99,94 99,82 100,4 99,44 98,5 

Sc 1 1 2 2 2 2 4 < 1 2 4 1 1 4 

Be 1 2 4 3 3 3 2 5 4 4 2 2 2 

V 5 14 12 22 19 7 25 31 45 47 13 20 33 

Ba 3 1220 677 1468 1778 178 31 49 505 496 224 1165 2146 

Sr 2 2605 1541 2836 3476 1009 330 228 635 766 1141 2025 3557 

Y 2 50 20 28 37 33 66 17 47 56 25 39 21 

Zr 4 414 598 461 498 459 2384 804 726 928 279 368 322 

Cr 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 30 < 20 

Co 1 130 312 202 111 47 155 90 55 331 160 77 499 

Ni 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Cu 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 20 < 10 

Zn 30 190 110 160 180 130 220 140 190 160 170 140 150 

Ga 1 20 25 23 22 22 25 30 28 25 20 19 20 

Ge 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 

As 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 6 6 < 5 6 < 5 

Rb 2 125 189 161 121 150 140 211 105 96 136 114 101 

Nb 1 162 106 110 131 119 302 190 184 182 108 162 91 

Mo 2 3 7 7 3 4 4 < 2 7 8 3 3 2 

Ag 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0,6 < 0.5 1 0,7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

In 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 

Sn 1 2 3 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 

Sb 0.5 6,2 5,1 4,8 5,8 3,9 6,2 6,1 4,1 3,1 6,7 4,7 1,9 

Cs 0.5 0,9 2,2 2,3 1,3 1,3 0,8 2,4 0,6 < 0.5 0,8 0,7 0,6 

La 0.1 163 107 114 137 119 255 149 228 242 95,5 134 104 

Ce 0.1 347 176 217 271 232 518 217 418 448 194 275 173 

Pr 0.05 38,7 14,9 21,3 27,1 22,7 50,6 14,8 38 40,3 19,8 30,3 16,9 

Nd 0.1 132 42,2 67,8 85,9 71,6 149 30,7 105 117 62,8 89,3 49,3 

Sm 0.1 25,8 7,1 12,5 15,9 12,9 24,5 3,9 17,2 19,3 11,5 15,2 8,7 

Eu 0.05 8,95 3,24 4,91 6,92 9,44 5,64 1,02 4,76 5,54 7,52 8,53 8,8 

Gd 0.1 18,6 4,4 8,5 10,7 9 15,5 1,6 10,6 12,5 8 11,4 6,9 

Tb 0.1 2,4 0,7 1,2 1,5 1,2 2,3 0,3 1,6 1,9 1,1 1,5 0,8 

Dy 0.1 11,5 3,8 6,1 7,8 6,7 12,6 2,6 9 10,4 5,7 7,7 4 

Ho 0.1 2 0,7 1,1 1,4 1,2 2,4 0,6 1,7 2 1 1,4 0,7 

Er 0.1 5,1 2,1 3 3,7 3,4 6,9 2,1 4,9 5,5 2,7 3,8 2,1 

Tm 0.05 0,66 0,31 0,41 0,49 0,46 0,99 0,34 0,69 0,76 0,36 0,5 0,3 

Yb 0.1 3,6 2 2,4 2,8 2,7 6,3 2,4 4,2 4,5 2,1 2,9 1,9 

Lu 0.04 0,44 0,31 0,35 0,39 0,38 0,92 0,37 0,57 0,63 0,29 0,41 0,27 

Hf 0.2 10,6 11,4 9,6 10,6 10,3 36,6 15,5 15 18,6 7,1 9,7 6,9 

Ta 0.1 18,1 8,4 9 11,2 8,6 26,2 11,4 16,7 18,4 9 9,5 7 

W 1 1140 2330 1700 1080 511 1420 770 462 3220 1470 611 4160 

Tl 0.1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 < 0.1 0,4 0,3 0,3 < 0.1 0,2 

Pb 5 23 19 20 22 13 25 20 13 14 20 13 8 

Bi 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 0,6 1 < 0.4 < 0.4 < 0.4 

Th 0.1 8,5 19,7 10 12,1 10 14,8 24,8 19,8 20,6 5,8 7,2 6,3 

U 0.1 1,8 4,1 2,3 2,8 2,7 3 6,1 3,1 4,7 1,3 1,9 1,5 
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Amostra Q C Or Ab An Ne Ac Ns Di Wo Hy Ol Mt Il Pf Ru Ap Sum 

BRO1 0,0 0,0 39,7 21,9 0,0 29,0 0,5 0,0 3,4 2,0 0,0 0,0 0,9 1,0 0,0 0,0 0,1 98,5 

BRO10 0,0 0,0 45,2 32,0 6,4 6,1 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 1,8 1,1 1,8 0,0 0,0 0,5 98,9 

BRO11 0,0 0,0 46,3 34,0 3,8 6,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,9 1,1 1,5 0,0 0,0 0,4 99,0 

BRO12 0,0 0,0 51,9 28,1 4,5 3,9 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 1,3 1,1 2,1 0,0 0,0 0,4 99,3 

BRO13 0,0 0,0 43,5 32,2 5,9 10,2 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3 0,0 0,0 0,4 99,0 

BRO14 0,0 0,0 40,8 28,7 3,7 14,7 0,0 0,0 4,0 2,3 0,0 0,0 2,4 1,9 0,0 0,0 0,7 99,2 

BRO15 0,0 0,0 39,2 22,2 5,0 11,5 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,8 3,3 3,6 0,0 0,0 1,7 99,2 

BRO16 0,0 0,0 41,4 31,5 3,4 13,8 0,0 0,0 4,1 1,7 0,0 0,0 1,6 1,5 0,0 0,0 0,5 99,5 

BRO18 0,0 0,0 51,9 29,0 2,6 10,0 0,0 0,0 3,2 0,7 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,1 99,1 

BRO2 0,0 0,0 30,6 19,9 5,4 17,9 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 1,5 3,3 4,2 0,0 0,0 2,3 99,0 

BRO20 0,0 0,0 40,3 33,2 7,6 5,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 1,6 2,0 2,6 0,0 0,0 0,9 99,4 

BRO22 0,0 0,0 32,9 21,6 10,6 10,7 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 4,5 1,8 4,6 0,0 0,0 2,2 99,3 

BRO23 0,0 0,0 49,3 26,6 4,1 7,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 2,0 0,9 2,0 0,0 0,0 0,6 98,7 

BRO26 0,0 0,0 45,0 18,8 0,0 27,6 1,7 0,4 4,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 99,2 

BRO27 0,0 0,0 49,5 24,3 6,3 5,7 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 1,9 1,6 2,9 0,0 0,0 0,6 99,2 

BRO28 0,0 0,0 51,6 31,2 4,3 4,3 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 0,0 0,0 0,3 99,4 

BRO3 0,0 0,0 49,7 27,3 5,3 5,9 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,3 1,5 2,3 0,0 0,0 0,6 99,2 

BRO4 0,0 0,0 47,8 28,5 6,1 5,2 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 2,2 1,4 2,3 0,0 0,0 0,6 99,1 

BRO5 0,0 0,0 49,8 27,5 6,0 4,4 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 1,3 1,9 2,3 0,0 0,0 0,6 98,8 

BRO7 0,0 0,0 40,9 23,3 0,0 24,2 4,0 1,8 3,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 99,4 

BRO8 0,0 0,0 46,2 32,9 1,3 10,0 0,0 0,0 5,0 1,0 0,0 0,0 1,5 1,3 0,0 0,0 0,3 99,5 

BRO9 0,0 0,0 51,0 28,9 5,3 3,7 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 1,0 1,5 2,1 0,0 0,0 0,5 99,4 

MRD01 0,0 0,0 51,5 27,2 5,9 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,3 1,0 0,1 0,4 95,4 

MRD02 0,0 0,0 46,5 32,5 6,1 2,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,4 2,1 0,0 0,5 93,2 

MRD03 0,0 0,0 41,4 33,7 6,8 5,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,4 1,7 0,0 0,6 92,9 

MRD04A 0,0 0,0 43,1 23,6 2,4 19,1 0,0 0,0 2,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 0,0 0,4 93,2 

MRD04B 0,0 0,0 44,1 26,7 4,3 12,1 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 1,6 0,0 0,6 93,6 

MRD05 0,0 0,0 45,0 31,8 6,5 5,7 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,4 1,8 0,0 0,6 94,7 

MRD07 0,0 0,0 49,6 27,9 3,6 8,5 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 1,5 0,0 0,5 95,4 

MRD08 0,0 0,0 45,7 27,0 3,2 11,2 0,0 0,0 4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 1,8 0,0 0,4 94,2 

MRD09 0,0 0,0 45,6 26,6 4,9 12,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 1,4 0,0 0,3 93,8 

MRD09B 0,0 0,0 49,7 26,7 3,5 3,4 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 2,6 0,0 0,3 91,5 

MRD10 0,0 0,0 43,0 20,7 0,0 26,1 0,0 0,1 1,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,0 0,2 94,2 

MRD11A 0,9 4,8 28,5 55,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0,4 92,3 

MRD11B 1,0 4,4 27,5 58,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 93,4 

MRD11C 0,8 5,1 55,0 29,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 92,2 

MRD11D 3,9 5,2 22,9 57,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4 91,7 

MRD12 0,0 0,0 48,0 25,1 6,6 4,9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,5 2,1 0,0 0,6 91,2 

MRD18A 0,0 0,0 45,2 32,3 1,8 14,0 0,0 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 95,1 

MRD18D 0,0 0,0 48,7 26,8 0,0 15,2 0,0 1,6 0,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 94,9 

MRD20D 0,0 0,0 42,3 22,1 2,2 23,6 0,0 0,0 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 0,1 94,1 

MRD21 0,0 0,0 54,7 27,5 4,2 3,8 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 1,5 0,0 0,4 94,7 

MRD26 0,0 0,0 48,2 30,7 5,6 6,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 1,5 0,0 0,3 93,9 

MRD27 0,0 0,0 41,8 33,5 5,8 12,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,0 0,1 94,6 

MRD34A 0,0 0,0 46,4 33,1 6,8 1,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,7 0,0 0,5 1,6 0,0 0,5 93,0 

MRD34B 0,0 0,0 42,9 30,3 8,7 3,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,4 1,8 0,0 0,6 91,1 

   



197 
 

  

 

ANEXO B - Dados litogeoquímicos e cálculo de norma CIPW para a intrusão alcalina 

do Mendanha 
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Amostra L.D. 
VNI 
1B 

VNI 
03 

VNI 
04 

VNI 
06 

VNI 
10 

VNI 
11A 

VNI 
11B 

VNI 
11C 

VNI 
52B 

VNI 
52C 

Lito            

SiO2 0.01 58,36 56,12 61,66 58,6 41,9 58,79 46,03 59,95 63,22 45,17 

Al2O3 0.01 15,99 20,33 18,19 22,45 14,98 20,75 16,42 20,87 17,02 12,97 

Fe2O3(t) 0.01 5,95 2,71 3,23 2,55 10,99 3,22 9,29 3,07 3,51 12,8 

MnO 0.001 0,12 0,274 0,223 0,239 0,164 0,377 0,221 0,278 0,162 0,306 

MgO 0.01 1,37 0,33 0,25 0,21 5,69 0,29 3,14 0,71 0,42 1,13 

CaO 0.01 3,15 2,77 1,01 1,28 10,8 0,55 5,1 1,26 1,22 3,81 

Na2O 0.01 7,34 6,53 5,43 6,27 1,71 5,02 2,84 2,5 9,63 6,43 

K2O 0.01 2,51 4,88 6,51 5,47 3,42 6,66 5,84 10,04 0,23 0,55 

TiO2 0.001 0,739 0,317 0,741 0,631 3,108 0,384 2,472 0,41 0,684 5,287 

P2O5 0.01 0,17 0,03 0,22 0,05 1,01 0,04 0,97 0,04 0,07 0,48 

LOI  4,26 5,63 2,54 2,11 6,16 3,47 7,51 < 0.01 3,77 10,84 

Total 0.01 99,95 99,92 100 99,84 99,92 99,55 99,84 99,12 99,94 99,76 

Sc 1 14 2 4 4 19 2 10 2 6 30 

Be 1 6 5 2 5 2 6 5 6 2 3 

V 5 68 < 5 12 11 239 < 5 162 10 31 151 

Ba 3 755 3 339 3 2156 103 795 118 33 91 

Sr 2 252 41 189 15 1819 48 793 106 45 221 

Y 2 34 73 29 75 34 82 37 48 54 37 

Zr 4 247 1753 320 626 239 1338 594 996 1109 271 

Cr 20 < 20 < 20 < 20 < 20 70 < 20 < 20 < 20 < 20 70 

Co 1 22 17 10 14 33 5 20 25 23 47 

Ni 20 < 20 < 20 < 20 < 20 40 < 20 < 20 < 20 < 20 90 

Cu 10 10 < 10 < 10 < 10 30 < 10 10 < 10 < 10 < 10 

Zn 30 80 130 40 100 100 180 130 130 120 230 

Ga 1 19 43 19 36 20 38 27 35 36 28 

Ge 1 1 1 < 1 2 1 1 < 1 1 < 1 < 1 

As 5 10 5 7 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Rb 2 92 185 163 211 91 257 187 398 7 39 

Nb 1 34 378 141 277 104 426 188 299 257 68 

Mo 2 2 51 < 2 13 3 14 8 < 2 11 8 

Ag 0.5 0,6 1,2 < 0.5 0,6 < 0.5 0,9 0,7 1,6 1,6 < 0.5 

In 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 

Sn 1 2 5 1 4 1 6 2 4 < 1 1 

Sb 0.5 1,5 1,2 1,2 1,4 1,4 1,1 1,5 1,4 0,6 < 0.5 

Cs 0.5 0,8 7,9 0,7 1,7 1,9 0,7 0,5 0,7 < 0.5 < 0.5 

La 0.1 27 280 94,9 311 72,2 215 119 187 263 34,4 

Ce 0.1 57,9 473 177 610 138 400 206 310 477 75 

Pr 0.05 7,03 42,5 19,4 62,3 16,2 38,7 22 28,8 48,6 9,85 

Nd 0.1 26,2 110 63,9 180 60,1 107 74,7 74,2 147 40,8 

Sm 0.1 5,5 12,8 9,4 22,9 10,7 14,4 11,4 8,4 18,7 8,9 

Eu 0.05 1,14 0,98 2,65 1,22 3,65 0,69 3,37 0,6 0,95 2,63 

Gd 0.1 5,5 10,2 7,3 18,6 9,5 11,9 9,7 6,9 14,7 8,9 

Tb 0.1 0,9 1,7 1 2,7 1,3 2,1 1,3 1,1 1,8 1,3 

Dy 0.1 5,3 9,6 5 13,4 6,3 11,6 6,1 6,4 8,8 6,7 

Ho 0.1 1,1 2 0,9 2,5 1,1 2,4 1,1 1,3 1,7 1,2 

Er 0.1 3,4 7 2,7 7,2 3,1 7,8 3,6 4,8 5,5 3,5 

Tm 0.05 0,54 1,15 0,39 0,99 0,42 1,26 0,53 0,8 0,83 0,48 

Yb 0.1 3,4 7,4 2,5 5,6 2,5 7,8 3,4 5,2 5,4 2,8 

Lu 0.04 0,51 1,13 0,36 0,75 0,33 1,14 0,48 0,79 0,81 0,36 

Hf 0.2 6,2 35,3 7,9 15,2 5,7 29,5 13,2 22,5 25,3 7,1 

Ta 0.1 2,4 15,8 8,6 24,6 6,3 27,7 10,3 19,1 18 2 

W 1 111 93 101 102 62 73 13 86 236 106 

Tl 0.1 0,4 1,1 0,5 0,5 0,2 0,9 1,1 1,1 < 0.1 < 0.1 

Pb 5 66 14 7 13 5 26 14 11 12 12 

Bi 0.4 0,6 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 < 0.4 

Th 0.1 7,7 54,4 11,4 41,5 8 37,5 20,8 31,1 37,9 4,3 

U 0.1 3,2 13,5 1,6 4,3 1,5 8,4 4,1 6,2 5,4 4,5 
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Amostra Q C Or Ab Na Lc Ne Ns Di Wo Hy Ol Il Tn Pf Ru Ap Sum 

VNI1B 0,2 0,0 14,8 62,1 3,3 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,1 0,0 0,3 1,5 0,0 0,0 0,4 89,8 

VNI03 0,0 0,0 28,8 41,2 11,7 0,0 7,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 91,6 

VNI04 3,2 0,9 38,5 45,9 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 94,2 

VNI06 0,0 4,0 32,3 49,6 6,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,4 0,1 95,2 

VNI10 0,0 0,0 20,2 14,5 23,1 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 6,5 0,4 0,7 4,5 0,0 2,4 82,8 

VNI11A 2,6 4,4 39,4 42,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 92,9 

VNI11B 0,0 0,0 34,5 20,6 14,8 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,5 0,0 2,0 1,0 2,3 83,1 

VNI11C 3,3 3,7 59,3 21,2 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 0,1 96,1 

VNI52B 3,9 0,0 1,4 81,5 2,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,3 1,2 0,0 0,0 0,2 92,7 

VNI52C 0,0 0,0 3,3 54,4 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,1 0,7 7,7 0,0 1,8 1,1 76,2 

MAR01A 0,0 0,0 37,1 48,7 4,1 0,0 1,7 0,0 1,2 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 94,2 

MAR01D 0,0 0,0 35,9 43,3 2,9 0,0 11,5 0,0 0,6 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 95,3 

MAR02B 0,0 0,0 36,0 27,0 0,0 0,0 23,0 2,9 0,5 1,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 91,4 

MAR03 0,0 0,0 37,5 43,6 4,8 0,0 3,9 0,0 1,5 0,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 92,5 

MAR04C 0,0 0,0 36,2 36,7 0,5 0,0 14,8 0,0 1,1 1,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 91,5 

MAR05A 0,0 0,0 35,3 37,5 1,7 0,0 13,7 0,0 1,1 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 91,0 

MAR06A 0,0 0,0 36,2 39,1 4,8 0,0 8,9 0,0 1,9 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,3 92,2 

MAR06B 0,0 0,0 37,9 47,6 5,3 0,0 3,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 95,1 

MAR07 0,0 0,0 37,2 37,4 4,5 0,0 11,4 0,0 1,9 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,3 93,8 

MAR09A 0,0 0,0 34,0 36,5 0,0 0,0 19,6 1,3 0,8 1,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 94,0 

MAR10B 0,0 0,0 32,7 38,1 3,8 0,0 19,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 94,6 

MAR13C 0,0 0,0 36,8 45,9 4,1 0,0 4,3 0,0 1,6 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 93,9 

MAR15 0,0 0,0 29,3 31,8 0,0 0,0 21,8 4,3 0,7 1,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 90,2 

MAR16A 0,0 0,0 37,9 48,0 4,3 0,0 4,0 0,0 1,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 96,2 

MAR16C 0,0 0,0 36,9 48,4 5,0 0,0 0,7 0,0 1,9 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 94,0 

MAR17B 0,0 0,0 33,3 46,0 2,1 0,0 8,9 0,0 0,7 1,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 92,8 

MAR18 0,0 0,0 34,2 33,2 0,0 0,0 22,7 0,4 0,6 1,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 93,2 

MAR19A 0,0 0,5 32,9 51,2 1,7 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 96,3 

MAR19B 0,0 0,0 35,1 40,0 2,3 0,0 11,2 0,0 0,9 1,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,1 91,5 

MAR20 0,0 0,0 35,1 47,3 5,3 0,0 1,8 0,0 1,5 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,3 92,1 

MAR22B 0,0 0,0 34,8 44,3 3,3 0,0 6,4 0,0 2,4 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,5 93,0 

MAR22C 0,0 0,0 33,4 36,1 0,0 0,0 20,0 0,7 0,8 1,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 93,0 

MAR24 0,0 0,0 29,7 30,5 7,9 0,0 7,0 0,0 9,3 0,0 0,0 1,3 0,6 0,0 2,0 0,0 1,5 89,9 

MAR26 0,0 0,0 31,9 47,9 5,2 0,0 2,9 0,0 2,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,5 0,0 0,6 92,0 

MAR27 0,0 0,0 31,8 45,9 6,5 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,8 90,8 

MAR28B 0,0 0,0 31,1 41,6 0,0 0,0 15,9 1,0 1,5 1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,2 93,3 

MAR28C 0,0 0,0 20,0 16,4 10,6 0,0 13,4 0,0 18,7 0,0 0,0 6,2 0,3 0,0 2,3 0,0 1,1 89,0 

PV28A 1,7 1,1 43,8 41,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 0,7 93,4 

PV70A 0,0 0,0 38,5 41,9 5,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,3 0,0 0,7 0,7 0,9 91,5 

PV27C 0,0 0,0 24,3 54,1 4,4 0,0 1,8 0,0 3,4 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 1,5 0,0 0,8 91,1 

PV29 0,7 0,8 32,3 54,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 0,1 93,7 

PV42A 0,0 0,0 24,5 42,1 9,5 0,0 2,1 0,0 0,9 0,0 0,0 2,9 0,3 0,0 2,8 0,0 1,7 86,7 

PV100 0,0 0,0 25,3 63,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 0,2 0,6 1,1 0,0 0,0 0,3 93,5 

PV47B 0,0 0,0 49,3 26,0 8,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,2 0,0 1,4 0,2 1,0 91,0 

PV76 0,0 0,0 45,0 35,8 8,5 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,1 0,0 1,4 0,0 0,6 94,1 
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PV30a 0,0 0,0 34,0 49,9 4,7 0,0 1,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,9 0,5 0,0 0,5 0,0 0,1 93,5 

PV51A 0,0 0,0 39,6 45,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 0,7 1,1 0,0 0,7 92,7 

PV88 0,1 0,0 4,3 79,6 2,8 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,3 0,0 0,2 1,6 0,0 0,0 0,4 93,3 

PV57C 0,0 0,0 48,1 28,5 9,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 0,0 0,3 1,0 1,2 91,2 

PV16 2,7 1,3 28,0 60,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,3 94,9 

PV34B 0,0 0,0 35,9 47,3 5,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 92,7 

PV98 0,0 0,5 28,3 59,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,4 0,3 0,0 0,0 0,8 0,6 93,9 

PV3C 0,0 0,0 41,1 39,1 7,1 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 0,0 0,4 0,5 0,4 91,9 

PV22 0,0 0,0 53,4 28,6 5,3 0,0 1,1 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0 1,4 0,0 0,5 92,0 

PV20D 0,0 2,0 19,3 68,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 94,1 

PV42C 2,5 4,5 43,0 39,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 

PV46 0,0 0,0 20,3 14,3 23,0 0,0 0,4 0,0 10,6 0,0 0,0 6,1 0,4 0,0 4,9 0,0 2,6 82,6 

VNI52A 0,0 0,0 19,7 0,0 9,8 8,3 10,5 0,0 16,1 0,0 0,0 5,2 0,4 0,0 6,4 0,0 4,1 80,3 
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ANEXO C - Dados litogeoquímicos e cálculo de norma CIPW para a intrusão alcalina 

de Morro de São João 
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Amostra L.D. 
MSJ 
03D 

MSJ 
16E 

MSJ 
24 

MSJ 
28 

MSJ 
31-A 

MSJ 
31-B 

MSJ 
31-C 

MSJ 
03-C 

MSJ 
03G 

MSJ 
03-H 

MSJ 
05-B 

MSJ 
06-A 

MSJ 
06-E 

Lito               

SiO2 0,01 58,76 37,72 52,83 40,84 48,77 48,18 52,88 45,2 53,51 55,21 52,61 54,24 43,61 

Al2O3 0,01 20,47 15,55 21,48 13,9 19,58 17,35 20,4 14,83 20,02 22,46 20,64 20,5 14,41 

Fe2O3(t) 0,01 2,74 13,15 3,53 14,61 5,44 8,34 4,38 11,36 5,64 2,69 5,18 3,93 12,38 

MnO 0,001 0,176 0,332 0,167 0,333 0,158 0,259 0,172 0,297 0,106 0,108 0,129 0,165 0,379 

MgO 0,01 0,21 3,11 0,5 2,98 1,08 1,87 0,62 3,1 0,66 0,14 0,75 0,5 3,9 

CaO 0,01 1,64 12,01 2,51 10,89 5,07 7,58 3,56 10,9 3,09 2,29 3,59 3,18 10,93 

Na2O 0,01 6,8 3,57 7,61 3,44 3,24 2,59 5,4 2,89 4,04 6,05 5,43 6,16 3,07 

K2O 0,01 7,36 3,7 8,08 4,71 8,69 6,51 8,45 4,92 9,3 9,46 8,16 7,62 4,65 

TiO2 0,001 0,429 5,276 0,732 4,733 1,875 3,028 1,126 4,767 1,586 0,321 1,329 0,952 3,866 

P2O5 0,01 0,05 0,92 0,16 1,3 0,26 0,37 0,16 0,5 0,2 0,03 0,18 0,12 1,22 

LOI 0,01 1,42 0,78 1,69 1,41 2,17 1,31 1,38 1,22 1,45 1,33 1,57 2,17 1,14 

Total 0,01 100 96,11 99,29 99,14 96,32 97,39 98,53 99,99 99,6 100,1 99,55 99,52 99,55 

Sc 1 < 1 4 < 1 6 1 1 < 1 5 < 1 < 1 1 < 1 9 

Be 1 4 3 4 4 2 3 2 4 2 1 2 3 4 

V 5 14 372 51 367 147 227 73 299 126 44 110 56 255 

Ba 3 16 2195 472 1160 6568 10840 1514 934 5105 375 3757 1324 1858 

Sr 2 110 4555 1107 2244 10000 10000 2704 2937 4813 1986 5084 2399 3307 

Y 2 27 78 19 70 29 48 27 86 19 20 20 24 51 

Zr 4 741 734 591 706 389 617 534 806 234 340 313 545 627 

Cr 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 

Co 1 < 1 10 2 10 2 3 1 18 13 11 15 16 19 

Ni 20 < 20 < 20 < 20 60 < 20 50 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 30 

Cu 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 20 

Zn 30 60 160 60 130 70 100 70 170 80 50 80 80 200 

Ga 1 18 27 19 19 20 17 17 29 21 22 26 26 27 

Ge 1 < 1 1 < 1 1 < 1 1 < 1 2 1 1 < 1 1 2 

As 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Rb 2 136 76 145 105 170 67 129 165 278 146 134 141 63 

Nb 1 220 421 158 272 189 322 158 404 106 27 137 164 196 

Mo 2 10 4 9 18 4 5 4 4 7 < 2 7 7 < 2 

Ag 0,5 0,8 < 0,5 1 1 < 0,5 1,1 1,1 1,6 < 0,5 0,6 0,6 1 1,2 

In 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Sn 1 3 4 2 4 2 3 2 4 < 1 < 1 < 1 < 1 2 

Sb 0,5 1,1 < 0,5 1,9 1,2 < 0,5 1,9 1,5 1,2 1,6 1 1,1 0,9 1,3 

Cs 0,5 2,2 7,4 3,7 2 0,7 7,6 8,5 2 3,6 3,4 1,7 1,5 0,6 

La 0,1 171 276 125 229 122 181 115 214 63,9 23,6 76,8 114 178 

Ce 0,1 262 551 184 444 231 338 190 452 118 35,9 135 175 292 

Pr 0,05 22,3 61,6 15,6 51,4 22,8 35,3 18,6 51,9 12,1 3,32 13 16,3 30,8 

Nd 0,1 56,3 202 43,3 180 69,1 106 56,6 174 38,7 10,4 38,4 46,6 103 

Sm 0,1 6,1 28,7 5,5 27,7 9,2 14,4 7,5 25,9 5,6 1,6 5,3 5,8 16,1 

Eu 0,05 1,37 9 1,71 8,19 3,11 4,76 2,47 8,1 2,15 0,61 1,97 2,1 5,04 

Gd 0,1 3,9 21,4 3,7 22,2 6,4 11,2 6 23,4 4,9 1,5 4,7 5,4 14,5 

Tb 0,1 0,7 3,1 0,6 2,9 1 1,6 0,9 3,1 0,7 0,3 0,6 0,7 1,9 

Dy 0,1 4,1 16,5 3,3 14,3 5,7 8,6 4,5 15 3,1 1,8 3,2 3,7 8,7 

Ho 0,1 0,8 2,9 0,6 2,5 1 1,6 0,9 2,7 0,6 0,5 0,6 0,7 1,6 

Er 0,1 2,8 7,7 2,1 6,5 2,9 4,8 2,7 8,2 1,6 1,9 1,9 2,3 4,4 

Tm 0,05 0,49 1,03 0,33 0,86 0,41 0,69 0,41 1,1 0,22 0,4 0,26 0,35 0,61 

Yb 0,1 3,2 5,9 2,2 5 2,5 4,1 2,6 6,3 1,3 3,2 1,6 2,3 3,6 

Lu 0,04 0,48 0,78 0,33 0,69 0,35 0,55 0,38 0,82 0,16 0,54 0,22 0,33 0,49 

Hf 0,2 14,3 15,6 9,9 14,4 7,8 12,1 9,8 18,3 5 6 6,1 9,9 13,3 

Ta 0,1 12 31,7 6,8 24,8 10,3 17,8 8,6 29,8 5,4 0,4 6,3 7,4 11,5 

W 1 3 < 1 2 3 2 1 < 1 81 127 123 136 192 54 

Tl 0,1 0,3 0,1 0,7 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 

Pb 5 34 7 24 11 12 12 20 7 10 7 11 9 7 

Bi 0,4 < 0,4 0,6 0,9 < 0,4 1,2 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 

Th 0,1 23,3 17,1 19,5 18,1 10,9 14 13,6 22,4 7,2 6,1 9,5 17,4 17,2 

U 0,1 4,9 2,7 4,6 3,7 2,1 2,6 2,8 3,5 1,4 1,7 2,1 3,4 2,6 
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 Q C Or Ab An Lc Ne Kp Ac Ns Di Wo Hy Ol Cs Mt Il Hm Tn Pf Ru Ap Sum 

MJ01 0,0 0,0 52,8 0,0 16,8 15,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,9 0,0 0,9 95,8 

MJ02 0,0 0,0 56,6 2,2 5,6 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 2,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 95,4 

MJ03 0,0 0,0 59,1 0,0 11,6 5,5 11,8 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,6 0,0 0,6 95,6 

MJ04 0,0 0,0 46,9 16,1 10,7 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,3 0,0 0,6 94,6 

MJ05 4,2 0,0 25,7 14,4 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 9,3 0,0 0,0 1,8 91,6 

MJ06 0,0 0,0 57,9 2,4 24,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,9 0,7 1,1 94,4 

MJ07 0,0 0,0 32,9 25,0 12,3 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 5,0 0,0 1,3 92,1 

MJ08 0,0 0,4 56,1 0,0 10,0 18,9 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 97,7 

MJ09 0,0 1,2 68,0 0,0 7,6 2,4 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 98,1 

MJ10 0,0 0,0 36,0 22,8 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 4,5 0,0 1,5 91,6 

MJ11 0,0 0,0 48,8 12,8 10,9 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,4 0,0 2,8 91,5 

MJ12 0,0 0,0 40,8 22,9 12,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 0,0 1,7 93,2 

MJ13 0,0 0,9 59,2 16,9 6,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 97,6 

MJ15 0,0 0,0 52,3 17,0 7,5 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,0 0,0 0,9 94,2 

MJ16 0,0 0,0 41,4 30,4 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 1,9 2,4 0,0 1,0 93,1 

MJ18 0,0 0,0 34,9 14,1 12,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,5 0,0 1,5 89,3 

MJ19 0,0 0,0 33,3 24,1 14,4 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,4 0,0 1,5 91,1 

MJ20 0,0 0,0 35,8 24,0 16,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,9 92,0 

MJ21 0,0 0,0 42,1 18,2 11,8 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,5 0,0 0,9 93,2 

MJ22 0,0 0,0 38,3 23,0 12,7 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,4 0,0 1,2 92,3 

MJ23 0,0 0,0 48,8 33,4 9,5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 97,7 

MJ24 0,0 0,0 62,4 5,0 9,8 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,5 96,4 

MJ25 0,0 0,0 37,5 23,1 15,1 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,3 0,0 1,2 92,6 

MJ26 0,0 0,0 43,7 27,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 2,6 1,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 97,4 

MJ27 0,0 0,0 42,5 11,1 9,3 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,9 0,0 1,8 92,1 

MJ28 0,0 0,0 56,1 6,3 6,9 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,1 0,0 0,5 95,7 

MJ29 0,0 0,7 52,0 0,0 4,6 28,1 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 99,4 

MJ30 0,0 0,0 48,6 26,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,2 0,9 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 98,3 

MJ30B 0,0 0,0 42,7 16,1 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 7,9 0,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 

MJ31 0,0 0,0 22,2 23,2 11,2 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 7,2 0,0 5,4 89,3 

MJ32 0,0 0,0 50,9 3,8 6,8 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,7 94,4 

MJ33 0,0 0,0 61,3 8,5 9,4 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,3 95,7 

MJ34 0,0 0,0 51,9 10,9 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 1,4 2,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 97,1 

MJ35 0,0 0,0 23,5 17,3 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 6,9 6,2 0,0 0,0 0,4 0,0 9,8 0,0 0,0 4,8 88,8 

MJ37 0,0 0,0 54,5 6,9 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 0,0 1,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 97,7 

MJ37B 0,0 0,0 55,4 7,9 0,8 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 1,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 97,7 

MJ38 0,0 0,0 35,8 24,0 12,8 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,4 0,0 1,1 92,4 

MJ38B 0,0 0,0 45,8 15,3 12,1 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,9 93,4 

MJ39 0,0 0,0 46,2 7,9 2,3 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 6,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,9 94,0 

MJ40 0,0 0,0 55,1 5,6 0,0 0,0 28,9 0,0 0,0 3,5 0,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 97,6 

MJ41 0,0 0,0 47,2 28,7 5,5 0,0 13,9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 98,0 

MJ42 0,1 0,0 17,4 11,2 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 10,9 0,0 0,5 5,3 88,1 

MJ43 0,0 0,0 49,2 16,4 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,3 3,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,3 95,8 

MJ44 0,0 0,0 32,0 25,2 15,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,7 0,0 1,0 91,6 

MJ45 0,0 0,0 66,6 0,0 12,1 3,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,5 96,7 

MJ46 0,0 0,0 13,0 14,5 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 4,9 5,3 0,0 0,0 0,4 0,0 13,3 0,0 0,0 5,6 88,4 

MJ47 0,0 0,0 19,9 13,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 4,4 2,7 0,0 0,0 0,4 0,0 12,9 0,0 0,0 3,9 88,0 

MJ48 0,0 0,0 24,1 12,5 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 1,6 3,1 0,0 0,0 0,8 0,0 11,3 0,0 0,0 5,2 86,9 

MJ49 0,0 0,0 40,4 22,6 14,8 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,2 0,0 1,3 93,1 

MJ50 0,0 1,7 70,6 3,0 12,7 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 97,5 

MJ51 0,0 0,0 38,2 23,6 14,1 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,2 0,0 1,0 92,0 

MJ52 0,0 0,0 45,4 16,2 7,2 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,9 94,6 

MJ53 0,0 0,0 49,8 15,6 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 1,8 0,8 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 97,5 

MJ54 0,0 0,0 43,3 29,7 5,4 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 2,9 0,0 1,1 93,8 

MJ55 0,0 0,0 58,7 21,8 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,5 1,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0,3 97,5 

MJ56 0,0 0,0 29,1 21,7 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,4 0,0 1,0 6,6 0,0 3,1 89,5 

MJ57 0,0 0,0 53,8 13,1 0,6 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0 1,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 97,8 

MJ58 0,0 0,0 22,5 17,0 5,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 9,1 0,0 5,7 86,6 

MJ59 0,0 0,0 53,0 30,0 7,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,5 96,0 

MJ60 0,0 0,0 45,7 12,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 1,3 4,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 97,1 
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MJ61 0,0 0,0 43,6 26,3 10,7 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 4,2 0,0 1,3 93,3 

MJ62 0,0 0,0 33,6 18,2 3,2 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,1 0,0 3,1 90,3 

MJ63 0,0 0,0 22,9 22,1 5,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 7,5 0,0 5,8 86,9 

MJ64 0,0 0,0 48,5 11,4 0,0 0,0 26,5 0,0 0,0 1,4 4,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,5 96,6 

MJ65 4,9 0,0 27,4 5,1 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 14,1 0,0 0,0 3,6 90,1 

MJ66 0,0 0,0 21,2 21,1 5,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 7,7 0,0 5,0 87,9 

MJ67 0,0 0,0 46,3 8,8 5,9 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,1 0,0 1,3 93,4 

MJ68 0,0 0,0 19,6 5,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 2,2 5,0 0,0 0,0 0,7 0,0 13,3 0,0 0,0 8,9 85,1 

MJ69 2,5 0,0 14,5 6,5 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 12,1 0,0 0,0 6,7 88,3 

MJ70 0,0 0,0 31,4 11,3 16,5 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 6,0 0,0 1,5 91,0 

MJ71 1,1 0,0 14,1 6,3 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 13,5 0,0 0,0 6,1 89,1 

MJ72 0,0 0,0 14,8 13,1 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 8,7 2,7 0,0 0,0 0,4 0,0 11,1 0,0 0,0 6,3 89,6 

MJ73 0,0 0,0 47,0 29,2 3,7 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 97,9 

MJ74 0,0 0,0 42,4 19,8 15,5 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,6 0,0 1,0 93,6 

MJ75 0,0 1,8 65,9 16,1 6,9 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 97,8 

MSJ03C 0,0 0,0 29,1 12,4 13,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 16,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 7,5 0,0 1,2 87,4 

MSJ03D 0,0 0,0 43,5 32,3 3,6 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1 95,9 

MSJ03G 0,0 0,0 55,0 12,4 9,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,5 92,5 

MSJ03H 0,0 0,0 55,9 7,6 6,2 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 96,1 

MSJ05B 0,0 0,0 48,2 11,8 7,8 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,4 92,8 

MSJ06A 0,0 0,0 45,0 18,5 5,8 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,3 93,5 

MSJ06E 0,0 0,0 27,5 10,0 11,8 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 5,9 0,0 2,9 86,1 

MSJ164 0,0 0,0 55,2 7,0 3,1 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0 0,9 2,1 0,0 0,0 0,0 2,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 99,1 

MSJ16E 0,0 0,0 21,9 1,8 15,5 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 8,3 0,0 2,2 82,2 

MSJ24 0,0 0,0 47,8 9,2 0,6 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 2,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 94,1 

MSJ28 0,0 0,0 27,8 7,2 8,6 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 16,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 7,4 0,0 3,1 83,2 

MSJ31A 0,0 0,0 51,4 2,9 13,2 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,9 0,0 0,6 88,7 

MSJ31B 0,0 0,0 38,5 14,7 16,5 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 4,7 0,0 0,9 87,8 

MSJ31C 0,0 0,0 49,9 10,6 6,5 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,6 0,0 0,4 92,8 

MSJ72A 0,0 0,0 34,8 0,0 9,1 4,0 37,4 0,0 0,0 0,0 3,3 2,4 0,0 0,0 0,0 2,9 2,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7 

MSJ76C 0,0 0,0 50,1 7,6 2,3 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 1,2 2,6 0,0 0,0 0,0 2,9 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,1 

MSJ84A 0,0 0,0 36,4 0,0 12,9 3,3 36,4 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,1 0,0 2,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,9 

MSJ84C 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0 13,8 31,3 0,0 3,0 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 2,8 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 98,8 

MSJ90A 0,0 0,0 35,1 0,0 11,1 29,4 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 3,3 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 97,8 

MSJ90C 0,0 0,0 34,7 2,9 19,2 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 12,3 0,3 0,0 0,0 0,0 6,2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 

MSJI 0,0 0,0 56,0 1,5 11,6 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,3 0,0 3,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 99,1 

MSJII 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 24,2 10,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 7,8 9,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 98,9 

MSJIII 0,0 0,0 18,2 0,0 30,9 6,9 17,6 0,0 0,0 0,0 10,0 2,6 0,0 0,0 0,0 8,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 99,3 

MSJIV 0,0 0,0 55,0 7,8 5,1 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 99,0 

MSJIVA 0,0 0,0 56,1 3,7 6,8 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 5,3 1,7 0,0 0,0 0,0 3,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 99,2 

MSJIVB 0,0 0,0 47,7 0,0 8,7 11,4 21,6 0,0 0,0 0,0 4,0 0,5 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 98,6 

MSJIX 0,0 0,0 44,5 0,0 17,4 14,4 13,5 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 2,1 0,0 2,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 98,0 

MSJVB 0,0 0,0 4,9 0,0 10,6 50,9 19,8 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,4 0,0 2,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 97,2 

MSJVIA 0,0 3,6 41,9 15,4 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 3,5 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 98,6 

MSJVII 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 6,0 7,7 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 13,0 8,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 98,6 

MSJVIIB 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 9,6 8,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 11,8 9,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 99,1 

MSJVIII 0,0 0,0 6,3 0,0 44,8 8,6 12,1 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 2,6 0,0 6,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 98,9 

MSJVIIIA 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 23,1 14,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 10,5 7,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 98,6 

MSJXA 0,0 7,5 37,8 0,4 14,1 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 4,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 97,4 

MSJXIA 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 24,3 14,9 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 7,6 9,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 99,2 

MSJXIC 0,0 4,2 56,4 10,0 8,4 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 3,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 99,5 

MSJXIII 0,0 0,0 45,0 8,2 7,2 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 3,7 1,8 0,0 0,0 0,0 4,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 98,7 

MSJXV 0,0 0,0 50,7 0,0 10,5 4,8 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 3,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 98,6 

MSJXVI 0,0 0,0 49,1 8,4 2,3 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 

MSJXVIIA 0,0 4,7 59,2 11,8 3,3 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 99,1 

MSJXVIIB 0,0 0,0 37,4 8,1 10,5 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,3 0,0 2,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 94,2 

 


