Dinarnica da colocacao e crescimento de lntrusoes estratiformes: Aspectos comparativos entre os
complexos MMicos-UltramMicos de Ivrea [ltalia] e Niquelandia (Brasil)
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a estudo de intrus5es estratiformes permite reconhecer os processos fgneos que determinam a evolucao
de magmas. Em geral, os modelos petrol6gicos adotados assumem que intrus5es acamadadas se
cristalizaram a partir de enormes carnaras rnagmaticas nas quais a deposicao gravitacional corresponda ao
processo dominante, acompanhado em maior ou menor grau pela mistura e/ou assimllacao de
componentes crusta is. No entanto, mesmo para as mais ativas provfncias rnagrnaticas atuais, as evidencias
geofisicas indicam cameras rnagrnatlcas modestas e a extensao dos processos de separacao gravitacional
de crista is por deposicao ou flotacao, esbarra em serias limitacces quanto a efetividade do mecanisme
uma vez confrontada com para metros fisicos como densidade, viscosidade e as evidencias de campo .
Complexos estratiformes comumente exibem marcantes follacoes de alta temperatura desenvolvidas em
condlcoes que variam de rnagrnaticas a subsolidus, demonstrando que porcoes com elevadas taxas de
cristalizacao do bat61ito foram submetidas a estresse durante 0 desenvolvimento fgneo. Sao tarnbern
abundantes as evidencias de que em plutons grandes, 0 crescimento se processou de modo paulatino, por
injecoes epis6dicas durante alguns milh5es de anos e que, 0 resfriamento ate atingir 0 solidus, tarnbern se
deu durante outros milh5es de anos, especialmente em intrus5es profundas (Peressini et aI., 2007: J
Petrol , 48; Sinigoi et al., 2011 : Contrib Mineral Petrol, 162). No conjunto, esse intervalo de residencia
crustal contribui para permitir acomodar muito do cisalhamento presente num ambiente tectonicamente
dinarnico comum nas regi5es magmaticamente ativas. Deste modo, muitas das estruturas igneas primarias
acabarao por ser mascaradas e a progressao da cristalizacao ao longo de significativo intervalo de tempo,
produzira texturas granoblasticas, formalmente classificaveis como metam6rficas (Quick & Denlinger,
1993: J Geophys Res, 98/B8; McBirney, 2009: Lithos, 111).
Quando se comparam os enormes complexos de Niquelandia (Brasil) com Ivrea (ttalta) sobressai que
ambos apresentam, de modo generalizado, em escala de aflora mento, foliacoes de alta T que localmente
coexistem com larnlnacao ignea e/ou veios tardios nao deformados, c1aras evidencias de processos
sinmagmaticos. Em ambos, estiramento e foliacao tect6nica aumentam em direcao a base e as texturas
fgneas mais preservadas se encontram no topo. as dois complexos contern significativos horizontes de
paragnaisses principalmente, mas nao apenas, nas suas porcoes intermedlarlas, 0 que sugere sucessivos
epis6dios de inje<;:ao e, em ambos, a contamlnacao crustal e maior nas vizinhancas destes horizontes, em
rochas de cristalizacao tardia, face ao lapso temporal necessario para que os segmentos supracrustais
incorporados alcancem temperaturas de fusao . Embora haja diferencas determinadas pela maior
profundidade da intrusao em Ivrea, as evidencias apontam para mecanismos similares de cristallzacao
on de enormes volumes de mush cristalino sofreram significativa deforrnacao em condicoes hypersolidus
durante a progressao da cristalizacao e do resfriamento, conforme coerente com 0 descrito para demais
unidades do tipo. Assim, a cornparacao geologica destes corpos contribui para melhor compreender, no
caso de Niquelandla, mais antigo e com sobreposicao mais marcante de feicoes tect6nicas, as principais
eta pas e mecanismos de sua evolucao,
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