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RESUMO: Entre o Cretáceo Superior e o Eoceno, durante a abertura do Oceano Atlântico, 
uma série de pulsos magmáticos alcalinos originaram estruturas alinhadas E-W. O alinhamento 
Poços de Caldas-Cabo Frio compreende à influência da Pluma de Trindade na crosta 
continental brasileira, com ordem cronológica decrescente de oeste para leste.Entre os 
inúmeros corpos alcalinos formados nesse contexto, destacam-se no presente trabalho os 
maciços de Poços de Caldas, Itatiaia e Ilha de Cabo Frio. Serão apresentados alguns 
processos de alteração (meteorização) das rochas sieníticas dessas três localidades. Tais 
características foram descritas em escala de afloramentos em campo e em amostras de mão 
de sienitos, quartzo sienitos e nefelina-sienitos.As rochas em questão apresentam um alto grau 
de fraturamento, com diversas famílias de diaclases. A circulação de água por essas estruturas 
gera a alteração química dos minerais, desagregando-os em partículas de areia. Com o avanço 
da arenização, os blocos paralelepipédicos vão se tornando arredondados, sendo vistos em 
campo blocos de rocha elípticos cercados por um saprolito arenoso. A lavagem do material não 
consolidado evolui a paisagem para concentrações residuais de blocos empilhados ou 
espalhados pelo relevo. A alteração mais evoluída gera perfis de regolito de cor alaranjado. 
Muitos dos blocos rochosos são zonados concentricamente, como uma cebola, tendo no centro 
um núcleo de rocha menos alterada passando para rochas cada vez mais alteradas na borda. 
Esta alteração física é denominada disjunção esferoidal.As caneluras, feições verticais rasas, 
com perfil côncavo e baixa sinuosidade, são desenvolvidas pela erosão química em blocos e 
escarpas sieníticas. Constituem canais paralelos, bem marcados que se dispõem do topo à 
base de blocos ou encostas íngremes. Já nas superfícies rochosas formam-se bacias de 
dissolução: concavidades arredondadas que se assemelham à marmitas, exceto pelo fato de 
não terem blocos no seu interior. São geradas pela lixiviação de enclaves, podendo acumular 
água e se interconectar.Em amostras de mão os minerais identificáveis foram feldspato, 
nefelina, piroxênio, anfibólio, biotita e titanita. O feldspato alcalino e as nefelinas dissolvem-se 
parcialmente devido interação com as chuvas ácidas. É comum encontrar, em nefelina-sienitos, 
pequenas cavidades cúbicas correspondentes aos cristais de nefelina lixiviados. O feldspato 
tem como produto dessa alteração a sílica dissolvida e a caulinita. Com o aumento da 
alteração a rocha torna-se friável ao ponto de ser escavada com a mão.Individualmente, o 
feldspato perde seu brilho vítreo original e torna-se fosco. As biotitas mudam a cor original e 
adquirem um tom acinzentado, podendo ser arrancadas da rocha. Os minerais máficos são 
oxidados gerando halos alaranjados em seu entorno conferindo à rocha uma cor semelhante. 
Foi observado que apesar de serem três os locais de estudo e grande a variedade de rochas 
sieníticas, muitos processos de alteração e feições geomorfológicas são compartilhados. É 
notável também que o grau de alteração aumenta com a idade das rochas, sendo maior em 
Poços de Caldas e menor na Ilha e Cabo Frio. Todas as características mencionadas foram 
fotografadas, descritas e gerados, como resultado desse estudo, desenhos esquemáticos e 
didáticos sobre a evolução das alterações.  
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