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Complexos Alcalinos-Carbonatíticos são em geral formados por uma série de intrusões de 
caráter silicática, carbonática e fosfática que resulta em uma intrincada trama de veios, soleiras 
e diatremas de rochas, classificadas como carbonatitos, foscorítos, bebedouritos e flogopita-
piritos. A grande complexidade dessas intrusões é resultado de diversos processos de 
diferenciação magmática, tais como, fracionamento magmático, imiscibilidade de líquidos e 
desgaseificação, cujo resultado econômico é evidenciado principalmente nos complexos 
localizados em Tapira, Araxá, Serra Negra, Salitre e Catalão, pertencentes a Província Ígnea 
do Alto Paranaíba (PIAP), cujas mineralizações de fosfato, nióbio, terras raras, titânio, bário, 
cobre e vermiculita foram alvo de inúmeras pesquisas. Essas rochas estão situadas no Brasil 
em corpos alinhados em dois trends principais: um com direção NE-SW, paralelo a costa do 
país e outro N-NW, subdivididas em Províncias Alcalino-Carbonatíticas Brasileiras. Para o 
presente trabalho, foram escolhidos dois complexos, um situado em Araxá (MG) e outro em 
Jacupiranga (SP). O primeiro, como supracitado, está inserido na PIAP conhecida como 
Complexo Carbonatítico do Barreiro, e a segunda na Província do Arco de Ponta Grossa, 
conhecida como Complexo Plutônico Alcalino Ultramáfico de Jacupiranga. O presente estudo 
buscou comparar as diferenças e similaridades químicas, mineralógicas, geológicas, 
geotectônicas e evolutivas desses corpos, a partir de compilação bibliográfica e breve trabalho 
de campo, que resultou em uma tabela confrontando os dois complexos. O Complexo 
Carbonatítico do Barreiro, datado do Cretáceo Superior, possui estrutura dômica e abrange 
cerca de 4,5 km de diâmetro. Constitui-se de intrusões ultramáfica-carbonatíticas, hospedadas 
em rochas metamórficas neoproterozoicas da Faixa Brasília, as quais foram deformadas em 
estruturas dômicas. A PIAP foi formada a partir de um soerguimento causado por duas distintas 
plumas mantélicas: a de Tristão da Cunha (130 Ma) e a de Trindade, de idade inferior ou igual 
a 80 Ma. O Complexo Plutônico Ultramáfico Alcalino de Jacupiranga pertencente ao Cretáceo 
inferior, de idade aproximadamente de 130 Ma e refere-se a uma intrusão oval com cerca de 
6.6 km de comprimento e 4.8 km de largura. O grau de diferenciação magmática é evidenciado 
em estudos realizados por diversos autores. Classificou-se as rochas silicáticas da PIAP como 
bebedouritos (afiliação potássica, kamafugitica), e as do Arco de Ponta Grossa como ijolítos 
(afiliação sódica, nefelinítica. Observou-se tambem, diferenças significativas na composição 
química e mineralógica dos carbonatitos de ambos os complexos. No Complexo Carbonatítico 
do Barreiro, a diferenciação magmática gerou carbonatitos constituídos por MgO, CaO, BaO, 
SrO, Fe2O3, Nb2O5 e álcalis, que determinou a evolução e segregação de elementos durante 
a cristalização dessas rochas, gerando principalmente magnésiocarbonatitos. Já no Complexo 
Plutônico Ultramáfico Alcalino de Jacupiranga, os calciocarbonatitos são mais abundantes.  

PALAVRAS-CHAVE: ARAXÁ, JACUPIRANGA, MAGMATISMO. 
 

 


	PALAVRAS-CHAVE: ARAXÁ, JACUPIRANGA, MAGMATISMO.

