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Rochas com feldspatóides da Pedreira
do Quiculungo (Golongo Alto — Angola)
por

J. M. Cotelo Neiva
Em Setembro de 1957 visitámos, acompanhados do geólogo
Dr. A. Graça
da Cruz, dos Serviços de Geologia e Minas de
Angola (1), extensa área do Norte desta Província.
De entre numerosos afloramentos de rochas eruptivas quo
observámos, um dos mais curiosos é o da pedreira do Quiculungo,
também denominada do Golongo Alto, a cerca de 10,7 km a Nor
deste de Zenza do Itombe. Esta pedreira atinge-se por uma picada
que fica à esquerda da estrada Zenza do Itombe a Beira-Alta.
Embora diversos petrólogos tenham estudado as rochas alca
linas da região de Zenza do Itombe ou a elas se refiram com certo
pormenor (G. Berg —1903; Pereira de Sousa —1913, 1916, 1920,
1952; Montenegro de Andrade —1950), supomos que as rochas
do afloramento do Quiculungo não foram estudadas, nem um
melteigito horneblêndico referido para aquelas formações.
A pedreira de Quiculungo está aberta num pequeno domo
de sienito nefelínico, muito bem conservado, onde há duas facies
de granulado diferente daquela rocha e uma rocha melanocrata
que lhe é anterior. É possível que se trate de intrusões através
de grés.
Segundo Holmes (1915), a intrusão das rochas ígneas alca(1) Ao então Director destes Serviços, Senhor Engenheiro Henrique
Vieira, os nossos agradecimentos pelas facilidades concedidas para realização
daquela visita.
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linas do Noroeste de Angola será ulterior ao Cenomaniano e
anterior ao Cenozoico. Supomos sejam contemporâneas, em senso
lato, das rochas alcalinas vulcânicas do SW de Angola, que
Beetz (1933) admite do Senoniano.
Sienito nefelínico
Macroscopicamente notam-se, função da granulidade, uma
fácies grosseira e outra muito grosseira, que passam entre si.
A fácies grosseira tem cor cinzenta, com os cristais de feld
spato, a maioria tabulares, de tendência a orientarem-se segundo
uma direcção dominante. O alongamento desses cristais chega
a ser de 16 mm. Alguns dos cristais mostram a macia de Carlsbad. Por entre os cristais de feldspato, como que em disposição
intersticial, há pequenos cristais cárneos de nefelina. Os minerais
ferro-magnesianos mostram-se em cristais alongados e estreitos,
frequentemente dispostos paralelamente aos cristais de feldspato,
tendo o aspecto de anfíbola. Também se distinguem pequenos
cristais de esfena.
Na fácies de grão muito grosseiro, de cor cinzenta-rósea, os
«cristais de feldspato, que têm granulidade desenvolvida — chegam
a atingir 28 mm—, não mostram orientação dominante, embora
alguns tenham aspecto de tendência tabular. Também, por entre
os cristais de feldspato, há cristais grosseiros, cárneos, de nefelina,
mas de granulidade inferior aos do feldspato. Os cristais negros,
de aspecto anfibólico, dos minerais ferro-magnesianos, são bastante
alongados, chegando a atingir 35 mm de comprimento, lembrando
farpas com as mais variadas orientações.
Ao microscópio as duas fácies referidas mostram textura
hipautomórfica-granular e a mesma composição mineralógica.
São essencialmente constituídas por ortose e nefelina, tendo como
acessórios principais aegirina-augite e horneblenda, e, como aces
sórios menores, plagioclase, esfena, biotite, moscovite, ilmenite
e apatite.
A ortose, hipidiomorfa, por vezes, com macia de Carlsbad,
mostra ligeira caulinização. Tem grande ângulo dos eixos ópticos e sinal óptico posito. Muitas secções têm extinção como que
rolante, o que, com aquelas propriedades, indica uma ortose sódica.
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Outras secções apresentam exsudações albíticas, numas ao longo
das clivagens, noutras numa direcção aproximadamente bissectriz
do ângulo daquelas clivagens, sendo muito estreitas as lamelas
de albite nesta direcção; trata-se, provàvelmente, de uma micro
pertite de exsolução. Contém inclusões idiomorfas de apatite e
de esfena, alotriomorfas de nefelina, de plagioclase e dos minerais
ferro-magnesianos, hipidiomorfas de moscovite e de ilmenite.
A plagioclase ocorre em muito pequena quantidade. No
geral está maclada segundo a lei da albite e por vezes com o
complexo albite-Carlsbad. E do tipo oligoclase (Ab75 An2õ),
segundo as determinações ópticas que efectuámos. Mostra-se
bem conservada ou ligeiramente sericitizada. Ocorre em torno
de alguns cristais de ortose, formando orla muito estreita, ou
em estreitas vénulas entre os cristais daquele feldspato.
A nefelina, alotriomorfa, de fraca birrefringência, uniaxial
negativa, encontra-se ligeiramente caulinizada, mas por vezes
um tanto alterada para uma mica branca (gieseckite) especial
mente ao longo de algumas fracturas estreitas. Também se encon
tram algumas porções analcimizadas. Contém inclusões alotrio
morfas de piroxena e anfíbola, hipidiomorfas de moscovite e raras
inclusões de magnetite titanada.
Piroxena encontra-se em maior quantidade na facies grosseira
do que na facies muito grosseira, onde a sua ocorrência é dimi
nuta. E idiomorfa a hipidiomorfa. Há cristais de cor verde,
com pleocroísmo entre verde salsa = α = ϒ e verde amarelado = β
e outros com pleocroísmo entre cinzento avioletado = α = ϒ e ama
relo = β, o que lembra dois tipos de piroxena, mas o ângulo de
extinção c /\ α = — 36° e o ângulo dos eixos ópticos 2 V = + 78°,
determinado com platina de Fedorow, idênticos nos diferentes
cristais, levam à conclusão de se tratar de um único tipo de piro
xena, aegirina augite, com 20% de NaFeSi2O6 e 80% de Ca
(Mg, Fe) (Si, Al)2O6, servindo-nos do gráfico deWahlstrom (1955),
Apresenta inclusões de esfena e ilmenite e esta, por vezes, inclu
sões de apatite.
No bordo dos cristais a piroxena mostra transformação para
anfíbola, idêntica aos cristais de anfíbola que na rocha predo
minam quantitativamente sobre os de piroxena.
A anfíbola é hipidiomorfa, pleocróica (y = verde escuro acas
tanhado, β = verde, α = amarelo), com c /\ ϒ — — 26°, tratando-se
de uma horneblenda verde. Contém inclusões idiomorfas de bio
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tite, no geral dispostas paralelamente ao alongamento, idiomorfas
de apatite e de esfena e alotriomorfas de nefelina e de ilmenite.
Biotite, em pequena quantidade, idiomorfa, somente encon
trámos inclusa na anfíbola.
Moscovite, muito pouca, hipídio a alotriomorfa, vê-se inclusa
na ortose e na nefelina.
São bastantes os cristais idiomorfos, desenvolvidos, de esfena.
Contêm, por vezes, inclusões de magnetite e de apatite. A esfena
mostra-se às vezes parcialmente evoluída para ilmenite.
Alguma da ilmenite da rocha é natural seja primária.
Apatite ocorre em cristais idiomorfos, prismáticos, desenvol
vidos, frequentemente individualizados.
Da facies de grão médio, da grosseira isso é impossível,
determinámos a moda:

As análises químicas do sienito nefelínico, da facies de grão
muito grosseiro e da facies de grão grosseiro, deram, respectiva
mente, os resultados:
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Calculámos as respectivas normas e parâmetros,

que são típicos de sienitos feldspatoídicos nefelínicos, o primeiro
potássico, de ligeira tendência sodo-potássica, e o segundo passa
gem de potássico a sodo-potássico.
Os números de Niggli
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levam-nos a filiar as duas facies no magma nordmarquítico-pulasquítico, não obstante os valores de si serem baixos de mais, de
ligeira tendência ao magma natronsienítico.
Melteigito horneblêndico
Na pedreira do Quiculungo encontra-se também uma rocha
cristalina, negra-acinzentada, de grão médio a fino, muito rica
em minerais escuros, ferro-magnesianos, cujos cristais são bem
visíveis à vista desarmada. Os minerais brancos, em bastante
menor quantidade, têm, na sua grande maioria, tonalidade rósea.
Também são visíveis cristais de esfena cor de mel.
Esta rocha tem textura holocristalina, hipautomórfica-gra
nular, grão-médio a fino, com a seguinte moda que determinámos
com platina integradora:

Tal como no sienito nefelínico, pareceu-nos inicialmente exis
tirem dois tipos de piroxenas, mas o ângulo de extinção c/\α =
= — 34° a — 36° e o ângulo 2V = + 77 a 80° (determinado com
platina de Fedorow), positivo nos diversos cristais, levam-nos a
considerar um único tipo de piroxena com pleocroísmo ϒ = α =
= avioletado ou esverdeado e β = amarelo ou cinzento. Trata-se
de aegirina-augite com 22-18% de NaFeSi2O6 e 78-82 % de Ca
(Mg, Fe) (Si, Al)2O6. Nos bordos encontra-se modificada para hor
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neblenda verde e, por vezes, apresenta algumas manchas deste
mineral no seu seio. Contém inclusões de ilmenite e de apatite.
A horneblenda é hipidiomorfa; pleocróica, ϒ = verde-acastatanhado ou verde-escuro, β = verde, a = amarelo; com c / \ ϒ =
= — 26°. Apresenta profusas inclusões idiomorfas de apatite e
algumas inclusões idiomorfas de biotite e esfena e alotriomorfas
de nefelina.
Biotite, rara, quando individualizada, mais frequente em
inclusões na horneblenda. É pleocróica entre castanho = ϒ =β
e amarelo-palha = α.
Esfena ocorre em apreciável quantidade. É idiomorfa. Por
vezes mostra-se parcialmente evoluída para ilmenite. Contém
inclusões de apatite, de zircão, de horneblenda e de aegirina-augite.
Há alguma ilmenite primária, mas a maioria formou-se a
partir da esfena.
A nefelina é o mineral branco principal da rocha. É alo
triomorfo. Contém inclusões dos outros minerais da rocha. Por
vezes está alterada para analcima, isotrópica, com alguns aspectos
de caulinização.
Encontra-se muito raramente ortose sódica, alotriomorfa,
idêntica à do sienito nefelínico.
A apatite ocorre em grandes cristais idiomorfos, mostrando
raras inclusões de ilmenite.
A análise química desta rocha é a seguinte:
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Os números da Niggli, que calculámos,

permitem filiar a rocha no magma melteigítico, embora o valor
de fm seja um tanto elevado.
A norma, que também determinámos,

e os parâmetros
situam a rocha na família dos ijolitos.
Os seus parâmetros aproximam-na dos melteigitos, mas estes
são mesocratas.
Contudo classificamos esta rocha como um melteigito horne
blêndico, pois admitimos que a horneblenda tenha derivado da
aegirina-augite por reacção intramagmática. Os numerosos aspec
tos desta passagem, que se observam nas lâminas delgadas da
rocha, atestam o nosso modo de ver.
Esta rocha, que classificamos como melteigito horneblêndico,
é mais escura, mais rica em minerais ferro-magnesianos que o
melteigito horneblêndico de Ice River, na Colúmbia Britânica
(Johannsen, 1938). Além disso, na moda desta, a relação piro
xena/anfíbola é igual a 2,25, e na que estudámos é igual a 0,51.
Coimbra, Dezembro de 1959.
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SUMMARY
FELDSPATHOID ROCKS OF QUICULUNGO
A petrographic study of néphéline sienite and hornblende melteigite
outcropping in a small elevation called the quarry of Quiculungo, at
about 10.7 km NE of Zenza do Itombe (Angola).

RÉSUMÉ
ROCHES A FELDSPATHOIDES DE QUICULUNGO
Étude petrographique de syénite néphélinique et de melteigite hornblendique qui affleurent sur un petit dôme appelé carrière du Quiculungo,
à environ 10,7 km au NE de Zenza do Itombe (Angola).
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