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Na região dos munìcípìos de Itìnga e Araçuaí, no mé

dio Jequitinhonha, Nordeste de Minas Gerais, foram estudados
mai s de uma cen tena de pegmat'i tos d j s tri buídos em uma ãrea de
aproxi madamente 800 Km2 . Trata-se de um di s tri to q ue contém de
pósi tos de cassi teri ta e mi nerai s de Líti o, estes de mai or im
portância econômica,aìém de quantidades subordinadas de tantal j
ta-coìumb'i ta, bem como pedras semi-preciosas.

Reg'ionalmente predominam quartzo-mica xistos, rocal
mente ricos em cordierita, com orientação geral NE-Sl.l com mergu
I hos para Nl,I. Esses x'i stos , atri buídos ao Grupo Macaúbas,foram
i ntrudi dos por pì utons de compos'i ção graníti ca. Datações geo
cronolõgicas, efetuadas pelo método Rb-Sr, indicaram idades em

torno de 650 mi I hões de anos para os xi stos e szO m'i I hões de

an0s para os grani tos. Muscovi tas de doi s pegmatj tos foram dg
tadas peì o método K-Ar, obtendo-se 'i dades de 467 + l B e 490 +

l2 mi I hões de anos.
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mento da granu'!ação que cresce da borda para o centro. Nos com

plexos, as formas mais comuns se aproximam do tipo lenticular,
mostrando i nternamente di st'i nto zoneamento textural e mi neratõgi
co. 0s pegmati tos com espodumêni o, que se apresentam com formas
tabul ares , exi bem es trutura i nterna prati camente homogênea.

0s pegmati tos do ti po si mpl es estão di stri buídos em

toda a ãrea, preferencialmente nas bordas dos maciços graníti cos,
bem como nos xi stos. 0s ti pos complexos estão encai xados nos xis
tos e mostram arranjo zonal ; os pegmatì tos com petaì i ta estão
mai s prõximos dos maci ços de grani to
os portadores de ì epi dol i ta e exibem
de estrutural e mineraìógica.

A ori entação dos pegmati tos 6 di scordante em rel ação
aos xistos encaixantes, tendo-se alojado, poF um processo de in
trusão, dentro de espaços abertos naquel as rochas.

Geneti camente os pegmati tos estão rel aci onados com os
granitos da região que apresentam elevados teores de títio, Cã

sio e Berilio quando comparados com granitos normais da crosta.
Anãlises das relações Rb/K e cs/K em feldspatos potãssicos dos

diferentes pegmatjtos, mostraram um progressivo aumento destas
reìações, sendo os maiores valores encontrados nos feldspatos
dos pegmatitos mais complexos.

Conclue-se que os pegmatitos foram formados, nos prl
meiros estãgios, através de sucessivas cristalizações de fra
ções residuais do magma granitico, com progressivo enriquecimen-
to em titio e, nos estãgios mais tardios, através de processos
metassomãti cos, responsãvei s peì a formação dos pegmati tos mai s

complexos.

-v'l 11-
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l.l.l - Localização, Dimensões e Acesso

CAPÍT{JLO T

I.1 - CARACTERÍSTICAS DA ÃREA ESTUDADA

Este trabal ho foi desenvol vi do na regì ão do médj o

quitinhonha, compreendendo parte dos municíp'ios de Araçuai
Itinga, nordeste do Estado de Minas Gerais.
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Trata-se de um di s tri to conti do na Provinci a Pegmatíti
ca 0riental, conforme definido por PAIVA (1946), distrito este
que responde peì a mai or parte da produção bras i I ei ra de mì nerai s

de Lítio (espodumãnio, petal ita, amb'l 'igonita e lepidoìita). A

cassiterita jã ocupou posição destacada na produção mineral da

regi ão, mas ho je tem 'importãnci a reduzi da.

0s pegmati tos estudados estão concentrados numa faj xa

de aproximadamente 40 km de comprimento e l5 km de ìargura, com

direção geral N-S. 0 d"istrito, deve ter extensão bem maior,
prol ongando-se para Noroeste, poi s são conheci dos pegmati tos I i
ti níf eros nos mun i cíp i os de Sa ì'i nas e Coronel Murta .

A regìão dista da cjdade de São Paulo cerca de 1.300 km
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e o acesso, por via terrestre, pode ser fe'i to através da BR-tl6
onde, na altura do km 847, toma-se a estrada não pavimentada que
segue para 0es te, em d i reção ã c i dade de Araçuai, margeando o

ri o Jequi ti nhonha pe'l o I ado di re j to. Nes ta es trada, cerca de
45 km da BR-116, cruza-se o ribe'i rão Piaui.

0utra alternativa de acesso é a via de Diamantina, MG,

passando pel a ci dade de Couto Magal hães e atravessando parte do
grande "chapadã0", l ocal i zado a Leste da cordi l hei ra do Espi nha

ç0. Por este caminho atinge-se as cidades de virgem da Lapa,Ars
çuai, até o km 847 da BR-.l16. Esta alternativa apresenta o in
conveniente de trãfego em estrada não pavìmentada, numa extensão
de aproximadamente 350 km.

A ci dade de Araçuaí di spõe de

naves de pequeno a médio porte.

1. t.2

No geral o relevo é

pouco el evadas e chapadas, com

el ementos geomorf oì -ogi cos que

tologia subjacente.

Geomorfologia, Rede Hidrográfica, Cl ima e Vegetação

chapadas,
Terciãrio
ti métri ca,

0s nivei s

constituid
por HARTT

feição p'l

0s nívei s de menores al ti tudes, da ordem de 250 metros,
localizam-se nas baixadas formadas peìos depósitos aluvionares
recen tes do ri o Jequi ti nhonha. As di ferenças de cota entre as

chapadas e as p'lanícies aluvionares são medidas em algumas cente
nas de metros.

aeroporto adequado a aero

aci dentado, apresentando serras
notãvel correspondônci a entre os

compõem a paisagem regional e a li

hì psométri cos mai s el evados encontram-se
as de depós i tos sedì mentares , atri buidos
(1870), e que se ressaltam pela s'i tuação
ana e extensa (Foto l.l ).

Pequenas serras e morrotes, com al ti tudes compreendi
das entre os doi s nívei s ci tados, foram escuì pì dos em xi stos e

nas

ao

aI



Foto 1. I - Vlsta
re levo
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da chapada do Piauí. 0s
mais baixo e suavemente

xlstos ocupam o
ondul ado .

Foto 1.2 - o
e

rlo Jequitinhonha
no fundo um maciço

e sua planície
de granlto.

al uvionar



grani tos. Estes apresentam maior destaQUê, com suas formas arre
dondadas características e de fácil reconhecimento, mesmo ã djs
tãncia (Foto 1.2). 0s terrenos dos xistos foram mais rebaixados
pela erosão apresentando relevo suavemente ondulado.

Toda a pa'isagem geomorf o'lógi ca atual é resul tante do

trabal ho eros i vo do ri o Jequi ti nhonha e seus afl uentes. Estes

cursos d'ãgua foram os prospectores naturai s que expuseram o em

basamento de xistos e grani tos, como também os pegmat'i tos al'i
en cai xados .

0 solo formado a partjr dos xistos é em geral argilo-
-arenoso, de cor avermel hada, enquanto que o dos grani Ios 6 pre

domi nantemente arenoso, de cor ci nza amarel ada cl ara. A espessu

ra média do manto de intemperismo é de cinco metros e raramente

ul trapassa dez metros.

A preservação dos m

ças a ação relativamente redu
químico, o que não se deu no

Del Rey, no Sul de Minas Gera

at'inge dezenas de metros de p

Freqllentemente observa-se na parte i nferi or da cobertu
ra de sol o, um nivel de cascal ho de espessura vari ãvel ( desde

centímetros até ma'i s de I m) QU€, I ocalmente, apresenta concen

trações de cassi teri ta economi camente exp'l orãvej s. A espessura

variãvel e o aspecto ondulante destes níveis de cascaìho,sugerem
preenchimento de pequenas depressões no pa'l eorel evo.

A rede hidrogrãf ica da região é cana'l izada para o rio
Jequi ti nhonha, que recebe as ãguas do ri o Araçuaí, na I ocal i dade

denomi nada It'i ra, si tuada a 0este da ãrea pesqui sada. A chapada

do Piauî serve de djvisor de ãguas entre o ribeirão Piaui, 9uê

corre di retamente para o Jequi ti nhonha e o ri bei rão Cal hauzi nho,

que desagua no rio Araçuai, em cuia confluênc'ia s'itua-Se a cida
de de Araçuai.

Na reg'ião encontram-se vãrios pequenos cõrregos de cuI

- 5-
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sos i ntermi tentes , entre os quai s ci tam-se: o corrãgo da Ãgua
Branca, afI uente do ri bei rão Pi auí pel o I ado di rei to; os c6rre
gos Quatís, Barri guda, Taquaral e Tei xei ra que fl uem di retamente
para o Jequi ti nhonha pel o I ado di rei to. Pel a margem esquerda, o

ri o Jequi ti nhonha recebe as ãguas do ri bei rão Geni pôpo, ri bei rão
santana e cõrrego Ang'i cos . Dentre os cursos d'ãgua de segunda
ordem, apeDas o ribeirão Piaui apresenta dimensões considerãveis,
mantendo fluxo mesmo durante os períodos de ìonga esti agem.

A configuração geral da rede de drenagem segue o pa

drão do ti po dendríti co mas , I ocal mente, observam-se trechos on
de as direções dos cursos d'ãgua estão controladas por elementos
estruturais da rocha subjacente.

0 c'l ima regional apresenta
caracterizadas por chuvas e seca. A

de novembro até março ê,
esparsas, com prolongados
mãaia compensada é ¿e z3o

(rBGr, 1958).

A regi ão es tã si tuada na fai xa de trans i ção
domínios morfocl imãticos tipo Cerrado e tipo Caatinga
1e7r ).

-6-

A vegetação mostra ti pos bem di sti ntos e sua di stri bui
ção parece estar controlada não sõ peìa altitude como também pe

I a di sponi bi I j dade de ãgua. Sobre as chapadas predomi na o ti po

arbusti vo associ ado a uma extensa cobertura de gramíneas, carac
terística da vegetação encontrada na região dos cerrados. Acom

panhando as margens dos cursos d'ãgua desenvolve-se o tipo flc
resta galeria, com ãrvores de mãdio a grande porte, mantendo o

verde das folhas durante o ano todo. No declive dos vales a ve
getação é constituida por um emaranhado de arbustos, freqtlente
mente espi nhosos, não fal tando representantes da famíl i a das cac
tãceas , como o mandacarú. Nos periodos de es tì agem es ta vegeta

ção fica reduzida a galhos secos assumindo uma coloração pardl
çenta, com aspecto mui to semel hante ã dom'i nante nas Caati ngas do

no resto do

periodos de

C e a preci pi tação méA'ia anual de 806nrn

duas estações bem defi ni das
primei ra ocorre nos meses

ano , as preci pi tações são
estiagem. A temperatura

entre os

( AB' SABER,



Nordes te Bras i I ei ro.

A derrubada e queima da

I os , certamente foj um i mportan te
regional.

T.2 - TRABALHOS GEOLSGICOS E MINEIROS ANTERIORES.

Desde o sécul o XVI I I expl orava-se cri soberi I o na rs
gi ão de Araçuai, anti ga Cal hau, onde a gema era chamada peì os

garimpeiros de "crisõlita" (LE0NARD0S, 1945); sendo também garim
pados topãzios e águas marinha. Aparentemente,'foram essas pe

dras semi-preciosas que I evaram SPIX & MARTIUS, em lBlB, atã ãs

cabecei ras dos ri bei rões Pi auí e Cal hauzi nho para encontrarem a

rocha matriz. Apesar das poucas evidências obtidas, aqueìes pes

quisadores concluiram guê, "hã mujta poss'ib'i lidade, devido a to
das as cond'ições do local, de que essas belas pedras se originem
nos fi l ões de quartzo do grani to" . Das nascentes do ri bei rão Ca

l hauzi nho puderam descrever "um gran'i to sem camadas, esbranqui ça

do, de granu'l ação grossa, que contém pouca mi ca branca, porém

muita turmalina preta" e observaram que "não raro alterna-se o

gran'i to com um gna'i ss de el ementos consti tu j ntes da mesma espé

ci et'.

HARTT, €m l866, real 'izando es tudos geo'l óg j cos na Pro

vínci a de 14i nas Geraì s , ati ngi u o ri o Jequ'i ti nhonha através do

Araçuai. Na região do ribeirão Calhauz'inho descreveu a presença

de x'istos, guê na margem di rei ta do ri o Araçuai "são si l j cosos

de grã, fina tendo estrutura laminar bem desenvolvida". Descen

do o Araçuai, e peì o Jequi t'i nhonha até vãr'ios qui I õmetros abai xo

da foz do ri bei rão Pi aui, observou a presença constante de mi ca

xi stos. "No Arrai al de Iti nga os mi caxi stos ai nda se mostram

com uma d'i reção N45E, mergul ho verti cai e são atravessados por

vei os de grani to" . Abai xo de I ti nga o pesqui sador observou que

a rocha dominante passa a ser "uma variedade compacta de gnais"..

vegetaçã0, prati cada hã s6cu
fator na degeneração da fl ora

-7-



HARTT também procurou expì i car a ori gem dos depõsi tos
sedimentares que formam as atuais chapadas, SUgerindo QUê,"duran
te o Terciãr'io o planalto do Brasil foj tão submergido que as

ãguas levantaram-se a uma altura de mais de 3.000 pés acima do

seu presente nível e, nas baci as do Jequ'i ti nhonha e Pardo, uma

grande espessura de argì ì as maj s ou menos arenosas , areni tos
etc... foi depositada, enchendo o vale em a'l guns l ugares a uma

al tura de 'l .000 p6s, convertendo-o em uma imensa pìanic'ie, cujo
nivel acima do nível do mar deve ter em mé¿ia 3.000 pés".

Em I 882, C0STA SENA real i zou vì agens de estudos nas

gi ões Norte e Nordes te da Provinci a de M'i nas Gerai s , reuni ndo

f ormações sobre a M j nera'l ogi a e Geol ogi a das baci as do Araçuai
Jequi ti nhonha. No d'i vi sor de ãguas entre o ri o Araçuaí e o

berião Pi aui, o pesqui sador descreveu "gnei ss cortados por vei
ros de pegmatita e quartzo", e nas areias e cascalhos dos cõr
gos, observou a presença de andaluzita, cimophana (crisoberilo
e tri fana (espodumênio) com arestas vi vas. No ribei rão Pi au

estes m'inerajs tornam-se "tão rolados que não conservam mais

nhum traço de crystalljzaçã0", conclu'i ndo que a jazida primãr
destes m'inerais estari a situada naquele local.

M0RAES (1932 ) def i ni ndo a ãrea ocupada pe'l a " Formação"

Macaúbas, no Norte de Mi nas Gera'is, i ncl u j u rochas do méA'io Je

quit'inhonha dentro desta "Formaçã0", guê constitui-se "principal
mente de phyì I oni tos congì omerãti cos com aì gumas camadas associ a

das de quartzitos e raras 'intercalações de calcãreor'. Destacou
que "as camadas congl omerãti cas desta formação const'i tuem o me

l hor crj térj o para a sua i denti fi cação no campo". Segundo o mes

mo autor, as rochas da "Formação" Macaúbas são poì imetamõrfi cas,
sujei tas a meso e epi -metamorfi smo, achando-se em di scordãnci a so

bre a "Séri e" I tacol omi e estrat'i grafi camente abai xo da " Séri e"

Bambuí. 0 autor também defende a orì gem gl aci aì , peì o menos pQ

ra parte dessas roch as.

-8-

ALMEIDA et aL. (1976)
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çoes mi ogeos s i ncl i nai s ,
bas.

rencl as

beriìo,
zita (L

chi I dre
r e71 ).

Como j ã

de precio
turmal i na

TONARDOS,

nita, eosf

Desde o século XVIII até os djas atuais, o trabaìho de
garimpagem tem sido uma atividade constante na região, dirigida
princ'ipalmente para a obtenção de pedras semi-preciosas. Hoje,
as mais abundantes são as turmalinas ê, subordinadamente, topÃ
zio e ãgua-marinha; o crisoberilo õ muito raro. 0 garimpeiro
também extrai or¡tros minerais disponíveis nos pegmatitos da re
gìão tais como, minerais de Lítio, beri'lo, cassiterita e tanta
l'i ta-col umbi ta. ul timamente, para atender a demanda das i ndú:
trias de cerâmica e vìdro, tem havido grande incremento na extra
ção de feldspato.

c

si
s,
l9
0r

compreendendo as

i
d

tado,aregiãoémui
ades mineralógicas,t
espodumênio (FERRAZ,

6), topãzio (SILVA,
tâ, roscherita, mont
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i

rochas do Grupo

t
a

o conheci da pel as ocor
i s como: beri I os, cri sc
I 928) , granada, andal u

939; COUTINH0, t 945 ) ,
omeryta (CASSEDANNE,

Para fins industriais, o berilo foi o primeiro mineral
a ser explorado na região do mun'icípio de salinas, por volta de.l948. Essa atividade ìogo se estendeu até a região dos vales do
Piaui e Genìpapo.

I

g
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Macaú

No ano de I 950, o fazendei ro Avel ar perei ra r QUê expl o
rava berilo na lavra do "Genipapo", encontrou no local denomina
do Fumal, ã direita do mé¿io piauí, um material escuro e muito pe

sador QUê mandado anal isar peìo Sr. Khal i ì Afgouni constatou que
se tratava de cass i teri ta. Na mesma época soube-se tambóm da
exi stênci a de ambl i gonì ta em aì guns pegmati tos do val e do pi auí.

Estes mi nerai s i nteressaram
do Bras i I e Produco ( es ta uma subs i di
tal aram na regi ão por vol ta de 1952,
I hos de pesqui sa e expì otação em esca
ca os corpos de pegmati tos ma j s 'impor

mal", a lavra do "Urubu" e a lavra "G

as Comp

ári a da

iniciand
I a i ndus

tantes e

enerosa"

anh'ias
ORQUIMA

o-se en

tri al .

ram: a

, sendo

Estanífera
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tão
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traba

quel a ãps

ra do "Fu
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me'i ras produtoras de cassi teri ta e a úl t'ima de ambl i goni ta.
Em 1957,GLYC0N DE PAIVA'i dent'i ficou a lepìdolita nas

lavras do "urubu" e "Generosâ", sendo as prìmeiras toneladas des
te mi nõri o exportadas para o Japão em I 959.

0 es podumêni o j ã era conhec'i do dos garimpe'i ros de I on
ga data, QUê o apel j davam pel os nomes de "cambalaxo" ou "crisi
ljta podre", este últjmo em alusão a sua semelhança com o criso
beri I o. somente nos fi ns da década de 60, em decorrêncì a das
necessidades do mercado nacional, teve início a explotação do es
podumônio na lavra da "Cachoejra".

A petal i ta, tão abundante na regi ão, era denomi nada pe
los garimpeiros de "escória branca" e mu'i to confundjda com o

fel dspato. sua 'i denti fi cação correta deu-se nos fi ns dos anos
60, I ogo entrando em produção para fi ns de exportaçã0.

A Companh j a Produco ret'i rou-se da região no ano de 1958

enquanto que a Companhia Estanífera do Brasil manteve suas ativi
dades até 1972, sendo s ucedi da pe 1 a Companh'ia Arq ueana de Mi nã

rios e Meta'i s Ltda., que detém os djrejtos de lavra e pesquisa
na mai or parte das ãreas que compreendem os val es do rj bei rão
Pi auí, rjbei rão Gen'i papo e cõrrego das Tesouras. Esta companhia
possu'i hoje mai s de v'i nte corpos de pegmati to produzi ndo petal i
tâ, espodumênio, ambligonìta, lepidol'i ta, berì'lo, cassjterita e

quantidades reduzjdas de tantal jta-coìumbita, empregando cercade
uma centena de trabal hadores. As I avras são semi -mecani zadas e

aìgumas delas têm desenvolvimento subterrâneo.

0s trabal hos de campo f oram conduz j dos em do'i s nívei s

de observação. 0 prjme'i ro compreendeu o I evantamento geoì õgi co
regi onal , regi s trando-se os ti pos I i toì õgi cos e s uas rel ações ,
estruturas, geomorfologi a, etc., elementos estes necessãr'ios pa

I.3 I"IETODOLOGIA DE TRABALHO



ra a elaboração de uma

fi as aéreas na escal a

to foram si nteti zados
(Figuras 2.1 e 2.2).

0 outro nível de trabalho constou de levantamentos e

es tudos detal hados de 121 corpos de pegmatj tos , que foram mapes

dos com auxilio de teodo'lito, bússola e trena. tsses trabalhos
ti veram o objeti vo de es tabel ecer os el ementos geométri cos dos
pegmatì tos , s uas rel ações com as rochas encai xantes , mi neral ogi a

prìncipaì e acessóri a, texturas e zoneamento i nterno. Dentre os

corpos estudados seleci onamos al guns representativos, que são

apresentados , em forma cartogrãtj ca, no Anexo I . 0s trabal hos

de campo foram inìciados em setembro de 1974 e concluídos em ou

tubro de 1976, lotal i zando I46 d'i as.

base geol õgi ca, apoi ando-se em fotogra
l:40.000. 0s resultados deste levantamen
em forma cartogrãfì ca na escal a I :80.000

0s trabalhos de laboratõr'io consistiram de

quími cas e mi neral óg'i cas, tai s como:

a ) estudos petrogrãf ì cos em secções de'l gadas de ro
chas e minerais com vistas a identifl'cação das fases minera'i s

presentes, texturas e suas rel ações;

-ìt-

b) anãlises químicas de rochas e minerai s, efetuadas
através de fluorescência de Raios-X e absorção atômica. Todas

as amostras analisadas foram previamente britadasr QUârteadas e

puìverizadas atã a granulação inferior a 200 "mesh". Para as

anãl i ses de fl uores cênc'i a de Rai os- X foram usados os padrões i n
ternos: USGS-l^l. L (d'i abãs'io ) , USGS-GSP- I (granodi ori to) , CRPG-

-M'i ca-Fe (bioti ta) e Al r03 (padrão branco) . As amostras anal i
sadas por absorção atômi ca foram atacadas por fl uori zaçã0, usan

do-se mistura de ãcido fluorídrico, ãcido perclõrjco e ãcido ni
trì co;

c) anãl i ses mi neral ógi cas por di fração de

ra melhor identifjcação de aìguns mjnerais;

anãl i ses

d) datações geocronoì õgì cas dos xi stos , gran'i tos

Ra'ios-X, pg

e m'l



cas dos pegma ti tos . 0s

tota I
das pe'lo mãtodo K-Ar.

através do método

Des de a fase i ni ci al dos trabal hos de campo, procurou-
-se obter elementos que perm'i tissem situar os pegmatitos dentro
da evol ução geotõgì ca regional. com o mesmo objetivo buscou-se
apoio em dados quimicos, mineral6gicos e datações geocronolõgi
cas.

0s ì evantamentos detal hados das fei ções geomãtri cas,
mineralõgi cas, quimi cas e texturai s dos pegmati tos, bem como a

distribuição espacia'l dos muitos corpos estudados, permitiram o

estabelecimento de uma classifi cação e um esquema evo'l utivo para
os pegmati tos.

do'i s primei ros foram anal i sados em rocha
Rb-Sr, enquanto que as mi cas foram data

I.4 - OBJETIVOS

Assim, as pesquisas foram dirìgidas
estabel ecer a gênese e evoì ução dos pegmati tos
g'ião de Iti nga-Araçuaí, MG.

-12-

com o objetivo de

I i ti níferos da re



Xi stos e grani tos const'i tuem a I i tol ogi a predomi nante
na região estudada. No Terc'iãrio, essas rochas foram cobertas
por sedi mentos de na tureza conti nental , que ocuparam toda a re

gião da bacia do Médio Jequitjnhonha (HARTT, 1870).

No estabelec'imento da atual rede de drenagem o relevo
foj escul pì do, restando, êfi forma de chapadas, testemunhos dos

sedimentos terc'iãri os. 0 processo erosi vo poss'ibi I i tou, novamen

tê, a exposição dos xistos, granìtos e pegmatjtos.

As Fi guras 2.1 e ?.2 mostram a di stri bui ção das uni da

des I i tolõgì cas aqui ref er j das. De modo gera'ì , oS contatos en

tre essas un'idades podem ser estabelecidos com relativa precisã0,
quer por observações djretas, quer por indicações fornecidas p9

la geomorfo'l ogia, caracteristicas dos so'los, etc.

CAPÍTULO TI

2 - GIr0l.0GIA
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Afloram principalmente nas regìões reba'ixadas,situação
que decorre da sua menor resjstência ã ação dos agentes do intem

peri smo e erosã0.

Apresentam composição bastante s'imp'les e relativamente
homogênea, const'i tuídos essencìalmente de quartzo, b'iotita e se

ricita (muscov'i ta) e, acessoriamente, cordierjta, granada e an

daluzjta. Muitas vezes a quantidade de quartzo é tão elevadaque

o termo quartzo-xistos senia majs aproprìado para designar essas

rochas.

Macroscopi camente a granul ação dos xi stos é f i na ' com

2.), OS XISTOS





FIG.2.2 - MAPA GEOLóGICO DA REGIÃO DO CdRREGO DAS TESOURAS
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textura quase sempre homogãnea, localmente com al ternância de lei
tos mi I imétricos, djferenciados peìa maior concentração de quart
zo ou b'i otita (Foto 2.1). Esta djferencìação confere ã rocha uma

estrutura lamjnar, às vezes com regularidade tal, que ã possi
vel acompanhar o prol ongamento dos f-i nos I ei tos, por mui tos me

tros ' sem i nterrupçã0. Este aspecto é rel ati vamente comum nos
xi s tos que oconrem no va I e do cõrrego das Tesouras .

A cord'ieri ta ocorre s ob a f orma de nóduI os
com dimensões que variam desde mirímetros at6 aìguns c
( Foto 2.2) . Esses nõdul os tendem a formar concentraçõ
para as quais a classificação rnais apropriada seria de
ta-xistos. Em lãmjna delgada, observa-se que esses bl
cordierita possuem contornos irregulares e cresceram
bl ast'i camente engl obando grãos de quartzo e mi ca (Foto
possível que o aspecto macroscõpi co dos xi stos ri cos em

blastos de cord'ieri ta (Foto z.z), leve a conf undir essas
com metacong'l omerados .

Granada e andal uzì ta são mi nerai s escassos nos
e ocorrem também em forma de bìastos, que engl obam grãos
quartzo e mica (Fotos 2.4 e 2.5).

Dentro dos xistos são encontradas lentes de anfibolito
concordantes com a orientação geral e com espessuras que varjam
desde centimetros até al guns metros. São rochas de granul ação mé

-16-

dia, const'i tuidas essencialmente de quartzo e hornb'l enda e, em

secções de'l gadas, mostram sinais de 'i ntensa deformação (Foto
2.6) .

A foì ì ação dos x j stos tem orientação geral NE-Sl^l com
mergul hos para Nl^l. Loca'l mente, desenvol ve-se uma segunda fol j a

ção através de pì anos de cl'ivagem, ao 'l ongo dos qua-is encontra-
-se biotita recristal izada. São planos de cizaìhamento, estre'i
tamente espaçados, que induzem a transposição da foì iação ante
rior (Foto 2.7).

OV

en
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ímetros
I ocai s,
ordi eri
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oiqui'lo
3). E
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No cõrrego das Tesouras, bem como para Leste da cidade
de Araçuai o mergulho da foìiação dos xistos muda para sE, fato

porfi ro
rochas

xi s tos
de



Foto 2.1
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- Xisto
cla de
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com estrutura lamlnar
leitos mais rlcos em

devido a alternan
quartzo ou biotltã.

Foto 2,2 - Porfirobrastos de cordierita desenvorvldos
tro dos xistos.

den



Foto 2.3 - Lãmina delgada
cordierita. Observe-se os
res e a grande quantidade
quartzo e mica (aumento L7
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contornos lrregula
de fnclusões dã
X, nlcois cruzados)

2,4 - Granada
tro dos
1os).

creseendo poiqui
xlstos ( aumento

Iob I as ti camente
2.O X, níco1s

den
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Foto 2.5 - Gråo de andaluzita que
tos englobando quartzo

?,nicois cruzadosJ.

- l9-

cresceu dentro dos xis
e mica (aumento 44 X,

- Lamina deJ.gada de
blenda e quartzo.
clástica (aumento

anfibolito mostrando
Observe-se a textura
17 X, nícois cruzados)
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Foto 2.7 - Desenvolvimento de .Foliaçåo de clivagem nos
xistos, induzindo a transposiçåo da follaçåo
anterior e à formação de dobras de arrasto.

a exi s tãnci a de

Calhauzinho.

reg i ão

em condi

A associação mineral encontrada nos xistos da
estudada, indica que essas rochas foram metamorfjzadas
ções da f ãci es anf i bol i to (t^IINKLER, I967, p. l Zg) .
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Na Tabel a 2,1 são apresentados dados anal iti cos
quimica dos xistos. Considerando-se a constituiç
dessas rochas , pode-se i nferi r que as vari ações

ref erentes aos teores dos el ementos ana'l i sados es
ôs, principalmente, ãs concentrações de mica (bio
). 0nde a composição dos xistos foi favorãvel , q

i'l i dade de Magnés'io, houve cond i ções para e des

cordierita.

a

t
o

jã observado por C0STA

uma I i nha si nc'l i nal nas

Pi aui, os grani tos ocorrem em

val e. 0cupam toda a parte Norte
para Leste, bordejando o rio Je

da cidade de Itinga, onde se unem

2.2 . OS GRANITOS
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forma de maciços que balizam o
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AMOSTRA

JH/25

JH/238

JH/234

JH/268

JH/2OA

JH/222

JH/223

JH/r 95

JH/1220

JH/22

Médi a

JH/50C**

TABELA 2.1 . DADOS ANALITICOS

KzO CaO
ol ollo lo

2,40 0,92

3,79 0 ,76

3,12 1,02

3,70 1 ,20

2,72 I ,l g

2,95 0,72

3,23 0 ,63

3,65 0,64

3,40 0,70

2,50 1 ,20

3,14 0,gg

4,37 0,67

A1 ,Mg,Li ,Be e Cs

de Raios-X

Xenõlito de xisto

Al 203
ol
to

9,92

1 4,45

1 3,36

12,29

1 3,41

15,39

1 5,68

I 5,20

1 4,35

14,35

13,93

Mgo
%

1 ,57

Z,An

2,79

2,53

2,62

3,13

2,85

3,20

2,97

2,36

2,68

DE C0MP0SrÇÃ0 QUIMTCA D0S XTST0S (R0CHA T0TAL)*

Li
ppm

30

40

60

45

60

50

35

45

70

40

47

Be
ppm

l15

?

I

l 15

3

3'5

2

1,5

<l

4

2

Cs

ppm

8

4

l0

l5

l0

l4

9

9

8

7

914

Rb Sr
ppm ppm

82 90

128 71

125 ll I

133 89

124 103

1s? r34

130 77

150 100

154 104

ll5 t8l

**

l g,l 3 1 ,79 1600

analisados atrav6s de

no granito

Sn
ppm

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

Nb Pb

ppm ppm

20 t8

lB ll
25 l5

22 22

266
20 24

22 25

26 20

24 28

25 28

12,5 190

absorção atômìca,

7n
ppm

62

96

100

80

93

lt0

t03

il0

B5

89

92

Cu

ppm

20

16

20

l0

9

8

20

l0

7

lt

l3129

794 35 30 37

demais elementos atravõs de

106 22 l9

9 320

fl uorescônci a

t5

I
N)

I



com o prolongamento do mac'iço que estã a direi ta do
Piauí. No trecho compreendido entre a foz do piauí e a
de It'i nga, os xistos f ormani uma esp6c.ie de grande cunha
dos gran i tos.

Entre o .i bei rão pi aui e a ci dade de Araçuaî
macìço granitico, aparentemente isoìadoo na maior parte
pel os sedimen tos que formam a chapada do pj auî.

Macros copi camen te
de granìto, constituidas de

geral , a textura vari a des de

f i ritico.
Nas partes mai s

nocrj s tai s de mi crocl i na,
plagioclãsio (Fotos 2.8 e

ços de granì to apresentam
nular com granulação mais

ol i goc'lãsìo, quartzo, biot'ita,
contra-se hornb'l enda, apatì ta e

di strj buì ção desses mj nerai s se
f e'itas ao mi c ros cópì o j n di ca ram

e o oligoclãsio entre'15-25% do

são rochas que tem o

fel dspatos, quartzo e

o tìpo equìgranular

-22-

0s granìtos constituem-se princìparmente de mjcroclina,

ri be i rão
ci dade

dentro

afl ora um

coberto

ì nternas dos mac ì ços são comuns os fe
engì obando grãos de bj otj ta, quartzo e

2.9) . Nas partes peri f6ri cas, os maci
uma textura predomi nantemen te equ.i gra
fj na que aqueì a das partes i nteri ones.

Bi oti ta e muscovi ta também apresentam di s trj bui ções va
ri adas. Amos tras col etadas nas partes ma'i s i nternas do maci ços
estão desprovidas de muscovita, e nestas amostras, a b'iotjta cons
t'i tui 5-10% da rocha. A muscovita se faz presente nas bordasdos
maciÇos, em proporções que podem até supìantar as da bjotita.

Em a ì gumas I âmi nas del gadas dos gran'i tos notam-se s i
najs de deformação nos mineraìs, com o desenvolvimento de uma

incìpiente textura cataclãstìca (Foto 2.ì0).
Também afloram alguns dìques de granito que partem dos

maciços e cortam dj scordantemente os xi stos. são corpos com vã

as pecto típi co

mì ca. De modo

até o sub-por

muscovi ta e, acessori amente, en

zi rcã0. Dentro dos macì ços a

faz de modo vari ãvel . Aval i ações
que a microc'l ina varia de 20-35%
total dos mi nera i s da rocha.



Foto 2.8 - Gronito com fenocrlstal
c11na, com inclusöes de
croscoplc€mentB.

-23-

1dlomórfico dE mlcro
blotlta vlsfvefs mã

Foto 2.9 = tåm1ne delgeda moctrcndo um fcnocrlstal de m1
croellne no granlto. 0bcerve=Bc êe ¿nc1ueõcã
de quartzo, blotltc c p1eg1oe1¿åa10. Iaumcnto
2E X, nleoie eru¿sldr:s).



r.ios metros de espessura, QUê podem ser faci lmente acompanhados
por aì gumas centenas de metros, poi s estão I evemente ressal tados
na topografi a, formando uma espéci e de muro natural devi do aos
processos de erosão d'i ferenc jal.

Al6m dos dìques, encontram-se corpos granîtjcos de fot
ma i rreguìar, ocorrendo na borda dos maciços ou mesmo afastados
destes. São corpos com dimensões afl orantes de dezenas a cente
nas de metros, que mostram grandes varìações texturais, desde um

grani to típi co até as texturas pegmatíti cas. 0utra caracterîsti
ca destes corpos õ a grande abundância de turmal jna (afrisita)
que ocorre em forma de aguìhas milimétricas atã cent'imétricas.
Tendo em vista as feìções texturais e mineralõgicas destes cor
POS, que bem podem representar unra s'ituação i ntermed'iãri a entre
os grani tos e pegmati tos pr"opri amente di tos , é consi stente desig
nã-l os como gran'i tos pegmatõi des.

Exami nando-se a Tabel a 2.2, que apresenta dados anal i
ticos da composìção quimica dos gran'itos, notam-se considerãveis
vari ações nos teores dos el ementos quími cos anal i sados, sendo
tai s osci I ações compatívei s com as vari ações rel ati vas de compo
sição mi nera'l , c'itadas anteriormente.

Comparando-se as anãl i ses químì cas dos grani tos da

ãrea estudada com a composìção médja dos granitos da crosta, co
letada por TAYL0R (1964), verifjca-se que aqueles tendem aos
grani tos do t'i po al cal ino, cons'i derando-se as concentrações de

Potãssio e cãlcì0. No que diz respeito aos elementos traços
particularmente lítio, Césio e Berilio - os teores são considera
velmente superiores a média dos gran'i tos, indicando tratar-se de

uma feição geoquimjca caracteristica dos granjtos desta área,aos
quai s estão associ ados pegmat'i tos portadores de mi nerai s de Li ,

Cs e Be.
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A Tabel a

ca de concentrados
grani tos que foram

2.3 apresenta os valores da composição quími
de bj oti ta, separados das mesmas amos tras dos

anal i sados em rocha total . Esses resul tados



AMOSTRA

QUA/r 0

JH/5OA

JH/57 A

JH/218

JH/58

JH/oq

JH/21C

JH/218

JH/21G

Né¿i a

TABELA 2.2 - DAD0S ANALITTC0S DE C0MP0Srç40 qUINtCn

Kzo
ol
lo

3,48

4,47

4,67

3,1 9

4,78

4,.l 0

4,l l

4,46

4,l o

4,15

Ca0
oln

I ,54

0,69

0,57

I,66

0,67

0,62

I ,54

I ,69

I ,38

I,15

Al 203
ol
lo

13,22

17,90

12,84

11 ,76

12,75

13,97

l3 ,60

15,48

l3,60

.l3,89

Mgo
ol
lo

0,44

0,39

0 ,38

0,5.|

0,35

0 ,10

0,36

0 ,38

0,29

0 ,35

Li
ppm

300

400

230

65

200

290

lB0

195

90

216

Be Cs
ppm ppm

12 46

35 58

723
6,5 l0

l'l ,5 30

25 l5

BB
l4 12

l9 20

* Al,Mg,L'i,Be e Cs analisados através de absorção atõmica, demais

4,02 2,21

DOS GRAN ITOS

Sr Sn
ppm ppm

187 <20

57 <20

45 <20

l7] <20

48 <20

'tB <20

199 <20

204 <20

144 <20

Rb
ppm

264

408

4lB

206

353

17.4

202

?35

224

276

Val ores Médi os

14,55 0 ,?6 30

( R0CHA T0TAL ) *

Nb
ppm

53

l5

20

6l

20

40

42

50

78

42

Pb
ppm

32

25

40

37

35

40

44

40

50

3Bl5

para Grani tos

24

7n
ppm

50

70

75

47

65

37

36

45

42

52

Cu
ppm

8

4

5

6

2

2

7

6

3

5

( TAYL0R, I 964 )

]50 285

elementos através

ll9 20

de fl uorescênci a

20 20 40

de Raios-X

l0

I
l\t(¡
I



TABELA 2.3 - DADOS ANALÍTIcos

AI4OSTRA

JH/5OA

JH/21D

JH/21 8D

JH/574

QUA/I O

JH/218

JH/21C

JH/58

Kzo
h

7,55

7 ,30

4,71

7,00

7,78

7,1 0

6,77

6 ,86

Ca0
olb

0,.l0

0,66

0,14

0,.l 3

0,6.|

0,55

0 ,78

o,l0

Al 203
ol
lo

19,36

.l 
3,60

.¡6,00

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

DE C0MP0S r çÃ0 QUf r'rr CR DE

Mgo
ol
to

3,89

5,70

2,32

n.a.

n.a.

n. a.

n.a.

n. a.

n.a. = não analisado

Li
ppm

6.500

2.000

2.700

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

* Al,Mg,Li,Be e Cs analisados atraves

Be
ppm

9'5

3

25

n.a.

n. a.

n. a.

n.a.

n. a.

Cs Rb
ppm ppm

650 2.300

560 1.270

700 1.230

n. a. 2.000

n.a. 1.370

n.a. 1.260

n.a. I .060

n. a. 1 .800

CONCENTRADOS

Sr
ppm

6

20

l3

4

lt
21

24

2

DE BIOTITA

Nb Pb
ppm ppm

.l35 
15

375 25

400 12

125 ?3

240 17

245 32

270 29

ll0 l5

Sn
ppm

73

60

.l80

56

74

64

57

54

de absorção atômica,

DOS GRAN I TOS*

7n Cu
ppm ppm

904 6

458 B

575 26

1.075 l0

445 13

530 60

470 20

1.070 lB

demais elementos através de fl uorescência de Raios-X

!
r9
oì
I



i ndì cam que grande parte dos el ementos traços
tos, estão associ ados ã bi otjta.

Exami nando-se o mapa geol ógi co ( Fi gura 2.1) veri fi ca-
-se a franca di scordânci a entre a orientação geral dos xi stos e

a geometria dos maciços de granì to. 0s I im'i tes entre essas uni
dades I i tol õgi cas se fazem através de contatos bruscos e os gra

nitos tendem a formar corpos arredondados, com feições circula
res bem marcantes em a'l gumas de s uas extremi dades ( Foto 2 .1 1 ) .

Nas bordas do macìço de graníto, localizado ã ¿ireita
do ribeirão Piauí, encontram-se mujtos xenõlitos de xisto, com

di mensões até decjmétri cas, di stribuidos sem orientação preferen
ci al ( Foto 2.12) .

Es te conj unto de evi dênci as i ndi ca que os grani tos de

vem ser de origem magmãtjca e intrusivos nos xistos.

Como i nd'icado na Tabel a 2.1 , as anãl i ses quími cas ef e

tuadas em amos tra do xenõ'l i to de xi s to i nd'i cam val ores consi de

ravelmente maiores que a méd'ia dos xistos, prìncipalmente quan

to aos teores de Lít'i o, Beríl j o e Cãs i o. Como jã ci tado, es tes
el ementos es tão presentes nos grani tos em concentrações bem aci

ma daquel as veri f i cadas na mãdi a dos granj tos da crosta (Tabel a

2.?).

2.3 - RELAçÕES EIITRE XTSTOS E GRANTTOS

contidos nos grani

-27:

As modi fi cações geoquími cas

xisto seriam resultantes da ação dos

en ri q uec'i dos em Li , Be , Rb, Cs , etc.
tos de xi s to.

As vari ações texturai s observadas nos mac'iços graniti
cos sao consl deradas como resul tado do processo de resfri amento

d'i f erencial do magma combi nando-se com uma crescente ati v'idade

observadas no xenól i to de

fl uj dos da fusão magmãti ca-
- que embeberam os fragmen



Foto 2.10 - Lâmina delgada de granito mostrando sinais de
deformação com o desenvolvimento de uma inci
piente textura cataclástica Iaumento 27 X;
nícois cruzados).
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Foto 2.11 - Visåo parcial do maciço de
direita do ribeirão Piauí,
ção-circular bem marcante.
xo e ocupado pelos xistos.

granlto, situado a
mostrando uma fei
0 relevo mais baf



dos fl ui dos magmãti cos que exerceri am grande i nfl uônci a na forma

ção das fases graniti cas pegmatói des. As texturas catacl ãsti cas
observadas nas I ãmi nas del gadas dos grani tos podem refl eti r ten
sões i nternas durante a consol i dação do magma, ou esforços de

senvolvidos durante a intrusão dessas rochas (BARTH, 1962, p..l58,
-r 5e).

Nas Fi guras 2.3 e 2.4 estã0, grafi camente representa
das, as relações K-Rb e Mg-Li, medidas nos xistos e granitos,con
forme os dados das Tabel as ?.1 e 2.2. Pode-se observar nestas
figuras que xistos e granitos mostram feições geoquimicas distin
tas com reì ação ãs concentrações e dj stri bui ções de Rubídi o, Mag

nésio e Litio.
As rel ações Rb- K e Li -Mg aumentam

de diferenciação das rochas ígneas e podem

ces do grau de di ferenci ação (MAS0N, I 966,

E i nteressante observar a grande

Lítio nos granitos estudados, mostrando uma

f rações enrì quec'idas nes tes el ementos .

As datações geocronoì ógi cas obti das nos xi stos e

ni tos , corroboram as rel ações geoì ógi cas aqui propos tas
Capitulo IV).
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Durante

região do va'le do

tos conti nen ta'i s

durante o processo
ser usadas como índi
pp. I 34-l 37).

variação de Rubídio e

tendânci a a formar

A chapada do Piauí é um dos remanescentes daquela ba

cia sendo const'ituída por sedimentos arenosos, com espessura de

vãrias dezenas de metros (Foto 2.13). São sedimentos de granula

ção média a grossa, cjmentados por uma matriz muito fina de cor
c'inza amarelada bem clara.

2.4 - COBERTURA

o Terc j ãrì o, i nstal r:u-se uma amp'la baci a na

Jequ'i ti nhonha, que f oi preenchi da por sed'imen

d'i vers os (HARTT , I 870 ) .

SEDIMENTAR

gra
( v'i de



o
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+

+
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+
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Fis.2.3-ner-1fr K-Rb Nos xtsTos E GRANtTos

+ xtsTos
O GRANITOS

o vALoR uÉoro oe GRANrros (rAYLOR. t964¡

Fo lpø¡l

o o os o

+ xrslos
O cReru¡rr¡

O VALOR MEOIO DE GRANITOS(TAYLOR, 1964)

rp 2æ 300 4æ

Fis.2.4 - RELAçÃO M9- Li NOS XtSTOS E GRANTTOS

tí lpprnl



Þoto 2.'tZ - Xenólitos de xlsto dentro do granito. 0bserve-
-se a lmegularidade no tamanho e dlstribui
çåo dos xenólltos
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Foto 2.13 - Vista parciaJ. da chapada do piauf, no vale do
. córrego das Tesourðs, mostrando a cobertura

sedimentar sobre os xistos.



0bservações mi croscõpi cas revel aram que os

predomi nantemente de quartzo com formas angul osas a

redondadas. Freqllentemente di st'i nguem-se grãos com

gemì nações de fel dspato, al 6m de escassos e pequenos

turmal ina.

g ra0s s ao

pobremente ar

vestígios de

cri stai s de

-32-



0 termo pegmati to comumente -e usado em doi s senti dos

distintos, ora par,a designar o aspecto textural, ora para dar no

me a um corpo de rocha. 0utras vezes ' para mel hor i ndi car uma

composìção mi neralõg'i ca, usam-se as denomi nações: pegmatj to gra

nîtico, pegmatito' granod'ioritìco, pegmat'ito sjenítico, etc.

CAPÎTULO TTI

Neste trabal ho o termo 6 empregado conforme defi n i do

por JAHNS (1955), ou seia, "rochas holocristalinas que apresen

tam , pel o menos em parte, uma granu'l ação mui to grossei ra, tendo

como maiores constitujntes minerais aqueles encontrados t'ipica

3 - 0S PEGI\ÍATITOS

mente em rochas ígneas, mas com a caracterís ti ca de apresentarem

extremas Vari ações texturai S, êSPeci al mente no que Se refere ao

tamanho dos "grã0s " . 0s pegmatj tos aqui estudados são do ti po

graníti co.

-33-

-se em

xante,

As cl ass j fi caçoes

cri téri os de forma, t
compos'ição q uim'i ca e

gênese e modo de dese

os (JAHNS, .l955).
terna,
cri téri

LANDTS ('l 933) f ez a revi são dos conhecimentos, at6 en

tão acumul ados , sobre as ori gens dos pegmat'i tos e propôS uma

ctasslÌtcaçao baseada principalmente na composição mineral. Este

trabalho constitui uma referência obrigatõria a todos que têm es

tudado o assunto e, desde entã0, aquela class'ificação vem sendo

3.1 - CLASSTTTCAçÃO

propostas para os pegmatj tos basei am-

amanho, 'rel ações com a rocha encaì

m'i neralõgica, textura, estrutura in
nvol vimento ou comb'i nações desses



ampl amente utj I i zada. Segundo o referi do autor, os pegmati tos
são agrupados em: pegmatj tos ãci dos , pegmatj tos i ntermedi ãri os e

pegmati tos bãsi cos, em anaì ogi a com as rochas ígneas de composi

ção equì va'l ente.

Cada um

pl es e pegma tì tos
do substitu'i ções
tam subst'i tuições
rais raros.

Atua I men te, os

pregados com referôncia a

mat'i tos (PARK, 1970 ) .

desses grupos subdivi de-se em pegmatitos
compl exos, dependendo de terem, ou nã0,

hi droterma'i s. 0s pegmati tos compl exos

hidrotermajs e neles houve a deposição

bras i I e'i ro em homogeneos e heterogeneos. 0s pri mei ros sendo cor
pos de textura un i forme e des p rov i dos de cri s tai s com d'i mensões

notãve'i s, enquanto os heterogêneos apresentam al to grau de di fe
renciação textural com zoneamento ì nterno dist'intor gFândes cris
tai s nas partes i nteri ores e cont6m m j nera'i s raros.

0s pegmat'i tos de vãr'ios distri tos dos Estados Unidos
foram classjficados por CAMER0N et aL.(1949) em zonados e não zo

nados. 0s pegmatj tos zonados cons i stem de sucessi vas camadas

completas ou nã0, dispostas concentricamente em reìação a um

núcleo interjor. As camadas definem zonas que mostram seqtlências
de assoc'iações mjnerajs bem definjdas, que diferem entre sì quan

to a composìçã0, textura ou ambas. As class'i f icações de JOHNSTON

& CAMER0N são semel hantes , e estão baseadas em crj tér'i os de es

trutura i nterna e mi nera'logi a dos pegmati tos.

J0HNST0N ( 1945 ) cl as s'i f i cou os pegmati tos do nordes te
homogeneos e heterogeneos.

termos s'impì es

m'ineraìogia e
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e complexo são mais em

textura i nterna dos peg

sim

sofri
apresen
de mi ne

GEVE

Africa do Suì,
de uma class'i f
I ogi a, estrutu
mos da class'i f
ao bat6l i to gr

RS

em

j ca

ra

ì ca

aní

(re3
int

ção
'in te

ção
tico

7) class'i
eriores,
que combi

rna e loc
'indicam a

, âo qual

f i co

ma ng

nou

al i z
pos

es t

u os pegmat'i tos de Namaquaì and,
i nai s e exteri ores. Trata-se
cri téri os referentes ã mi nera

a ção dos pegma t i tos . 0s ter
ì ção dos pegmati tos em reì ação

ão assoc'i ados, ou seja, se den



tro, na perì f eri a ou f ora do batól'i to. 0 tamanho e a 'importãn

ci a econômi ca desses corpos aumenta de dentro para fora do batõ
I j to, tendo os pegmatj tos exterj ores sofri do 'i n tens os efei tos de

al teração h'i drotermal e concentrado a maior parte dos minera'is
econom'i camente importantes.

Class'i fic
por HEINRICH (1953)

e por VARLAMOFF (19

central . Essas cl a

pel a di s tri buì ção e

A class'i ficação proposta por FERSMAN (193'l ) estã basea

da em critõr'i os de ori gem e modo de desenvol vimento. Segundo es

te autor, os pegmatitos são produtos da cristalização de uma fu
são residual s'il ìcãtìca, enrìquecida em componentes volãteis (F,
Cl , B, 0H, C0Z etc.), QUê foi destacada das massas magmãticas

durante o processo de sol i di fi caçã0. A formação dos pegmati tos

compreende duas etapas di stj ntas, sendo a primei ra de cri stal i za

ção di reta a parti r da fusão sì I i cãti ca, segui ndo-se a etapa de

substituição parcial. dos mìnera'is iã formados, pela ação dos com

ponentes vol ãtei s QUê, durante o resfri amento, tornam-se al tamen

te enriquec'idos na f usão res'i dual.

As 'i déi as de FERSMAN exerceram grande i nf I uônci a em vã

rios pesquisadores dentre os quaìs pode-se citar, GINZSBURG'

VARLAM0FF e NtDUM0V. A Tabel a 3. I resume comparati vamente, as

cl assi fi cações destes autores.

A cl assjficação adotada neste trabalho estã baseada,

princìpalmente, nas associações m'inerajs encontradas nos muitos
pegmatjtoS que foram estudados. Esse critério foi assumido

apõs a constatação da persistãncia de algumas características mi

neralõgj cas, que jul gamos serem um refl exo das condi ções de for
maçã0, podendo-se uti l'i zã-l as como i nd'icadoras do processo evol u

t j vo dos pegmat'i tos aqui estudados.

Ainda, merece que se ressal te uma importante caracte

açoe

-a
s semelhantes a de GEVERS foram propostas
vãr'ios distritos pegmatiticos do mundo

para os di s tri tos pegmatiti cos da Ãfri ca

icações enfatizam a zonalidade mostrada
jal dos d'iferentes t'ipos de pegmatitos.

60 )
ssif
spac

-35-
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ristìca geoquimica dos pegmatitos da regìã0, qual seja, a notã
vel concentração de títi o, encontrado em todas as formas mi ne

rais mais importantes deste elemento (petalita, espodumênio, lg
p'i dolita e ambììgonita). São mìnerais formac!os sob condições
maj s ou menos dj s ti ntas , tendo-se veri fi cado que os di ferentes
pegmatj tos apresentam um certo grau de espec'i al i zação quanto a

concentração dos mi nerai s de Lítì o, ou se ja, pode-se di st'i ngu'i r
pegmati tos portadores , pFêferenci al mente,de petal'i ta, de espodu

mêni o ou de 1ep'i dol i ta.

Assìm, os pegmatitos da região estudada são classifica
dos em: pegmatitos s'imples e pegmat'itos complexos.

São constituídos essencjalmente de feìdspato (50-70%),
quartzo (20-35%) e muscovita (geralmente menos de 10%); eventual
mente a b'iotita também estã presente e, em alguns corpos, encon

tra-se intercrescimento grãfico de feldspato e quartzo. 0 micro
clin'io õ o feldspato predominante sobre o plagìoclãsio (oìigoclã
sio) sendo que este restri nge-se as partes I aterai s dos corpos.
De modo geral, a granulação varja desde miljmétrica a centimétri
ca havendo, entretanto, maior desenvolvjmento dos crista'i s que

ocupam as partes centrai s dos corpos, onde atì ngem dimensões de

at6 dezenas de centímetros. 0s corpos s.imp'les podem apresentar
notãveis variações texturais mostrando um sìgnjficatjvo aumento

no tamanho dos crìstais da borda para o centro do corpo. Esta

fe'i ção resul ta em um zoneamento i nterno chegando mesmo a forme

ção de um ì nci pi ente núcl eo de quartzo ( Foto 3. I ) .

3.2 - PEGMATITOS SII"IPLES

Nos corpos si mpl es , pode-se di s tì ngui r uma zona com es

pessura de aì guns centimetros, I ocal i zada na regi ão de contato
cOm a encaì xante, onde ocorre mai or concentração de quartzO e

muscovi ta com granul ação mì I r'métri ca.
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Foto 3.1 - Pegmatito simples encaixado no granlto. Note-
-se o zoneamento textural lnterno, mostrando
grandes cristals de feldspato (microclÍneo) e
quartzo na zona central.
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Foto 3.2 - Veios de pegmatitos sfmples encaixados no gra
nito. Observe-se a relação entre os velos iñ
dicando, pelo menos, duas fases de formação.



de berilo e turmalina (afrisita) que

formados com di mensões de mì I imetros
se sempre a turmal i na 6 o acessõri o

gi r concentrações med'i das em val ores
vol ume do corpo.

Aces s ori amente , es ses pegma ti tos podem

Numeri camente, os pegmati tos do t.ipo s

mais abundantes, estando distrjbuídos em toda a

en ca i xados nos xi s tos e gran i tos . 0correm com m

nas partes peri féri cas dos grani tos, formando ve
terl'igados ou mesmo i nterpenetrados (Fotos 3.2 e

tos mostram que ocorreram, pel o menos, duas fases de
pegmatitos.

As f ormas assumi das pe'los
pre ao tipo tabu'lar, com espessuras
atã alguns metros. 0s comprimentos
zenas de metros podendo atingi r até

aparecem em

até ¿l guns

mai s abundante, podendo ati n

percentuai s em rel ação ao

ser portadores
cri stai s bem

ce ntímetros . Qua
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compreendem aqueles corpos que contém quantjdades aprg
ciãveis de minerais acessõrios, notadamente minerais de títio.
0correm sempre encai xados nos xi s tos em pos i ção di scordante com

a orientação dessas rochas.

0s corpos complexos apresentam geralmente um zoneamen
to i nterno bem desenvoì vi do, podendo assumi r formas tabul ares po

r-em, mais comumente, tendem, com maior ou menor aproximação, ãs

formas I enti culares. Suas dimensões são med'i das em até dezenas
de metros na largura e centenas de metros no comprimento. A

ma jor extensão f o'i veri f i cada no pegmat'i to da l avra do "Mei o"com
a proxi madamen te 500 metros .

i mp'l

ãre
aior
ios
3.3

3.3 - PEGMATITOS COMPLEXOS

es

a

pegmatitos simpìes tendem sem

que vari am desde centimetros
geralmente são medi dos em de

a1 gumas centenas de metros.

são os

es tudada,
f req lJênci a

uza dos , 'i n

Es tas fo
orma ção de
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A concentração preferencial de alguns dos minerais de

Litio, êm constante assocìação com outras espãcies mineralõgicas,
bem como a pers ì s tênc'i a de a1 gumas caracterís tj cas texturaj s i n
ternas, justjficam a seguinte classificação para os pegmatjtos
compl exos da reg'i ão es tudada :

a) Pegmat i tos
ta- ( es podum

Pegmati tos
ta-mus cov i t

b)

c)

com m'i croc I ineo- q uartzo-mus cov i ta- peta'l i
ênio)-(alb'i ta).

com mi crocl i na-qua rtzo-espodumênio-al bi -
a.

Pegmati tos com m'i crocl i na-quartzo-al bi ta-muscovi ta-
- I epj dol i ta-ambl i goni ta.

Pegma ti tos com mi croc I j na-q u artzo-mus cov i ta- po I uci -
ta-espodumênio.

d)

3.3.1 0s Pegmat i tos com Microc I ina-Qu artzo-Huscovi ta-Petal i ta-
(Espodumên i o) - (Al b i ta)

A maior característ'ica mineralõgica desses corpos ã a

presença de petal itar QUe geralmente ocorre em quantidades econô
mj cas e I ocal i zada preferenci al mente nas partes centra'i s dos cor
pos. Mostram um zoneamento interno distinto o qual, da borda pg

ra o centro, apresenta as segu'i ntes un'i dades texturai s e mi nera
'lõg i cas :
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a

tuida pri nc

mãxima de 3

bém ocorrem
servação mi

)

i
0

zona da parede, c

palmente de quartz
cm. Plagioclãsjo

nesta zona, sendo

roscõpica;

b) a zona anterior passa gradat'i vamente a um pegmatito
do ti po s'imp'les , com granuì ação centi métri ca, consti tuido de

feldspato (microclíneo), quartzo e muscovita. Esta zona tem al

om granuìação mi l'im-etrica, consti
o e muscovi ta, tendo uma espessura
(oìigoclãsio) e mìcroclineo tam

mel hori denti f i cados através de ob



guns metros de espessura e, a medi da que se aproxjma do centro
do corpo, passa a conter cri staìs de microclineo bem maiores,que
se destacam no meio da massa de pegmatito do tìpo simples;

c) a zona mai s central õ consti tuída princ'ipalmente de
grandes cristajs de microclineo e petalita que podem at'ingir di
mensões de at6 I metro. Nesta zona podem aparecer massas de

quartzo.

A petal i ta conc

centrai s dos corpos mas ,

tender-se pel as zonas I at
"Maxjxe" e "Tesouras" (vi
f i n i da , cons t'i tuída q uas e

ta, em proporções equival
"Meio" e "Chapadinha" ve'i

de maneira a'l go irregular
rai s , conquanto as mai ore
partes centrais, sempre a

e

V

e

d

As re'l ações textura'i s observadas em mui tas f rentes de

desmonte, i ndi cam que a petal i ta estã secci onando ou penetrando
por entre os crjstais de feldspato (Foto 3.4). Não hã jndícios
de que a petal ita tenha substi tuído um mineral anterior, mesmo

quando observada em secções de'lgadas através de mi croscópio.
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Em todos os corpos a petalita aparece em forma de mas

sâs de cor branca com um plano de clivagem bem desenvolvido. Na

l avra do "Maxi xe" pode-se encontrar petal'i ta incolor, transparen
tê, ou com tonal idades de amarel o.
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Nos pegmAti tos das l avras do "Maxi xe" , "Meio" e "Chapa
di nha" encontra-se espodumên'i o de cor verde cl ara, êffi cri stai s

aìongados, com vãrjos decímetros de comprimento e sempre associa
dos ã zona de ocorrênc j a da petal'i ta. Comumente encontram-se mas

sas de quartzo ao redor dos crjsta'i s de espodumôn'io.
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Foto 3.3 - Pegmatito sÍmples encaÍxado no
ve-se as duas fases de inJeção
que eståo superpostas.

- 42-

granito. 0bser
de pegmatito

Foto 3.4 - Veios e boJsóes de petalita (þraneo),penetran
do entre os cristals de feldspato. A foto
abrange uma área de aproximadamente 3 m2, na

lavra das "Tesouras".



estão cortando as massas de fel dspato

Acessori amente, esses corpos contém beri lo de cor azul
esverdeada, turmal i nas ( nas vari edades afni si ta, vende e azul es

curo) e mai s raramente, pequenas p'lacas de tantal i ta-col umbi ta.
Nas lavras do "Maxixe" e "Genìpapo" ocorreu uma fase de aìbit'i
zação, localizada na zona de feldspato e petalìta, onde se encon
tram aì guns bol sões de ambl i gonì ta. Essa al b j t'i zação é de esca
l a reduzi da a moderada. Na l avra do "Genì papo" aparece arseno
pi rì ta e fosfatos de líti o preenchendo fraturas e cav'i dades.

3.3.2 - Pegmatitos Com Microcl íneo-Quartzo-Espodumênio-Al bi ta-
-Muscov i ta

0s pegmati tos cl ass'i fi cados dentro desse grupo mostram
pers'istêncìa nas suas característ'i cas mineralõgicas, texturais e

geométri cas. Apresentam-se em forma de dì ques tabul ares com es

pessuras medj das em metros e comprì mentos que al cançam aì gumas

ce ntenas de metros .

0s corpos mai s ìmportantes estão I ocal'i zados nas mar

gens do ribejrão P'iaui (Fìgura 4.4), mas representantes deste
grupo são tamb6m encontrados no val e do cõrrego das Tesouras e

nas margens do rio Araçuai, na Fazenda Bananal, entre as cidades
de Araçuaí e Itira.

Ao longo de todos os corpos praticamente não ocorrem
vari ações texturai s , exceto nas bordas onde a granul ação dos

crista'i s é fina. A mjneralogia princ'ipal constitu'i -se de micro
clineo, quartzo, espodumênjo, albjta e muscovita. 0 espodumên'io

forma cerca de 20% dos corpos, microclíneo e albita cerca de

40-45%, com predom'inância do prìme'i ro, enquanto que a muscovita
constitui menos de 10%. 0s cristais de feldspato e espodumÊnio
podem ati ng'i r di mensões de até I metro mas o tamanho mãd'i o osci
I a entre l0-20 cm. Entre os vários corpos podem ocorrer vari a

petalita (Foto

- 43-

3.5).
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Mc - Microclíneo Pt-Petolito SP- Espodumênio

Qz - Quortzo Mus -Muscovito

Foto 3.5 - Cristais de espodunrênio que cortam as massas de
talita e microcllneo, na lavra do "lulaxixe".

ø7
pe



ções nos tamanhos médi os dos cri stai s. 0 espodumôni o ocorre em

c¡i stai s al ongados , ãs Vezes tabul ares ' de cor verde cl ara.

As rel ações textura'i s observadas nas frentes de I avra

indicam lìmites muito bem defin'idos entre os cristais de espodu

mânjo e o resto do corpo. Freqllentemente pode-se constatar que

esses crjsta'is estão cortando massas de m'i croclineo (Foto 3.6).8
relativamente comum o'intercrescjmento de espodumênio e quartzo

(Foto 3.7) e, aìgumas vezes, pequenos cri sta js de muscov'i ta p9

dem estar assocì ados ao espodumêni o.

0s pegmati tos desse grupo apresentam uma fase de al bi

t.i zação em escal a moderada. A albi ta freqüentemente substi tui
m-i crocl íneo e espodumâni o ( Foto 3.9 ) , podendo, eventualmente,pre

encher fraturas nestes mi nerai s ( Foto 3.8) .

Ambl i goni ta e beri I o são os acessóri os mai s comuns 'sen
do que este último se apresenta em cristais de cor branca com di

mensões de vãr'i os centîmetros. Quanti dades menores de tantal i ta-

-columbita estão presentes em assoc'iação com a albita. Pequenos

grãos de esfal erj ta e p'i ri ta podem ser encontrados nas bordas

das encai xantes ou mesmo dentro do corpo de pegmati to.
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3.3.3 Pegmati tos Com Mi crocl i na-Al bi ta-Quartzo-Lepidol i ta-Am-

bligonita

Na reg'ião, os melhores representantes deste grupo de

pegmati tos são os corpos das I avras do " urubu" , " Generosa" ,"Alair"

e "Baixã0".

Const.i tuem os corpos mai s evol uídos dentro do processo

pegmatíti co. Nel es são 'i dent'i f i cadas as quatro zonas cl ass'i ca

mente descri tas nos pegmati tos bem desenvol Vi dos ' oU seia: zona

da borda, zona da parede, zona 'i ntermed j ár j a e núcl eo. 0 zonea

mento interno é ¿istinguido da borda para o centro' c0mo segue:



Foto 3.6 - Crlstais de
na lavra da
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espodumênio cortando o mieroclíneo
"Cachoeira".

Foto 3.7 - Ini-ercrescimento de espodumônio e quartzo.



Foto 3.8 - Pequeno veio de albita preenchendo fratura no
espodumônio.
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Foto 3.9 - Lãmina delgada
(preto-cinza)
albita.

de um cristal de espodumênio
parciaLmente substituído peJ.a



a ) na borda encontra-s e uma zona cons ti tuida de quart
zo e muscovi ta, com granuì ação predoml'nantemente mi I imãtr.i ca, .,
pess ura cent'i métri ca e, bem no contato com o xi s to encai xante,de
senvolve-se uma intensa turmalinização (afrisita). Microscopica
mente identificam-se grãos intersticiais de plagioclãsìo (oìigo
clãsio) e microclina;

b ) a zona anteri or passa gradati vamente para um
ti to do ti po s ìmpì es, com granur ação centimétri ca, contendo
cas de muscovita em forma de,,l.ivros',, com dimensões de até
gumas dezenas de centímetros. A espessura desta zona é pouco
perior a um metro;

c) segue-se a zona dos
( mi crocl ineo ) os q ua ì s , a medi da
dem I ugar a massas de al bi ta;

d) nas partes centrai s dos corpos encontram-se massas
de quartzo, geralmente re'i toso, constituindo o núcreo.

Esses pegmat'i tos apresentam elevado grau de a.lbitizg
Çã0, desenvol vida principalmente dentro da zona dos feldspatos,
que avançando a partir do núcleo de quartzo pode chegar atã per
to dos contatos, como acontece no pegmatjto da lavra do,,urubu,,.

Ao redor do núcl eo de quartzo encontram-se grandes mas
sas de lepidolita ìntimamente associada a albita. Em posição se
me'lhante também ocorrem bol sões de ambl.i goni ta.

Esses corpos são os que apresentam a mai s d.i vers i f i cg
da associação mineraìógica que estã quase sempre ìigada à albiti
zação. Encontram-se beri I os nas vari edades azuì , amarel o (he1 ì c
dora) , rõsea (morgani ta) e i ncol or. Local mente, a rubel i ta for
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grandes cri stai s de fel dspato
que se aprox'imam do núc'leo, ce

ma grandes agregados, em forma de rosãrì o o nas partes
cas do núcleo de quartzo. São relat.i vamente comuns as
nas bicolores tendo um núcreo róseo, com inclusões de
ì epi dol i ta ' en vo I vi do por uma capa de turmar i na verde.
nas com qual i dades de gema tem si do encontradas com
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f req tlên ci a.

Na I avra do " urubu" pode-se i denti fi car um zoneamentoquanto a distribuìção das variedades de turmarina. A afrisitaé encontrada na zona da borda, onde parece ter havi do i nfl uência do xisto encaixante. Na zona da parede, comumente asso.i;;;ãs pì acas de muscovi ta, a turmar i na predom.i nante õ de cor verde,enquanto que as variedades rõsea e bicolores estão Iocalizadas
nas partes centrais dos corpos, principalmente nas bordas donúcl eo de quartzo.

A cassi teri ta 6 um acessõrio importante destes pegmati
tos , ocorrendo normar mente em associ ação com a ar bi ta. Da r avrado "urubu", em grande parte jã expl otada, foram extraídas gran
des quantidades de cassiterita, mas hoje a produção é reduzida,
poi s as mai ores concentrações des te mi neral ocorrem nas partes superi ores do pegmati to. como acessõri o menor, encontra-se tanta
I i ta-col umbi ta tambõm associ ada ã al bi ta.

como jã ci tado, ar bi ta i nvade a zona dos fer dspatos(microcìineo) não sendo possível estaberecer contatos precisos
entre estes mi nerai s. 0bservações mi croscõpi cas mostram rel a
ções de substituição do microcrineo peìa arbita (Foto 3.ì0).

Nas zonas i nternas desses pegmati tos aparecem cavi dades, geralmente preenchidas por drusas de quartzo ou creveranditâ, com dimensões de at6 dezenas de centimetros.
A 'repi dor i ta ã o mi nerar de Lîti o mai s i mportante ne:

ses pegmatitos seguìda peìa ambr'igoni ta. 0s boìsões de .repidoìi
ta alcançam dimensões de alguns metros cúbicos, sendo constituí
dos por um agregado de pì acas m.i I jmétri cas, comumente associa¿as
a pequenos grãos de quartzo e albita. 'Nu lavra do ,,Alair,, a le
pì dol i ta também ocorre na forma de grandes pl acas, ðom tamanho
centimétri co. Na lepi dol i ta a cor predomi nante õ rosa cl ara,mas
são tamb-em encontradas va'iedades quase brancas.
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Foto 3.10 - Lâmlna delgada mostrando a substftufçåo
de mlcroclíneo por albita, a partir dosplanos de clivagem e fratura [aumento20 X, nícois c¡.uzados).



3.3.4

Este grupo estã representado por um único corpo, situedo no lado esquerdo do ribeirão pjauí, nas proximidades do povoado de Igreji nha. Em superfíci e tem forma aproximadamente tabular,aflorando numa extensão de aìgumas dezenas de metros com rargura mõ¿ia de 6 metros

Pegmat i to com M i c roc r íneo-Quartzo-por uc i ta-Espodumên i o

Tra ta- s e de um pegma t i to
do, no quaì estão i ndj vi dual i zadas
o centro, a saber:

a) zona da borda, com alguns
consti tuída principalmente de quartzo e

ção de a I guns mi I ímetros ;

b) segue-se a zona da parede, tendo aproximadamente ummetro de largura, com cristais de granuìação centimãtricar corìStituida essenciarmente de ferdspator guô rtzo e muscovita;
c) a zona intermediãri a e ocupada por grandes cristaisde feldspato (microcìíneo) e, na zona mais centrar, pode-se individualízar um núcreo de quartzo maciço de cor branca a 1e;;.r;:'
Este pegmati to apresenta uma caracteristica geoquímicaparticular, em razão do seu alto conteúdo em Ceíior possibili

tando a formação de porucitar QU€ aparece na forma de veios ebolsões com atõ dois metros de ìangura. Neste corpo encontram--se numerosos cristais de espodumênio, alguns com mais de um metro de compri mento, de coloração rosa a branca.
Por uci ta e espodumênìo ocorrem na zona dos grandes cristais de microcríneo, bordejando o núcreo de quartzo (Foto 3.il ):
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do tipo complexo
quatro zonas, da

centímetros
mus cov i ta ,

mais evolui
borda pa ra

de espessuna,
com granul a

A poì uci ta se apresenta com hãbi to maci
a0 quartzo, o que talvez expììque a recente ident
mineraì no pegmatito aqui referido (sA & svIStR0,
servação mi croscõpì ca, a pol ucj ta 6 ísõtropa e en

Ç0, semelhante
i fi cação des te
1976). Sob oÞ

gl oba grãos
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Mc - Microclfneo Qz - 0uortzo

Pol - Polucito SP - EsPodumânio

Foto 3.ll - Associaçåo mlneralóglca
com poluclta.

cm

encontrada no pegmatlto

o
I



corroidos de fel dspato e quartzo (Foto 3. I Z).

0s contatos i rregu'l ares entre pol uc j ta e mi crocl íneo
e as inclusões deste útl imo, sugerem que houve substituição do
fel dspato e a conseql.lente deposição de pol uci ta e espodumânio.
Este apresenta caracteristicas bem distintas do espodumênio en
contrado nos pegmati tos jã descri tos, tendo em vi sta o modo de
ocorrôncia, a cor em tons levemente rõseos e aìgumas feições geo
químìcas que são discutidas no Capítulo V.

Neste pegmati to encontram-Sê, como acessõrj os menores,
pequenos grãos de cassj teri ta e agregados de pl acas mi I imétri cas
de lepidolita.

Na região também ocorrem vãrios corpos cujas caracte
ríst'i cas mineralõgìcas ficam em posição intermediãria entre os
pegmatitos simpìes e compìexos, conforme definidos anteriormente.
são pegmatitos.com mineralogia e textura dos tipos simples mas
contãm quanti dades subordj nadas de petal i ta, êspodumôni o, ambli
gonì ta ou lepidolita, mantendo a preferêncja por um destes mjne
rais.

Pode-se supor que esses corpos sejam tipos compìexos
aflorando em niveis de erosão desfavorãveis ou, o que é mais pro
vãvel, const'ituam situações intermediãrias e pouco desenvolvidas,
dentro do processo de evol ução dos pegmat.i tos.

cas s i teri ta também ocorre em ve ì os de q uartzo q ue têm
espessuras medidas em algumas dezenas de centímetros. Esses veios,
geral mente di scordantes dos x'i stos encai xantes , são encontrados
na região do "Fuma'1", prõximos do granito. A cassiterita desses
vei os ó de cor avermel hada escura, di feri ndo daquel a encontrada
nos pegmatitos que têm cor bem mais escura, quase preta. Na Ta

bel a 3.2 estão i ndi cados os mi nera j s acessõr'i os mai s comuns , em

al guns dos pegmat'i tos es tudados .
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Na Tabela 3. I foram apresentadas, de modo

as cl ass i fi cações de FERSMAN, cINZBURG, VARLAM0FF e
quanto haja correspondênci a entre os vãri os tì pos de

comparati vo,
NtDUM0V. Con

pegmati tos
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Foto 3.12 - Lãmina
bando
mento

delgada de polucita (1sótropa) englo
feldspato (microclíneo) e quartzo (a[
20 X, nÍcois cruzados).



Lavra do
Urubu

Lavra
Generosa

Lavra do
Maxi xe

Lavra da
Chapadi nha

Lavra do
Meio

Lavra das
Tesouras

Lavra da
Cachoei ra

Lavra do
Geni papo

Lavra do
Morundu

Lavra do
Alair

Lavra do
Ba i xão

Lavra do
Bi6

Lavra do
Vl cente

TABELA 3. 2

PETALITA

x

DTSTRIsUIçÃO

ESPODUÌ.IEN I O

XXX

xxx

xxx

xxx

DOS I{INERAIS ACESSOR¡OS NOS

tEP I DOL ¡ TA AI,IBL ¡ GOII I TA

xxr xx

xxr xx

xxx

xx

xxx

PEGI4AT ¡ TOS

8ER T LO

xx

xxx

xxx - quantidades economicamente explorãveis e/ou rnlneralogla
xx - quantidades subordinadas, geraìmente recuperíveis cono

X - quantldades menores.

l,lAIS Il.lP0RlAilTES

CASSITER¡TA

xx

xxx

xxx

DO DI STRITO

TAI{TALITA- TURI4ALINAS
C0tUt48¡TA (coradas)

xxx

xxx xx

xx

xx

1

x

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

i mportante

xx

x

acessória mals

sub-produ to I
('r
Itr
I



cl assi fi cados pel os autores, notam-se aì gumas di ferenças nas as
sociações mineralógicas típìcas que servem de base ãs class.ifi
cações. 0s pegmati tos aqui estudados são comparãve'i s aos seguin
tes tipos das cl ass.i f ì cações daquel es autores:

a) pegmatitos simples: comparãveis aos tipos 3 e

cl assi fi cação de FTRSMAN; ao tìpo 3 de GINSBURG; aos tìpos
de VARLAMOFF e ao tìpo II de NEDUM0V;

b) pegmatitos com petalita: embora não haja indicação
de petal'ita nas classificações da Tabela 3.1, esses pegmatitos
devem corresponder ao t'ipo 4 de GINSBURG, visto que os corpos com

petal'i ta sof reram poucos ef ei tos de substi tuì ção;

c) pegmatitos com espodumôn'io: correspondem com a me-
lhor aproximação ao tìpo IV de NtDUM0V, sendo também comparáveis
aos t'i pos de transi ção de GINSBURG;

d) pegmatitos com'l epidolita: correspondem aos tipos
mai s evo'l uídos, QUê sof reram 'i ntensos efei tos de subst j tui ção
al bj tì zação, sendo comparãvei s ao ti po 7 de vARLAM0FF e aos
posTeSdeGINSBURG;

e) pegmatjtos com poluc'i ta: apnesentam um grau de de

senvolvimento equìvalente aos pegmatitos com'lepìdolita, e com a

característica geoquimìca de terem concentrado Césio, possibili
tando a formação de po'l uc'i ta. são comparãve j s aos tì pos 7 e 8

de GiNSBURG, com um marcante desenvolvimento do estãgio Li-cs.
0s fosf atos de Li-l"ln-Fe e sul f etos encontrados em al

guns dos pegmatì tos estudados ind'i cam que houve desenvol vjmento,
embora reduz'i do, de al gumas das característ j cas das f ases G e H

de FERSMAN.
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3.4

Mapeamentos detaìhados em mais de uma centena de pegma

ti tos mostraram que os corpos, na sua mai ori a, são dj scordantes
em reì ação ãs en ca i xan tes .

RELAçÕES ENTRE OS PEGMATITOS E AS ROCHAS ENCAIXANTES

0s corpos s impl es estão geral mente encai xados
ras, tanto nos grani tos como nos xi stos, mas encontra-se
vei os de pequena possança, concordantes com os pì anos de

ção dos xistos.

Muì tas vezes, as di reções
coi nci dem com as di reções dos pl anos

tes
mina

casos , a reì ação de di scordânc'i a

te em posições sub-verti ca'is a vert'i cai s enquanto que os pl anos
de foììação dos xistos têm menores ângulos de mergulho.

Localmente encontram-se si tuações de concordânc'i a nas
di reções e mergul hos dos pì anos de foì'i ação dos xi stos e pegms

tjtos. Entretanto, a djstãncia de alguns metros dos contatos,os
xistos iã apresentam a orientação reg'i onal". Essas concordânc'i as

I ocai s são devi das as es truturas de fl exura nos xi stos , que bem

no contato com os pegmatìtos mostram superfícies po'l ìdas e es

trias de fricçã0.

os ângul os de mergul ho, po'i s os pegmat j tos estão geral r.i
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Xenõl i tos de xi stos dentro dos pegmati tos são comuns
(Foto 3. l3), com visíveis efeitos de recrjstaìização.

A Figura 3. l, mostra, em forma de di agrama, a dìstri
bui ção de freqlJãnci a das ori entações dos I 2 ì pegmati tos mapeados ,
onde se ressal ta o evi dente controle d'i reci onal dos corpos vi sto
que 60% possuem orjentações compreendidas no'intervalo N40-80E.

dos pegmati tos prati camente
de fo 1 i ação dos xi s tos . Nes

6 veri fi cada quando se exa

em fratu
também,

folia

tos pode

pequenos

ras, que

A rel ação espacia'l ma j s comum entre pegmati tos
ser vi sta, êffi escal a reduzi da, na Foto 3. I 4, QUê

veios pegmatíticos controlados por um sjstema de

forma um ãngu'lo de aproximadamente ?0o com a

e xi s

mos tra
fra tg

di reção



w+-l
tooh

Fig.3.I .DiAGRAMA DE FREQUÊNCIA DAS DiREÇõES DE I2I PEGMATITOS
DA REGtÂo DE IINGA-ARAçuA|, MG
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vra do "Urubu". Observe-se que o xenóllto
tá dlscordante com a orientaçåo do xlsto
calxantg.
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rg
es
en

Foto 3.14 - Velos pegmatÍticos controlados por um siste
ma de fraturas, formando um ãngulo de aproxî
madamente 20o com a foliação dos xistos. 0b-

serve-se também pequenos veios de quartzo dã
brados em conseqllôncia do desenvolvimento dã
foliação.



dos planos de fo'l ìação do xisto encaixante.

Nas adjacênci as dos pegmati tos os xi stos encai xantes

sofreram mod'i fi cações texturaj s , mi neral õgì cas e quími cas. Ma

croscopìcamente observam-se evidônc'i as de recristal'i zaçã0, quer

pelo aumento da granulação (bem visível na biotita), quer peìa

mai or compacj dade das rochas em comparação com os xi stos normai s.

A maj s notãvel modi fi cação mj neraì ógi ca é o aparecimen

to de turmal'i na (afrìsita) em cristais milimétricos at6 cent'imi

tri cos, em forma de agul has , quase sempre perpendi cul areS aos

planos de contato. Localmente, a turmal'inização foi tão jntensa

que transformou os xjstos em "turmal'in'i tos".

As mod'i f icações quîmi cas ocorr j das nos xi stos,prõximos

dos pegmati tos, foram 'i nvesti gadas pel a anãl j se dos el ementos

Rb, Lj, CS, Sn e 7n, comparando-se com os teores médios desses

el ementos nos xi stos que não sofreram i nfl uênc'i a de pegmati tos.

A Fi gura 3.2 , mostra as varj ações noS teores dos el ementos ana

I jsados, em amostras de xisto tomadas a djferentes d'i stãncias dos

contatos com os pegmati tos. Veri fj ca-se, que hã um notãvel au

men to nos teores daquel es el ementos ,que decrescem rapi damente ã

medi da que se af asta dos contatos. A i nf I uênc j a quim'i ca dos peg

mat.itos sobre os xistos enca'i xantes at'inge, no mãxjmo, alguns mg

tros. Também, pode- se veri fi car que o grau da i nft uônci a químì

ca aqu.i referj da tem rel ação com o ti po do pegmatj to aSSoci ado

ã modificaçã0. E maìs intensa na lavra do "Urubu" - o c0rp0

majs complexo - e praticamente inexistente nas adiacênc'ias do

pegmat'i to s'imPl es.
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0s

0s corpos do

tos, enquanto

3.s - DrsrRrBUrçÃO E ZONEAMENTO DOS PEGMATTTOS

¡íegmat.i tos distribuem-se por toda a região estudada.

tì po s ì mpl es ocorrem dentro dos gran i tos e dos xi:
que os do t.i po compl exo estão sempre encai xados
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nos xi stos.

Como jã f oi mos trado, os pegmat j tos comp'lexos concen

tram, pFêferenc'i almente, uma fase mineralógica especifica de Li
ti o ou se ja, pêtal i ta, espodumên'io ou 'lepì dol i ta, f ei ção esta

que servi u de base para a cl assi fì cação aqui adotada.

A Fí gura 3. 3 mostra a I ocal j zação dos pegmati tos com

pìexos que possuem as mais 'importantes m'i neralizações de Litio.
Nesta fìgura verifica-se que hã um zoneamento, definido pela dis

tri buì ção espacì al dos vãrj os corpos com suas mj neral i zações ca

racterísti cas . 0s pegmat i tos ri cos em petal ì ta - os mai s numero

Sos - ocupam pos'i ções bem próx'imas dos mac'i ços de grani to. Aque

les m'ineral'i zados com ìepìdoljta estão mais afaStados dos grani

tos, enquanto que as m'ineral i zações de espodumên'io ocorrem noS

corpos s i tuados em pos ì ção 'i ntermedi ãri a entre os pegmati tos com

petal i ta e os com I eP'i dol i ta.

Conforme serã abordado no Capítul o V, este zoneamento

ã cons'i stente com as condi ções de f ormação dos ci tados m'inerai s

de títio, refletindo o processo de desenvolvimento das minerali
zações.

As rel ações geoì õgi cas e geomorfol õgi cas entre grani tos

e xistos, bem como a djstribuição dos vãrjos tipos de pegmatitos

indicam que deve ter havido consjderãvel erosão no campo dos peg

mati tos. 0s val es dos ri bei rões P'i auí e Gen'ipapo consti tuem

uma espéc'ie de calha cavada sobre os xistos tendo nas bordas os

maci ços de grani to que provavelmente estão I i gados, êffi profundi

dades rel atì vamente rasas, por baì xo dos val es.

Tendo em v j sta a ocorrênci a e d'i stri bui ção dos pegmati

tos da reg'i ão e o f ato de QUê, no mundo todo, a ma'i or j a dos cam

pos pegmatítj cos assoc'i ados a pì utons graníti cos s ì tuam-se nas

-62-

partes api cai s ou

1963), pode-se af
tos da região aqu
'l ução mais comPìe

I ogo acima dos ref eri dos p'l utons (R0UTHIER'

rmar QUê, i ã foram erodi dos mui tos dos pegmati

tratada, pri ncì pal mente aquel es corpos de evo

xa. Como iá f o'i vi s to, os pegmat'i tos mai s com
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plexos são os mais djstantes dos maciços de granìto.

3.6 - COMPARAçÃO COM OUTR.OS DISTRITOS PEGMATÍTTCOS DO MUNDO

Distr itos de pegmati tos litiníferos estão amplamente
espal hados peì os c.i nco conti nentes. Atualmente, a maior parte
da produção mundj al de mi nér'i os de títi o provém dos Estados Uni

dos e da Ãfri ca - Rod6sia e Africa do Sudoeste, KUNASZ (1975).

abundan

terno)
t ua ções
( N0RT0N

Dentre os m'inõri os de Lít'i o, o espodumên j o é o m

tê, ocorrendo em pegmat'i tos homogêneos ( sem zoneamento
e em unj dades zonai s de pegmati tos compl exos; em ambas

o espodumên'io constitu'i cerca de 20-25% do corpo de m

, 1973).

Lepì dol i ta e petal i ta são tambõm ì mportantes mi neraì s

de mì nério. A mica de Lítio ocorre princìpalmente nas partes
centrais dos pegmatitos complexos, assoc'i ada com albita e quar!
ze, enquanto que a petalita é encontrada normalmente nas zonas
i ntermedi ãri as de pegmati tos zonados associ ada com fel dspato,
quartzo e espodumônio. São pouco numerosos os depósitos de

tal'i ta conhecidos no mundo mas, em todos eles, são bastante
nificativas as quant'idades deste min6rio.

Ambl'i goni ta õ um mi ne ral de amp'la di stri bui ção nos

mati tos I i ti níferos . Conquanto apresente os mai s el evados
res de Li20 o seu modo de ocorrêncja, normalmente em bolsões
lativamente pequenos espalhados, reduz sua importãncia como

rio de títio.
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A po'l ucita, êm termos prãticos, é o único minério de

Césio conhecido e ocorre princìpalmente nos pegmati tos compl exos,
em notãvel assoc'i ação com m'i nerajs de Lítio.

Na Tabela 3.3 estão resurnidas a'lgumas das característi
cas mais importantes de vãrjos distritos de pegmatitos l"itinife
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m'i n6



OISTR¡TO

.spoduûcnê brì t.
¡lln. do llortc, usA

IFF¡TTS, I954 r
{sz, l97s).

TAEILA 3.3 . CARACTERTSTICAS OE

II ¡ !IE RALOG ¡ A

lllcrocl I neo-al bi t¡-es-
goduoãnl o-quartzo. Aces

sórlos menores:berl¡0,
t¿ntr I I tà -co I umb i ta , I I

tloflllta, esfalerita,
rp¡tl tà.

Espodumônlo,lepidol I t¡,
berilo,poluci ta e quan-

tldâdes nenores de mo-

I I bdenl ta ,col umbi ta-tån
tallt¡.

l33rc-L¡cornê,0¿ste
lurbec, C¡nadã

lRY,l950 e R0l¿E,1953)
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llumerosos pegnàtl tos em forna de dlques,señ zoneðmênto lnterno,com cspodu-
nõnio reguìðrmente dlstrlbuido,constitulndo cerca de 2O/ do corpo.As di!en
sões dos pegm¿titos variðm desde poucos metros atã quasc I lm de compriren
to c desde centímetros àtõ .l20 netros de ìargura.Estão encàixados ern ¿nfi-
boìltos e xlstos,nargeðndo um pluton quartzo:non¿onítico,datado em 400 ¡l-
ìhões de anos.Constitue o nåior depósito ern produção no ¡runCorcom resêrvas
¡v¿lladas em cêrca de 45 miìhões de tonelàdas de ¡¡inãr{o.

r3tc dê X¡nltob..
adí.
RliY. 197¡ c 1972).

Elpoduninlo, pet¡l I tà,be
rllo,lep.fdol i tð,polucl -
t¡,aobl I goni ta e mi ne-

rals de Ta-Nb.Ho,Sn,Ter
ras Rrras U.Th,Zr.

It¡. Rodãsl¡. Afrlc¡
0PtR,l 964 e KUNASZ,

s).

Espodumênio ocorre tanto en corpos homogâneos,senr zoneanento interno, como

em corpos zonàdos.0s primeiros sa-o os mais importantes contendo de 20 å

25f de espodumônio.tstão reìacionados con rochas plutônlcas de composição

íclda a lnterrnediiria.As maiores concentrações de berilo occrrem nos pegmg

titos que estão encðixados dentro dos P¡utons enquônto qur o espodumãnio é

oals abundante nos corpos situados nas margens plutônicas e nas rochÀi De-

tamõrflcas ådjacentes.

Grànde yâriedade de miner¡llzações ocorrrndo em diferentes tipos de pegaa-

t{tos.tstão encaix¿dos en urna sequância de rochas ¡netavuìcinicas e rîetase-

dimentares,bordejando plutons graníticos e granodioríticos.0s maiores depõ

sitos estão concentràdos em um únjco pegnatlto(T¿nco,Bernick Lake). lrd:a-
se de um corpo lenticular,de zoneåmento conrplexo,con coñpriDento superior
a ì kn, cêrèa de 450 metros de largura e espessura máxina de 84 netros.Con

tãra grandes qu¡ntidades de espodumãnio,Poluclta,lepidolitð,t¿ntalita-coluÍl
bl ta e beri I o.

Todos õsses minerais ocorren eo ur¡ único corpo con comprioento superlor a

1,5 km e largura míxima de 63 metros.Apresenta um zoneanento cooplexo, corn

unidades de concentração de minério bem definidas e dispostas assimetrica-
mente em reìação as pöredes do corpo,EStí encaixado em rochas metarnórficas'

ôssoclado com rochðs graníticas.0àtações geocronoló9icas indicàràm idðde

de 2.650 r¡ilhões de anos.E o maior depóslto de petalita do nundo com reser

vas globa.is de min6rio de Lítio ôvàìiådas em 5,9 nrithões de toneladas com

2,9f de Lia0.

VírloS pegmatitos coít notãveì zoneamento interno.As naiOres concentraçôeS

dos minerðis de Lítio ocorr.em nàs zonas pr6ximas dos centros doS corpos,Po

dendo-se indlvidu¿lizar unidades ricas em petalìt¿ e lepidolita-anbligoni-
tâ,esta última mais centraì.Reservas de lepidolïta são estinadas em I oi-
lhão de toneìadas e as de petallta em 200.000 toneladas.

As r¡lnera'lizaçõeS são encontradaS em um ínico corpo,de fOrna aproxinadanen

te tabular,exposto em algumas centenas de netros no comprimento 'com espes-

sura variando de 3 À 3O metros e encðixado em rochôs anfibolíticas.Estrutu
ra interna com zoneôrrìento complexo podendo-Se individualizar uma zona rica

em Lítio e outrð em césio(polucita),esta última restrltà a nargem do nú-

cleo de quartzo.Datações geocronolõgicas efetuadas por diferentes mãtodos

indicaram idades compreendidas entre ì.650-ì.800 ¡ri lhões de ¡nos.

São algurnas dezenas de corpos zon¡dos,con cxceção dos portàdores de espodu

aõnlO que tem estrutura lnterna homogênea.As dimenSões dog pegmàti tos s¡-o

medidas desde poucos metros at6 algumas de¡enas de metros na largura e oS

malores comprimentos não ultrapassàfn o5 500 metros.Estão enc¡ixados em

quartzo-rnlca ristos e åssociados com granlto dàtado em 520 ¡nilhões de anos;

muscov.ltas dos pegmatitos tãm idades èm torno de 480 mllhões de ðnos.Pet¡-

llta, espodumãnio e ìepidolita distribue¡n-se em diferentes corpos que for-
mðrn un ¿oneamento regionaì onde ¡ petalit¡ estí nos corpos n¿ls prõxlncs

dos granltos e ô ìepidolitå nðqueles môis afôstados. Estes últimos são os

que âpresent¿m zoneâmento lnterno e mineralogia mals compìex¿' As reserY¿5

de pet¡lita são ôyaliadè5 en¡ cercà de 100.000 toneladas.

'lblb,Afrlca do Sudoes-
(R0ERltlG,ì 966 e KUNASZ,

s).

Pct¡¡ ltô,lepi dol i ta,es-
podunenlo,pol uci tð,berl
ì o,eucri pti ta e quanti -
d¡des nenores de cassi -

trrl tà , tà nta I i ta- co I u[t-

blt¡ c nlcrolltð.

Lcpltlolltå,pet¡litô e

quôntldrdes menores de

ambl i goni ta iberi I o ,tan-
tal lt¡-columbit¿. topã-
zlo e apati ta são aces-
sõrlos comuns

Pet¡'l I ta ,es podumên I o ,l e

pldol I ta.pol uci ta,ambl I
gonlta e como ¿cessõ-

rlos ¡¡enores contér¡,cas
3 I tarl tô , co I umb i tô - tan-
t!l I tà.turmaì i nas ver-
des,verrneìhas e fosfå-
tos d¿ iln-Li.

utr¡3k,Hortê da Suãcl¡
Er{sEL, 1952) .

ngr-Arrçuaf ,flordesdc dc

as Gerals, Erasi I

Patùl I tå,espodunenio'l e

pldo! I ta. arnbl igonl ta ,

polucl tô, cassl teri ta,
bcrllo e quàntld¿des me

ñores de tantôì i tð- co-
lu¡rblta,pedr¡s corådð3
c fo3f¡tos de Hn-Li.



roS do mundo, perm'i ti ndo uma vi são comparati va com oS pegmatitos

da regi ão es tudada. A es col ha dos di strj tos que servem ã comPg

ração foi baseada em cri téri os de semeì hança, no todo ou em par

tê, quanto aos t'i pos de mi nera I i zações.

Examinando-se a Tabela 3.3, verificam-se vãrjas seme

ìhanças entre os pegmati tos de Itinga*Araçuai e aqueìes de ou

tras regì ões do mundo, comparando-se as característi caS geol ógi

cas, geoquîmicas e, prìncìpalmente, tìpos de mineralizações.

0s pegmati tos com espodumôni o assemel ham-se ãquel es

encontrados em Pre'issac-Lacorne (Canadã) e Carol j na do Norte (USA),

sobretudo com es tes úl ti mos . As semel hanças ocorrem em nívei s

de textura, estrutuna, mineraìogia e mesmo teores de espodumânio.

Ai nda, o d'i str j to da Carol i na do Norte possue 'importantes mi nere

lizações de cassjterita, o que é mais um ponto de'identjficação.
Entnetanto, fal tam nos di s tri tos de Pre'i ssac-Lacorne e da Carol i

na do Norte os pegmati tos com petal i ta.

Do ponto de v'i s ta geoq uim'i co e mi n er

camente, total seme'l hança com os di stri tos de

Bikita (Rodésia) e Varuträsk (Suõcìa). Entretanto,
tes distrj tos os pegmati tos homogôneos (sem zon

em espodumônì o, como os da Carol j na do Norte. A

-66-

bém são consideravelmente ma'iores nos pegmatitos

ni toba.

tnquanto nos di stri tos de Bi kj ta,Mani toba e Varuträsk
hã uma complexa e variada m'i neralogia reun'ida em corpos únìcos,os
pegmati tos de Itì nga-Araçuaí, i ndi vi dualmente, apresentam mi nera

1ogìa mais simpìes, distrjbuída em diferentes corpos que concen

tram, preferenci almente, um determi nado tìpo de mineral de miné

ri o.

Assìm, os pegmat'i tos aqui estudados apresentam a sìngu

larjdade de reun'i rem, no mesmo distrito, os princìpa'i s tipoS de

miner"aljzações de Lítio e Césì0, distribuídos em diferentes cor
pos. Pode-se dì zer, em senti do comparat'i vo, que o pegmatì to de

aìõgì
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Varutråsk representa uma esPécie
que ocorrem nos pegmati tos aquì

de sín tese das

es tudados.
mineralizações
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Atravãs de m6todos geocrono'lógicos foram datadas re

chas e minerais, com o obiet'i vo de situar no tempo a'lguns dos

mai s s i gni fi cati vos eventos geol 6gi cos que ocorreram na regi ão

estudada, pârti cul armente aS rel ações tempora'i s entre os pegma

titos e as dema'is un'idades l'i tológ'i cas.

Xi stos e granì tos foram datados peì o método Rb-Sr, em

on¿e e oi to amostras respectj varnente. Determi nações pel o m6to

do K-Ar foram efetuadas em muscovitas provenientes dos pegmati

tos da I avra da Cachoei ra e I avra do Max'i xe -

A Fi gura 4.'l i nd j ca a I ocal i zação das amostras data

das, todas elaS coletadas em afloramentos de rocha fresca e pre

vì amente estudadas em secções del gadas. Foram descartadas as

amostras que apresentavam evidências de alteração'intempãrica.

CAPfTULO IV

4 _ GI]OCRONOI,OGIA
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As constantes empregadas nas

Para o cãlculo das idades convencionajs ut'i lìza-se
fõrmul a:

Rb87 = 27,85% do

ÀRb87 = 1,47 x l0

onde,

0s erros experimentai s nas determ'i nações são da ordem

de 2% para as anãlises'individuajs de Rb ou de Sr. Todos os

cãl cul os foram efetuados em computador, sendo consi derados os

erros j ndi vi duai s e cal cul ados os parâmetros que defi nem as I i
nhas isocrônicas.

Para as determinações K-Ar, med'i u-se o Kltot.t¡ por

absorção atômi ca e o Argôni o, apõs ser extraído pe'l a fusão da

amostra em I i nha de vãcuo, f oi med j do nas rel ações i sotóp'i cas

Rr3B/4r36 . Ar40/4.38, uti I i zando-se espectrômetro de massa

(NUCL I DE, model o MSI ) .

Nos cã'l culos para determinação doAr40 (radiogênico) são

consi deradas as contri bu'i ções de outras fontes , uma vez que o

4"40 med'i do pel o espectrômetro é a soma do Ar40 ( radì ogãn'i co)

mai s o 4.40 do "traçador" mai s o 4.40 (atmosféri co) .

As constantes ut'i I jzadas nas determ'inações K-Ar são:

t=fi7*

| = tempo

Ro = razão

Rbltotut 
¡

-ll/uno

determi nações Rb- Sr são:

toll.tn1t

(anos)

in'icial

-7 0-

, sr87 /sr9o - Ro,'6,

de s"B7lSr86

K40 = 0,01.l9% do K

À(total) = 0,530 x

ÀK = 0,585 x l0-10/uno

(total )

-ol0 r



TABELA 4.I

AMOSTRA

. DADOS

JH/21C

QUA/r o

JH/21D

JH/21 G

JH/504

JH/574

JH/58

JH/64

ANALÍTICOS DT

ROCHA

Grani to

Grani to

Grani to

Gran'ito

Grani to

Grani to

Grani to

Grani to

Rb ( total )
ppm

202,?

264,1

2l 3,9

223,9

409,.|

41 8,0

353,2

174,2

DETERMI NAçOES

Sr( total )
ppm

199,5

187 ,0

157,9

144,4

56,9

44,g

47 ,7

17 ,9

Rb/Sr EM R0CHA

*ototTs.tot

TOTAL DE GRANITOS DA REGIÃO

I ,0.|

I,4.|

I,35

.l,54

7 ,17

9 ,30

7,40

9,73

p58275¡8e Sr87/5186

2,94

4,.l0

3,93

4 ,50

2l ,10

27 ,52

2l ,80

28,77

DE ITINGA.ARAçUAI,MG

IDADE CONVENCIONAL
(milhões de anos)

(Ro=0'713t0'002)

498 t 54

516 t 4l

515 t 40

5.l9 t 34

522 t 13

0,7346

0 ,7 442

0,7429

0,7475

0,8756

0,9257

0,8850

0,9270

524 t 12

535 t 13

504 t 12

I\¡
I



TABELA 4.2 -

AMOSTRA

JH/25

JH/208

JH/23A

JH/264

JH/?38

JH/0048

JH/008

JH/01 I

JH/0.l 4

JH/223

JH/222

DADOS ANALÍTICOS

ROCHA

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xi sto

Xisto

Xisto

Rb ( tota'l )
ppm

82,,3

125,4

124,8

179,9

127,9

1 38,2

114,7

l 05,8

I 87,l

1 30,4

l5l ,7

DE DETERMINAçõES Rb/Sr, EM ROCHA TOTAL' DE

Sr(tota'l )
ppm

90,.|

lll,7

1 
.l0,8

ì 18,4

70,7

233,3

237,4

200,0

1 19,4

76,6

134,4

*o 
to t/s rtot

0,9.|

1,12

1,12

I,51

I ,90

0,59

0,48

o,52

I ,56

I ,70

1 ,12

q58775¡86

XI STOS DO GRUPO I4ACAÚBAS, MG

2,65

3,26

3,27

4,41

5,26

l,7l

I ,40

I,53

4,55

4,95

3 r?8

sr8 7 /sr86

0,7398

0,7443

0,7474

0,7541

0 ,7605

0,7297

0,7255

0,7254

0,7520

0 ,7586

0 ,7508

IDADE CONVENCIONAL
(mi lhões de anos )

(Ro= 0,713 t 0'ooz)

684 t 58

650 t 48

7'll t 47

630 t 37

6ll t 3l

658 t 85

604 tlll

548 r 95

580 t 34

624 t 34

780 r 60

I
!
N)

I



0 cã'l cul o da i dade

| = I,887 x lo9

Nas Tabel as 4. I e 4.2 são apresentados os resul tados

das determi naçõeS Rb-Sr, efetuadas em rocha totaì , noS x'i stos
e gran'itos , respectì vamente -

õ desenvol vj do segundo

x ln (l + 9,06 
Ë,

txaminando-se essas tabelas, veri fica-se que as vg

riações na relação Rb (tota1) /Sr (tota'l ) sã0, relativamente
pequenas nos xistos e bem maìs acentuadasnos granitos. Vetili
ca-se também guê, nos x'i stos, aS rel ações i sotõpi cas Rb87/Sr86

apresentam valores regularmente distrìbuídos, enquanto que nos

gran'itos eSSas relações eStão agrupadas em dojs coniuntos de

val ores , cons i deravel mente dj s tanci ados um do outro.

As mì grações e di stri bu'ições geoquím'i cas do Rubídi o

estão estreitamente vinculadas ãs do Potássio (G0LDSCHMIDT,l954).

Comparando-se os dados analíti cos de determi nações Rb-Sr (Tabe

la 4.2) com aqueles de compos'ição química dos granitos (Tabela

2.2) veri f i ca-se que, ãs ma'iores concentrações de Rubídi o cor

responden Valores mais elevados de Potãssio.Aparentemente, aS

concentrações de Es trônci o vari am dj retamente com as do Cãl ci o.

Como jã ass'i nalado, os dados analít'i cos das determi

nações Rb-Sr nos xì stos e grani tos, foram processados Separada

mente e, para cada um dos grupos de rocha foram calculados os

parãmetros das I i nhas j socrôn'i cas. As F'i guras 4.2 e 4.3 apre

sentam, grafj camente, os dadoS anal íti cos e as correSpondentes
'isõcronas.

Em se tratando de um conjunto de amostras cogenãti

LL) ]IE -C 
I-JLi'A,I )O S E DT S CUS S ÕE S
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fórmula:



Fls.4.2 - ISOCRONA DE REFERENCIA DE XISTOS DO
GRUPO MACATJBAS

t .ogt: 40 0.o. llol

Ro tO.?126 t O.OOlt

^ 
:t.4?xO'/ono

t¿3w0 !4.925

j n6;/s,u



", 
ay'sres

Fis.4.3-IS$CRONA DOS GRANITOS DA REGIÃO DE ITINGA-ARAÇUAí, t/¡G

{ r5l9i6m.o.(ll)

Ro " 0,71?6 10,0006

/| :l,47xlO'tt/ono
/

MSWD'O,484

æ/','"
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cas, o valor num'erico associado ã l'inha 'i socrônica pode forne

cer, ao mesmo temPo' a

conjunto e a razão inic'ial SrSt/t.tU (C0RDANI & KAWASHITA,IgTI).

Para os granj tos, cuja natureza magmãti ca foi i ndì cada por vã

ri as evi dêncì as, a época de homogene'i zação i sotópi ca deve coi n

cid'i r com a formação desSaS rochaS ê, asS'im, o valor obtìdo pa

ra a isócrona (519 + 6 milhões de anos) corresponde a jdade dos

grani tos.

Um dos pré-requisi tos para a datação de rochas e mine

rai s pe'l o método Rb-Sr é que as vafiações nas concentrações de

Rubid'io, Estrôncjo e na relação S.87lSr86 seiam, tão somente,de

vi das a des j ntegração do RbBT em S187 . auando es ta condì ção

não 6 sat'i sf ei ta, os va'lores cal cul ados pe'lo m6todo não i ndì cam

a i dade da rocha , maS s'im, o f i nal de um evento que pr0V0cou m0

dif.icações dentro do sistema (FAURE & P0l¡lELL' 1972). Durante o

metamorfi smo, ocorrem mi grações e redi stri buì ções dos el ementos

quím'i cos i ncl ui ndo-se os i sõtopos de Rubîd'i o e Estrônci o '

0s xistos aqu'i datados correspondem a antigos sedimen

tos , regi onal mente metamorf i zados em condì ções do " fãc'i es " anfj

bolito. Assim, o valor de 659 + 40 milhões de anos associado a

j sõcrona da F'igura 4.?, corres ponde ã i dade do metamorf ismo re

g'i onal . Trata-se de uma 'i sõcrona de ref erênci a, vi sto que as

amostras datadas dj stri buem-se em uma ãrea bastante amp'l a, bem

como pe'l a dìspersão rel at'i vamente al ta dos val ores 'i ndi v'i duai s '
jndìcada pelo parãmetro MSWD.

Como iã c j tado, os pegmat'i tos f oram datados pel o m6to

do K-An, êffi muscovì ta. Na Tabel a 4.3 estão resumi dos os dados

analíticos referentes às duas amostras datadas' provenjentes dos

pegmatitoS da lavra da "Cachoe'ira" e da lavra dO "MaXjXe"' 0S

cãlculos efetuados forneceram valores de 467 + l8 e 490 + 12

mj I hões de anos, respecti vamente.

Esses val ores devem ser cons'i derados como 'i dades míni

mas para os pegmat'i tos, v'i sto que a retenção do Argôni o naS mus

6poca de homogenej zação i sotõpi ca no

-7 6-



TABELA 4.3 . DADOS ANALfTICOS DE DETERMINAçOES

MATERIAL DATADO

SPK

%K

LO CAL

Ara0rad. x l0-6
cc/ g STP

% Arao atm.

I DADE
(m'i 'lhões de anos

Pegmatì to da "Lavra da Cachoei ra"

Mus covi ta

3220

7 ,93

167,3

26,27

467 t l8

K-Ar tt''l MI CAS DOS PEGMATITOS

Pegmati to da " Lavra do 14ax j xe"

Muscovi ta

3232

8,02

178,8

6 ,19

490 t 12

I\¡\¡
¡



covi tas somen te ocorre, de manei ra efet'i va, em temperaturas i n

f eri ores a 300o C. Também devem ser adm'i t'idas pequenas perdas

de Argõn.i o durante os trabal hos de preparação das amos tras

(DALRYMPLE & LANPHTRE ' 1969 ).

As perdas de Argôn'i o i nf I uenc'i am sempre no senti do de

i nd'i car val ores menores que a i dade real e ' portanto ' POde-se

adm.i t j r que as 'i dades dos pegmati tos prati camente coi nc jdem com

a doS gran'i tos, sendo esta ì'i gação tempora'l um elemento impor

tante para o estabelecimento das rel ações genéti cas.

F.i nalmente, merece destaque a consi stônci a entre oS

resul tados geocronológì cos obtj dos, com a seqüênc'i a de eventos-

geoìógicos estabelecìdos a partir dos levantamentos de campo'

Aevo.luçãogeoìóg.icadaãreapodeSerresum.idaem:

a ) sedj men tação do GruPo Macaúbas ;

b) f ase pr.inci pal de metamorf i smo regi onal desenvol v'i

do aprox.imadamente hã 650 m'i I hões de anos, sobre

os sedi mentos do GruPo Macaúbas ;

c) j ntrusão e formação dos grani tos com i dades em tor

no de 520 mjlhões de anos;

d)formaçãodospegmatjtoSpratìcamentecontemporã
neos dos grani tos -
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segundo ALMEIDA et aL. (1976) a regìão estudada faz

parte da fai xa de dobramentos Araçuaí, que Se desenvol veu duran

te o C'i clo Brasiliano.

Dentro do contexto geotectõn'i co, os grani tos aquì re

feridos apresentam característi cas pós-tectõnicas, visto que a

distìnção entre "plutons" granítjcos sjn-tectônìcos e põs-tectô

n.icos ã fe'i ta, essenci almente, com ênf ase no grau de concordãn

c.i a ou discordãncia entre a estrutura interna e configuração dos

,,plUtons,,e a geometria e estilo de dobramento daS rochas encaj

xantes (CARMICHAEL et aL', ì974, p' 569)'



5 - GÊNESE E EVOLUçÃO DOS PEGN1ATITOS

CAPÍTULO V
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t'Eaclz Large inLrusiue ma'ss ís usuaLly

aecompaníed by a seríes of Later
clykes. These ¿-'omPLementary dykes haue,

as a ruLe, a compasition sím'úLat to
that of the. preuaiLing roek,but diffet
from it in shouing an enrichment of
eev,tain constitueitts and a reduetíon
of o t.hcrs. They a.re geneneLLy regarded
,'r.s prod.ucts of magmatie differentiatíon
forni.ng residuaL parts of the dominant

magma after its consoLidation has

bequtt't.

LINDGREN, L933



Hã mais de um século a origem dos pegmatítos ã assunto
de d'iscussã0, effi torno do qual numerosos pesqui sadores propuse

ram djversas teorias, envolvendo processos distintos ta'is como,
'i njeçã0, segregação, secreçã0, recri stal i zaçã0, substi tuì ção e

diferentes comb'inações desses processos (JAHNS, 1953, 1955).

Fundamental mente, as vãr'i as teori as podem ser reuni das

em do'i s grandes grupos : teori as magmãti cas e teorj as metamórfi
cas. JAHNS (1955) em excelente trabalho de anãlìse, dist'ingueas
segu'intes categorjas dentro das prìnc'ipais teorìas que tratam da

gênese dos pegmati tos:

5.1 - TEOR]AS SOBRE A ORIGEì,]

I ) Teori as magmáti cas

r)
2)

3)
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magma vi scoso, segregado ou ì njetado
magma al tamente fl uj do, segregado ou ì njetado
i nieção de magma formado por anatexi a ou pal i ngê

nese

II)
4) s ol uções aquosas derj vadas de magmas

Teori as metamórfi cas

r)
2)

3)

recristalização
anatexìs ou pa'l ìngenesis
substituição ou secreção
cos

substjtuição ou secreção
partícul as (di f erenc'i ação

Entretanto, as vãr'i as teori as, conforme des'i gnadas aci

rnâ, mui tas vezes não são suf i ci entes pa ra caracterj zar todas as

i dé'i as que têm s j do propos tas para expl i car a f ormação dos pegma

t'i tos. Hã que se consj derar os processos desenvol v'i dos ao I on

go de toda a hi stõr j a daquel es corpos , quando são adm j t'idas i n

fluênc'ias de fatores que envolvern cond'ições e reações físico-quí
micas da massa pegmatitica, contribuìções das rochas encaixantes.,
etc.

4)

por fluidos não magmãti

atravãs de d'i f usão de

metamórfi ca )



Com base em es tudos fei tos em di ferentes di s trì tos peg

matíti cos do mundo, vãr'i os pesquì sadores propuseram processos

dìstintos para a sua gAnese e evoì uçã0. De acordo com JAHNS

(1955), os processos sugerìdos para a formação dos pegmatitos P9

dem ser resumj dos nas segui ntes categori as pri nci pai s:

I ) Di ferenci ação metamõrfi ca ou metassomatismo de ro

chas hospedeì ras por fl ui dos de ori gem magmãti ca ou rnetamórfi ca.

II) Cri stalização progressiva cie um magma ou

do magmãtico (com ou sem metassomatismo das rochas
e com ou sem reação entre a f ase f I u'ida e os sól'i dos

zados ) ; podendo-se a'ì nda di sti nguì r entre:

a ) s'is tema res tri to com ou sem mudanças pos ter j ores pa

ra um s i s tema abe rto ;

b) sjstema aberto.

III) Subst'i tuiçã0, poF soluções pneumatolit'i cas ou hidro
terma'is, dos minerais de pegmatitos anteriormente formados. A

fonte das soluções poderia estar dentro ou fora do pegmat'i to.

SCHALLER (l 925) com base em estudos fei tos nos pegmati

tos litiníferos dos Estados Unidos, prìncìpalmente os da Califór
ni a, propos que aquel es pegmati toS resul taram de substi tuì ções

(provavelmente hidrotermaì s) de uma rocha anterior desprovida
dos elementos mineralizantes, em oposìção a l'dé'i a de cristaliza
ção ori gì nal a partì r de um magma extraord'i nariamente ri co em

elementos da m'ineral i zação.
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0 mode'ì o proposto por FERSMAN (l931 ) estabel ece que a

formação dos pegmatitos tem início a partir de fusões s'i l'i cãti
cas residuaìs, através de sucessjvas crjstalizaçõeS ê, num estã
g'i o mais tardio, atravõs de processos metassomãt'i cos.

Mai s recentemente, JAHNS & BURNHAM ( I 969) apoì ados em

ìevantamentos de campo e resultados experimenta'is obtjdos em la
boratórjo, pFopuseram um modelo genét'ico e eVolutivo para os peg

mati tos graníti cos . Segundo os autores 'os pegmati tos ígneos de

de um fluj
encai xantes
jã cristali



compos ì ção granit'i ca são formados a parti r de "Fegmati te magma '
as d'i st'inguished by a content of dissolved water that is high

relative to the l'imit of solubìf ity under ex'i st'ing confìn'ing
pressure, can be formed ei ther through part'i aì mel t'ing of crustal

materjals or as rest-ìiquid'i n a cooling igneous body yie'l d'ing

dominantly anhydrous crystall ine phases'r.

A grande mai orj a dos pegmati tos tem uma composì ção si
m j l ar a a'lgumas rochas ígneas cOmuns e, aSs i m sendo, é de Se es

perar que as mesmas questões referentes ã gôneSe daquel as ro

chas, sejam também levantadas para os pegmati tos equ'ivalentes. A

secul ar d'i scussão em torno da orì gem dos grani tos es tende-se aos

pegmati tos graníti cos.

0s dados geocronológi cos obtì dos neste trabal ho j ndi

cam guê, grani tos e pegmatì tos são prati camen te con temporãneos .

Es tandO estas duas rochas aSSoci adas no tempo e no espaço ' a

abordagem dos seus processos formadores pode ser fei ta segundo

uma I j nha de rac'iocîni o coerente, onde aqueì es processos estão
'interligados. Quando no Capítulo II fo'i argumentada e proposta

a orì gem ígnea para oS gran'i tos, iã Se estabel eceu um certo com

promi sso com um model o genét'i co para os pegmati tos.

Fatos geoìõgi cos levantados no terreno mostraram QUê,

tanto os gran'itos corno os pegmati tos têm as mesmas re'l ações eS

trutura'i s com aS rochas adi acen tes - ambos são di scordantes e

contém xenõ'l 'i tos dos x j stos encai xantes - i ndi cando que f oram co

I ocados por um mesmo mecan i smo de i ntrusão . Es te fato , Corrobo

rado pel as datações geocronol ógi cas, permi te uma prìme'i ra concl u

sã0, quaì seja, granìtos e pegmatì tos foram formados após o meta

morf ismo reg'ional que deu orìgem aos xistos.

Como iã fo'i d'i to, a composìção mineralõgica ó essen

5.2 - RELAÇÕES El'lrRE 0S PEGMATTTOS E GRANTTOS
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cjalmente a mesma nos granìtos e pegmatitos' Nestes últimos' a

mineralog'i a acessória -e bem distìnta e notãvei pelas concentra

ções de mjnerais de t-ít'io, Estanho, Berilio e Cósioo encontrada

nos corpos do tipo complexo. Ass'im, admitindo-se que haia lìgg

ções genóti cas entre oS grani tos e os pegmat'i tos, devem Ser en

contradas evi dênc'i as geoquím'i cas que j usti f i quem essas 'l i gações '

Dados geoquími cos obti dos em mui tas rochas graniti cas

cOm mì neral i zaçõeS assocì adas apontam QUê, eSSaS rochaS, apresen

tam concentrações dos el ementos m'i neral'i zantes em val ores consi

deraVelmente maiores que aqueles encontrados em rochas semelhan

tes porém desprov'i das de mi neral'i zações. Essas f ei ções geoquimi

caS podem serv'i r a fins prãticoS no que concerne a Se'l eção de ro

chas potenc.ìalmente favorãveis a mìneralizações (BEUS, 1968'1969)'

Na Un.ião Sovi éti ca, mui tos dos gran'i tos rel ac'i onados

com depõsitos de Estanho, apresentam valores Superiores a l0 ppm

de Sn, enquanto que os grani tos estérei s, quase Sempre ' mOstram

teores inferiores de 5 ppm de Sn. 0s teores de Estanho va¡iam

de 60 a 100 ppm nas bi ot'itas dos gran j tos rel aci onados ãs mi nera

'lizações e, em caSoS excepcionajs, atingem mais de 300 ppm de Sn

( vARLAMOFF, I 969) .

.No Distrito de Preissac-Lamotte-Lacorne, Quebec' 0s

pegmatitos com espodumênio são genet'i camente relacionados comgra

ni tos j ntrusi vos al tamente enri queci dos em títì o (SIR00NIAN et

aL.,.|959). Na Tabela 5.1 são apresentados os teores de títio
encontrados nos grani ios e concentrados de b'i oti ta dos maci ços

de pre.i sSac, Lamotte, Lacorne e Itìnga-Araçuai.
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TABELA 5. 1 -TEORES DE LfTI O EM GRAN ITOS

Local'idade

Prei ssac (l )

Lamotte (1 )

Materi al
anal 'i s ado

Grani to

Bi oti ta

Lacorne

E CONCENTRADOS DE BIOTITA

Número de
amos tras

4

(l )

Grani to

Bi oti ta

Iti nga-Araçuaí (2)

L'i (PPm)

Variação Média
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Grani to

Bi oti ta

I ) Segundo SIR00NIAN et aL',

2) Valores deste trabalho

25 - 180

l4

SegundoSIR00NIANetoL.(1959),ospegmat.itoscomesp0
dumênio da regìão de Quebec são atrìbuídos a um processo de cris

ta li zação fracj onada dos magmas que deram orì gem aos mac'i ços ' es

tandoospegmatjtoSaSsoc.iados,principalmente,comomaciçode
Lacorne.

0s teo res de lít.i o encontrados nos grani tos e concentra

dos de bi oti ta da regì ão de It'ì nga-Araçuaí, são semel hantes a0s

do maciço de Lacorne. cOmo iá mostrado na Tabela 2'2' os grani

tos aqu.i estudados contém quantidades de Lítìo' Berí'l io' Cés'io e

Rubíd.io,bemsuperioreSaosvaloresméd.iosdosgran.itosnormais.

Grani to

Bi oti ta

23 - 325

87

I 530

89 - 390

127

2640

I959

65 - 400

?48

301 0

216

3700



Nos concentrados de biotita dos granitos de Itìnga-Anaçuai (Tabe

I a 2.3) os teores de Estanho são equi val entes aquel es menc'iona

dos por vARLAMOFF ( I 969 ) , para os concen trados de b'i oti ta dos

grani tos rel ac j onados com m j neral'i zações de Estanho '

Nos xistos, os teores dos elementos quimicos acjma ci

tados são ba'i xos , com poucas vari ações ( Tabel a 2' I ) , quando com

parados com os gran'i tos. Conquanto seja vál i do supor que oS

el ementos das m'i neral i zações doS pegmati tos pudessem ter si do re

mobj I i zados dos x'i stos, as fei ções geoquímj cas dessas rochas 
'bem

como SUaS reì ações com aquel es corpos ' Sugerem mu'i to mai s uma

s ì mpl es reì ação esp aci al do que uma contrì bui ção di reta na for

mação dos Pegmati tos -

Tendo em vi sta os dados geo'lõgi cos , 9êOcronol õgi cos e

geoquími cos que foram apresentados, adm'i te-se a exì stônci a de re

1ações gen6tjcas entre os pegmatitos e granìtos da região de

Itjnga-Araçuaî. Também, a loca'l ìzação e distr.i buìção dos dife
rentes tì pos de pegmatj tos em rel ação aos maci ços de granì to,
conf igurando um arran j o em zonas (Fì gura 3..| ) , ã ma'i s uma evi dên

ci a favorãvel ao model o genéti co aqu'i proposto ' Segundo JAHNS

('1 955, p. l06l ) "a magmat'i c source f or pegmat'i te bod'ies that l i e

whol'ly wi thi n ol der country rocks i s strongly ì nd j cated by

systematic zonal relationship with respect to igneous pìutons'r'

A f ormação dos pegmatì tos é mel hor exp'l 'i cada através

da cri stal i zação progressi va de frações destacadas do magma que

orì gi nou os gran'i tos , sem j nf I uênci as s i gn'i f icat'i vas das rochas

encaì xantes . Uma Vez ass um'i do que oS pegmat'i tos provãm do magma

graniti co, torna-Se necessár'i o expì ì car o processo pel o qual o

magma jnìc'i al se d'i ferenciou, possìbilitando a concentração dos

el ementos menores , pri nc'ipalmente o Lítj o, na fase pegmatiti ca '

Aparentemente, a d j f erenc'i ação do magma teve i níci o

desde os prime'i ros estãgì os da cri staj i zação ' como pode ser Vì

sual i zado através das Fi guras 2.3 e ?.4, que mostram a tendênci a

de concentração de Lítio e Rubídio dentro do próprio gran'ito' Em
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rochas granit'i cas d'i ferenc'i adas, tem-se veri f icado um notãvel

enriquec jmento de lít'i o e Rubídi o a medi da que progrj de a di f e

rencìação (SLtPNEV,1958) encontrando-se valores mãxjmos nas ro

chas das zonas apj cais (V0R0NTS0V, 1966). As relações Rb-K e

L.i-Mg aumentam durante a evoìução do magma, podendo ser usadas

como indj ces do grau de di ferenci ação de uma determi nada ro

cha (MASON, I 966, PP. I 34, I 3i ) '

0s trabalhos experimentais de STEWART (1960,1963)trou

xeram grande contri bu'i ção para o entendi mento da formação dos

pegmatitos I i tiníferos. Segundo este autor "the bulk compositions

of a number of I arge zoned and unzoned l'i th'i um-r'i ch pegmati tes

areverysimìlar(si0z=73-TSpercent'4.l203=.l6-lTpercent'
Li20 = 1,2-l,B per ..ñt, Nar0 = 3,3-4:5, per cent' K20 = 2'0'2'7
pe; cent) regardl ess of the k'i nds of I i thi um al umi num s'i I i cates

present. Feldspar is 'i nvariab'ly more abundant than quartz'These

compos.itions l'i e in the reg'i on of minimum melt'i ng temperatures

of the system al b'i te-quartz-spodumene-water and can form a

homogeneous magma at temperatures below 6250 C at 2000 bars'

The mi nj mum res tri cts the Li 20 content that can accumul ate 'i n

magma by f racti onal crystal l'i zat'ion to about 2 per cent,equ'ivalent

to about 25 we'ight per cent spodumene 'i n the rock".
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segundo o model o de sTEl,\|ART,os pri mei ros produtos da

cri stal ì zação do magma seri am const'i tuídos, p¡i nc'ipalmente, de

fel dspato e quartzo, enquanto o Líti o permaneceri a na fusão 'con
centrando-se progressi vamente, até ser ati ng'i do o mín'imo tõrmì

co (mi ni mum me'l tì ng temperatures ) quando então dar-se-'ia a cr.is

tal i zação de s i I'i catos de líti o. Dependendo das condì ções de

pressão e temperatura, cri stal i za-se espodumêni o ou peta'l i ta '
sendo esta ú1t'ima a forma estãvel em temperaturaS mais altaS,Cg

s.3 - EVOLUçÃO Dos PEGMATTTOS



mo mostrado na Fi gura 5. I . Com o resfri amento, pode ocorrer a

transformação de petal i ta em es podumêni o + quartzo, o q ue 6 na

turalmente encontrado no pegmatj to de Tanco, Berni c Lake ' Manì

toba ( CERNY, 1972) .

Trabalhos desenvolvidos por MUNH0Z (1971)' em um

ma sob condi ções hi drotermaì s ' mostraram que a 'lepi dol ita
Vel somente em ba'i xas temperaturas, podendo formar-se a

da reação entre espodumêni o e fel dspato potãssi co em presença de

fl ui do con tendo Fl uor.

Com base em resul tados experimentai s e obserVações de

ocorrôncias naturais, a seqüênc'ia petarita-espodumôn'io-lepidol'i-

tô, pode ser associ ada ã condj ções de temperaturas decreScentes '

0s textos cl ãss'i cos sobre a geoquím'i ca dos el ementos

LDSCHMI DT, 1954, p. 163; RANKAMA & SAHAMA, 
.l950, p. 436 ) ass'i

am a grande dependênci a do Cés i o e Rubíd'io em rel ação ao Pc

sio, visto as similaridades de carga e ra'io iônico (Cs+ =

o + O + - O rÍr:^ ^ã^ r^-r
,67 X; Rb+ = l,4l Á; K+ = 1,33 Ã). 0 Rubídio não forma mìne

próprio, encontrando-se Sempre ìncorporado noS minerais pg

s'ì cos; como o Seu ra'i o ì ôni co é mai or que o do Potãssi o, a re

ão Rb/K cresce com o processo de d'i ferenc'i ação, que 6 mais al

em micas e feldspatos de pegmat'i tos (MAS0N, 1966, p. 134).

(G0

nal
tãs

=l
ral
tãs
I aç
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ta

No

to do C6sio

e micas) Por
sua concentr
po'l uci ta (Ì^¡E

Rubid'i o aume

1960). As r
cos e mi cas

de evoluçã0,
NEVES, I97I;

s'i s te
6 estã
part'i r

s prìmejnos estãgios da crjstalização magmát'i ca, muì

é i ncorporado aos m'i nerai s potáss'i cos (K- f ei dspatos

ém, nas f ases h'i droterma'i s do processo pegmatíti co,

ação pode ser tão al ta que poss i bi I i ta a formação de

DEp0HL, 197?, pp. 55-01). As quant'i dades de cãsio e

ntam com a evol ução do processo pegmatít'i co (GiNZB0URG'

el ações Rb/K e cs/K, medi das em f el dspatos potãss'i

depegmatitos,podemservircomoindjcadoresdograu
como veri f i cado nos pegmati tos de Moçamb'ique (CORREIA

L0PES NUNES, 1973).

Na F.i gura 5.2 são mostradas as rel ações Rb/K e cs/K
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Figura 5.1 - Campos de estabilidade da petalita e do

espodumônio, em funçåo da pressão e tem
peratura (STEWART, l'9631 ' 0 sistema tem

a composieão Lir0.A1Z03. SiO, em presen

ça de vapor. Espodumênio e quartzo säo

estáveis no campo l, a petal-ita no campo

2 e espodumênio, em soLução sólida, no

campo 3. Em condições de equilíbrio, o

resfriamento do campo 2 para o campo I
conduzirá à reação que transforma petali
ta em espodumênio + quartzo, segundo a

reaçåo: LiAlSio0I0 * LiAlSi206 * 2SíO2'

Reação similar pode oeorrer, à temperatu
ra ccnstante, se houver aumento de preã
são sobre a petaLita no campo 2 para o

camPo 1.
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medjdas nos feldspatos potãssicos, dos vãrios tìpos de pegmati
tos da região de Itjnga-Araçuaí, conforme os dados analítjcos
cons tantes na Tabel a 5.2.

Na Figura 5.2 distìnguem-se facilmente do'i s grupos de

fel dspatos potãss'i cos, rìo que concerne aos seus teores de Rubí
dìo e cõsio. 0 primeiro grupo, com teores mais baixos, contõmos
feldspatos dos pegmatìtos do tìpo simples, bem como os provenien
tes dos pegmat'i tos com petal'i ta e com espodumênio. No segundo
grupo, encontram-se os fel dspatos potáss'i cos dos pegmati tos com

ìepidoljta ou po'l ucita, nos qua'i s os teores daqueles elementos
são significat'ivamente mais altos. Examinando-se com mais deta
Ihe os valores numéricos da Tabela 5.?, verìfica-se QUê, no pri
mejro grupo de feldspatos, as relações Rb/K e Cs/K tendem a au

mentar dos pegmati tos s i mpì es até os pegmat'i tos com espodumôni o.

Como jã c'i tado, o a umen to do conteúdo de Rubidi o e Cé

sio nos m'ineraìs dos pegmatitos reflete a evolução do processo
pegmatitico como um todo. Esta feì ção geoquimica, assoc'iada ãs

rel ações texturai s veri f i cadas en tre os vári os mi nera'i s , bem co

mo aspectos de estrutura e distribuìção dos pegmatitos estudados,
permì tem que se estabel eça um esquema evol uti vo para os pegmati
tos da regi ã0, parti cul armente aquel es portadores de mj nerai s de

titi o.
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No Capítul o I I I foram apresentados , de modo mai s des

cr jtivo, as assocì ações minera'i s dos pegmat'itos estudados. Com

base nessas assoc'i ações e, sobretudo, nas rel ações texturai s en

tre aquel es m'i nerai s , as seguj ntes concl usões são perti nentes:

* Todas a
tra'i s d
tãssi co
apresen
pl o, no
da zona
PPm, en
foram m

s
0
S

t

amos tras anal i sad
s pegmat'i tos , poi s
das zonas I atera'i

am teores de Cósio
pegmat'i to da I avra
da parede mos tram
uanto nos feìdspat
di dos Rb = I 3.500

q

e

a

S

s sao proveni entes das zonas cen
foi verificadoque os feldspatos põ
, mesmo dos corpos mai s compl exosl
e Rubídi o bem menores. Por exem
do "Urubu" os feidspatos potãss'i coF
eores de Rb = 3200 ppm e Cs = 120
s potãssi cos da zona i ntermedi ãr'i a
pm e Cs = 800 ppm.

t
0
p



TABELA 5.2
DOS

PEGMATITOS

TEORES DE K, Rb E CS

PEGMATITOS DA REGIAO

SIMPLTS

K (%)

9,13

9,87
.l0,70

l0 ,90

I 0,04

10 ,37
'1 

0 ,04

9,46

9,13

9,29

9,'13

9,75

9,63

9 ,46

9,29
'10,05

9,37
.l0,1 

5

9,46

c0M

PETALITA

Rb ( ppm)

2.550

3.000

3.100

4. 400

4.500

5. 300

3. 100

2.600

2.250

2.700
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NOS FTLDSPATOS POTASS I COS

ITINGA-ARAçUAI

Cs (ppm)

50

130

80

125

120

150

B5

200
'l l5
240

c0M

ES PODUMTN i O

Rb/r
x lO-a

279,3

303,9

289,7

407,4

448,2

5'l I ,'l
309,8

27 4,9

246,4

290,6

438,'l

57 4,3

430,9

845 ,6

570,5

845,8

I .440 ,8

719,2

I .321 ,3

c0M

LEPIDOLITA

Cs/K
x lO-a

5'5

13,2

7,5

ll,6

l'l ,9
14,5

8r5

2] ,l
12,6

25,8

4. 000

5.600

4.150

8.000

5. 300

8. 500

I 3. 500

7. 300

1 2. s00c0M

POLUCITA

.l00

210

100

230

520

200

800

300

1.800

'10,9

21 ,5

l0,4

24,3

55 ,9

l9,g
g5,4

29,5

190,3
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a) os pegmati tos com petal i ta e com espodumên io podem

ser cons i derados como sendo pegmati tos do ti po sì mpl es que ti ve

rarn injeções de fiujdos altamente enrìquecidos em Lítio, pois

aquel es mi nerai s cortam fel dspatos ( Fotos 3.4 e 3.6). Es tes flui
dos cri stal'i zaram-se di retamente cono petalì ta ou como espodumô

nio, em função das condìções de pressão e temperatura (vide Fìgu

ra 5. 1 ) ;

b) a f reqtlente associação espodumênio e quartzo¡ colll

rel ações texturais i ndi cati vas de cri sta ìi zação simul tânea (Fo

to 3.7), sugerem uma cristaìização a partir dos mesmos fluidos
que deram orì gem ã petaì ita, mas em condìções de tenperaturas
mais bai xas , jã den tro do campo de estabilidade do espodumêni o

(Figura 5.1);

c) nos pegmatitos que contém petalita e espodumônio,es

te se apresenta cono se cortasse aquel a (Foto 3.5), sugeri ndo fa
ses de cri stal i zação di sti ntas. Esta s ituação es tã de acordo

com o modelo experimental de STEl^lART (1963) pois, com o abaixa
rnento da tenperatura, a peta 1 i ta é s ucedì da por espodumôni o mais

quartzo;

d) a al bi ti zação, veri fì cada nos pegmati tos com espodu

mênio, ã un fenômeno posterior ã formação deste sìlicato de Lî
ti o, que é cortado (Foto 3.8) e substi tuido (Foto 3.9) pel a albi
ta;

e) a lepidol ita ocorre nos pegmatì tos mai s compì exos,
associ ada ãs zonas de forte al bi ti zação, onde tambõm

tradas as mai ores conce ntra ções de ambl i goni ta. A

desenvol veu-se através de processo metassomãti co,
pri nci palnente os fel dspatos potãs s icos ( Foto 3.10).

f) os pegmaùi tos com pol uci ta s i tuam-se no mesmo nível
de evoìução dos pegmatìtos com lepidolita, tendo por6m uma fei-
ção geoquímica particular, visto o seu grande enrìquecimento em

Cêsio. As relações texturais (Foto 3.i2) sugerem que a formação

da polucita deu-se por substitu'i ção, através de fluido altamente

são encon

at bì ti zação
s ubs ti tui ndo



enriquecido em Césio;

g ) o espodumôni o associ ado ã pol uc'i ta, di

encontrado nos corpos de textura homogênea, pelo mo

cia, associação mineralõgì ca e coloraçã0. Este esp

ter si do formado em condi ções de bai xa concentração
que deprimiu a formação de ìep'i dol ita. Esta h'ipóte

respaldo nos trabalhos de MUN07 (1971) e GINSBURG (

traran a necessi dade de al ta concentração de volãte
mente Fluor, para a formação da ìepidolita;

h) como iã mostrado, os pegmatitos se distribuem em

zonas, que são caracterizadas peìa maior freqtlãncia de um deter
mi nado tipo de pegmat'ito - os que contém petal i ta estão mai s prõ

xi mos dos maci ços de grani to, enquanto que os com ì epi dol i ta eS

tão mais afastados. Este padrão de djstribu'ição 6 compatível com

a origem aquì proposta para os pegmatitos - a partir de frações
residuais do magma granit'i co - vjsto que a petalita se forma em

condições de temperaturas mai s al tas que as da ìepi dol i ta.

As d'istribuições de Rubídio e Cés'io, nos feldspatos po

tãssi cos, confi rmam o esquema evol ut'i vo que pode Ser propos to a

parti r de uma integração dos dados textura'i s, estruturai s e de

distribuição dos vãrios tipos de pegmatitos.

0s corpos que foram denom'i nados de grani tos pegmatõi

des representam a transi ção entre oS grani tos e pegmati tos pr9

prìamente dìtos. Esta sìtuação estã de acordo com o modelo genã

tico e evolutivo proposto por JAHNS & BURNHAM (.l969) para os peg

mati tos graníti cos. Segundo es tes autores , a pri mei ra etapa da

evolução do magma pegmatitico seria "crystall ization from hydrous

siìicate melt, yj€ld'ing anhydrous solid phases with or without
0H-beari ng phases. The product i s characteri zed by norma'l

phaneriti c textures that general ìy are coarse grai ned. It has

been termed pegmatite ìn some occurrences, and granite in others".
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formação dos pegmati tos complexos, noS quai s ocorreu a depos'i ção

dos minerais de metaìs raros' particuìarmente os de Lítio. Na

Fìgura 5.3, resume-se a paragênese dos minerajs de títio e C6s'io

nos pegmati tos da regi ão de Iti nga-Araçuaí.
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FIG. A.4 - MAPA DOS PEGMATITOS DA LAVRA .CACHOEIRA"
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Foto 4.1 - Vlsta parcial da lavra
o Lado t.J do pegmatito e
xisto encai.xante

A7

do "ftlaxixE" rmostrando
seu contato com o

Fotc.¡ A.2 - Vista frontal
ttCachoeira", na

al'L a u1

cle um dos corpos da lavra da
margem dinelta do ribeiråo



Foto 4.3 - Vista parcial da
te da extremidade
o corpo mostra o
lapa

A8

lavra do "Urubú" mostrando par
SW do pegmatito. Nesta secçåõ

xisto encaixante na capa e na
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