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Tema: Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres. 

Sub –Tema: Rochas Magmáticas. 

Conteúdo: Diferenciação Magmática. 
 

Séries de Bowen e diferenciação gravítica – actualização crítica 
 
A série contínua e a série descontínua de reacções apresentadas sob o nome genérico de séries de reacção de 

Bowen aparecem em todos os livros de petrologia e em grande parte dos de Geologia escritos a partir de 1928. 

 

“… A primeira observação a fazer é que mesmo Bowen nunca pretendeu dar um carácter universal à sua 

proposta. Alguns minerais, cuja sequência de formação é descrita de forma tão precisa, só se verificam em 

basaltos toleíticos. Por outro lado, em regiões de basaltos alcalinos, os petrólogos raras vezes (ou nunca) 

observam minerais como a biotite. Em segundo lugar (talvez devido ao uso do termo “reacção”), interpreta-se 

erradamente que cada mineral da série descontínua é destruído para que o seguinte apareça. Se fosse assim, 

nenhum basalto teria piroxenas que, pelo contrário, são os minerais mais frequentes nessas rochas. Cada mineral 

em geral junta-se aos anteriores, às vezes formando depósitos sobre o cristal anterior da série, mas em geral 

constitui cristais separados. 

 

A outra discussão actual sobre a diferenciação é se a acumulação gravitacional de cristais no fundo da câmara 

magmática está de acordo com as observações. Em primeiro lugar, a grande viscosidade do magma impediria a 

deposição dos cristais mais pequenos do que 5 mm, o que não coincide com o observado. Em alguns níveis 

coexistem minerais de dimensões e densidades muito diversas e que deveriam estar separados uns dos outros. 

 

Por fim, em alguns níveis os cristais, em teoria acumulados gravitacionalmente, encontram-se (em aparente 

desafio da força da gravidade) no tecto da câmara magmática e hoje podem ser observados. As ideias mais 

recentes sobre este tema propõem que muitos minerais não se depositam no fundo, e que alguns outros podem 

ser levados até ao fundo da câmara magmática por correntes turbulentas de magma, semelhantes às correntes de 

turbidez das bacias oceânicas.” 
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