
O Planalto de Poços de Caldas e as Rochas de Natureza Alcalina 

 

 A geomorfologia do planalto poços-caldense é caracterizada por uma caldeira 

vulcânica de formato circular, com 800 km
2
 de área. Formada por rochas ígneas de filiação 

alcalina, ou seja, rochas ricas em K, Na, Ca e Mg combinados com o Alumínio e o Silício, 

todos na forma de óxidos e hidróxidos, deram origem a dois importantes minerais: o 

feldspato e a nefelina, dentre outros de menor presença na matriz rochosa. 

 

 Tipos de rocha de mesma composição mineralógica, ou de composição semelhante, 

se distribuem pelas colinas interioranas do planalto e ao longo do anel periférico que 

delimita a caldeira e a separa das rochas encaixantes mais antigas. 

 

 O cenário atual do planalto mostra rochas intemperizadas intercaladas com rochas 

sãs. A diversidade de rochas de mesma origem foi responsável, ao longo do tempo 

geológico, pela formação de inúmeros e importantes minérios para o país. Dentre eles, 

destaca-se a bauxita: o mais importante minério de alumínio disponível na crosta terrestre. 

 

 Johanssen (1931/38) classifica as rochas ígneas utilizando critérios texturais. Assim, 

as efusivas e/ou extrusivas, são as que primeiro atingiram a superfície da terra e se 

resfriaram rapidamente. Apresentam textura fina – afanitica - ou sacaroidal. Dentre elas 

destacam-se os fonolitos e os tinguaitos. As que se formaram em profundidade são 

denominadas de intrusivas e tiveram tempo maior para se cristalizarem. Apresentam textura 

grosseira, com cristais individualizados e são denominadas de foiaitos. 

 

A presença de grandes massas rochosas de textura fina e/ou sacaroidal, ainda sãs, 

levou, inicialmente a Curimbaba a caracterizar química e mineralogicamente estas rochas 

utilizando as técnicas mais modernas disponíveis no mercado.  

 

 A presença de macro e micronutrientes até então pouco citados nos meios 

acadêmicos, levou a empresa a realizar testes de laboratório e de campo com as rochas de 

granulação fina, exatamente aquelas que apresentam maiores afloramentos, maiores 

reservas e de mais simples desmonte. O objetivo dos estudos desenvolvidos, 



fundamentados na presença anômala de K e Na, além de importantes micronutrientes tinha 

como meta suprir um dos setores em que o Brasil é por demais carente - o dos fertilizantes 

ecologicamente corretos trazendo benefícios aos frutos de diversas culturas e ao solo 

brasileiro de determinadas regiões, normalmente pobres devido à acidez com que se 

apresentam. 

 

O prosseguimento dos estudos das rochas fonoliticas do Planalto Alcalino coube à 

Yoorin/Curimbaba, aprimorando os testes agronômicos de campo em culturas de café, soja, 

laranja e outras não menos importante para o país a para a sua autossuficiência. Os 

resultados alcançados com a aplicação do fonolito como fonte alternativa de Potássio para a 

agricultura, ao nível nacional motivou a Yoorin/Curimbaba a lançar o Ekosil®, um produto 

que apresenta em sua composição mineralógica de 70-75% de feldspatos e de 20-25% de 

feldspatóides (nefelina), este último caracterizado pela insaturação em silício (cristais mal 

formados) dado ao rápido resfriamento do magma em contato com a superfície terrestre. 

Essa característica é uma das responsáveis, juntamente com granulometria fina, pela 

velocidade de solubilização dos nutrientes presentes na rocha. Venha conhecer o mais 

diferenciado fertilizante potássico do mercado.  
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