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Ali ufrf ,l;id .4, LlLoc:Lraci¡ir^llL-c1,,, ,_lu,:: úJ, J.,Jì LiíJt tri/ {.;iJr,i.,i,

PÈ,ìi¡lirL'i h¡c,r Berr lË{ncl ia, enquadram-se ern serlu*nciae du

IrFc,NetozLr ico, fja leezb ¡ co e Cenozb icc,.

Q ProLero:b ico, dev ido a fa l t a de clados Et- ücronrl lug icol,
chaaarernoE de Ind iv ico, ÊEìrh representado For gnil iEsÉ8,

migmalit,r-r;, È ä I c i o - s i 1 i c È t i c a s , anFil¡alito;, neta*ullrarnaf icas e

maLarcÞ¿eo. Todas e¡ta sequËnc ia aflo¡a d ncroeEte clo canpc

peç1na L'i t ico.

Os Iilôtipou,, gnaisses e nignr.it ito¡ s.Jo dam¡niìnteE nqsLa

un idade e por me lo de contatos brusco,r estto enca ixadc¡ oe_

atrl'ìhalito:, meLa-ultramÈf icas e metaba,:itos. Os anfiboljtos,
¡ob a f orina de 1ente5, dispersoe pËr toda a porçiJo oeete e norLe,

e, a¡s¡:c i¿rdoi a e,:les pequeßÕs corpos de met¡-u_lIr¿nàf ica.., e

ne1,¡bas i Lr:,:.

llo Per'l odo Carnbr iairo, loran agrupi+das as rochas gran,r b icae

sob ¡ delroninaça<: de Complexo Grtn'i iico Quixacl;i-Quixeranobin. São

rrjChas distribu"i dns nã região lesle cl¿ Ìtrea, LrnclË af Ioram

granitos e a centl"o-leste o,s granocl io)"¡.t,o.5. Såo corpÕ¡ inhrusivr:s
rios gna ioses do embasamento, ex ib inclo conlato, normalmente cle

cunho tectúnico, en decorrëncia das grandei zona: de

ciealhamefil,l¡ düctil cle Senaclor ponpeu Ê quixeramobin.

O üampa PegmaL-i tico de Ber¡lai:.¡ia â represenhado, É¡n sua

grande parte por rÐchas meLanrûrf icas, resultanLe do metamorfismo

regional dinamoternal de grau forLe, tendo sofrido em alguns

RE Sltí{o

locÈ is FeLìquec imento t,ard io.

As Zonas ,le CiralhamÊnto lrûctiI de SenÃdor Pompeu e



X]

Quixeramobinr ljnitnn o catnpÈ pegntat-i l¡cLr pesqui¿ado a oe¡te e

leele respecL jrramente e eKerceram marcanLe influencia ¡ld

estruLuraçHr) reg rona l. As zonils de E i5ã lhamenLos de fornaram

inLensamente, nåo apena¡ as rochas do embasamento, cciìtto tambèn a¿

rochas do complexo qran'i Lico, e imprimiram ainda orìenl.:;lio
pref'erencial NlLl a l0 t À co.l. caç'llo do,:, crrrFos Fegmat'ì ticos.

l.l çrñ relaçHo as posicionamento e ð m ¡n{.r:il J. izaç'ac dos

pegmatiLo¡, ¡Ho d i s L i n g u i cl ::, : : ccnlroles tecLðn ¡coË, 1ìlo lbg icç¡ e

controle guanto a dimen:3o e a disposiça'-o inLerna,i dos corpoe. llo

que cÕnc€rne ao conLrole tect,unico, as zonas de ciEdlharnento

f L'rrÈfiì r':.rprnrÈve i e pe 1a d i;pos ição dos corpos com d ireçöe: que

variam de N10. a Z0 E. Prov¿velrnenIe, äE megåzr]nas de ci¿a1har:cnt¡

lunc ionanram no senL ido de conLro1ar a forma e dirnensäo do.r

cor"pos, pre':Lando-se a inda como zÐnal de rrmob i l izaçflo de

elemenlç¡ minÈraljzantes, alravè5 des qua is soluçliee a¡cenCenles

deran ar ¡üern iLs vår ras f e ìçãs que conpbem oE pegnat Ì l,os da

reg i;to.

ü f ,:rte contro le I i lo log i co F,lde Èer ob¡ervad¡

Flr i flL i pa lnente no; pegrnat i tcs heterogéile{s Í imp L(J ü e r-,-J m[.] l€xcrs,

'i,!i,ì:r rLçs ¡r,: ¡; ,.lnil irEeJ ¡ Eìlqua¡i ti ,rí, LÍrfltúJi hirnìoqüñ(.r(iJi ']{:tr't'y'¿:Ii1 iìi:ìti

rocha¡; qran-i Iicús. Este lrltimo apreienba mineralogia sirnplcs,

Lextura uniforme e eventualmente mineralizados a berilo

heteï',lgëneos simFIeE ex ib!Íì zonÊsmËnLo ¡ncip¡€ntÉ,

l-requenLerre nte n¡nËraIi¡ildos a turmalina, berilo, apaIiLa e

ambligonita.

ùs corpo,r rnais diferencjados {complexo,s) aprr.:enlanr

zoneamento irregular e ¡ncomplEbo, por veres repeLidos, Sto

l):,
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c ù r a c 'b € t' i z a do s p¡-rr air€sentar r:ÐrpË,r cle cuh¿t i l,u içbo:

albilizaçäo, nusc{JVit izaçilo e le p itlo l i l izaçiio - po,!suein ¡ incli:

mineralrzetjes econom¡cas de Lurmaì¡nä,r (verd€, brcolor e

rubeliLa) e ber¡1oi (ÞSua ma¡. inlra e indr.lsbrial).
As daLaçôee realizad¿s nas rochas do üomplexo Gran.ì tico

Qu ixadà-Qu ixeramob im poe icionararn os gran itos no Even Io 'f'ecLono

Braeilianc, ¡endo ¡nlerpnetadaE coÍro rochas de iclacle üambria¡a.

A l'iliaçåo genÈt ic.i o a geo,.1u'i m i¡¡ do¡ corpos pegmat.i bicos,
em f unç-lIo das ¿nåIises reaIizaclas e cla eilrutu'naçtf o dos corpoit

indurem Far.a unrl or igern nagnåt ica. No Canìpa pegmat.i t lco cle

Berilåndia, existem doie grupos de rochas FËgmat.l ticrs que säo

ol" iundÃ,e de gÈneses magmåt icas d if erenLe¡: a,r ccrpÕs homogÉneo;

sif o eelþreis e genet icamenLe f iliados aos granitos, ito päs,so quÉ

Lr5 c{1ìFÈS COnp leXcrs ¡;.Jo zonados, mineralizados eln elemenbos

rèrüs e ¡ofreran intenso me t a ¡, s o m a t i s mo . sHo oriunclos da anatexi¿
do,: L ilÞt, ipo.., do ernbei;itmenLo, urna vÈz que o quinisno, a di¿ti(ncia
e ð eslru Luraçäo do¿ gran ¡tos ngo Ferm i.L,e gerar pegmat i Loe

comp lexo; m i nera I j :adc¡ em e lementos ì"arilE .

6



'lhe ] I t lro s t r a L r g r a p h i c uriN: rpreacl Ìnr.,¡ ulong Lhe ,: Ì,ud iet1

ai"ea , called " Ilei.ilandia Pegmat il,ic Meadow', , are l¡:caLccl

lhrlugnut Protsrozuric , Paleoroic and Ienrrz,_r ii ¡eç{ueñce:.
-lhe PrntÊrorL'l ic ,_'rutcr._¡pi at the l,Jl.J r,lg iÊn af the pngmat itic

areè 3re compneed of gneiss , mìgnattte , calcium - : ilicaàet,
amphib,rlite¡ , neta - ulLramaflc¡ and metarko,:es 0ue to a lack

of geochrrrnolcrgic data it i¿ called ,, lJndir¡ j*qecl proterr-r¡oic".

There ts a dL'rrrr inance cf lilholypÊå , gneis¿es ¿nd mignraI i.Le;

ln whiih aÌ.Ê cmFldcecl the ainphibolites, meLa - ultr¡mafic¡ ¿nd

n¡etabasites b,y ¡nean¡ of :harp conlact,. ìhe amphibolites occur a,,

len,5 , and together r.,,il:h the snlall metaba,: jlis¿ and meta

ultramef jr.i are d i;perred all ,¡ver the north and wes1, part of lhe

The C;rr¡br iaß Fer iod is hene represented by gr"an I L, ir raÈh5 -
the;¡-calted Quixad¡ / Qu ireran,-rb rn Granitic tl..rrnplex * where the
gIan ites ,-'rtrrur Ìn i,he ea¡t pa'rt of Lhe area and lhe granod ior ibe;
t,-rwrFd; tbe cente¡ - ea¡t Ihel¡ are intru¡ iva bc,d jes in .bhe

5:Jneissíc ba¡ernenL ;ind disp.Lay tert,cnic contacts ¡lqnmed f rcrn the
great r-e çl i¡na I slrenr. iËnE¿.

lì1o¡t trf Lhe ,',:ler ¡ land ia Ëegmal it rc ivleadow,' is f ormeil by

nietamorphic l-ocl:¿ aE a re,sult of lhe clinsnoL,hermal reqiona.l
meta-rn,:rph ie n wlrere lat€ enrichenent happen to be pre,5en L, in éatn€

arËÂs. Ihir netamorph j':m ccu ld he generated by lhe pelll,e high_
gr-ade.

The Se¡rad,:r Pornpeu ErrÌd Qu ixeranrotr im ;hear z.rne¡ crr-E

re :pect ively t-he '"ve¡l and eael boundar ie,: ,if the ¡.lud ied area ¡nd

AtsSTRACT

XIIl



exhert outstanding ¡nfruence in the regionar struture. Íhe ,rhe¡r
strain and stress cause defornation both in the basement and in

the granitic complex and impart a preferencial N l0 to N ?.ç) t
trend to the pegmat i t ¡c emp lacement .

The tecton ic and I ithologic contrors as well as the control
re lated to t'he bod ies i nterna I d imens i0ns and arrangement are
assot' iat,ed to t.he disposal and nineralizirtion of the pegmatites.
As far ac Lhe ter:fonic contvor is cor¡cerned , the shear zones are
re-!poni i.tr lr'i f'Lrr lhe arranc¡ernent and trend of the bod ies that
var ies sirnilarly to t.h,^r¡e ol' the cJrÂnrteå. Ihe illÈar rnF(laz,lne

probably controled the shape and dinensions of the bodies as lvell
as mobilization of mineralizing elements where ascendenL

solutions gave rise to Lhe most features of the pegmatites of the
al"ea.

The lithologic control is mainly restricted to the gneisses
in the s irrrple and conplex heterogenous pegmatites , while

m i n e r a I i z a t' i o n s of ra re e-rernents do not occur in the gran ites
ïhe homogenous pegrnat ites are generated ins ide the gran ites and

have a s irnple mineralogy , un iforne texture and are eventually
beryl mineralized. lhe heterogenous pegrnatites exhibib a

incipient zonation aptiù¡c texture dominance and are usually
mineral¡zed with tourmaline, beryl , apatite, and ambligonite.
the albitization , muscov it izat ion , and lep ido I izai ion are some

of the features that goes with the complex hetenogenous

pegmat¡les. In addition they display econonic mineralization such

Às tourmaline (green , bicolor, and rubelite) and beryls
( aguanar ine and industrial ).
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XV

The Qu ixada / Qu ixeramob in Gran ite Complex has been dated

and p laced i nto the thermotecton ic Braz i I ian Cyc le inÈerpreted as

the age of the crystallization of the granites and

pegmat ¡ tes ( Cambr ian ) -

lhe geochemical and strutural analyses of the pegmat ites

lead to impart a nagmatic origin,being inject,ed and formed by

anatexis stemmed from silicated melling.

ïhene ane ùwo pegrnat i t ic group$ in the " Eer i land ia

Pegmat i t ic Meadow" , wh ich come From rnagmat ¡c genes is . The

honogenous and barren bodies and pegmatoides veins are afiliated
to gran i tes whereas Lhe comp lex bod ies w ith zonat ion and rare

e lements m inera I i;¿at ion come from the anatex is of the basement

I ithotypes.



l- TNTROOUçAo

T.1- OtsJTTIVO ÜO TRAHALHO

A presente dissertaçâo Lrata do esLudo geolôgico dos
principais corpos pegmàh'¡ bicos do campo de Berilåndia,
pertencenì:e d Sub-prov'¡ nc ia pegmaL.¡ t ica do Cearå.

Segundo Jàhns ( lgSS), o termo pegrnaL ito É def in ldo cono!

"rochas hotocr ista I inas gue apresentam pelo menos en parte um;l

granulaçäo muito grosseira, contendo como maiores consLiLu'i ntes
minerais, aqueles encontrados tipicamente em rochas comuns, ma,g

com caracter'i st ice de apresentarem extremas var¡eções no que

concerne aos tamanhos dos cr ista is" .

O Canpo Pegmat,'i L ico de Ber i lãnd ia Þ de

constatada pela produçåo de pedras coradas, principalmente Aguãs

marinhes, turma.[inas de diversas Lonalidades e berilo do tipo
industrial¡ e secundariamente pela produção de micas e minerais
metålicos como t'anralita/corumbiùa produzidas desde a segunda
Guerra Mundial, època em que foram descobertas as na iores minas

da reg iäo.

O pouco conhecinento

potenc ia l idade nos incent ivaran
ge propôe a descrever e

representat ivos do Cernpo pegmat

I- Posicionay.os pegrnatitos dentro do contexto rla geologia
reg iona l.

¡mport anc ¡a 'i mpar

geo lbg ico desses corpos e sua

a realizar esta pesqu isa, a qual

interpretar os pegmat itos na is

ito de Eerilândia, obje b i vando:



II- 0ef inir as relações de cånpo com as rochas encaixantes
e as corre lações dos pegmat i tos con os gran itos de

idade Bras i l iana -

III- 0escrever detalhadamente os corpoE ma is promissores e

estabelecer possìveis controles geolôgicos e controle
das m inera I izações.

IV- EsLabelecer o padrlo de estruturaçäo interna
(zonearnento) e exLerna dos corpot.

V- DeLerninar e localizar as zonðs de subst it,uição
(meLassomatismo) e suas relações com as nineral¡zeçöes
econtmicas.

VI- Verif icar a existência d€ minerais guias e controle,s
geoqu'i micos, na prospecçäo dos rninerais econönicos.

VII- Sugenir um modelo genÉtico para o Campo pegmat-i tico de

Ber iltnd ia com base nos dados de campo e nås aná I ises
gu im ica s rea I i zadas .

I .2- METOOOLOGIA

Os trabalhos loran cje..,envo lv idos en quatro etirfras con a

sequ i t,e .:cr¡uÞnc ia :

l- ttAPA .. Lbepa preliminar de escritório
I- Levantamento bibtiogråf ico dos trabalhos da geologia

regional e art¡gos riobre pegrnat itos, cono tanbem um levantanento

2



da Froduçåo ninera,tögica da prov'i ncia pegmatltica do NordesLe.

II- Confeçåo do mapa l.oLogeolõgico, na escala l:2b.000, com

foto ¡nterpreLaçåo voltada para as zonas de cisalhamento dtictil,
buscando prec ¡sar me rhor a sua cont inu idade e determ inar con

seguranFa os linit,es entre os litotipos a fin de posicionar os

pegnat iLos em rela¡:åo a estas zonas.

2- ETAPA DE CAMPO

I- Na fase inicial de campo adotou-se co¡no netodologia e

execuçlo de perfis geolbg¡cos cont.i nuos, p re f e re n c i a l me n t e

perpendiculares d estrutura regional, envolvendo: estudo
detalhado dos afloramentos, regisÈro de variaçöes ritorögicas,
relÈç6es de conLato, conpart irnentaçH-o est,rutural, amostragen
s istemät rra dos t, ipcrs I itolÒg icos, execuËão

ÊsbrUtur¡ì t¡i u f.) Io¿aËlil) dos cor'5rcr¡,; peç1mati t ico¿.

II- Na segunda fase de campo, foram mepeados en escala de

detalhe, os pegmat itos jå lavrados ou em fase de lavra_ EsLa fase
compreendeu medida de dimensöes, distribuição espacial,
estruturaçäo interna dos corpos, relaçäo com aÉ rochas
enca ixantes, reconhec irnentrl dos corpo' de subsù itu içflo,
m i nera I ¡zações, desenho de croqu is dos corpos mapeados,

documentaçäo f ot,ogr'åf ica e acompanhamento das lavras em

at iv idade

de rne d id¡s



3- TTAPA - Etapa de LaboraL0rio

Os brabalhos de laboraLorio cons ist iram

mineralogicas, estruturais e guimicas, tais cono:

I- Estudo petrogråfico de seçiles delgadas cle rochas e

minerais com vistas d ¡denLificação das fases minerais presentes,
detèrninaçåo das paragÈneses, anårises modais e nicrotexturais
co¡n a finalidade de crassificar o,s tipos de rochas e das fases de

metamorfismo.

II- ïratamento geomÈLrico dos dados estrutura¡s, mediante

d iagramas para def in ir os a I inhamentos .estruLura is da årea e

posicionar os corpos pegmatitos no contexLo estrutl¡ral,

III- A anå I ise qu'i m ica e o tratamento computadorizado forem
realizado com a finalidade de Lentar relacionar a filiação com os

gran it,os e mensurãr a evo luçåo/d i ferenc iação dos pegmat i Los.

4- ETAPA - Etapa FinaI

Nesta ehapa foram reaIi¿ädas todàs as interpretações dos

dados de camFo e laboratbr io, desenho f ina I de mapas, tabelas,
desenhos e a redação final do texto.

de anålises



2- CARACTERISTICA DA AREA

2.1- LocALIZAçÂO, UIMENSAO E ACESSO

O Campo Pegmabitico de Berillïndia localiza_se na porção

centro-leste do Estado do cearà, ma¡s precisamenLe ã sudeste de

Qu ixerarnob im, es Lando enquadrado nos I im i Les dos mun ic ip ios de

Qu ixeramob irn, Solonópole e Quixadå.
A Èreã pesguisada ocupa lb0 k m,¿ limilada pelas coordenadas

geogråficas 39"00'00'a Bg'08'16,, de longitude oeste e oE 24 14,, e

0S 30 00" de latitude sul.
A regilo disLa de Fortaleza Z6Zkm¡ o acesso ð área partindo

de Fort'aleza pode ser feito por do¡s percursos cre acordo com as

estações do ano (Fig.0l)r na Êpoca seca, o percusso É realizado
tråvès da Br.lt6 atÉ o Triångulo de Quixadh, perrazendo 66km; no

ìrilingu.lo cle Quixadà s,:rlue-se pela tt_01J, aùE Quixeranrobim,
percorrendo 138km; de Qu i xeramob in o acesso ê rea I izado atrevÈs
de uma carroçavel en direçäo eo destrito de Berilândia,
tota I izando 58km_ Na Êpoca das chuvas: parL indo de Fort,a leza,
atravÞs da 8r-11ô abÉ o Triångulo de Quixadt, perfazendo 6õkm; no

Triångilo de Quixadå ,segue-Ee pela CE-0lli atÈ Quixadå em um

percusso de 98km, ern Quixadå toma-se uma vie pavimentadã, CË-lt3
con destino a cidade de Banabuiu e segue-se por una carroçåvel
com des b i no a Fazendu Condado, no cent ro da årea, tot,a I izando
48km.
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3-ASPECTOS FI STOGRAF ICOS

3.I- CLIilA

A fls iografia da área faz parte do serùão nordest ino, possui
cllna semi-årldo com duas estações cllnåt, lcas niLldEmente
d¡st intas: a das chuvãs, denominada reglonalnente de lnverno e ¡
da est iagem de veräo, enguadrada na class lf icação de Koppen
(1948) no ttpo BSti'h'. (Fig.0Z).

O per'i odo invernoso distribul_se irregularmenLe nos meses de
janeiro a junho' com maiores taxas pluviomÊtrrcag no perl0do de
maFço a abril. O regime das chuvas Ë o fator mals lmport,ante do
modelado vegetatlvo do nor¿este brasllelro.

f{os meses de julho a dezembro ocorre a estiagem onde se
observam as malores arnplitudes tÊrmicas, principalnente em
decorrênc ia da loca I izaçlo geogrå l" lca com a lat itude
cons ideravelmente baixa, proplclando forte lrradlaglo solar €
como consequÊncla elevadas temperaturas durant,e todo o ano,
podendo chegar aos 40 C nos meses de setembro e dezembro.

3.2- VEcETAçAO

Em consequÊnt: ia do clirna, origlnan_se solos pobres e
delgados. Os rrrgimes pluvlais são totalmente perlôdlcos,
propiciando a paisagem do tipo cratinga constitulda pelas
formaçðes arbust,ivas com variedades de espÊcimes de marmeleiro,
jurema, pau-branco e facheiro e arbörea do. tlpo sãbiå, angico,
x lque-x ique e nandacaru.

A caatinga arbustiva possui porte em torno de três metros de
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a ltura; Þ

en tremeada

xerofilismo

sendo por i

bas t¡¡n be ram i f icada, esp i nhosa e nu i tas veze,g

com c¡rctos, xique-xique e o facheiro. o grau de

desta caat i nga Ë super ior ao da caat i nga arbÕrea,

sEo denom i nada de h i peröf i la ( Fotos.01a e 0lb) .

la

Fotos.0l.a e tb- Aspecto da vegetação do tipo Caatinga

1b
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A dens td¡lCa da¡ f ormlçe,rl s vegeLa L ivas u cLrfld¡cionarl¡ peJ.a

baixa pluviocidade, entre ñ0i.1 a Bt)û¡nn pÕr alo, pela irIíitude,
enLre llllì a 300 rneLros, pela¡ condiFüe$ ì:dãf icut; e ,tFll,l hun¡rna

a Ly'avÊr d¿s ar' iv jdades ¿:{qr,:rFËLuLìr icr. j c Lscn ¡rilrì tlgsvas t,¿r,liir a:

como a-t que ititild¿i:. lrja l; ¡:, llrr'i cies aluviai;, a vegetaçt-;io ,:e mosLr¡

Eempre verde cau¿ada pe lat cond i ções pr.op"i c iae ao acûnu lo cle

irguÃ.

3.3- HIDROGRAFTA

A rede de dre nagen Þ de cÊräter j nr)errn i tento e de ,,jÈdo getä I
dendr'i Lica a subdendn"ltrca, resultancio d¿s condiçiles do clrina,

cobertura veget'a I, I ì t'o J.og ia e morfo lclg i a. E Ia è cond ic ion¡da
prircipalnenLe pelo reg irne fluvial irregular rluronte o ûno, cJue ë

concentr¿do efil un deterrn jnaclo per'ì oclo do ano, de Lerm inando

um r€g jme do tipo tçr'rencial iom ef e it,¡¡, de enxurr¿ìdas (,'Sheat,

trJash, Rìft l,lash,,). ù tipo cle vegetaçuo exic[enle na ìirea
diiirulta a iniiil:raçÊo iairorccendo i¡ irr; Laraç";i,: de irna Ì-Ê11É de

drenagem mä j,: iir¡ga cle pacirro den,1r'r Lico, rurto enbo¡¡r oE .5.J 1os

de tabute iro,: a lesle cla hre a de.lerinirrem urna clrenagen da t ipo
para le la cùn ¡ntjltraçîia baElafl [e ecenluada.

Os rio¡ e riachos ùprËsentünì cursos pequenÒs e regime

irreguIar con suas nascEnte,r lLrcaI izàdaE erB zanas t ip icamente
sem i-är ¡das cofi padr:rÈ de drenagern LJo t ipo dencrr ¡ È ico s cren; idacre

rnèd¡ð a b¡ixa. Entre os nio,5 Ê rrachoE deslacam-se: o Riacho clo

ValenIim, Riacho da R.ça, !l i¿cho fonseca, cs rluais intercepLan a

årea na diraçHo norle-,:ul, de acc,rdc con d esiruturaç3o regloni.rl.
Toda es¿a rede cle drenagern pertence ¡l bac ja do R io tsanabLl ìu.

Observa-,:e na ¡rea gue cs loca i¡ onde Fredom inarn oå b ipo;
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pet'y'L-.grÞf icos nais homogÈriëaE como r¡l¡grnat ìLoe pouco folrùdos e a¿

roclras gran'i 1r i cas, o padr'dü de drenaqen è sempre dendrf t ica e nos

Iurca is Ërn que as 1 i tolog ias aprerenl,arn u.:ir. f o I ¡ùf ão henl

de¿envo 1v jda, ú eEcnamento superf lc ial bende a segu i r a foliação
ou Ee ër'tril ixa em zonas de fraLunas.

ü ian be do quadro h idrogeolug ico de ¿onas clo tem i_år ido, og

1'azende iros constru'i ram barragens e açudes F¿1 :.;t a capLaçå,1,

objelivando o uEo donèsLico e agropecuàrio; dent,,ç: eEl,Êë,

desLaca-se a bai^ragem ¡ro ¡îio Bañåbu¡u, IccaI¡zada no rimite nonre

da iìrea, cons Iru'ì da pe Io govetnL] para ¡r"r igaçHo e pðrù a pe;ca de

¡ubs istÈnc ia.

No per'i odo da esL iagem, quase loclos os açuCes e barragens
¡dç utili:ados pÂra a agricultura, do eeguinie moclo: énquan.Lo

ee tes menanc ia is våo ba ixando deecobren LeÌ.,i.enos mð i,s f erLe ¡E
den,lmiBùdoÉ de vazantes que si{o ut jlizadc,: ¡a agricultur- de

¡ ubs i¡tsc ia.

3.4- GiOMÐRFOLOGIA

De acr-rrdo c'lm Sou,sa (lgS3), a mor.f ologia locaI integra Ð

d<:m'i nìo dos escud,Jr ¿¡ mariço; antigos da conpart i:lrf iriêìçLiÐ norf,o-
eebrubural dc, [':tado rlo tearä. Dentre a; fe içi:es, è norf o.l.oüia
do'rinar¡ Le e a dü pecl iplano serianejo com cùtas c4ue värlan cle i0t)
iì 3[L) ineLro: d$ albitude, ¡-,rof un,lamenbe entit]h¿rclo [r,rï. erosAD

d r l '¡ i L.t i, ii t ii l :ù¡i.iì gnai::i:: E ,-taûtt,-Ì:. LILaI :L¡l),lr I iL- J',:,

,,rf.'1.r :J|;rij., l. :,r ,-r iÈf irr-i./jjfl if :, J /rtr:..u,;;iO dO rËIeVC cla Lj u r I ,:., ,-¡ :.¡ ¡ o a ,.,

iflecËin ica a LrùvÈs da ero¡äo cl i f erenc i ¡:.r co i nren,5o i ntenper" ismo

f-i s ico p rovocado pe 1a: sever.ðE tr.rndiçi3es da anp.l it,ude t,Þrn ¡cü.
Uma outÌ.ð evoluçåo morf ogenÈrl ica ê ob¡erva.fo nts porç.ao leste ,la
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¡rr:ar crriginarico os Labulciros a)crirfro-! re¡u1t-ante rJa norfogÈnese
llleci¡iic¡ das l"'lchas piutünicas !i^ãnu1ares. S.¿a salcs ãpreJent¡ndc
peguena €spessura rlo e L Icr i to c iJmiì o.ortënc ia gene;.a I izada cle

pav imenLo; e paleopair imenLos junlo aos ,,in5eIJ:erqs,'.

A evoluçi]ù geomorfolÐgrca nc.; areas pegmal,-iticas do norcJ¡-¡¡l,e

Ë bastan'be difere ilc iada. Johnst,ln (i94b) obser.vou qran,Jes

difei€nças no Ricr Cjrande cio irJorl,e, os cüriro,î p{.:grnaL'ìtic¡.:.ocupaÍn

altr:'i Ê:L.i^ulura is bem c i f crÊnc iada; t: tuu¿¡, (iiå.r) otr:cï.\.,{ju na

il i'ea de so Iano¡:a Ie (le I que os. ':rlrpÊ5 es trìo ncs mesmr_rs n i v i s

t'opogrìrf icos clas rocha': enc¡ ixanl,cs - [¡n H¿r i land ia, Õ€ pegr¡3 t, i lc¡.
larnbem ccupp,m a1L,a,i Ësbrutura is con ccbas v¿l,riando entre iuû a

;10ü nelr,:.: ,le a Lt i Lucie (Fof o t)i ) .

oto.0Z- AItos e,slrutura
sertaneja.

is cientro da

'l')
¿!

cÐmFart inen l_a¡ao



Larn¡ros et a1.

ãpena,: a ri'i veI 
"o!,

Recen le .

georTlrlrf o 1bg ii--u,: dos

t 'rJ: u le i ra s f c' riirri d0 s

(l-ctu.0;3J;

Essa nf i

e p tì-ùgenèf ico, in ic i

sL,lt)crf i c r e ici^l"urrlj a,

superl"'i c ie {Tue sepaì "

c'-ìm errLulhernento Co.:

( l l /l J , adln l !-cln Uìlle L-Vr-r 1l;-f,r: geLìlnor i, ,] lùq r ca

i¡nu.l- n piir'cir- cio r-rcl¡.cei, -lnferiar ;rLê if

rmativa e¡la r€sp¡rldeela cm vert.i glo:
mac içoc rcs idu;r i;, ,, i nrc lbcr.ljs', e pr-a IöS

coin Ttrùter iil 1 d_- a l tcrü,;Llo ', in s it u,,

ormeni:e ccorrr¡u urn nLrvö Ievanl-anrni.¡

Andrf Um ntVL¡ C lC.l ,: ,lC c,l^ ,:;äO, f r_ifmanclC, A

pe rlencentc aù Ple i¿;toccn¡ Iní'ey. lor.. [:1;'r

e,i i:abu1,:ira¡ foi sublnctiCl a LJma. clenudaçü.i

va le;; it0ucos ¡rrc l'unda.: .

poiteri

F¡io.0;j- As¡:eclos dçs
in bcrnper isrlo
du Iorrp Iexo Qu

1,abu 1c iros prav in
cl ue atucu n;lt irJchas
i xacl¡-Çu i xeramob i rn.

l3

icntes do
qran'it-ica:



4- TRASALHOS GEOLOGICOS E NINEIRÕS ANTERIORES

os trabalhÕs piorreino¡ cle conhecimenLo g€oltrgico do nordeste
daLam do inicio do sêculo e eram vortadÕs principalmente parã os
recursos hidricos. Crandall (tSl0), apresentou ;l primeira coluna
estratigr;rf ica para a regiåo Nordeste, baseacra en critÈrios
litològicos, propondo duas uniclades, supostamente do paleozõico

Inferior:
rÈrie CR;¡tår X isLo,s argilosos co¡n quärt,z ito6,

f Ll. rt,o¡, e cd.l.cårios.

Li_rt¡ifr l.(:.\i.) I r.¡riililnicnLil I r ùnit t¡rir-j,r E úrJ tr.(l:i .r L.j l,n,:,

Ir I:.,L;rJ. I¡tU:,,.

SmaII 1LUl3 e Igl4J, pos ic ionou o f,omplexo Funclåme l.aì n!l

Arqueano e cons iderou a SÈrie Minas como sendo do Cambriano.
oliveira (1923)r ,eugeriu a correlaçäo entre sËrie cearà e ã sèr¡e
Minas' f{oraes (1924), restringiu a àrea de distribuição da sÊrie
Minas a algunas faixits estreitas e longas, com orientação Nt_S1,,

concluindo pela idade Algongueana a partir de estudos
pe b ro g rå f i c o s .

Em èpocas mais recentes, a sÈrie cearå foi considerada coms

Grupo Ceara e Meunier (l9ti4) propüs a seguinte divisto:
Complexo Seridö: MicaxisLos, calcårios e tact itos.
Comp lexo Ca icò: B iot ita gna isses, m igma I i tos e

ca lcå r ¡os cristal inos.
A part ir da dècacla de c inquenta, Ebert e coloboradores, en

face do interesse causado pela concentraçf,o de pegrnat itos
m inera I izados e tactitos scheeli!.i feros, propuseram vårios
esquemas estratigråficos para a SÞrie Cearå, pr¡ncipalmente na
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Regiåo do Seridô, sendo o mais recenLe em 1SZ0 ( in Melo & Melo

1974), onde apresentam, baseados em inconfornidades a seguinte
divisão crono-estr¡!i9råflca para a Sêrie Cearå:

Grupo Seridó

Grupo Caicö ( PrË-canbr iano Super ior)
Grupo Säo V icenLe (PrÉ-carnbr iano Mêd io)

Kegel (1S65), baseadÐ na estruturaçäo geol6gica, propûs para

o Cearä seis blocos orogenÞticos (Fig.0J)r Acaraf.l, AssarË-

Limoeiro, Banabuiu, Coreaû-ItapajÉ e Santa QuitÊria. O Bloco

Eanabuiu, no gual estå contido B årea de Berilåndia É

caracterizado por uma sÉrie de falhas com rejeito direcional de

grande ÃmplitudE.

Brito Neves (1973 a 1975), considerou esta região do

nordeste como um produto da tectogÊne.se de um geoEs incl ina I ern

mosã ico, fornado no f inal do PrÉ-cambriano. Nestes trabalhos

foram caracterizaclos reg ilJes de maciços medianos, faixas de

dobrament,os, geoanl: icl ina is, I ineamentos e falhas.
lambþm merec€lrn refFrÈncias os trabalhos de Almeida et al.

(tS/]), Melo (f9/8), MeIo eL al. (1978) , os quai,s são dedicedo6

principalmente å pr,oblemâlica da bectönica e estratigratia dã

reg i ão nordes te .

Canpos et al. (1S79) estabeleceran , com bases estritamenÈe

litoestratigråficas, a seguinte coluna p;¡ra es litologias do

Cearå :

D igues åc idos e h iperåc ido.s : leucogran itos
gra n i ùos a lca l inos r gran itos equ igranulares,
ve ios de quarfzo e pegnat itos .
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GruFÐ-CeBrå: Moscov it a-quart zo, b iot ita-moscov ita-
granada xisto, biotita-xisto, f ilitos,
moscovita-biot ita gnaisse e calcårios

a lca 1 inos .

Conpr ls¡e i ndependËnc ia: Gna isses leucocrå t icos,

mÊtarcbseoE, "augen"-gnaisses, qne¡s.ses a

b iot i ba e hornb lenda, ,s i I I iman ita-granada-

leFt ¡n it¡¡ e calcårioG cr¡stàl ¡nos.

l-on¡r lr¡'1 1 ãmbLrr i 1-Santa Qu iter ia : [ìña ¡ 5iEs,

m igmat r tos e gan itú idès.

Conp lexo Ca icõ: Gna isses e rn igmat i tos com nùc leos

de nebulitos e anatexitos, lentes de

anf ibolitos, calc lo-s il icåt lcas e ca lcå r ¡os

a lca I inos .

Br i to Neves ( 1983 ) caracter izou no Cearå o Donr'i n io

Jaguaribeann no qu l predominam gneisses-migmatiLos e granitos

con abundantes ge,llqràturas e intrusöes a longadas de gran itos e

gna isses, anf ibo I itos,

granod ior itos

geocronolbqicas, esse autor sugeriu que o complexo gnaisse-

migmat ito esLeja relacionado ao Ciclo [rensemezõnico e os

gran itos e granod ior itos ao C iclo Bras il iano.

0s t raba lhos mts ¡s recentes seräo conentãdos nÕ 'i Lem de

geologia regional, devrdo a su¿ importåncia na geologia regional
e local. E tanbÈm por ser umå interpretrç{o mais evolu'i da, que

serå tomada como Faråmetno na interpreLaçäo na geologia local.
Os traba lhos m i ne i ros da Suh-Prov'î nc la Pegmatl t, ica do

Cearà, teve seu in'ic io, dev ido a interesse Fela procura de

l7

metagrauvaca;,

Apesar da insuf ic iÊnc ia de datações



m inera is estratÊg icos durante a Segunda {iuerra Mund ia I ¡ deve-se a

Leonardos (1942) a primeira refÊncia de pegnatitos mineralizados

em ambligonita no Estado.do Cearå, na Lagoa do Erito, munic'îpio

de Cascave l.
A primeira s"i ntese sobre a distribuição e gÊnese dos

pegmatitos do Cearå deve-se a Johnston (1945), que descreve as

ãFeas pegnat'i ticas contendo berilo, ambllgonita e t,antalita nos

municf pios de Quixeranobim, Solon6pole, Cascavel e Cristais. Este

auLor reconheceu nos Fegmet itos heterogÊneos o padrão de

roneamento interno com a seguinte estruturaçãor

ZONA I -

ZONA IT-

ZONA III

zotìlA I l/ -

Menc iona t ambårn a

poì. albita, assoc iada

acessbr ios.

Moscov ita e ber i Io ( raro ou ausente)

Ber i Io e anb I igon ita
Ber i lo (abundante), anbllgonita

tanta I ita/co lumb ita
NL¡ c leo de quart,zo

Con o tern ino da Segunda Guey'ra Mund ia l, o interesse pela

pesquisa e Iavra de pegmabitos dininui; sb fo¡ retomacla com o

trabalho de Rolf (1970), que descreveu pegmatltos com cassiterita
em Nova Floresta e teit iceiro, no VaIe do Jaguanibe.

Marinho (t9/l), apy'esenbou uma s'i ntese das provincias

pegrnat'i ticas do fir'asil e um estudo sobre os pegnatitos do Cearå,

tecendo cons ideraf:öes ßobre suas caracterlsticas e minerallzeções

associadas, alÉm de excelent,e compilação bibliogråf ica sobre o

18
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essunto.

Sou¡a et al. ( 1S73), no ProjeLo "Levantamento de Recursos

Minerais do Ceará-Areas Pegmat'i t lcas", descreveram 5B corpos, nas

com def iciËncias nc¡ que concerne å estruturação interna, corpos

de substituiçåo e, ¡n i n e r a I i z a ç õ e s . Ne-ç[a dêcada, o estuclo do5

p€qñrÀt it,:): iì,:' Le;ìrÞ l,.r r r" ,., t ,:r lr ¿r d,--, , a fliVel do Uepartament.c, de

Geo Iog ia da un ivers idade Federa I do Cearå, efrevÉs do Projeto

"Lìtio-Provfncias Pegma t,'i litas do Estado do Cearâ", sendo

mapeados 17 corpos pegmatf t icos, local izados nos mun ic'i p ios de

Cr ista is e Russas no Cearå, çom base na estruturaçäo in berna,

forna, releçto con ss rochas encaixantes e mineralizaçðes.

Concluiu-se que a¡i mineralizações econtm¡cas estäo contidas nos

corpos heterogÊneos que sâo lavrados pr ¡ nc ipa lnente para

moscÕv ita, berilo e c o 1u mb i t a / b a n t a I i t a .

Marinho (1981), utilizou mÉtodo rådio-cinfilomÉtrico na

delimitaçto de pegrnatitos na região de Cri,sLais. Em alguns corpos

a cintilometria obLeve alguma ut¡lidade, possib¡litando a seleção

de åreas Fara a pros[recção e na orientação das f rente,s de lavras-

Em oulros corFos o mÞtodo nHo fo i adequado, provave lmente dev ido

a reduz ida espessttra dos corpo,r ou extensa cobertura arenosa ou

ainda a posslvel ausÊnc i a de minerais rad ioãt ivos.

Harbosa (1983), ern un Relatbrio de Iniciação CientÍfica,
apresen tado ao lonse lho Nac iona I de Pesqu isa ( CNPq) , descreveu 31

pegmat iLos da região de Solonópole con grande nûmero de

infornações e riqueza de pornenores com relação a forma, relação

com as rochas encaixanLes, zoneamento interno e mineralizações

importantes.

Souza (1985), com dados advindos do ProjeLo L'ilio, apresenia

t9



umã lese para concurEo de Professor T itular na un ivers idade

Federal do Cearl, onde propõe uma div isão para Sub-Provfnc ia

Pegmat'i tica do Ceaîå em 5 distritos: Solon6pole-Qu ixeranob im,

Paranhu, Icb e Itapit¡na. Inclui bambÉm, inLerpretaçðes referentes

eos pegmat itos a oes be de So lonÓpo le.

Melo & Filho (I9SS), realizaram napeanento geo169ico em

parùe da folha quixeramobim, contendo descrição e inLerpretação

de alguns pegmetitos pertencentes a Mineração Condado, locaIizada

no d istr iùo de Ber i lånd ia a SË de Qu ixeramob im.

4.I- GEOLOGIA SUMARIA REGIONAL

A geologia do Cearå, ben como, a geologia do Nordeste,

enconLra-se representacla por um conjunto de rochas que se

enquadran denLro cla geologia do PrË-canbriano com exceção das

bacias sedirnentIres, corpos p]uttnicos e vulcânicas'

O Campo Pegmat;itico cle Benilândia insere-se geologicamente

na polñçHo centra I da Reg iHo de DobramenLos Nordes be ou Provi nc ia

Borborema de Almeida et al. (1977), a qual. tambÞm faz parte dos

Llobramentos l-lartu¡rr ihe¡nos de Br ito Neves ( ls75) . A conf igurnção

atual, eo quaie i;uÈl t,Õt¡ ì ldacle Þ lìLlr dad¡ì dc C itlo lecLo-

OrogenÞt ico Bras i I lano que fo ì processada no f ina I dcr

ProterozÞ ico Super ior (F ig.04 ) . Nestà prov'i nc ia foì'ãm

distinguidos trÈs elementos geotectônicos: Os SisLenas de

0obrarnentos, os Maciços Granlticos, Gnaisses, Migmatitos e os

L ineamentos
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Neste esboço, os S istenas de Dobramentos säo a inda

class ificados em Margina is e Interiores em relação ao

posicionanenLo dos cråtons gue delinitan a Prov'incia Borborema.

O campo pegnat'i tico agui estudado, faz parte do Sistema de

Dobranentos Jaguaribeano de Briüo Neves, sendo tanbÊrn considerado

por Santos & Brito Neves (f984) cmo um "sistema interior
vertigial" coÍrposto de rochas supracrustais não tão desenvolvidas

e aflorando en bandas ou faixas estreitas dispersadas sobre um

er¡basamento extens ivamente exposto e reLrabalhado. Estas

supracrusta is slo nor.malnente des ignadas pelo nome de 6rupo

CÊarå, pelos aufores c itados.

Esta região tanbÉm foi dividida por Santos et al. (1984) em

cinco Oominios EstruLurais: MÉdio Coreaú, Cearense,

Transnordestino, Extremo Nordeste e Sergipano (Fig.05). O Campo

de Ber i ltnd ia pc's ic iona-Ee no Domìn io Cearense de esÈ i lo

estruLural não I inerar, predominando intraestruturas migmat'iticas-

gran'i t icas en um embasamento prÉ-bräs i I iano expr:st,o e a lgunas

ocÕrrÊnc ias de rochas måf icas e u ltramåf icas .

Almeida (f977) e llrito Neves (1S75), aproveitanclo as idÉias

de Kegel (I965), af irmaran que ¿ tect8nica dà região de

Dobranentos Nordesl:inos, princ¡palmente as do Sistema Jaguaribe É

formada por ç¡randes falhamenLos que se sobrepõern a tectSnica

pIåstica, conferindo um ãßpecto em mosåico de blocos falhados.

A guase total idade dos autoreE agui citados adotaran para

explicar as grandes estruturas e I inea_mentos, o modelo de

Regmagènese de l.loody e Hilt (1956) que relaciona os lineamentos a

uma tecLôn ica rt¡Ft i I cond ic ionada a fa thamentos transcorrentes.
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Somente Br i to Neves ( I SBI ) levantou supos ições ,Eobre os

lineamentos, sugerlndo que estas feições tectûnicas poderiam

corresponder âs zonas de mob il idade crustal com falhas paralelas
e longes com a tuação poI icicl ¡ca.

Caby & Arthaud (1986), propuseram um modelo evolut ivo para

os lineamentos, inLroduzindo as zonas de cisalhamento df¡ctil, a

qual serå aplicada para a geologia do Canpo pegmat.'i tico de

8er i lSnd ia.

Cavalcante et al. (iS83), no seu mapeamento geológico do

Cearå na escala de i:500.000, consideraran as rochas gran.iticas

da reg iåo de Qu i x;rdã e Qu i xeramob irn cono rochas i ntrus ivas do

ciclo bras il iano designando-as de Conrplexo Gran.itico de

Qu ixeramob im ( Ë i9.06 ) .

Arthaud et a l. ( 1987 ) , cons ideraram es roches gran'i t icas de

Quixeranobirn cono cotenporuneas e/ou cogenÉticas con divcrsidade
faciolÞgicð :;ob a cten,,rrn inaÊåÕ de t,onrp lexo Granìticù de Quixadå-

Qu ixerarncrh in. lamt,Fn adln it iram, gue o "emp lacemenl', tle:,.,e.:

p lutons Þ conLrolado por duas zonas de c¡salhanento dt¡ctil de

rejeito direcional clextral: a zona de cisalhamento Quixeramobirn e

a zona de c isa lhamelnto Senador Pompeu. Cons ideraran as rochas

hospede iras de elnba¡;anento cr isüa I ino, forna nda de supr.acrusta is

netamorfisadas en c<rndições de fàcies anfibolito de baixo a nÉdio

greu.

Estes autores caracter izaram oE contatos das rochas

gran'i ticas com as encaixantes, corno complexos, sendo observado um

fat ianento con aJternåìnc ia de ortogna isses e rnilon itos com
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mergulhðs yèrt¡calizados. Õ contato oerle, Frt¡x imo a årea do

campo pegmatito da Berilândia É marcado por umã l"aixa de gnaisses
perà e orLoder ivados com def orrnações comp lexas e qrande

guantidade de mobilizados leucocråt icos, com aplitos e

pegma t if os.

Arthaud et al. (l98Bb), cons lderaram que o "emplacement," do

complexo granitico foi cedo-clnemático em r€lação ao

func ionanento das ¡onas de c isa lhament,o dt¡ct ¡ I de Qu ixeramob im e
Senador PonFeu, com poss ib i I idade de parte da intrusão ter
ocorr ido antes das lranscorrÈnc ias.

Sidrin eL al. (l9BB) denominaram as rochas encaixantes

informalmenLe de rochas do embasanento e o conplexo en questão

com granitos hibri'los polintru,sivos. Neste t,rabalho o complexo

foi dividido em cin,:o fåcies de acordo com a textura, compos ição

e greu de homogene idade. Dev€nìos resaltar que a div isão I ito-
faciolôgica para ,ls granitos não será adotada neste trabalho,
dev ido à ausënc ia de critèrios e trabalhos de canpo para

extender umå divisão Iocal a uma abrangência nais regional.
TambËm näo serå adotado, dev ido ds caracter izaçöeE da,s fác ies não

se enquadrarem bem na geo log ia dos gran i tos do Campo pegmatl t ico
de Ber i lÊnd ia.

[Jm trabalho I i t o - f e c i o I Õ g i c o pana os granitos ngo foi
real izado, por este não constar nos objet ivos do trabalho.

As rochas do ernbasamento, gue af loran -a lest,e do complexo e

ocorrem tambén no campo pegmat'i t ico são const, i tu,i das pnr

associações supnacrr¡stais e infracrustais formadas por moscovita-
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b lot ita-gna isse

dec lmÊtr lcas a

metarcóseo. Todo

fåc ies anf ibol ito

e b iot i ta -hornb lenda- gna is se

mÉtricas de anflbolitos,
ess€ conjunto encontrã-se

de grau mÉdio a forte.

com i ntercã lações

cå lc io-,s ll lcá t ¡cas,

metBmorf lsado no
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5- GEOLOGIA DO CAFIPO PEGTV{ATl TICO OE BERILANOIA

5.1- ESTRATIGRAFIA

As un idades I t toestrat igråf icas, que afloram no Campo

Pegmat-itico cle Berilårrdia enquadram-se em sequËncias do

proteroztrico (Per'iodo Cambriano e Ordoviciano) e do Quaternårio,

conf oy'me co luna estrat igrhf ica (TaLre la 0l ) .

cri:talirr ,:, ,.' Ê,:t,ii representad,¡ por gnais:eS, migmåtitO:,, C¡¡. lcio-
0 f't',:teroztìiri, ln':livisa,

s i I icåt icas,

metarcÕseo.

säo dom i nantes nesta un i dade,

Os gna i sses e os n i gmat i tos af loram a noroesLe do campo e

anf ibolitoi, meta-ultramàf icas e calcio-silicåticas.0s confatos

cc¡m a,s rochas do comp lexo gran'i t ico, d€ idade Cambr ¡ana são

marcados tantc' por fe i çð'es tectôn i cas como tambêm por zonas

interdigitadas, exibindr-r por vezes estruturas migmatÎticas das

mais variadas. Arthaud et al. (198/) admitem que alguns gnaisses,

são em parte ortoder i vados, provave lmente a55oc i ados aos

proces.eL-ìs intrus ivos das rochas grani t icas do comp Iexo.

A individualtzaçäo dos gnaisses e rnigmatitos nesta unidade

näo f,¡i poss'ivel por apresentar contatos gradacionais e muitas

vezes me,iclactos.

anfibolitos,

coY'responde årl embasament,:)

meta-ultramåf ica,

com contabo brusco com os

A foliaçãcr das rochas do

preferenc i a I N-S, Podendo var i

das vezes e extraord inar iamerlte

CIs an f i bo I i tos ocorrem sob

metabas i tos e

embasamento apresenta direção

ar 20 graus þara les te, ñå ma i or i a

pa ra oes te .

a forma de lentes e se encontram
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:RA PERíODO

COLUNA ESTRATIGRÁFICA
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INTRUSIVAS ACIDAS
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d i,sFersos por toda a pLrrËão oeste, gera lmenLe assoc iados a

pequenos corpos meta-u ltranåf ic¡s e metabas i tos. Estas rochas
senpre foram enconLnadas enca ixadas nos gna isses e m igmat ¡¿o,r.

As ne t, a - u I t r a m å f i c a s ocorrem na porçeo norte e noroeste da

à rea, sendo encon t r'das na f.rna de pequenos nuc leos, assoc iados
aos anfibolitos 'e gnãis6Ê3. Este libòtipo apresenLa ûbima

exposiçäo ao norte cia årea, na estrada que riga a sede da Fazenda

Condado ao Rio tsanãbu iu.

0 [ambriano, no c;¡mpo pegnìat.ît ico, ê con,stitu.ido pela,s

rochas do conplexo Quixadà-Quixeramobim con distribuição a leste
con os gran itos e ¡o centro- le¡te com oE granod ior i Lar, or qua i,r

sào int'rus ¡vos nos gna isses. os corpos pegmat'¡ t icos ', intruden ,,

tanto as rochas do embasamento como ås Fochas do complexo.
Na åree peisguisada, o complexo gran,i t ico Qu¡xedå_

tlu i xeramob ¡m fo i separado em do i s corpo,: F luttn icos d ist intos :

gran i tos e granod ior i tos porf ¡ r-¡ t icos, perfazendo aprox imadamente

65Í da årea.

Os corpos graniticos possuem forna mais ou nenos eliptica
com eixo maior 'a direçåo NNE-SSI,J, tendo oJ granodioritos
porf ir'i ticos e x ten são a lèn dos limites sul da årea. seus contatos
säo brusco.". corn a6 rochas do e¡lrbasamento e pegnÀt ito.:.

Os dcris tipos petrogråficos, gr,anitos e granodioritos,
apresentan feições morfolbgicas diferentes: os granitos
nornalmente arrasados parecendo um corFo polintrusivo heterogÊneo

cÐm variaçiJes granu Iomelr icas, diques, apófises, xenô1it,os e

encraves. Lls granod ior itos apresentam fe içöes ondu ladas, tendo em

comum com os granitos o grande nUmero de fraturas com direção N_S

e em menor quantidade na direçåo E-}.l.
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Os diques pegnat"i t lcos, de idade presumlvelmente

ordoviciana, intrudindo tanto as rochas do enbasamento como ag

rochas do conplexo com direçäo preferenclal Nl0 a 20 E' 0s

pegmaL i tos de Ber I 1ånd ia são gera lmente a loctones as rochas do

complexo, sendo ma is frequentes nos gna isses do enbasamento'

embora ern nenor escala, corpos interiores, aut6cbones se'jam

enconLrados nas P IutEn icas.

O quaternåricr É representado por faixas e¡treitas e delgadas

ao Iongo dos Riachos ValenLim, da Roça e do Fonseca' constiLu'ido

de areias puras, areias argilosas' cãscalhos e selxos de guartzo

rolado.

5.2- PETROGRAFIA

5.2.1- G¡IAISSES

Os gna ¡sses encontran-se freguentemente assoc iados aos

migmatitos, anfibolitos, meta-ultramåflcas' c å I c i o - s i I i c å t I c a s e

são as enca ixantes dos corpos pegmaL itos ma is s lgn i f icat ivos '

Pebrograficamente, os gnaisses podem ser classificados en

dois tipos: biotita-gnaisse e hornblenda-bioLita-gnaisse' Essas

litologias Possuem ampla distribuição na parte oeste do campo

pegrnatf t ico, ultrapassando os I lnites da årea' tanto para sul

como pare norte, acompanhando a zona de cisalhamento' com maior

predoml n ¡o do Primeiro libôtiPo'

Os biotitas gneisses apresenLam color"açäo variando desde o

c i nza c laro ao c inza escuro, com granu lação f ina a hed ia,

mostrando um banrlamenLo composiclonal de mlnerais måficos e

bandas quartzo- fe ldspå t icas (Foto'04)'
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Microscopicantente apresentam textura

m inera log ia const, itu'i da por cr ista is de

subedra I de vhr i os. tamanhos, P lag i oc lås i o,

Acessor i amente foram encontrados: t i tan i

apatita, muscovita e oFacos.

I crto.04- U iot, ita gna isses conì handamento cornpos ic iona I
i n L rud i do por um Fegma t i to.

O quartzo, como jå citado ocorre em cristais bem formados de

grano lep i dob lås t i ca

guartzo anedra I

microclina e biotita.
ta, zircão, €Fl idoto,
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vàrios tananhos, exibindo extinçBo ondulanLe, sempre associado ao

p lag ioc làs io, microclina e b iot ita.
O plagioclås io, representado quase ,sempre pelo oligoclås io Ê

o mineral ma is abundante, ap rese n ta - se con crista is anÉdr icos con

narcante processo de seritização e en algunas vezes gerninado

segundo a lei da a lb ita.
A m icroc I ina com cy'i sta i s anedra is, gem inada segunda a le i da

albita e pericl'inio conbinadas, esLando normalmente associada ao

quartzo e ranamente'a biotita.
A biotita, ocorre d ispersa

lamelares bem orienLados,

me lanocråt ico da rocha .

Em relaFão å mineralogia acessória, a t,itaniLa É o mineral

ma is abundante, tendc seus cr ista is euedra ig tamanhos var iados.
Os cr ista is lamelares de muscov ita resultam da a lteração do

plagioclåsio. O epidoto e apat ita são raros e geralmente

i nc lusos na biot, ita e no guartzo respect ivamente.

0 hornb lenda-b iot i ta gna isse ocorre ma ¡s restr i Lamente no

centro da årea. Sua coloraçäo ê cinza escura coD granulaçåo

nÉdia, exibindo umð bexbura granolepidobtåstica. A mineraloqia
essencial É conposta de plagioclåsio, quartzo, microcl'i nio,

biotit,a e hornb lenda, Acessor iamente são encontradas : titan ita,
moscov ita e opacos.

por toda a låmina em cr ista is
sendo princ ipal componente

O plagioclås¡o, nessa rocha, ê representado pelo oligoclås
com gem inaç'¡{!r setJLi do a lei da albita. Ê o Ûr ineral ma

rÊÊ,res¡t t¿ìI j\,Ð 
-

O quarLzo ocorre de l'orma! e tamanho variados, con e.rlinção

ondulanLe e assoc iado ao p lag ¡oc lås io, nicrocl'inio e a biotita.
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o microcl'i n io ê de f åc iI reconhec imento, devido
gem i naçäo em xadrez proven i ente das gem i naçöes segundo a

albita e pericfinio combinadas.

A biotita e a hornbl.enda sempre se encontram associadas,

tendo a biotita crista is lamelares orientados e pleocroismo

castanho. A hornblenda,Ee apresenta com cristais prismåticos, com

pleocro'i smo de cores esverdeadas e por vezes alterando para a

biotita.

A mineralogia acesstrria ê formada pelos cristais euedrais

isolados de titanita ou em agregados junto a llornblenda. Tambêm

ocorre a apatita em pequenos cristais inclusos no guartzo e

secundariamente na biobita e feldspato.

As muscov i tas säo raras e ocorrem em forma de p Iaquet as

oriundas da alteração do feldspato potåss ico e do plagioclås io.

Os minerais opacos såo euedrais encontrados dentro do quartzo,

b i of i ta e nas hornb lendas .

5 .7 .2- MI GMAT I TOS

Os migmalitos do Carnpo fiegmat'itico de Berilf,ndia apresenLam-

se com estruturas var i åve i s e tambÞm em nUc leos dentro dos

gnaisses. Näo foi poss'i vel a separação dos mesmoE, devido å

ma i or i a das vezes seus contatos mostrarem-se nesc lados com og

gna isses.

a

le

sua

i da

Ut i I izando-se a c lass i f icaçåo de fvlehnert (tgõg), os

migmat'itos encontrados na årea são representados pelos nebulitos,
estromat it,os e os com estruturas pt igmåt icas (Fot,o.05).
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Os migmatitos nebuliticos, säo muito restritos e pouco

s ign i f icat ivos na årea, tspre,sentando tÊnue I ineação ou ausÊnc ia

Os estromat i tos caracter i zam-se por apresentarem uma estrutura

bandada, na qua I se observam ve i os de neossoma e pa leossoma

concordantes com o "trend" regional (N10'-1q' E). A compos ição

m i nera lbg i ca do neossoma E bas i camente const i tu'i da por quartzo-

feldspat,o e o paleossoma de biobita. Ao nicroscöpio apresenta

Foto. U5* Nt¡c leos de
d iversa,i.

ùexùura granolep idoblåst ica

m i gmat i tos com egtruturas

0 neossoma É const itu'ido por
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plagioclåsio, microcl'i nio e quartzo, tendo como acessörios

biot ila, carbonat,o, apatita, moscovita, ep¡doto, cloritas,
t i tan itas e opacos . O pa.leossoma apresenta a mesrna const i tu ição

mineralógica qualitativa, tendo a biotita como mineral essencial.

Nestes migmatibos, o plagioclåsio (oligoclåsio) ê o mineral

ma ¡s abundante, ocorrendo en grandeE cr ist,a is anËdr icos

ser¡citizados, contendo inclueöes de quartzo, carbonato, apãtiLa,

b iotita e moscov ita.
Nos migrnat¡tos com estruturas pt¡gmát,icas, o neossoma possui

a forma de dobras ptignåticas, aplitos e velos de compos ição

q u a r L o - f e I d s p a t o , sendo d iscordante do pa leossoma cons L itu'Ì do de

biotita.
As anà1ises rÍicroscÞpicas cir:,ç t ipos ptigmht¡crJJ,

deferminarÂm una textura granolepidoblåstica const, itu'i da

essencialmente por quartzo, plegioclâsio (oligoclåsio), biotiba e

como minerais acessbrios: apatita, t itanita, clorita, epidoto,

moscovita, zircfio e opacos. Resalta-se que o oligoclåsio se

apresenta cono cr ista is anÉdr icos com gem inação reg ida pe la a le i

da albita e intenso processo de sericitização. Possuen cono

inclusões cr¡stais de apatita, moscovita e biot,ila, esLa de

hãbitos lamelares e por vezes noscoviti¡ada e cloritizada.

5.2.3- ANFIBOLITOS

Os anfibolitos são as rochas que afloram com frequÊncia na

årea do canpo, en forna de lentes i nterc¡ ladas nos gna isses e

migmatitos, os quais estão associados na naioria das vezes aoa

I i tõt ipos meta-u ltramå F icos e metabas itos . São d i I'erenc iados pe lo

cont,el¡do de minerais máf icos.
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Na área, suBE nelhores expos ição ocorrem na zona central e

centro-oeste, tendo como referenc iaI o sangradouro do açude da

fazenda Condado e ûo Ieito do Riacho Roça.

Os anf ibol itos apresentãn coloração verde-escura a preta,

granu lometr ia f i na a nÊd ia e por vezes, ev idenc ia n'i t ida

or ient ação de seus n inera is.

MicroscopicanenLe, os anfibolitos mostrãn textura
granonematoblåst ica, rni neralogia essenc ial formada de anf lból ios,

plagioclåsio, quartzo e opacos. A mineralogia acessória É

composta de titanita, zircão, epidoÈo, clorita e granada.

Na ¡nålise nicroscbpica dos anfibolitos, determ¡nou-se a

hornblenda e e tremolita-actinolita, con predominância da

hornb lenda, que ocorre euedr icamente e subedr icamente com hâb it,og

pr ismåt icos bem 0r ientados . Suã caracter ização nas lâm inas

ocorreu Fe lo seus do is p lanos de c I ivagem e suas inc lusões de

t itan ita e opacos.

Os plagioclås ios sflo nenos abundante gue os anf iból ios e

ocorren sob a forma de cr ista is euedra is a subeudr¡ is bem

orientados, bastanbe sericit izados e moscovitizados.

0 quartzo ocorre em pequenos cr ista is anedra is com ext inção

ondulante e sempre assoc iado ao plagioclås ¡o.

A mineralogia acessùria enconLra-se de forma concenLrada,

sendo a clorita e o epidoto provenienLes da alLeração do

p lag ioc làs io e da hornb lenda respecL ivamente. Os out ros m i nera is

como a t i lan ita e granadas são cr ista is euedra is de or igen

prinária.
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5. U. 4- META-ULTRAÍTIAFICA

A disposiçâo destas rochas na årea ocorre na forma de blocos

isolados (morrote:.), caracterizando seus contatos pela tonalidade

marrom escuro dos so los de a lteraçäo ( Foto.0õ ) . Quando maç i ca são

de cores verde.'esc'uras, granulometria mÞdia a grossa.

Sua anälise ao microscópio evidenciou uma textura

nematrrh lås t ica const i tu'i da por uma matr iz m inera lbg ica de

anfibõlios, cloritas, epidoto e opacos. Seus acessÔrios mais

representativos säo o talco e a nica branca (não definida).

Representandc¡ a classe dos anf ibölios, identif icou-se a

I ,l ¡' . 1)ír ll l'.,.,,I r,1 r,¡ nì€'l-a Llltl'amãt iia: rì ¿:t 5

proximidades do cont,ato com å5
rochas metamôrf i cas e do comF lexo
gran'i t ico.
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tremolita-actinolita e È antofilita; eão

formas anedra i s. Nas 1åm i nas, a i dent, i

classe dos anfiboliol; tornou-se muito dif
apenas uma das duas d i reçöes de c I i vagem.

E comum a alteraçâo da tremoIita-act
ta lco e n i ca branca, com seus p lanos de

so luções ferrug i nosas.

As clorita (clirrocloro e proclorita), depois dos anf ibólios
såo os minerais mais abundantes, com håbitos lamelares

caract,e11 st icos.

O epidoto, ocorre em cristais anedrais a subedrais associado

aos minerais de tremolita-actinolita e as cloritas.
os opacos d i str ibuem-se por toda a Iåm i na em cr i sta i s

euedra i s a subedra i s, bem como as so luções ferrug i nosas

solid¡ficadas preenchendo os planos de clivagem dos anfibólios. A

nineralogia acessbria t,alco e mica branca são originadas da

a lteraçäo dos an l" ibb I ios .

cristais prismåt icos de

ficação dos minerais da

ic i I devido apresentarem

inolita para a clorita,
c I i vagem Freench i dos por

5.2. 5- CALCIO-SILICATADAS

São rochas frec¡uentes na ârea, encontradas nos gnaisses,

migmatitos e anfibolitos na forma de lentes. Apresentam coloração
esverdeada com ton¡; acinzentados e esbraguiçados, exibindo
granulaçäo f ina a mècl ia; seus af loramentos encontram-se a n'i vel
topogrå f i co.

M i cros cop i cament,e, ap re sen tam t ex t u ra granonematob lå s t i ca,

estando f ormada por crista is anÞdricos a euÞdricos de anf ibôlios,
plagioclåsio, clinopiroxËnio, quartzo, carbonatos e opacos. sua

mineralogia acessória Ê composta de titanita, apatita, zircão e
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ep idoto.

Os anfib6lios identificados por tremolita_actinolita, são

cr ista is f ibrosos e pr isnåt icos con m icro inclusöes não

ident,ificadas, que imprimem urna textura p o i q u i I ob I á s b i c a .
Þ

Os plag¡oclásios estão geminados segundo a lel da albite e

$ aE,sociados aos clinopiroxÊnios e a tremolita-actinolita.
Os clinopiroxÊnios são anedrais a subedrais, alguns

alterados para anfibôlios pelo processo de uralitizaçflo, podendo

ser observados, na ma ioria dos crisLais, as duas direções de

c I ivagen aproximadamente perpend¡culeres.

O quartzo encontra-se ora como crista is bem formados, ora

f ra tu ra dos com ext inção ondulante, assoc ¡ado ao p lag ioc lás io e 'a

trenoI i ta-act i noI i ta.

0 carhonat"o, ocol.re na forma de pequeno, crictais euedr.ais

ou cono inc lusões de p lag ioc lås io.

As titanitas euedrais, por vezes fraturadas estão associadas

ao plagioclås io, quartzo e ao c I inop iroxên io -

A apat it a apresenta-se en pequenos crnista is pr ismåt icos ben

formados, inclusos no plagioclàsio e na trenolita-actinolita.
O z ircâo e o ep idoto são poucos frequentes e gera lmente

. enconÈrados sob a forma de inc lusões no guartzo.

' 5.2.6- I'ItTABASITOS

Sfo rochas assr:ciadÀs aos anfibôlios, .de coloraçffo verde_

escure, granulometria f ¡na e lineação pouca pronunclada, fornadas

de m inera is fÉ ls ¡cos com inLerca lações de m inera is må f lcos.

Microscopicanente sua matriz varia de f ina a mÉdia, con
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textura nenÈteblåst ica, formada de anfibölios, plagioclåsio e

quartzo como nineralogia eEsenc¡al, EEñdo a aceEEória constibu'i da

de titanit,a, apatita e opacos.

Os anfibólios são representados por hornblenda e t,renol ita-
actinolita; estes são os minerais mais abundantes e ocorrem sob a

l'orna de cr ista is anedra is e subedra is . Apresentam p leocro lsno do

verde-escuro ao verde-anare lo. A ma ior ia dos anf ibô I ios

analisados apresentaram duas direções de clivagen cãracter'istica,

formando ångulos de I24 e 56 graus, porÉm em alguns crista is,

observaran-se apenas uma direção de clivagem e duas direções de

fraturas perpend icu lares a essa c I ivagem, tornando-se ås vezes

conf und'i ve I con os p iroxÊn ios .

O plagioclåsio, ocorre na matriz como cristais euedrais com

geminaçâo segundo a lei da albita e alto grau de sericitizaçäo e

nuscov it ização.

0entre os minerais fÊlsicos, o quartzo Ê o mais

signif icativo. Ocorre segundo cristais mal formados, fraturados e

espalhados na maLriz ou inclusos nos anflbblios (hornblenda),

apresentando ex t inçä-o ondu lante.

Representando os acessörios, a titanita É o mais comum,

ocorrendo de forma dispersa na matriz ou €n agregados inclusos na

hornblenda. A apatiLa apresenta-se en pequenos cristais euedrais

e subedrais, normalmente inclu,sos nos crisfais de quartzo. Os

opacos posEuen a mesma distribuiçäo.

â .2 .7 - ÈtETARC0SEOS

Säo rochas de cores röEeo-esbranqu içadas e esbrutura rnac iça

de grano lumetr ia f ¡ na a mÉd ia contendo v€ ios de quartzo
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rec r isLa I izado.

sua textura ao microscópio fo¡ definida como gr.anobrástica,
podendo ser observada em alguns locais textura poligonal. Sua

m inera log ia essenc iã I É formada de qua rt zo, feldspato potåss ico,
plagioclåsio e acessorianenLe de biotita, moscovita e muito
raramente de z ircão, granadas e opacos.

O qua rt zo se irpresent,e en cristais euÉdrico,s e subÉdr icos,
pûr vezes f T'aturadL')s r,lm ext inçåo ondulante e Fouce alteraçåo nas

bÒr'dai.

O microcl'i nio È o feldspato dominante, mais ou nenos bom

formado e com suã geminaçlo en xadrez caracter.¡ stica. 0s

p lag ioc lås ios nessas rochas apresentam a lto grau de a lLeraçäo. As

micas, biotita e moscovita são esporådicas e normalment,e inclusas

nos plagioclåsios. Ois opacos ,são cristais euedrais, posicionados

sob a forna de m ¡cro i nc lusöes no guartzo e p lag ioc lås io.

5.2.8- GRANI'TOS

Este t ipo petrogråf ico ocorre na porçgo leste da årea,

ex ib indo a lto gra u de intenperisno, tornando-se bastante friåveI
e por conseguinle gerando um solo branco anarelado, åcido,
evidenciando una morfologia aplainada com vegetação t.i pica de

tabule iros. Nesta fa ixa os afloramentos são raros, apenas com

testemunhos deste t ipo petrogrå f ico.

São rochas de granulometria fina a nÉdia, leucocráticas,
equ¡granulares consbitu'i das de quartzo, f eidspat,o, moscovita e

b iot it,a. Seus c,trìtatos con os gna isses e m igmat itos såo

tectônicos, feitos atravËs da
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F rilx irnidadÈÉ dest¡s zonar

orientado, rnilonitizado. Esta orientaçåo torna-se menos ev ident,e

a medida que nos afastamos pãra o leste da årea. E comum tarnbÞm,

nesta zona orientada a ocorrËncia de veios quartzo-Feldspåticos e

corpos pegmat'i ticos (cenbimÉtricos a mËtricos),ambos com direção

N10 E aprox imadamenbe.

M icroscop icamente, esses rochas ev idenc iam uma textura
granolepidoblást,ica, hipidiomôrf ica, compostã essencial¡nente de

guarfzo, feldspato potåss ico, plagioclås io, nuscov ita e b iot ita.
Como minerais acessórios figuram granadas, titanitas, zircões,

a Ian itas e apaùitas.

0 quartzo É o mineral de maior percentagen neste ùipo

petrogråficoi ocorre em crist¡is anedrais a subedrais de tamanhos

var iåve is, xenomònficos, estendo associado ao feldspato

potåss ico, plagioclàsio e moscovit,a.

O feidspato potåssico, representado pelo microcl'i nio, ocorre

em cristai,s anedrais e subedrais de vârios tananhos, estando

a lgumas vezes a l[erados . No n icroc l'i n io Ë comum as gem i nações

segundo a lei da albita e periclin¡ona combinadas. O Plicrocllnio
estå associado ao quartzo, plagioclåsio e moscovita, sendo o

fe ldspato ma is abundanLe.

O plagioclåsio apresenta-se como cristais anedrais a

subedrais, alterado nas suas bordas para minerais de argila¡ são

gem inados pe la lei da albita.
A moscovita de håbito lanelar possui.boa distribuição em

todas as lÈm inas observadas. A moscov ita es¿å norfna lmente

orientada, às vezes sugerindo idËia de orla de pressåo e sonbra

de ¡r¡s5sgs. Sua as.:;oc iaçå-o dà-se com o quartzo, f eldspato e com
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as t-riotitas, :end¿-', ,-ii rlJinåi ia clr:¡ta t¡ll.irna.

A biotita oc{lrre sob a i,:'rma cle criztais

p leocro ismo castanh,: esclJro, ds vezes dev ido a intensa a lt,eração

para mosccrviba, este mineral è considerado como acessbrio.

A gralrada, n,¡sbas rochas, apresenta-,s€ como crigtai,: bem

formados com algumas exibindo håbito hexagonal. A titanita É

encontrada frequentemente fraturada. O zircão, apatit,a e alar¡ita

säo raros e €flc'f,ntram-se norma lment,e como inc lusões nos

p lag i oc lås i os.

ð.2. 9- GRANoDroRrTo ponFrnírlco

Es te I ¡ töt ipo f icou trem caracter i zado no campo pegmati t, ico

pesquisado pela frequenfe ocorrËncia de xenôIitos de rochas

båsicas, notadament,e anfibolit,os e pela presença de

porf iroblastos de microcl'i nio, d€ atË 6 cent'imetros (Foto.Oll,

i nc lusos muma matr i z heterogrãnu lar composta de fe ldspafo e

biotita.

:r¡hedra i:, cam

0s granod i or i bos, a lÞm

coloraçäo cinza, estrutura
fraturamento, cujos esp;lços

corpos pegmat'i ticos ou veios

N-NT.

Plicroscop icamente,

textura heterogranular

matriz granoblåstica h

m inera ltrg ica essenc ia I

de tex tura porf i r i t ica, apre.:entam

mac i ça, i ntenso desp lacamento e

são f requentemente preench i dos por

aplit icos, com direção preferencial

m icroc l.'i n io, p lag ioc lås icr, b iot ita, hornb lenda

Acessor i amente são cons t i tu"i os por z i rcão, granada,
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os granod ior itos porf ir'i t icos ex ibem uma

com ptrrf iros de microcl'i nio imersos numa

ipidiomôrf ica grosseira. Sue composição

es tå caracter i zada por quartzo,

e ùitanita.
ep i doto; e



como m inera is recr ista I izados: moscov it,a, c lor ¡ta e ser ic ita.

O quartzo apre;senLa -se com f ornas euedra is e ,¡ubedra is, com

genera I izada ext iñr;är*r ondu lante e bordas suturadas. Encont ra*se

associado 'a bioti'ha, microcl'i nio e hornblenda-

Fot,o.07- Granodiorito porfir'i tico com fenocristais
de feldspato potåssico e estruturas
cumulaticas.

porf ir-i ticos este caracterizada por quartzo,

plagioclåsio, biotita, hornblenda

estas rochas são const, itu'idas por z

como minerais recristalizados moscov
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compos içã-o m inera lÕg ica essenc ia I dos granod ior it,os

e t,itanita. Acessoriamente

i rcão, grdnada, €p i doto; e

iba, clorita e sericita.

microcl'i nio,



0 plagioclås io, do t ipo ol igoclås io, mostra grau de

ser ic i b ização e gem inaçåo segundo a le i da a lb ita. Nest,e

Iitôbipo ê tambÉm comum a textura poiquiloblåstica, contendo

inclusões de muscovita, titanita e apatita.
A biotit,a constitui o principal måf ico desta rocha,

encontrando-se d ispersa p,lr toda a låm ina, sob a f orma de grandes

cr ista is euectra is p lacosos, contendo inc lusõe,s de ep idoto. tste
tnirteral !lr-litit(1o (-tC{:ry-y-,? ern lamelas irrequlareS im¡-rrime orinfaçäO
'a rocha. lambÞm aparece altenada para clcrrita e moscovita.

A hornb lenda apresenta-se de forma euedra 1, bem d i spersa conl

p leocro i smo de cor verde caracter'i s t i co; , não Ê comum observar

sua6 duas direçöes de clivagem.

Lntre os m inera is acessbr ios, a t it,an ita ê o ma is comum e

suas percentagens nas låm i nas, por vezes u ltrapassa os c i nco por

cento, passando a fazer parte da mineralogia essencial. O zircão,
a granada e o epidoto constituem crist,ais bem formados nestas

rochas e g€ralmente são encontrados na forma de

biotitas e nos plagioclåsios.

No Campo fregmat'i t ico de Ber i lånd ia, o granod ior ito
apresentou uma var i ação fac i o lôg i ca nos seus const i tu i nt,es

essenc i a i s, resu ltando em guartzo-monzon i to, fato constatado na

låmina 151.

5.3- METAMORFISMO

O metamorf ismo predom inant,e no Cåmpo Pegmat'i t ico de

Eerilåndia þ representado por vårios tipos litológicos,
resu ltan t,es de metamorf i smo reg iona I do t ipo d i namoterma I com

reaquecimento tardio em alguns locais, evidenciado pela textura
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po I igona I en vårias låminas

A part ir da paragënese ma is conum dos gna isses: quartzo,

plagioclåsio (An5o ) + leldspato pot,ãssico + biotita, em gue

a guanLidade de plagioclåsio excede a de f eldspat'o polåssico e

nâo sendo encontrada cord ier itã, corno tambÞm nenhun dos

polimorfos de a lum'i nio, podemos enquadrar os gnaisses deste

campo, de acordo com ll i nk ler (1977 ), como resu ltantes de

metamorf ismo de grau forLe de pe I i tos .

OuLro fator importanLe na determ inação de metamorf ismo de

grau forte È a ausÊncia de moscoviLa primåria, que na presença de

quantzo (principalrnente) + plagioclåsio + biotita + feldspato

potåssico é totalnente dissolvida numa fnassa fundida formada pela

anatex ia dos gna i s¡ies, conforne o esquema da F i9.07.

A presença de bom volume de plagioclás io e biotita ne

maioria das rochas analisadas, pode ser explicada, baseando-se

nos dados experimentais de tlinkler & Van Platen (1960); pelos

quais em rochas de grau metanörf¡co alto o aumento de cálcio no

sed¡rnento original leva a formação de anortita e biof ila.

Os anfibolitos, nebabasitos e c å I c i o - s i I i c å t i c a s ocorrentes

na Èrea, sob a forna de Fequènas lentes denLro do embasamento

crisLalino, assin cono, os nfJcleos de meta-ultramåf icas, são

enquadrados no met¡rnorf iemo de grau alto, conforme as evidËncias

observadas:

A formação de granada, .impl ica em uma pressão

su f ic ien temente alta.
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FIG.O7. ESOUEMA MOSÎRANDO AS REAçOES OUE ENVOLVEM

MUSCOVITA'QUARTZO E ANATEXIA DOS GNAISSE$

I . PONTO INVARIANTE ;

I,2,J,4 - REAçõES MUSCOVITA ' OUARTZO;

3 - ANATEXIA DOS GNAISSES.

FONTE:WINKLER ( 1977 ), MODIFICADO.

RE AçõE S :

| - MOSCOVTTA' OUARTZO ¡ KFt Al2 SiOU I Xrg'
2 - MOSCOVTTA r OUARTZO . H20 " Ulh. r SlLlMAf{lTA ;

3- MOSCOVITA T OUARTZO + HzO + KF ' LÍOUIDO;

4- MOSCOVITA + OUARTZO " SILIMANIÍA + KF I LíO.;

6-PLAGIOCLÁS|O+ KF+ OUARfZO + H20. LíOUIOO.

wTNKLER 6 VON PLATEN (1960), BASEANDO-SE

EM DADOS E XPERIMENTAIS.
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iI- A formação de plagioclásio mais r¡co em

anort ita (ol igoc lås iolandes ina) e o pegueno

percentua I de ep idoto f orrnado a part ¡ r do

componente anortita gue não cristalizou
ol i goc Iås i o/andes i na.

III- tm decorrËnc ia rlås paragËnesec ident if icadas
;t¡t m iCr06cÈìp j,l:

Nog an f ib¡ I i to:i r

Quã rt zo + granade + hornb lenda

+ p lagioclås io

Quart,zo + tremol ita_act inol ita
+ p lag ioc lás io

Nos net,abas itos :

Qua rtzo + tremo I ita_act inol ita
+ p lag ioc lås io

Nas cå lc io-s i I icåt icas r

plag ioclås io + tremol lt,a_act, inol ita +

quart,zo + titanit,a

As meta-u ltranå f icas, tambÞm foran enquadrada6 no

' metamorfismo de grau forbe, tendo como fator indicador o conteúdo
de c lor i ta r ica em magnËs ¡o ( proc Ior ita ) , q-u e de acordo com
Trommsdorff & Evans in: r,lincker ( 7g77) af ¡rmaram que a procl0rita
em paragÊnese con elrsLantita persiste em altas temperaturas do
metanorfismo, principalmente quando não existen niney,ais para
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rEÈg ir Êçm ú me¿ln¡. Clulro fator que reforça a af irmat iva ê

Fresençà de tremo I i ta-act i no I i ta nestas rochas, dev ido a

formerem em PCOz relativamente baixa mas em altas LemperaLuras

5.4- TECTôNICA E ESTRUTURAL

O Ciclo lransamazEn ico e o Ciclo Bras il iano for¡m evento$

que impuseram o padrão tectôn ico ao Campo Pegmat'i t ico de

Eer i lånd ia.

Q evEnto tectono-magnåt ico, resFonsevel pelo desenvolv imento

da ma ior parte do embasanento cr istã I i no, decorre do

metanorfismo dos sedimentos prÊ-existenùes e É imposto ao ciclo

lransamaztn ico, que gerou estruturas de caråter c isa lhantes, como

alongamento de minerais, estrutunas milon'iticas e relações

planares , ocorrido no ProterozÛico' Oevido a f alt'a de

dados geocrono lôg ¡cas chãnaremos esse c ic lo de I nd iv iso, com

poster ior nobilização no C iclo Bras il iano.

0 0iclo Bras; iliðno Ë representado nesta área por granifos,

granodioritos e corpos pegmatlt icos ácidos. Este ciclo É

caracterizado pela arnp l itude e semelhança ao c iclo frasanazÛnico,

sendo responsåvel pela reat ivação das estruturas desenvolv idas no

Transanazfln ico -

A estruturaf:ão preservada nÕ cempo evidencia condições

defornacionais etn regime de cisalhanento simples, gerando

relaçðes d€ fcrliaçöes 0S/C"e est iramento de ninerais e outros

critÞrios que caracLerizam uma zona de cisalhamento df¡ctiI-

ConformeSadowski(1984),explicandooconceitodedt¡cIile
frågil, afirma gue uma rocha É frågil quando a coesão interna da

rocha que estå sendo deformada se rompe dentro do campo elåstico,
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;¡ss irn ãt condições de tensão no monenLo da ruptura definem

critÉrios para o esùedo Frågil.
As zonas de fraturas.frågeis consLituem limites de blocos,

gue sofneram deslocamenLos relat ivos exprets ivos ao longo das

m€snas. Por outro lado, 6e nos I ir¡ìites entre blocos que se

des locaram, não houve ruptura fraca da coesão, preponderå o fluxo

dUct i1, toy'fllando enLh,J u enas de f alhas, ronf ornle UDnat,h (l9tt/)
inr SÀdowrl i (l9tl4).

A compreensão e a distinção das zonas de cisalhamento

dt¡ct i I e/ou fråg i 1 se base iarn na anå I ise da curva de

tensão/deformaçäo de uma rocha, e em termos pråticos, detectados

atravËs dos element,os lineares e planares.

Q gråfico da Fig.08 mostra a transição entre deformação

eIåstica e p1åstica com escoanento seguido posteriornente pela

ruptura (curva envoltÕr ia ma ior) , ou seja, em una zona onde as

rochas se conportam de forma dt¡ct il, hå poss ib il idade de ocorrer

um arrasfo de canadas antes da ruptura propriamenLe dita. ïambÉn,

aùravÉs desta curva, pode-se observar a trans ição entre oE

es t åg ¡os fràgil e dt¡ct il.
As zonas de cisalhamento frågeis afetam profundidades

correspondentes aos n1 ve i s estrutura is super iores da cro,sta e aE

de c i sa lhanento dúct i I re lac ionan-se a n'i ve is ma is profundos .

Ëstruturalmente, no Campo Pegnat'i tico de EeriISndia,

registra-se evidÊncia de uma atividade- ùecfônica intensa,

condicionando un quadr"o bastante complexo, regido pelo menos por

trÉs d i st i ntas fases de dobramentos pretÉr itos ao func ionamento

das negazonas de cisalhanentos de Senador Pompeu e Quixerarnobin.
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AE zcnas de c i ¡¡ th¡nentos inpr im i ran io6 gran i toø,

granod ior i tos e as rochas do enbasamento uma fo I iação n i lon'i t ica

subvert ica I con d ireçäo aprox imadamente Nl5't pers ist inclo por

todo o cempo (Fig.09). Lineaçõ'es de estiramenLo mineral Ê menos

frequente, porÉm quando presente, mostra-se subhor izonta I dentro

do p lano da fo I iação.

Os gran itos encontran-se ma is deformados em releFäo Ãos

granodiorit,os e por vezes, chegam a materializar oE plãnos de

c isa lharnento, gerando re lações percept'i ve i s entre os p lanos " S" e

rrCrr (n ig.l0) os guais confirmam movimentaçåo dextral para a

porção adjacente à zona de c isa lhamento 'de Orös. TambÉn É

observado a or ienLaçåo de rn inera i s n icåceos e de porf irob låstos

com a nesma direçã,r do cisalhennto, tendo em algumas låminas

ev idenc iado textura m i 1onì t ica.
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Os granodloritos, Dã porçäo central do carnpo

estruturas f luidais de origem magmâf,ica, tais cono!

pressing", orienbaçgo de fenocristais e alinhamento de

com formas elipt icãs (Fig.11). Essas fluidalidades ,rão

gua rda m

" f i lter
encraves

em sue

FtG.ll -FLUIDALIDADE EM "FILTER PRESSNG" NOS ORANODIORITOS

TENDo ORTENTAçÃO oen¡l mRALELA À rOUr¡ÇÃO NIr-oni-

T ICA DOS GRANITOS.
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grËndE må ior lå cc¡nEör'dåñtEE cam a or ientaçgo des

tectùn icas c i tðdas anteriormente.

Conforme ArIhaud et al. (1987), uma concordåncia enbre as

feições f luidais nas zonas menos deformadas e aquelas tectÚnicas

nas porçôes de na ior deformaçâo podem ev idenc iar un s icron isno,

pe 1o menos parc ia l, entre a intrusão e o func ionanenLo das zonas

de cisalhanento. Desta forma, parã un posicionamento sin e tardi-
c i nemåt ico do conjunto de gran i tos e granod ior i tos, oS

pegmat iLos do Campo de Her i 1Énd ia repreEentar ian inLrusões a inda

ma is tard ias.

Arbhaud et al. (lSB7), Ào estudarem con detalhe as foliações

nas rochas do complexo gran'i tico Quixadå-Quixeranobim e suas

relações con as zonas de c isalhamento mostraran que elas ¡ão

genet icarnente ligadas. Ë, È poss'ivel aÈribu¡r para oE granitos un

"emplacement" prË, cedo ou sin-cinemåtico. Por outro lado a

deformaçäo p1åstic:a dos m inere is Ë intensa, sugerindo gue o

conplexo jà não se encontrava em estado lf qu ido quando deformado,

mas Farcialnente cristalizado. Por conseguinLe, Arthaud et al-

(1978) af irlnam quê Þ provåvel que grande parte do complexo seja

cedo-cinenråb ico, ¡iendo as zonas de cisalhamento responsåve I pela

localizaçäo dos granitos e sobretudo pelo de s e n v o I v i rne n È o de uma

f ol iaçä-o vert ical de natut"ezð milon-¡ f ica.

Nos gran itos do campo pegmatl L ico de Eer i lånd ia não foram

encontradas foliações pretéritar¡ isto evidencia que o granito È

prÈ-cinemåtico, nilo deformado anteriormente e, por analogia são

poster iores dE fases que deformaran as rochas enca i xantes .

f e ições

55
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foliaçöes (f

preferenc ia is

graus. IsLo Õcerre tanLo para as rochaE do enbãsamento como para

as do comp lexo. Os e i xos de tensão ( n¡ , ñ¿ , n¡ ) adgu irem

aprox imadamente a mesma direção com a inclinação variåvel entre

as rochas gnaissicas e gran'i t icas, em Lorno de 20 graus.

As direções dos pegrnat itos plotadas mun diagrama de roseLas

(Fig.15) mostram direção preferencial Nl0'-20'E, resultando en un

para le I ismo com a zonã de c i sa lhanento inc idente na årea.

O caråter tectftnico plåstico estå representado por pequenas

dcrbras dos tipos desarnün icås, ptigmåtica,! e "en chevron". 5åo

dobras constibu'i da.5 na maioria das vezes For naberial quartzo-

-feldspåtico, com naior intensidade nas rochas do embasamento

cristalino, principalmente nos nignatitos. Ocorrem tanbÊn nos

granitos e granodio,¡itos sem estilo caracter'istico. Estas dobra¡

estso relacionadas a n-iveis estruturais inferiores, onde se

tornaran p Iås t icas, dev ido äs cond ¡çöes de a ltas femperaturas e

pressão confinante. Em niveis meis inferiores ocorre o processo

de anetex ia formando os n igmat it,os.

5.5 ASPECTOS GEOCRONOLOGICOS

O posicionamento geocronolÓgico das rochas do complexo

gran'i tico Quixadå-Quixeranobim começou a ser reavaliado con o

envio de 52 ãnostras do Projeto Granitbides'do Cearå, ao Centro

de Pesquisa GeocronolÞgicas da universidade de São Paulo.

Devido a problemas de ordem tËcnica/estrutural, as anostras

não foram datadas em tempo håbil por ocasião cfa conclusão do
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d iagrama de fratur¡s e



F ig. 12- D iagrama de fraturas
granod ior I tos a parf ir
onde: Pl e P2- Polos

(Fr N15 E - 58 N¡')
(F2 Nr8 l¡ - 84 NE )Nl, NZ e N3 Eixos
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Fig.f3- D iagrama de f ratura,t dos gna lsses a part ir
de 100 med idas
onde: Pl e P2- Polos

(Fl N12"lt - 8o:sl,)
ire rura' E - 62" sE iltll, NZ e N3 Eixos de defornação)
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relat6rio final do Projeto Granitôide do Cearå, em 19S9. I'l o

segundo semestre de 1990, as anål ises foran processadas pelo

mËtodo Rb/ Sr e K/Ar. AtÉ entäo os dados geocrono lóg icos

disponiveis para as r"ochas da região eram insuficientes, mas com

base nestes novos dados e nas condições do "enplacement" os

corpos gnan'iticos, supöe-se que as rochas do complexo, na região

de Qu ixadå-Quixeranrobim sejam de idades semelhantes.

Em decorr€nc ia da genera I ização da idade para os gran itos,

os dados que serão apresentados, são perfeitamente aplicåveis
pana os granitos do Campo Pegmet'it lco de Beritândia, por sua

senelhança estrutural, nineralbgica e t,ambÉn pela distância que

separam estes dois conjuntos de rochas.
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FIG, 15- DIAGRAMA OE ROSEÎA DOS PEGMAIITOS.

FRE O UE NC IA O/O
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Com hase nas ãI ãnå I i ses geocrono lbg icas rea I ¡zadas por

Erito Neves et al. (1976), Pessoã et al. (f986), Brito Neves

(1975) e Kawashita et al. (1S76), quer isocrtnicas ou

convencionais, estes pesquisadores pensam que toda a regigo

sofreu intensa atividade de homogeinização isotÕpica, com

enriguecimento de rub'i dio e potåssio de anbientes mais profundos,

poss ive lnente nantÊ I icos .

As rochas do conrp lexo granftico, na região do proJeto foram

subdivididas en litofåcies For Sidrim et al. (1989). 0as

I itofåc ies foram ana I isadas as rochas do fåc les Qu ixadå e UruquÊ

pelo mèlodo K/Ar. Nestas fåc ies, os dados revelaran que o

esfriamento dessas rochas ocorreu em t,emperaturas entre 200 a 250

graus cent'i grados, com idade de 454 n.a. Nos fåcies f{uxurÊ Velho,

MuxurÊ Novo e na Pedreira Perdição a temperatura de e,sf r¡amento

foi 200"a 2S0tcom idade de 490 rn.a.

As datações em rocha total pelo mÉtodo Rb/Sr con isócronas

verdadeiras apresentaram para o granito Quixadå idade de Ë10 + 25

me e para a Pedreira Perdição 532 + 18 m.a, tendo como razões

iniciais 0,70343 e 0,704õ4 respectivanente (Figs.l6 e 17).

O Projebo cranitúide do Cearâ datou biot itas da mistura de

vàrios fåcies, utilizando isôcronas de referÊncia, obtendo idade

de 562 n.a con r"azão inicial de 0, 70423.

A part i r dos novos dados geocrono lôg icos, as rochas do

complexo gran'i tico da região de Quixadå-Quixeramobim, assim cono

os granilos do Campo Pegmatifico de Berilândia, inseridas no

comp lexo, são corpos bras i I ianos com pos ição geocronol6g ica no

Per1odo tanrbriano do Paleozôico, sendo os pegmatitos,

pre,sunivelmpnte do Per-i odo 0rdovic¡ñno.
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FocRoNA 2 - GRANTTO PEORE|RA OA pERDtçÃO
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Lìs corFor qr¡ü-¡ t ic,-¡: da req iH,_') clc ¡rro,ieto, slo d,:i C. i(tci
Brasiliano, quimicarnenLE c å 1c i o - a I c a I i n o s , mas não são geradores

de pegnat i tos n inrtre I ¡zados a elenentos reros. Seus pegmat itos
são pequenos, honogÊneos, e suas mineralizaçõe,B restr itas a

quarfzo, feldspalo e micas. Isto Ê compat'¡ vel com o quimismo das

anå I ises rea I izadas Farà os gran itos. Os gran itos do Canpo

Pegnat'i tico de Berilåndia, tanbÉm não são geradores de pegmat,itos

diferenciados e ric:os em elementos raros cono Be, Li, B, Nb e Ta.

Isto implica que estes granitos são incompat'iveis, coRforme

anå I ise de dados (Ju'i m ico¿, comenlados no cap'i tu lo que trata da

gÊnese desses corpos.
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6- ESTUDO OOS PEGMATITOS

ô.I- INf'RLìI]UçAtì

NLrs t¡ It imos ãnos foram executado¡ grandes traba lhos em Lodo

mundÕ para invesbigar as leis de distribuiFão, gÊnese e

estruturas dos corpos pegmat'i t icos, assin cono aE leis de

estruturaçåo interna e conbroles dãs nineralizações,

pr inc ipa lmente de neta is reros .

O cep'¡ tulo, aqu i desenvolv ido constarå de uma ebordðgern

sobre a temåtica clos pegrnatitos, Uonendo como enfoque principal,

a gËnese, a nineralogia e a classificação dessas rochas. Na

abordagem da gËnese, ë interessante salientar, que o tratamento

aqui desenvolvido versarå especialmente sobre pegmatitos

gran'i licos, tendo en viEta que estes são, em Lermos geolÕgicos os

rna is frequentes e econorn icamente os må ¡ s importantes.

6.2- ÏERfIINOLOGIA

H istoricamente , a introdução do termo pegmat ¡to foi

inicialmente utilizada por AbbÉ Hauy (I810) para designar o

intercrescimento de feldspabo com o quartzo (granito gråfico).

Posteriorrnente Haidiner,y, 0elesee, no nesmo sËculo, expandiram o

termo parÃ inc lu i r todos os t ipos de r'ochas p lutún icas,

excepc iona lmente !¡rosse i ras con ou Een textura grá f ica.

Landes (1933), def iniu pegmatito como sendo: "uma rocha

holocristalina intrusiva compost,a essencialmente de minerais

fcrrmadoreg de rochas que são desenvo lv idas em parLe por grlos

i nd ¡ v idua is na iores quÊ os gnãos dos t"a,no, m i nera i s que ocorre l

na rocha plutSnica e<¡u ivalente norma l" .

Jahns (19651, estabeleceu uma definição bem ampla para o
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termo pegnatito: "SHo rochas holocristalinas que apreselbam pelo

nenos em parte una granulaçflo muito grosseira, conùendo como

maiores const ituintes minerais aqueles encontrados tipicamente em

rochas -Ì gneas, mas com a càracter-i st ica de apresentaren extremas

variações texturais, especialmente no gue se refere ao Lananho do

gräos".

6.3- CLASSIFICAçAO

Qs cor.pos pegmat-i ticos sgo objeto de int¡meras

classificações, traseadas na sua forna, tamanho, relações com a,s

rochas ence ixantes, trã compos ição nineraltgica e qu'i mica,

textura, esùrutura ¡nterna, or¡gem presumida, nodo de

desenvolvimento

Landes (1933), ern seu trabalho sobre a origem dos pegmatitos

pnoFüs uma classificação baseada principalmente na conpos ição

mineral, agrupanclo-os em trÉs classes distintas: pegmatitos

åcidos (alasguitos, graniLo nornal, alcaligranito, granodiorilo,
quartzo monzonito e quartzo dioritc); pegrnat itos intermediårioE
(sienitos, monzonito¡ e diorito) e pegmatitos båsicos (gabros,

diabåsio, anorLito e piroxenito). 0ada uma das c lasses citadã,
subdividide-se enr dois grupo6 ! pegmaL itos s inrp les e pegma t i tos

comp lexos . Os s inrp le s foram de f in ido6 como sendo aque les que não

sofreram subst it,u içi3es h idroterna is, enquanto os conp lexos

sofreram hidrotermali¿mo con deposiçäo cle novo,s minerais.

Atualmente, os t,erm¡s s imples e comFlexoJ gåo entr rÊqado- como

refErÈn.:ía a in inr-,Y ¡ l,-ìrl i¡l c e:tì'utuì-a ínterna.

Fer!man (I!1:! l)! r-Ët¡ì I r:cru vår ios traba lhos, e in ic ia lnen l€

propts a d ist i nç:3o geoqu'Ì m ica entre pegnat i toc gran'i t icos e
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pegmatitos n e f e I i n o - s i e n i t o s ; e em outroE trabalho,r, class ¡f ¡cou

os pegnatitos em seLe tipos de magmas pela reação åcido-båsico de

acordo com o crescinento do gradiente de t,emperãtura ( C).

Johnston ( 1945), no traba Iho sobre pegmat itos no nordest,e

bras iIe ira class¡f icou os corpos com cr itÞr ios texturais,
estruturas internas e na n inera log ia ern : pegmat itos hornegêneos

e heterogÊneos. Os homogËneos sendo corpos de textura uniforme e

despnov ido de cristais de dimensões notåveis, enquanto os

heterogËneos apresentam a lto grau de deformação textura I com

zoneamenfo interno d¡stinto, grandes cristais nas parLes internas

e poss ib i 1 idade de ocorrer n inera is raros.

Caneron et al. (lS4S), tomando por base suas peEquisas nos

distrilos pegmat'i ticos dos Estados Unidos, classificou com

critÈrios semelhantes aos de Johnston e Jahns em! pegmatitos

zonados e näo zonados.

Ginzburg et al. (1S79) elaboraram, a partir de critÉrios
geolôgrcos-petrogeneticos, uma classificação tida como uma das

melhores a qua I fo i transcr ita por ðe"n/ 11982 ), que em resumo ê

a segu inte:

a- FormÀçöes pegnat-i bicas de pequena profund ¡dade (1,5

3,5km,pegmat itos miarofit icos)- São bolsöes pegmaliticos na parte

superior de granitos epizonais " intrudidos" em rocha,s

meLãmÞrficas de baixo grau com cavidades preenchidas por cristais
dê roche, fluorita, berilo gemolbgico, toFåzio e outros.

b- Formações Fegmat,ibicas de profundidade intermediåria (3,5

- 7lim, pegmatitos d elenëntos raros)- são corpos mineralizados em

Li, Rb, Cs, Ta, Be, Sn/Nb, preenchendo fraturas em rochas de

fåcie cordierita-anf ibolibo, ( l,linkler l96i) e gerådos por
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frac ionamento de gran i ùos d i ferenc iados

c- Forrnações pegmat'i h icas de grande profundidade (7 - 8Km a

10 - 11Km): så-o pegrnatitos produtores de nica, encaixados em

rochas netamöticas do fåcies alnandina-anfibollio (llinkler 1967),

contendo rar'i ssimas nineralizaçôes de elementos raros. São corpos

produz idos For anatex ia ou separados For anatex ia.

d- Fornações PegmatiIicas de måxima profundidade (llKm):

säo corpos " inLrud ido,s" en terrenos do fác ies granu I i to,

conumente sen mineralizaçäo econûmica, mas senpre coniendo

a lan ita, monzon ita e cor'i ndon . 0s pegmat it,os desLe grupo são

corpos enca ixados em rochas metamôf icas do fåc ies a lmand ina-

anf ibolito ([,,] inkler 1967), contendo ¡ar'i ssime,e rnineralizações de

neta is raros - São corpos produz idos por anatex ia ou separados por

anatex ia -

6.4- IDADE E DISTRIEUIçA0 D0S PtGÍvlATIT0S

A i dade re lat iva dos peqrnãt itos tem s ido dete rm i nada atravÉ:

d,¡ e:t-]d,: ile 5u;¡l rF l¡ìciäei crtm ar rochas enca i;'tantes e do

conhec irnen to do Fos ic ionamento geo lbg ico e da idade absoluta,

atravì¡s de mÞbodos radioativos.

0s pegmat itos säo amp lamente d istr ibu'i dos nãs åreas de

escudo de idade prè-canbriana, mas podem ocorrer em rochas do

PrE-cambriano ao Cenozb ico.

Landes (1q39) e Janhs (1955), com base em idades absolutec

conc lu i ram gue as fornações p e gma t-i t ic¡s abrangem todos os c iclos

tectonomagmåt icos da h istbr ia geo lóg ica.

Os corpos pegmat'i t icos ocorrem guase que exclusivamente em
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terrenos de rochas cr ista 1 inas e metamórf icas, sendo mu ito raros

pegnatitos dentro de rochas sedimentares não mebamorfisadas ou

vu lcÈn icas.

pegnat it,os ten variado durante a evolução da crosta,
pr inc iFa Imente no què tange a profund idade de formação.

G inzburg ( 1969) re latou gue os pegrnat itos estÉre is do

Arqueano estão estritanente associados a f rent,eE de mineralização
e de zonEs de gran i t i zaçäo doõ pr ime i ros segmentos da crosta
prof ocont inental.

Os corpcs pegmat'i ticos do Arqueano Super ior, portadores de

elementos rerosr Esbä-o confinados, princípalmente em sinclinais
de "greenstone belt.s". Estes corpos tendem a ser part icularmente

abundantes ao longo de limites tectönicos ou em parte centrais.
Relacionan-se tarnbÞrn com altos gradienLes de metanorfismo

regional e a um regime tectûnico mais ativo durante sua evolução.

Os pegmat itos do Proterozôico Inferior são principalnente
confinados em grandes "grabens" do t ipo geoss¡nclinal. Os campot

do Proteroz ico como os do Arqueano Eão norma lmente cont ro lados

es t ru t ura lmen te por fa lhas Frofundas.

Os pegmaL itos do Fãnerozó ico são loca I izados dentro de

sedinentos do tipo "flysch" en seguÊncias eugeossinclinais
metamorf isadas.

A pos içflo geológica, t ipos e controle estruLural dos
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6.5- FORMA E TAMANHO

Os pegmat itos possuem formas, at ¡tudes e co locação

norma lnente contro ladas pe las te içöes est rutura i s das rochas

hospedeiras. As feiçöes que exercem controles são principalmente,

es frafuras, falhas, zones de cisalhamento dúctil, zona de

brecha, fol iaçåo, planos de x istos idade e controles
I itoest rat igrá f icos.

O tananho e a forna da,: pegmatitos sflo bastante variåveis e

são tambþm cont,rolados por diversos fatores como, profundidade de

fornação, propriedãdes fisicas de encaixant,e, pressão litostática
versus pressão interna do magma, atividades tecttnicas e

grad ientes metamtrf icos por Õcas ião da co locaçlo dos corpos .

Devido d inportåncia desses fatores, os pegmat it,os podern

assumir qualquer forna, porëm predominan formas Ienticulare,s e

tabulares, concordantes ou discor.dantes. Entretanto, obrerv -Ee

que a ma i(ria drtg peqmãlttas erplorados econornicanente são

sObreLuilir ç,:rt[ì,:ì: L.:l-ru.l ar r::; i.Çrn Ìn.]rqulh,-r nldrlracln ,tU ;ào ßtaiià5

vert ica is com secçåo c ircular ou el iFt ica.

AlÞm da sua conformação externa, os pegmat itos podem

aFresentar uma estruturaçã-o interna muito simples e homogênea,

tanto texturalrnente como mineralogicanente, mas tar¡bÉn existem

Fegmal itùs de compos içäo gran'i t ica gue são economicamente

importan bes, possu i ndo es truturaçåo i nterna d i vers i f icada

( zonada ) comp lexa, con ou sEm processo de metassomat i smo.
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6.6- GENESE DOS PEGf{ATITOS

O desenvolvinenLo genÞtico dos pegmatitos

å injeção, segregação, recristal ização,

d i ferentes cornb i naçôes des te processo.

As pF ¡ nc ipa is teor ias propos tas podem ser

con os trabalhos de Janhs (196b) e de"ny' l tSeZ

dos qua is somente a teor ia aquosa não encontra
que Fossãm fundamentå-la:

I - 1eor ia

I I - Teor ia

I I I - I eo r i a

ãquor¡

Secreção latera I

So 1ução se let iva ( a natex ia aquosa )
-i gnea

fYlagma v ¡scoEo ( segregado ou injetado)
Magrna altanente flu ido, segregado ou

in jetado

Magma injetado (F o rma do por anatex ia )

So lução aquosa der i vada do magma

metanrórfica

Recr ia ta I izaçäo

Anatex ia ou pa I ingÊnese

Substituiçäo ou secreção por f luido.s

nãgrnåticos

Sub;t itu içäo com secreção atravÉs da

d i fusão da partf cu las (d i ferenc iação

netambrf ica J .

in Jahns (1955), aventou uma origem'i gnea

Posteriormente, muitos pesquisadorEs

7t

ten s ido atribu'i do

metassonat ismo e

reun idas de acordo

) em t rÊs grupos,

suportes de cernpo

H i t chcook ( 1883 )

pãra os pegmat itos.



correlac ionaran a formação destes corpos com os últ imos eståg ios

da consol idaçlìo de grandes corpoE inLrus ivos; porÉm os magmas

formadores de pegnrat itos eram comumente refer idos como lf qu ido

viscoso ou gels, depois, a I t e r n a t i v a me n t e , cono magmas altarnente

fluidos. O papel dos nagmås residuais rareFeitos, eran

nornalrnente referidos cono un liguido finaI, fluidos ou nagma

pegrnat'¡ ticos, que foran progress ivanrente enfatizados (e. g. Kenp,

1924; Fersman, l93l¡ Cameron et a1. 1949¡ Flown, l951) duranùe a

Fì'.ime ira netade do sÉculo XX, con6titu'indo assim o ponto de

FalÞt ¡dB das d iscussões ma is modernas da gÊnese dos pegmat itos.
A gËnese dos pegnatitos pode ser relacionada a partir de

fusðes s i I ¡catadas, devendo ser ace ito, tanto o processo

nagmàt ico como o pÌ'oc€sso netantrfico, permanecendo como objeto

de d iscussåL-ì a or ig¡em das f usões :

a- Iie or ig i nadas de i ntrusões gran'i t icas, atravÉE

clo fr¡c ionamento nagmåt, ¡co.

b- 0u por anatex ia de rochas metamÒrf icas de alt,o

qrðu.

l-.ir n:t il'liì,1 ì, È'::rli:,rrldÀ c,lm ¡ node-l¡ f ormulado por Janhs &

Burnhan (l9t'9) qu€ Fr'Òpurey'!ìm rÌm mç.ìcle l¡ qenÊtico evolutivo para

pegmatitos, que seriãm formadoe a partir de um magna peqnat"i tico,
que È distinguido por um e lto conteûdo de água dlssolvrda. Esse

megma pode ser formado atravÞs de fusäo parc ial de materia is da

cros t a ou cono I'i gu i do f i na I de um corpo 'i gneo em res fr iamento

produz indo dominanLemenfe fases crist,el ina,9- an idrås.

Na problemál:ica de gÊnese dos pegmaLitos devem ser

menc ionadaE duas fe içöes de ma ¡or importånc iar o zoneanenÈo

primário e os corpos de subs t itu ição.
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6.7- ZONEAÍYIENTO PRIMARIO

O zoneanento interno É un

e do pos ic ionamentc' do carp0.

ðernj (tsBz),

aspectos:

I-

- Zonados ver,ru,5 não zonado

I I - Aspectos pãragenåt icos dom i nantes

III- Aspectos texturais e paragenÉticos cornb inados

6.7. 1- CARACTERIZAçÃ0 DAS ZONAS

c lass i f icou o

re t lexo das condições geoquirnicas

Aspectos textura is predon inantes

- HomogÊneo versus heterogÊneo

As zonas dos pegmat itos d iferem entre s i,
cÐmpos ição m i nera 1ðg ica ou en ambas .

a- Zona I ou Zona de Borda

zoneanento interno

0 seu reconheEimento nem senpre acontece devido a geu

caråter transcional con as rochas encaixantes e sua f ina

espessura, normalmente centinÉtrica. Pode ser caracberizada pela

textura tipicamente aplit ica, constitu'i da de feldspato + quartzo

+ mica (moscoviLa en quant,idade notbria, perpendicular d

enca ixante e podendo co n ter granada e turma I ina preta).

b- Zona II ou Zona de Parede

E const i tu ida pe los mesmo m inera is essenc ia is da Zana

I, apenas com proporções d iferenùes e textura lmente ma is

grosseira. 0 feldspato podè apresentãr-,3e como pertitå e

subord inadanente estäo presentes turna I ina, b iot ita, ber i lo,
granada. um bom critËrio para o reconhec imento desta zona É a

.,.7

trÊs

na textura,



textura gråf ica, normalmente presente

Esta zona irpreEenta extensa var iedade m i nera lðg ¡ca e

textura nuitr¡ groiseira, com cristai¡ atingindo tananho

gigantesco (feldspato + quartzo). tconomicamente, encontram-,eE

ninerais de U, Th, Li, Ta, Nb e rninerais de terras raras. O

prÒceßso de Eubst ituiçâo (albitlzação e moscÕvitizaçäo) Þ bem

Fronunciðdo e progride a partir då regiäo de contato da zona III
com o núc leo do corpo.

d- ZonÀ lV ou Ntlcleo

Const itu ido de uma massa conpacta de quartzo le itoso,
podendo conter grandes cri,sta is de feldspato, quartzo,

espodunÈn io, ber i lo e turrna 1 i na.

6.7 .?- ORIGTM DO ZONTAFlENIO PRIMARIO

c- Zona I I I ou Zona l nterrned iår ia

pe las

e,5Fac

frÊs

ass im

Um dos problemas no estudo dos pegrnat iüos tem sido a origem

interpretaç3o do zoneamento primårio. t,ste É dif icultaclo

diferenças entre pegrnatitos, devido aos contraste

iais, e ern par.te, pelo conhecimento incomplebo do corpo en

dimensões.

As hipoteses pa ra a or igem do zon€ame nto primårio podem ser
resum idas:

I- O desenvolv imento do zoneanento em sucess ivas

canadas ma is ou menog concêntr icas ao redor

do nùc leo Pode sen - interpretado por

cristal ização d iferenc ia I da fusão pegmat'¡ b ica " in
loco" . 0 I'i gu ido pegrnatl t ico ser ia injetado muma

cånara, seguindo-se una posùerior recristalização
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fr ac ionada que se in ic ia a part ir das paredes em

d i reção ao inter ior do corpo.

ïI- Desenvo.[v imento por depos ição sucess iva em um

s istena aberto causado por variãçttEs progress ivas

nas cond içí1es de py,essão, Lempe ra fu na e compos ição

das soluções, provocando depos içäo de camadas

( zonas ) de compos içåo e texLuras contrastantes.

III- Desenvo lv iÍìento en duaE etapas

Etapa I- Uma tase nagnåtica ou epimagrnåtica

durante o qual este material

pegrnat ito mac iço, t Ipo homogÉneo em

cond içöes de s istema fechado.

Etapa II- [Jma fese hidrotermal duranLe ã

qua 1, soluções passam alravês do

pegma t ito provocando EUbEtituiçðes

suce¡s ivas nun s istema aberto. 5e

as soluçöes se oríentam FeIas

paredes do corpo, pode ocorrer

subst itu ição per i fÉr ica, produz indo

uma un idade envo Ivendo um nf¡c Ieo de

pegmat ito não ,subELituido. Por f im,

ondas Eucessj vãE dé subst itu içäo

pegmetl t ico

cristalizado,
å ¡njetado e

or ig inando

vår iaE camadas.

[Jebel (1977), FroFús un nodelo diferenùe das trËs teoria6
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anteriores pat"a os corpos de mergulho subvert,ical, gue pode ser
ass in suman izada.

l- A lormação das porções complexas de corpo,s pegmat.¡ t, ¡cos
FrocedÊ-se pe ra cr i¡,ta l i zaçäo de duas un ¡dade,r petrogenÉt icas.
Essas un idãdes s3o geradas por d i ferentes mecan lsmo de
cr¡stalizaçäo das quäis resultam as segu¡ntes c a r a c t e r-i s t i c a s :

a- Una cristalização progressiva avançando das margens
dos pegrnat itos para o inter ior gue procede a Fert ir
de um eubstrata sólido (paredes da encaixante) e
mostra uma frente de crescjmento hornogÊneo. Esta
unidadÈ Ê chamada de concha ou envoltôrio de
pegmatit,o (pegrnatite ¡hell) (F¡S. tB).

b- uma cnjstalizaçåo nffo orientada coÍt cristais en
crescimento 6uspen,sos no meio parental, avançando
das narqens dos pegmat itos para o inter ior gue
procede a partir de um substrato sólido (paredes de
enca ixante) e mo¡tra una frente de cresc imento

envoltörio de pegrna t i to (pegma t ite shell) (F iS. f9).

c- uma cristalizaçHo nåo orientada com cristais en
ct"esc imento suspensas no ne io parental, ou nUcIeo do
pegmatito (pegrnat¡te core) (F¡gs.1B e t9).

Nos pegmatitos subhorizontais, as formãs são totalmenle
dependentes do t ipo de nocha enca ixante. Conforme Uebel ( lS/l ), o
¡oneamento nestes pegmat itos depende, como nos de rnergulho
vertical, de sua espessura, onde os veios de menor espessura
possuem nenor zoneamento, fm a lguns casos, apresentam unì
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zenearnento aEsinËt,rico beflì definido enLre o teto e a base. As

d iferenças entre teLo e ba¡e da concha em pegmat itos espessos

podem ser resultantes de gradientes, termais diferentes,
distr ibuiçäo diferencial dos volàtcis leves, diferenciação por

dif uså,¡ € p rovà ve I ef eiLo da grav idade (f iq.20).
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FIG.zO - ESO{JEMA IDEALIZADO DA ESTRUTURA PETROGRÁFþA D€ OI-
OUE5 PES\,IATÍTrcOS ZONADOS ASSIMETRICAMENTE E MERGU-
LHO aUASE HoRtzoNTAL (UEBEL, t977 ).

Na origem dr: zoneamenLo prirnårio, existem duas üeorias

proposfasr a do uebeI (1977) e Janhs ð Burnham (1969). Suas

d i ferenças bås icas poden ser resun idas em do is 'i tens :

l- 0e acordo com uebet (1977), a cristalização da conha

e do n[¡c leo ser iam predom inantenente fornados ao

mesmo tempo, enquanto no .on."ito de Janhs & Burnham

(19tj9), esfas cristalizEções seriam formada umã após

a outra.
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l- N¡ ¡¡¡rgq l,ì ':le Uehel (1S7/), cl parte superior da

conch¡t, no6 pegrnatitos de mergulho vertictsl, exibe

una tT'ans içåo gradual para o ntJcleo, enguanto

no ÍìoclÊ1o de Janhs E Burnham (1577) exi,ste, ã indB,

uma n'i t ida separação entre as duas un idades.

Devenos resa lt;ar que Uebel (1977), fornece boas exp I icações

pare a cristalizaç:ão s irnultånea da concha e nUcleo. Uma destas

expl icações esLä no aparec irnento lado a Iado do feldspato
alcaIino pertencente ao nt¡cleo con o feldspato alcaIino
pertencente a conc.ha. Os dois feldspatos diferem entre si pelo

Fãdrão de zoneamento. 0 feldspato da concha exibe um zoneamento

polar en uma direçËo, ao passo gue o feldspato do nt¡cleo um

zoneamento centrosimÞbrico caracùer'i stico. A esta acertat,iva

Uebe I (1977 ) exp I icou da segu i nte mane ira r "o f ront,, de

cresc imento honogÊneo da concha ao se desenvolver engloba

feldspatos do n[¡cleo que flutuam livremente, devido a ist,o, esÈes

aperecem ao lado dos cr ista is preferenc ia lmente or ientados da

concha.

6.8- PROCESS0S DE SUBSTIIUIçAO

Os m inera is formados por subst i tu ição metassomåt ica, tËm

s ido reconhecidos por diversas gerações de autores, mas sen

grande cLlnEenso, nÕ que se relene å neturezã, â fonle, ao tenpo

de desenvolvimento e a irnportåncia guÈntitativa dos efeitos das

so luções m inera I izadoras

Schaller (1925, I933), exFondo sobre sua teoria de

substituição hidrotermal, referiu somente ao feldspat,o potåssico

e ta lvez à quant idades rnu i to pequenas de p lag ioc Iás io e guartzo
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como de or igem magnát ica. Os outros m inera is de pegmat itos foran

referidos como produtos de substiLuição, principalmente por

soluçöes provenientes de fontes externas aos corpos pegmat'i ficos.

Jahns (1955), cons idera gue a maioria das subs t itu içðes dos

m i nera is no,i pegmðt i tos Len s ido atr ibu'i da a um ou ma is dos

segu I tes Lipos f lu idos r

2- Vapores condensados prov in ientes de lfqu ido res idual

submet ido a ebul ição ressurgente.

3- So luções h idroterma is formadas d iretamente do

l'i qu i do res idua I.
I Soluçðes hidrotermais imlscf veis com o l'iquido

res idua l.
5- L'ì qu i do ou so 1uções gasosas der ivadas de fontes

externas do corpo pegma t'i t ico.

Uebel (19771, cons idera gue as unidades dos corpos de

substituiçåo são constituidas princ¡palmente por micas e

a Ib itas. Esse mesmo autor ressa lt¡ o interesse econtrn ico desses

corpos en face ao conte[¡do de Iitio das nicas.

Janhs (1982) aponLa quÊ a maioria dos estudos de detalhe

largamente divulgados sl,: referenbes a subsbituiçòea de pertita,

tluartrrr, 'lcì;cnvita t e:poilurnìltr ii,. (.la pr,)duLot r1e¡t¡ :ub:tituiçlc,
são gera lmente de pequena percentagem do corpo pegmat'i t ico. AlÉm

disso, a quantidade tle material realmenLe trasferido não precisa

ser grande, mesmo para algumas grandes mðsEa,! de substituição.

A ocorrÊncia desta unidade de substit'uição, geralnente esLå
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associedË ao nf¡c leo e qu ndo nes conchas dos pegmatitos timitadas
ås suas parLes inferiores, especialmente ao longo do timite da

zonã con o ñÙc leo.

6.9- COÍ{POSIçÃO qulflICO-fY'lINERALOGICA E CARACTERIZAçÃO GEOQUTÍ{ICA

As diferenças existentes entre a compos ição gu.im¡ca dos

pegmatitos con a compos ição mèdiå dos granitos, variam
principalmente nos pegmat itrts pelo baixo percentual de CaO,

r¡zåo Ka Q/NtrO, que ,5ão var iåve is em função do contef¡do de

feldspato alcalinos e tambÉm, pelos pegmãtitos conterem mais Alror
dev ido possu irem grandes guant idades de fe ldspato e n icas.

Os outros conponentes, que nornalnente são fornadores de

rochas, nuncã apresentan concenlrações suFer iores a um por

cento, exceto guando: L¡O >Zf em pegmatitos rlcos em espodumênio

e petalita; Rb¿ O )Zf en pegnatitos nais conplexos ricos em L¡,
Rb, Cs; BO )0,81 para pegmat itos mineralizados em turmalinas¡
F)1f en corpcs r icos em lepidolita e CsO )l,bf em corpos ricos en

po luc i f a .

Fersman (l S31), verif ¡cou que os minerais essenc ia is nos

pegnatitos ¡ão os ne,smos das rochas "igneas equ¡valentes e que

constituen 90 a 95f de plagioclãs io (geralnenbe ollgoclåsio),
ortoc làs io ou m icroc I i na, espodumËn io, quartzo, a Ib ita e em

alguns casos moscovita e lepidolita. E que, vários tipos de

pegmaL i tos d ¡ feren un do outro exatamente na compos ição dos

m inera i s formadores de rochas e na sua correspondenle m inera log ie

acessÞria.

Ginzburg (1969), estabeleceu a evoluçåo geoqulmica do

processo pegnat'i b ico baseado nå assoc iação paragenÉt ica e na
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compos¡çf,o qu¡nica de gerações de minerais, caracterizando da

seguinte naneira: o Flagioclásio É subst itu'ido por microclina e

este por espodunEn io¡ feldspato potåss ico É subst iüu'ido por

quartzo e moscovita, resultando no processo de albit¡zação, que ê

Eeguido finalmente pela graisenficação e lepidolitização. Nota-se

que toda var iedade de n inera is Þ causada pr inc ipa lnente pe la

presenFa cle alcalis (Na, Cà, K, Li), ågua e fluor (da

lep ido I ita ) .

A evrrluçå,r geoqu im icù cùt¡preende essenc ia Imente a mudança do

ÈLrmpoì-LaillenL¡ dLìr [ilcalis em d iferentes es t åg ios do processo e no

eperecinento de volåbeis dur,ante os [, IIimos eståg¡os. pode ser

cons iderada pe la emergÊnc ia de n ¡nera ls formadores de rochas

enr iquec idas de certos å lca I is, resu ltando desse rnodo os

segu intes eslåg ios: ca lco-sôd ico (plagioclåsio), potâss ico

(microcllnio), litio (espodumënio), sôdico (albita), pot,åss ico

tardio (moscov i ta), l'¡ L io-potáss ico tardio ( lep idol ita), conforme

a Fig.2l.
lJeve-se entender que a subst i tu ição de um estág io por outro

Ë resultant,e da alteração da atividade alcalina envoli¡endo a

instab i I idade de a lguns m inera is formadores da rochas com

c'lnsegUente sub,3t itu iFão desdes por outros. Por exemplo, a

substituiçÈo em um estãgio alcalino þ geralmente acompanhada pela

queda de lenperatura, aumenbo de ação da ågua e dos volåteis. Com

i sso a i ntens idade des Le f enürneno cresce rap idamenLe e nos lr€s
t¡ltimos esbågios nostra ser de pronunciada natureza

metåssomåLicå.

Ao tÉrn ino desses eståg ios e apÕs formação dos pegrnat itos

segue-se um Fer'¡ do duranLe o qual pode ocorrer circulação aguosa
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ao longo das f issuras. Vårios elementos são ret irados dos

m i nera i s an ter iormente formados e nas paredes onde passam as

soluçðes formem-se pequenas drusas e cristais de minerais co[ìo:

quartzo, adulåria, albita, calcita, zeólita (chabasita,

heulendita).

Ass im o procÊsso pegrnat'i t ico, pode ser resun ido em

duaspartes: a primeira corresponde å substituiçtro de urn estågio

For oufro real izando-se no curso das cristal izaçöes sucess ivas ;

À segunde Þ resu ltante de un processo metassomåt ico.

6.10- DISTRIBUIçf,O REGIONAL

Neste È6pico seråo definidos termos pare explicar ãs

dil"enentes associaçðes de pegmatitos gran'iticos, tomando por base

a sistemåbica de Ginzburg et al. (1979).

a- Prov'i ncia Pegmat-i tica
E o conjunto de campos pegmat'i ticos ou cinturões dentro de

una prov'i ncia meLalogenÉtica individual (o cinturão pegmab'i tico
pode representar una prov-i ncia total e os pegrnat itos Fodem

formar-se em diferentes ciclos tectonamagmåLicos e ainda

pertencer a diferenbes formações).

b- C inturão Pegrnat'i t ico ou Subprov'i nc ia

Consisle de campoE pegmatiticos relacionados d estrutura
linear de grande escala (lineamentos, falheE profundas, nargern de

anl igos escudos, p lat a formas ou mac iços - dobrados, depressðes

geossinclirrais, zon¡rs de ccrntato de grandes plutÕñs granitico,3;

e i¡r--rs de anLiclinai.:, etc.). 5å,1ì corpos irrtimantente relacionado.s

d pos ição estrutural e ambienle geolÕgico comuns. ðernj et al.
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( t981 )r restr ingen ' terno, c inturão pegmatl t ico a un idades
lineares mais homogËneas dentro da Frov.incia pegmatitica.

c- Distrito Pegrna li t ico

E a parte da provl nc ia pegmat.i t ica contendo canpos
pegmatlticos associ¡rdos, separados um dos outros geograficamente
ou geologicamente na.e ,com a mesma conotação metalogenËtica.

,b
w d- Canpo Pegrnat, i t ico

E uma årea com Fregmatitos con um tipo de formação individual
cem comun ambiente gerolögico-estrutural, idade e origem. A neFma

or igem 'ì gnea, não tern s ido levado em conta por outros autores
como Cerny (tqBt).

e- Grupo Pegrnatitico

E a parte do campo pegmat.¡ tico representado por grupos de

pegrnat itos que possuem a ¡nesnã origem ignea. O terno Ë anâlogo a

enxame ou su ite de outros autores

6.1I- PROVTNCTA PEGMAlITICA NOROTSTINA

As reg ioðes pegmat-i t icas do Bra,r il
(1946), com base pn inc ipa lmente na loc¡

l- Prov inc ia Meridional
Ësta p rov'i nc ia engloba årees

va le do R io Parnaf ba ( São peu Io ) .

II- Provincia 0r.ientaI

Geograficamente abrange äreas da região Ieste de Flinas

Gerais e sul do estado da Bahia, localizada nos vales do Rio
Doce, Jequitinhonha, Mucuri, para.iba, sendo considerada ð maior
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prov-¡ ncia pegmatitica brasileira e a Frineira a ser explorada por

entradas e bande iras por volta de 1550, segundo dados de

Paiva (r931).

III- Prov'i ncia Norde,çtina

Ëst¡ pruv-i ncia.se estende pelos est,ados do Rio Grande

do Norte, Para iba e Cearå, hoje denom i nada de Borborema e

atualnente dividida em duas sub-prov'i ncias: a 0rient,ål ou Seridð,

composta Felos estados do R io Grande do Norte, panafba e

Pernambuco e a 0cidental ou do Ceàrå.

Na Sub-prov'i ncia NordesLina Oriental, os pegmatitos est,äo

alojados em gnaisses, rn¡gnaLitos e granitos, pertencentes a

Fornação Seridb clo Grupo CearÉ de idade Prê-cambriana. NesLa

Frov'¡ ncia predominam dois tipos de pegnatitos: o primeiro
aprox imadãmente t¡bular com eEpessuras nÉdias de um a dois metros

e comprinent,o de atÉ uma dezena de metros; no segundo t ipo são

comuns formas lenl;iculares ou el'i pticas colll espeEsures ås vezes

superiores a 100 metros e comprimento de atÉ 500 metros. Os

pegmat, itos tabulares ,eão nornalmente honogèneos de parede a

pãrede, geralmenl;e de;providos drt ninerais de ¡ntenes,re

ecùnòrnicÐ. U: pe5¡nrat it,:rs lenLiculares så¡t na lua maior parle

heterogë,:':, pndenilo í.iti' I trn lç'5 ¡r ¡.1 cilnt[r IerOs, clntendo rn¡nera js

acessðr¡Lrs de interesse econûnico, tais comor berilo,
tanl¡lita/columbita, e,:podumÊnio, ambligonita e turmalina.

lodÀr aE prov-i ncias produzem rninerais industriais, metálicos

e gemoltrgicos, sflndo ãs mãis importantes.e melhor e,Etudadas a

Provincia Oriental e a da Eorborema.
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6.11.I- SUB-PROVTfI¡CIA PEGMATlTICA I]O CTARA

A Sub-.prov'i nc ia Oc identa 1 ou do Cearå cornpreende se is

d istr itos: Solon6pole-Quixeramobirn, C r i s t a i s - R u s s a s , Itapitna,
Icb-Iracema, Pararnbu e Pentecoste. Os distritos de Solon6pole-

Quixerarnobin e Cristais-Russas são os mais importantes e melhor

conhecidos sendo que noE demais a inpor-tåncia econômica e o

conhec imento geolbgico sào reduzidos.

Os pegmabit,os desLa sub-prov'i ncia são de compos içlo
gran-i t ica, es tando enca i xados en gna isses, m igmat i tos e gran i tos,

Ë flo qerel øËo r*no"", gue os da parte oriental da Prov'i ncia

Borborena -

Quanto a estruturaçHo interna, esLes corpos podem

apresentar-se de nane ira hornogÊnea, heterogÉnea s imp les e

conp lexa sendo concordantes ou d iscordantes em re lÊão à

e,struturaçâo geolågica regional. Sto corpos de orlgen '¡ gnea do

Ciclo Brasiliano, com posicionamento restrito ås zona6 de

cisalhamenbo, fraturas e e ixo de dobras.

As m¡neral¡zaçöe,s econûnicas sgo geralmente encontradas nos

pelnaf itr-rs sirnples e complexos. A mineralogia essencial É

uniforne, formãda €ssencialmeñte de quartzo, feldspato e mica¿ e;

a acessória è represenbada por berilo, turmalina, cassiterita,
tanta I ita/co Iumb ita e

qualitativas e guantitat ivas de um distrito påra outro,

t"Esultente dag variaçôes geoquinicas no processo nineralizador.

Ass irn no d ist r it,o de Cr ista is-Russas coñcentram-se pegmat itos

litio-berilo-tantallferos; no distrito de Itapiûna såo fitio-
berilo-estan-i feros e no distrito Solonbpole-Quixeramobim são

ll t io-ber i lo-turma l in ìfero e t e n b e I i t a - e s t a n'i fero.
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6. 12- OISTRTTO PEGIYIATTTICO DE SOLONOPOLE-qUIXERAMOBIIVl

E constituiclo essencialmente por pegmatitos contendo

m¡nerais de 11 tio, berilio, tånLato, estanlrcr e turmalinas
diver,sas, distribuida¡. nos municipi,rs de Quixadã, Quixeranohin,
illottlp,-rle e ,.lagu¡r il'n.

Souza (1985), FrÈp,:s uma divisão para este distrito em c inco

cemFoE b¡¡eado na concentração da mlneralogia acessõria
(Fig.2?), confarme a tabele 0t. Souza {op.cit), sintet ize um

FÃdrão regionai de estruturação interna para os pegrnat it,os, deste

distrita, os quais possuen as zonas I, II, III e IV. Em bOf dos

corpoE e,studades f crram ob,:ervados a zona I e en todos observa-se

È ¡ünË III.
Na rninerelogia acerrôr ia, con s ta tou - se uma zonação de EUI

(Solon6pole) para norte (Quixeramobim). A sul as concentrações

mineralùgicas så-o: ambligonita + bantalita + berilo, ambligon¡ta

+ espodumÊnio + tantaliba + berilo, berilo + mica + ambligonita.
A norte, concentra-se a mineralização de rnica + albita + berilo +

turnal inas, Fodendo apresentãr vaniedades gemolôgicas, nos

ber ilos e nas tL¡rrnalinÀs.
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Nova FLoresta-Feiticeiro,Jaguaribe

So I onópole - Norde s te

solonópole-Nordesre-oeste soronópote *ol1g?lia:,.espodumêniã

Beri 1ândia-Carnaubinha 0uixeramobim

Rina ré -Bana bu i ú

TABELA 02 - Divisão do Distrito pegmatitico de
So I onópo J_ e _ e uixer amobim .

Fonte _ Sc¡uz a (19g5)

ÃREA

- Ambì i o6¡i¿¿, 
" " 

pod.r*êiìã-è'oronopole beriló, tantalita e fluorita

- ( qemas )ouixeramobim- ¡"riro ãiä*Jin 
"--

MTNERÄTS PRINCIPATS

Qu ixa dá

Cassiterita e tenta-Iita

Berilo e turmal-inas

( gemas )
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7- DESCRIçÃ0 00S PËGtyTATITOS 0O CAMPO 0E BERILANDIA

7. 1- I NïR0DUçÃO

O Campo Pegmati t ico de Ber i lånd ia faz parte do d istr ito de

So lonbpo le-Qu ixeramob im e encontra-se I im i tado tecton icanente

pe las zonàs de c isa lhanento dúct i 1 de Senador Pompeu e

Qu ixeramob im, tamhèm sofrendo inf luÊnc ia da zona de c isalhamento

Orbs. Est,e tectonismo Fermite supor que a colocação dos

Fegmãt itos fo i controlada por esteg evenLos que t¡mbËm

determinaram suas formas, tananho e localização.

Na reg i ão es l,udada, guase todos os a ltos topogrå f i cos são

constitu'i dos de corpos pegnatitos maiores, aparentemente

estËreis, enquanto na,s elevaçöes nenores ocorrEm pegmatitos

nenoreE, enca ixados nãs rochas do embasamento gera lnente

n inera I i zados econon icamente.

Os pegmat itos de Ber i lÈnd ia, cr ista I izaram, provavelmente no

Per'i odo Ordoviciano, durante a fase de defornaçåo n¡is jovem no

f inal do C iclo Bras iliano (fase t a r d i t e c t t n i c a ) .

Para deccr içlIo dos Fegmãt itos esfudados adotaram-se os

segu intes cr itÞr ioE: na classif icação dos corpos ,t,,l,r"to, as

classif iceções de Ginzburg (1929) e a de Jonhston (1945)

modif¡cada, visto gue nelas os pegrnat, itos de Berilåndia

enquadram-se ne lhor.

lJa classificaçåo de Ginzburg

segu intes aspectos:

En re lação com rochas enca ixantes

- Concorden¿es
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- ll iscordantes

II- Formas gera is

- Ve ios

- ïabulares

- LenLes

- F ilões

N¡ (lå¿¿iFiEåFåÕ d€ Johns ton (194F), que uL il izou cr itÊr ios

te;tturai: , esty'ulura¡5 e minerelLlg jcÐ¿, modif icãmÐE aF enaE a

definição dos termosr heterogêneos sinrples e complexos, ficando
ass im a class if icaçåo:

- PeEmatito HomogËneo - E o pegmatito con textura
un I forme em toda a sua largura, islo É do

contato atÉ o centro. E composto essencialmente

de qUartzo, feldspato potåssico e muscovita.

Pegrnat ito HeterogÊneo - 3ão corpos que

apresentan zoneamento i nterno e conpos ição

mineralùgica essenclal similar aos corpos

hornogÊneos, tendo a segu inte subd iv isão r

Pegma I i to Heterogêneo Simples

s inelr ia e ordem de sucessão das

re IaFHo ao centro (zonas-), pode

oc0rrer alguma das zonas I, II, III
Fossuem corpos de subst i tu ição.

Per¡mat i to HeterogÊneo Comp lexo
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zoneamento d ist into , âs vezes de mane ira
aleatÞnia, outrR,s vezes com repet, içlo e/ou

ausÊncia das zonãs São caracterizados por

apresentarem corpos de subst itu ição do

típor albitizaçåo r rnoscovitização 
t

lep ido I it ização e outros (rnetassomatismo).

Na caracter ização do tamanho dos pegmat itos adotou_se a

clÈ'E'rllicrSäo de Fanton et al. (lgg0), que utlliza o parâmetro

e,rFessurãr clas,¡ if icando os corFo,r em :

- Itl u ito pegueno : m€nor que 0, b metro,Í

- Pequeno : de 0, b e S,0 metros

- lvlêd io : de b,0 a lb,0 metros

- Grande r de lS,0 a b0,0 metros

- Muito Grande : Maior que S0,0 netros
TarnbËm adotou-se a classificaçtro textural proposta por

Cameron et ãI. (t949) e modiFicada por Fanton et al. (lgg0),
tendo a segu inte distribu içãor

- ïext,ura mu i to f ina: menor que 0, S centf metros

- Iextura f ina: de 0,8 a 2,0 cent imetros

- [extura mþdia: de 2,0 a 10,0 centfmetros

- Tertura grosse ira r de 30,0 a 100,0 cent-imet,ros

- Textur¡ r¡ac¡Fa: maior que 100 cent,i mebros.

7.2- PIGMATITO ALTO DOS TONHOS

0 garimpo do Alfo do [onhos localiza-ìe à leste do Cãnpo

Pegnat'i tico de BerilSndia, precisanente a 2 km do disirito de

Ber i lånd ia e a 150 netros da nargern esquerda da carroçåvel gue
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liga o referido distrita ao munic.i pio de Quixeramobim.

o Pegmat'ito Ar.to dos lonhos exibe orientação preferencial
N10 E, È exterior ús rochas do complexo gran.i tico Quixadå_
Qu ixeranob im encontrando-se enca ixado nos gne ìsges do

Ènbå,rãmentcr.

As dimenSoe¡ deste corpo são: Z0 metros de comprirnentos e 2Z
netros de largura, sendo cless ¡ficado como de tamanho grende de
¡c¡rdo r.:rrn Fanton et ¡1. (lSg0).

ü) A ltrr dÉ3 Tüll.la¡ FÐs.su i f ùrna tabu lar, sendc, do t ipo
heIxrr-r¡¡È¡sçr comp lexr.r p,¡r apreoentai- a.i z,rnar I, I.t e III E

corFo'5 de substit'uição que säo responsáveis pelas mineralizações
de import f,nc ia econôm icas ta is como ber i los do t ipo indu,str ia l e

ågua-marinha, turnalinas de diversas tonalidades, ocoJnrendo as
variedades genorógicas verdes e rubeliLas e secundarianente
granadas do t ipo p iropo/uvarov ita. Estas mineralizações säo
semFre encontradas no interior desses corpoE de subst,ituiFão,
siùuadas ao J.ongo do contado da zona lII, (Fig.ZJ) e (Foto.06) e

tambèm nas eFóf ¡ses.

Resum idamente, as par"agÈnese n inera lóg ica das zonas Ë a

seguinte! a zona I possui a mesma minerãlização da zona II; sua
esFessura vania de l a 2 centfmetros sendo por vezes descontlnua.
A rnineralogia da zona II È composta bas icamente de feldspato
potåss ico (microclTnir: ), quartzo, mica (moscovita) e turmalina
do Lipo afrisita. sua espessura É da orden de.1 r¡etro. Nesta zona
desenvolveu-se umã textura grosse ¡ra, de acordo con a

classificaçäo adoÈada, tendo os grãos dimensões de E a l0
cent'i metros. A zona III É caracterizada por peguena guantidade de
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Foto.ü8- Alto dcls lonhos exibindo conbato e zoneamenbo.

feldspabo potässic,¡ (microclinio), quartzo, plagioclåsio do tipo
albita sacaroidaI, mica, turmaIina (afrisiba, rubeIita e

b icolor), grånadas, berilo do t ipo industrial e ågua-marinha. Ao

longo des ta zona o metassomat i smo fo i i ntenso produz i ndo

a lb it izaçä,.1, burm¡r I rn izaç'.1o, iloscov it izaçlo e lep ido l it ização.

Nesta zona o Iamanttcr dos grãos de alguns minerais pode chegar a

I5 centimeLros. Us corpos naciços nesbe pegmatibo são

representados F¡or 'Jrande,5 massas de albita sacaroidal, geralmente

capeados por burmnlinas do tipo afrisiLa e peguenos cristais de

granada verme ltra.

¡.-.-..-1,\
ì,.1

O pegma t i to ¡\ I to dos I onhos

por a lgumas f e içtles observaclas no

em direçHo ao centro do corpo, a
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diminui e a concentraçäo de granadãs vermelha aunenta¡ as micas

em sua guase tota I idade são noscov itas sendo encontradas tãnto na

zona I I, como na zona I I I ; nes tas zonðs as m icas formàm pacotes

com aspeto de livros perpendiculares ü direção desta zona,

consLiLuindo un do¡ critÉrios para a identificação desta zona. O

quartzo è €ncontrado na f ,:rma de bolsões ¡nd ¡v ¡dua i,! de pequeno

tamanho ÃÕ lLrng,l da ?ûnÂ 1l.t e ngo chega a formar um n[¡cleo.

Os minerais explotados no in'i cio da exploração foram berilo
indusLrial, turmal.inas verdes e bicoloreE, lepidolita e pouca

quanL idade de co l.umb i La e tanta I i ta (comun icação verba I de

gar inpe iros ant igos ) . No estågio a tua l, t,odo o corpo É garinpado

para turrnalinas gemolbg¡cas (verdes, rbsea,s e bicolores ) e

àgua-rnarinha. Outro controle É a presença de cristais euedrais de

ber i lo denLro das a lb itas sacaro ida is.

DenLre os contro les para a exp loração econôm ica dos

minepais, o mais importante È a ocorrÊncia de albita na zona III
ut il izado na prosp€ìcFåo de ägua-mar inha. '[ambÉm Ê um ót imo contro le

presenFa de lepidolita nas r nif¡cações do corpo principal que

chamaremos de apofises para a obLenção de berilo industrial e

ågua..ma r inha.

7.3- PEGIYIAT ITO MINA VELHA

Isse corpo esl;å l,:ca I izado na F¡zenda Condado, na porção Sll

da årea, nas Fro.x imidades do açude da referida fazenda.

O Pegmat i Lo M i na Ve lha a f lora com 110 metros de conpr imento

pÐr 30 metros de largura. E um corpo grande, encontrando-se

enca ixado sub-conr:ordant,emente nos b iot ita-gna isses . Possu i
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direção N50 E e mer"gulho 80 Nl.r. Seu contato Ê br,usco na capa e

gradac iona I na lapa ( F i9.24 ) . Possu i forma tabu lar, apôf ises e

dev ¡do a sua e¡ trutura ¡nterna e eståg io de d i ferenc iaçäo fo i

c lass i f icado como heterogÈneo comp lexo.

A estrutura interna exibe as zonas I, II, III e corpos cle

substituiç$o, sendo atualnente garimpado pare rubelita e ågua-

mar inha.

A zona I estå bem caracterizada no contato com a rocha

encaixante. Apresenta textura muito f ina, espessura medida de 0,8

a 1,5 cent'i metros sendo const itu ida bas icanente de quartzo,

feldspato potåssico (microclìn¡o), e noscovita e pequenag

quantidades de p lag ioc lås io.

d ivers if icada constitu'i da de quartzo, intercresc inento de

guartzo e feldspato ( gran ito gràf ico), e biot¡tas exibindo
formas rad ia is e sub- rad ia is de esp i nha de pe ixe ( Foto

09) ; esta estrutura serv iu como marcador da zona II . A

mineralogia acessÞria dessa zona Þ composta de turmalina
do tipo rubelita e hicolor' (vermelha no centro e verde nes

A zona II possu i una cornpos ição

bordas), berilo industrial e

cor fraca. A zona lll, foi
d i f icu ltando a

netassonat ismo fo i mu ito intenso, sendo marcado por grandes

rnassas de albita e de lepidolita onde se abrigou toda a

m inera log ia ðcessör iÀ des La zona fornada _ de ågua nar inha

e rr¡belita de boa qr.ri.rl idade. [:ba mina abriga blocoa so]to,:
de quart;c leitos!r,

nÈo af lorante.

obtenção de

m inera lôg ica

un pouco de água-marinha de

bãstante

py'ilviìvÊ lmer¡ te originários de urn nflcleo
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A nina continue em atividade pera garimpagen de ågua-narinha

e turna I i nas, porÊm todos os üraba lhos são rea I i zados neE

apÕfises gue de maneira geral guardam um certo paralelismo com as

fraturas internas do corpo principal. O principal nineral
econtmico desta mina Ë a rubelita¡ o principal controle
estrutura l, por outro, lado säo as cav i dades m i aro l'i t i cas

dispersas na zone III. controle mineralôgico Ê representado

essencialmente pela lepidolita e albita (cleavelandita).

Os pegmat i tos descr i fos ac ima säo os ma iores e os ma i s

trabalhados na årea e, portanto, foram os corpos que receberam

maior atenção, irrclusive do ponto de vista qu'imico, o qual gue

serå abordado nos cap'i tu los pos fer i ores . Os pegnat i tos e segu i r
seråo apenas descritos com base nos trabalhos de carnpo.

t01

Foto.09 - Ëstrutura esp i nha de pe i xe na Mi na Velha
Caracter'i st ica da Zona I I



7.4- PEGMAÎITO MORRO OO IVIARIANO

Local iza-se nå t azenda Condado apnox imadamente a lS0 metros

å norte da Mina Velha. A lavra encontra-se paralizada, tendo este

corpo produzido boa quanÈidade de rubelitas e berilo indu¡trial.
0 corpa Norno do Mariano possui forma tabular, con 90 metros

de cornpr¡nento por Z metro,r de largura¡ Ë classificado como

pequeno. O corpo pegnat'i t i co no contato com a rocha b iot ita
gna isse encontra-se rnu i to a lterado, sendo d iscordante e brusco,
como mostrado pelas atltudes! o pegnalito com direção NZ0'l.J e a

enca ixanùe Nf5'E (F ig.Zb).

O Pegmat ito lvlorro do lylar ieno f oi classif icado como

honog€neo, por 6er desprovido de zonaçäo, mas sua textura e

minerã1ogia possuen caracter'¡sticas de zona II. Sua textura varia
de mËdia a grosseira e todo o corpo honogeneamente É const itu-îdo

de quartzo, feldspato potåss ico, plagioclásio e biotita com

estrutura em p lacas de modo radial a sub-radial e algumas vezes

alterada parã vennriculita; acessor.iamente ocorrem gr,andes

cristais de afrisita, berilos e lepidolitas.
0 Morro llariano foi garirnpado principalmente para rubelitas,

turmalhina bicolores e tambÉm turmaIinas verdes. 'f rata-se de urn

corpo pouco d iferenc iado, com raros corpos de subst itu ição, os

qua¡E såo constituidos de lepidolitas -e albita do tipo
c leave land ita. Esses corpos For vezes const ituen as cav idades

m ia ro l'ì t icas -
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FIG.25. CROOUI DO PEGMAÎITO MORRO DO MARIANO.
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7. 5- PEGf{ATITO BERILANOIA

O Pegma t i to Berilåndia

distrito de Beri.lÊndia ås

tser i Iend jÀ -Qu ixëramob im. A

legunda fiuÊrra Mu¡d i¡ I s.r

ence rrada s no ano 198õ.

O Pegmabifo 8erilånd¡ã É um corpo mÉdio, nredindo 40 metros

de comprimento por 15 metros de largura. O pegmat ito possui f ornia

tabu lar, concordant,e com a enca ixante, b iot ita-gna isse, com

direção N?0 E e mergulho verticalizado, exibinclo contato brusco

(Fig.26). PeIo mapeamento, este corpo foi classificado como

heterogËneo conplÊxo, com observåncia das zonas II e III e

n ¡nera I izaçöes assoc iadas aos corpos de subst itu ições e

pr inc ipa lnente ds apóf ises.

A minerã1ogia da zona II È formada de quartzo, feldspato
pot,åssico, e intèrcFesc imento gråfico entre esses ninerais e

m¡ca (moecovita), com textura mÉdia, de acordo con Fanton et al.
( t e80 ) .

Na zonÂ IIl, a parãgÈnese rnineralogica Þ composta por

cristais de quartzo, feldspabo potåssico (microclinio),
plagioclåsio do tipo albita e noscoviLa. Acessoriamente

encontram-se t,urmalinas (afrisitas, rubelitas e bicolores),
ber i 1o indu,rtrial e bgua mar inha. Toda essa zona possu i tex tura
grosseira-

Os minerais econtmicos säo encontrados principalmente na

zona IIl, e näo estão associados aos bolsðes niarol'iticos, devido
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esfe corpo apresentãr metasson¡ü iEno ins ign i f icante e s ina is de

caolinização. Houve dûvidãs em classiflcar o corpo em heterogÊneo

complexo ou simples; iÌ luz da nossa inLerpretação e com os dados

de canpo, este c.orpo É me lhor c lass i f icado como heLerogêneo

s imp les, porêm com a lguma d i ferenc laçäo.

0 sistema de Fraturàs que ocorre ao longo do corpo não são

mu ito desenvolv ido e encontran-se preench idas; como fato
interessante a observar, todas elas säo paralelas å x istos ldade

das rochas enca ixantes.

A disÈinção enlre as zonas II e III baseia-se no fato da

zona II exibir contat,o direbo com e encaixante, alÞm disso, sua

n inera log ia e tamanho dos grgos são fronta lmente d i ferent,es da

¿ona IlI.

7.6- PEGMATITO TRAPIA

O Pegmatito Trapiå estå localizado na Fazenda Trapiá,
situado a 4Km a su1 do distrito de Ber¡lÊndia, ås rnargens da

esLrada que liga a Fazenda Pau Ferrado ao disùriüo Ber ilând ia.
O Pegmatito Trapiå possui 134 metros de comprimento i sua

largura não pode ser nedida devido ser observado apenas um dos

con t a tos com a ence ixante.

O Fegmat i to apresen ta-se de forna tabu lar, com contato en

uma das bordas discordant,e e brusco. A enca ixante, um gna iss€

muilo allerado com direção N20'E. O pegmatito apesar de ter o

eixo maior cunvo, apresent,a direçïo E-l,l e mergulho vertical. E,Ete

È um dos Éloucos corpos do campo pegmatltico de Berilåndia gue näo

nos L ra suhpa¡aIeIi,sno corn ¿ìs lneqazoflë1J de cisalhamento inc idente
na årea.
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Q Per¡irraL ito lì.aFiá por apresentar as zonas I, II, III e IV,

bem como cÕrFos de subs t i tu ição fo i c lass i f icado como heterogÊneo

cor¡p lexo.

A zona I medr: l, 5 cent'i metros de espessura corn compos íção

mineralög¡ca conpostB basicamente de plagioclåsio, quartzo e

afrisit,a, desenvolvendo uma textura nuito F ina. A zona II, com

4,8 metros de espessura, È constitu'i da de plagioclåsio, quartzo

e mica con textura nÞdia; mostra distinção bem nftida da zona I
por meio de contato e granulação de seus minerais, nlo mosLrando

cont udo d ¡ferenças nas m inera l izaçõeE. .A zona III É consü itu'i da

essenc ia lmente por grãnde guant idade de p lag ioc lås io, n icã do

L ipo moscov i ta e quartzo, tendo toda essa zona texturã gros,se ira.
A mineralogia acessúria É composta de apatita, afrisita e pouco

berilo industria.l . O metassonatismo do tipo alb'îtico É

caracterizado por grandes massãc de albita, gue os garimpeiros

chamam de alb ita açucar. Stro eEses os corpos explotados

anualmente. Junto a easas massas ocorrem, berilos, blocos de

guartzo le¡toso e algurnas nicas brancas que const,ituem o n[¡cleo

de quartzo (l i9.27 | .

7.7- PEGÍYIATITO S1 TIO PEREIRO I

O Pegnat ¡to 51 t,io Pereiro I estå localizado na Fazenda

SiÈio Pereiro de propriedade do Sr. Ailton Lexandre. 0 acesso Ê

realizado atravÉs de uma carroçåvel que liga o distribo
deBerilåndia å Fazenda S-îtio Pereiro. O corpo localizã-se a S00

netros do canpo de pouso desta fazenda.

O pegnatito enconLra-se encaixado em un b i o t i t a - g n a i s s e ,

mu ito a lterado, tendo contato concordante com esta rocha , de
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direçäo Nl5'E e rnergulho 70"SE. Trata-se de urn corpo de forma

tabular, colt 110 metros de compr lmento por l1 netros de largura
(Fis.28).

O Pegmat ito Sitio Pereiro I foi pouco trabalhado, por isso
não foi poss'i vel maior detalhamento de sua geonetria espacial,
mas por infornações dos garimpeiros que trabalharan nesta lavra,
este corpo foi produtor de berilo do tipo indusLrial, ågue

nat^ lnhã e rubel itas _ A textura deste pegmat ito É grosse lra
formada pÊlos cristais de feldspato potássico, os Iivros de

muscovitas e pelos grandes crist,ais de ãfrisitas, os quais 5lo
encontrados t,anto no corpo pr I nc ipa I cono n¡ enca ixante,

De acordo con os dado,s de campo, sugerimÕs pare este corpo
a c lass i f icãção de homogËneo por não aFresentar zonas

d ¡ f€renc iadas e metassomat ismo inc ip iente

7.8- PEGMATIT0 HINA UO AçUoE

Local iza-se ls margens do Açr^rde Condado, prec isarnante no

f ìnal de sua bac¡À h¡draUlica, na F a zenda lr¡ndado.

(l Fetlln¡tito !1 irra d+ A;ude Þ ulì !:Õr[).-, de f; cr ï.rr]a tabular, rom

40 metros de compr irnento por 4 metros de largura e pouca

expressåo topogräfica. Este dique encaixa-se concordanhemente nos

b iot ita-gna isses muito alterados cuja fo I iação É Nl0 E. Estas

rochas contÈm yàr ios ve ios de conpos ição guartzo-feldspat ica, com

d ireçåo

paralela t da foliação da encaixanLe; o contato entre esses veios
Ë do tipo brusco e concordante, sendo observado xenólltos da

encaixante dentro do corpo do pegmatito (Fig.Z9).
A lavra do Açude Ê um pegnat,ito homogÊneo, const itu,i do
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essenc ialmente de quartzo, feldspato (branco e róseo) e

moscovita. Sua mineralogia acessôria É composta de rubelita,
afrisiLa e turmalinas verdes. tste garimpo sÕ produziu

econon icamente turma I inas.

Caracterizando mineralogicamente, podemos dizerr que as

moscovitas encontram-se dispersas por todo o corpo, sendo comuml

ðpresentåren coloraçä-Ò verde, principalmente guando assoc¡adas ao

gran ito grå f ico.

A ltlina do Açr.rde è um corpo honogÊneo de parede a parede,

porÉm seu conte[¡do m iflera 1óg ico e sua LexLura, ãpres€nta

caracter'i st ¡ca de zona lI.
A Mina Açude ê minerada para turmalinas verdes e rubelitas

bicolores. Por tratar-se de um corpo homogÊneo, não se observa un

controle estruLural Fara as nineral izaçöes econðm¡cas, maE as

noscovitas esverdeadas sgo os m€lhotes conLroleE para as

turma I i nas gerno lbg icas, embora não se tenha rea I izado anå I ¡ses

qu'¡ m icas nestas noscov i tas ; acred i ta-se gue esùa co loraçSo

esverdeada seja originåria de um Ênrequecimento em fluor E boro,

principalmente f luor.

7.9- PEGMATIlO PASSA FOI{E I

O Pegmat,¡to Passa tome I localiza-se a sul da sede da

Fazenda Condado, prbx ino a estrada que liga Fazenda Condado a

Fazenda Fonseca.

Tra La - se de um co rpo tabu lar, com

Por 3,5 rneLros de Iargura. Este corpo

concordantÊmente em b iot itas-gna isses de

(Foto.l0).

lt?
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0 cùrpo Passa Fome I loi clas,sif icada

complexo, nâo obshante apresentar a

caracLerizada pela suå t,extura mÞdia e

e,isenc ialmente de guðrtro, plagioclås io e

acessÒrios peguenos cristais de granada,

gemo log i cos e apa t i La .

1r4

totcr l(l-- I ixo fylaior cJa Mina Pas,sa Fome I mostrando

c,onb¡rtr¡s laterð i s.

c0fn,l heterogÊneo

zona Il, que foi

mineralogia composta

moscov i ta, tendo como

berilos industriais,



Nes t,a m ina os corpos de subst itu içäo säo f requentes e

compostos bas icamente de albita, esbe metaEsomat ismo alb'i tico Ê o

melhor conttole nå exploraçffo dos belos cristais de berilo bem

formado:,, t'orjenrl,: ¡-l:,teJ rnir¡eraís aLingir i5 centimel,ros de

c,:,,mpt'ilrì¿¡;rt.,-, i(.)r 1-, ,: r-, lrt irn¡t. l,-, cle diåmel,t'o, alÊln de boas amostras

de coleçåo este corpo tambêm produz ågua-marinha de boa cot,ação

no mercado do Campo de Beri 1ãndia.

A produção desta lavra jå ult,rapassou 3 toneladas de beri lo
industrial e vårios quilates de ågua-marinha, conforme informação

colhida na boca do garimpo.

7.10. PEGMATITO PASSA FOME II
A Mina Passa Fome II situa-se

topogrä f i ca na F a zenda Condado, cerca

Passa Fome I.

o Pegmat i to Passa Fome I I possu i forma tabu lar a longada; É

c lass i f icadr: como grande por apresentar 25 metros de largura e

ccr[ìpr imento de 53 rnetros . A d ireção de seu e ixo ma ior É N-S, com

uma conf iguraçäo em cr-rnha pcrr ser seu e ixo ma ior curvo (r ig.31).
Este corpo encontra-se enca i xado d i scordantemente em

biotita gnaisses de direção N40't tendo o corpo direção N-s.

Apresenta

concorclantes com a f o I iação da rocha enca ixanl,e, loca I izadas

entre a rocha e a zona de parede do corpo pegmebitico.

O Passa F ome I I Þ um pegmat i to comp lexo, contendo as zonas

l, ll, III e corpos de substituição. Alêm de sua zonação interna

ern uma peguena e levaçfo

de 500 metros a su I da 14 ina

como caracter'i sticas folhas de vermiculitas
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foram Ioca I izadas apùf ises n inera I izadas en ågua mar inha.

A caracter izaçãn das zonas obedece a segu inte descr içäor a

zona I possui espessure vaìniåvel de 2 a 7 cent'i metros (Foto 1l)l

è constitu'i da de quartzo, feldspato potåssico (microcl'i nio) e

moscov ita. A texÈura de toda a zona É mu ito f ina, segu indo ¡l

c lass i f icação adot ada . A zona I É observada ao longo de todo o

contato com e enca ixante. A zona I t, possu i 4 metros de

espessuY'a; sua const ituiçäo É basicanente microcfinio, quart'zo,

p lag ioc lås io e moscov ita . Acessor iernente e econorn icamente

encontra-se ber i lo indusùr ia I e ågua-nar inha com Lextura ma is

grosseira do gue na zona I. Na zona III foi observado grande

quant idade de a lb ita metassomåt ica, quãrtzo e noscov ita em menor

quantidade. A textura desta zona varia de grosseira a maciça

sendo representada pela alb ita. Na região da zona III são

encontradas as nineralizações de água-marinha. Nas apÓfises, que

tambÉn são mineraliz¡das, são encontradas esc6rias com

aFr.ove itamento para Èrgua-nar inha.

rt7



Fo[o.11- Pegmat'ito Passa Fome II, mo,rbrando eixo
ma i or curvo -



8- 6EItE St

8.1- DTSTRIBUIçACl r
ENCAIXANTES

Os Fegnat ito,5

nuneroga6 elevaçöes gue se sobressaem no relevo ocorrendo

encaixados nas rochas gran'ì ticas e nas rochas do enbasamento.

Resu ltante do mapeamento efetuado, con,statou-se que apenas

8X dos pegna t i tos såo pos ic ionados nas rochas gran'1 L icas e gZX

nas rochas do enbasamento. DesLe toùal 30f foram class if icados

como corpos honogÈneos e 70I como corpos heterogÊneos, sendo

estes f¡ltimosr encðixados nos lit,ótipos do embasamento.

Os corpos apresentam várias fornas, principalmente

labulares, com contatos bruscos. Os heterogÊneos são

estruturalmente subparalelos ds zonas de cisalharnento dúct il
ocorrentes na årea.

A intrusão dos corpos foi propiciada pelas zonas de

c isa lharnento dûct i I que acarretaram as fraturas extens iona is que

controlaram a maioria da estruturação e a forma dos corpos dos

pegmatitos a .5e Fo,s icionar principalnente nos gnaisses, biot iLa-

xisto. Por ocasiåo das intrusðes, em alguns locais ocorreram

mod i f icações nas fo I iaçðes des tas nochas, que se tornaran
contorc ¡das havenclo tãmbÉm o aparec irnento de b iot itas e

turma I i nas no conta to.

No mapeamento de campo não foi poEs'ivel formalizar uma

tl9
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re Iação das n ínera I izações com a d i reçåo dos pegmat i tos do Campo

de BerilSndla, em virtude da grande malorla dos corpos, tanLo os

turmalin'if eros colno os ber ilT feros, apresentarem d i reção NS.

a 20" E. Os corpos não m inera I i zados ã e lementos t àros são

gera lmente homogÊneos . São enca i xados nas rochas gran'i t icas e

guardan un ma ior p ra le I ismo con aE zonas de c isa lhament,o. Estes

pegmat itos säo presumilvelnente oriundos dos granit,os gue afloran
nes te cåmpo.

0e acordo corn as t"e laçð-es de campo entre pegmatitos e suas

enca ixantes,. podelnos fazer a lgumas cons ¡derações ! os pegmat itos
homogÊneos, são nornalnenLe esLÞreis e guardam un naion
para le I isno com ãs zonas de c isa lhamento dt¡ct i I e enca ixam-se nas

rochas gran'îticas, enquanto os pegnatitos heterogÊneos, ,são

diferenciados, nineralizados en elementos raros e são

subpara Ie los ås zonas de c isa lhament,o. Estes corpos €ncontram-,se

" intrudidos" nas rochas do embasamento e estão mais afastados dos

gra n itos.

0s granitos do Canpo de Berilåndia ainda não foram

dev idament,e pesquisadoE do pont,o de vista qu'i mico e faciológico,
cr que irnpede de r.ealizar uma interrelaçäo com maior segurançà

enl:re gi-ar it,:ri {ì [ragrÍiì t it,l:. CLrntudn, de acorcl,¡ com ai daclo,:

petrLrgråf icos, podemos afirnar que 'f.î pegmatitoo esludados

Fossuem a conpos içtlo e"ssencial similar å dos granitos; porÉm, a

mineralogia acessÕria É lotalmente diversificada, principalmente

com os corpos Fegmirt'i t icos må is cornp lexos. -

llo ponto de vista qu'i mico se atentar-mos pare a,s altas
razðes K/Rb das lavras dos pegnat itos Alto dos Tonhos e da Mina

Velha do Condado, con relåÇão as razões dos granitos MJ-1, MJ-Z e
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MJ-16, contorme Tabela 03, nos leva a admitir que dificilnente
este gruFo de pegmaI itos m inera I izados sejam geneL icamente

filiados aos gran iLos gue. a f loran no Campo de Eer ilånd ia.

Os pegmafitos diferenciados, cons iderados desvinculadoe da

filiação dos granitos, såo corpos exteriores con estrut,uração

i nternã bem marcada e grande quant idade de m i nera is econûn icos,

principalmente cristalizaclos pelo intenso metassonaticno, que

cr ista I izou minera¡s como: turmalinas, lepidoliLas e albitas.
As re lações de idade, entre gran itos e pegmat ¡tos Ê bem

clara principalmente ne borda oeste da årea onde ocorren as

ma iores concentrações pegmat'i t lcas intrudindo os I itbt ipos

metamorfisados, sendo tanbÞm visualizados pegrnat if os homogÊneos

cortando os granitos indicando sua posterioridade. lsso perrr ite

afirmar que os granitos e os pegnat itos foram " intrudidos" após o

metamorf ismo reg iona l.

t?1



8.2- GËNESE OO CAMPO PEGMATÎTICO DE BERILAOIA

Um dos princ¡pa¡s problernas no estudo de pegmaLitos Ê ã

formulaçäo sua gênese. Neste trabalho quando in ic iamos o

napeament'o jà nos deparavamos con esta problemática mas, devido â

ocorrËncia de rochas granfticas na årea do campo, o nodelo pre_

estabelecido era vinculado ås rochas gran,i ticas.
O desenvolvimÈnLo da pesquisa noslrou alguns dados de canpo

que não se coadunavan can o mode lo genÊL ico a part ir dos

graniLos. As obs,ervaçðes mais relpvantes säo o posicionanento
estrutural dor pegmat itos heterogÊneos com ângulos em üorno de 20.

para Leste em relaçåo às zonãs de c izalhamento dt¡cü ili os corpoE

homogÊneos são " inbrudidos,, paralelanente ås mesmas zonas Outro
f at'or importante foran os corpos heterogÊneos s imples e conplexos
estrit'anente posicionados nos Iitôtipos metanorf izados (gnaisses

e b iot ita gna is,ses ) e os corpos honogêneos loca I izados

bas icamente nos gran itos AlÞm desses fatos , a d istânc ia dos

grarr itos pãra os coy'pos mais direrenciados giram em torno de 4 ã

5 quilËmaLr'osi conf orrne Iersman (tgJ4) e Varlanoff (f9g9), seria
urn af a¡tanrenL,l rñàx inr,l paì¡ì qIrìnit¡s ¡r¡¡€:¡¡ ¿¡ie de ¡:rec¡mab itos.

[J iar¡t,e dÐ... f ato: i: ' ' t r a d i l. ù r i o s para o modeI. gerrËtico e

partir dos gnanit.s, iuntamos ainda o resultado dae análise¡
qu'i micas dos gnaniLos de pegmat itos, que comentaremos a seguir.
Forarn coletadas 1.õ amostras e enviadas para anålise no

laboratÞrio da Geol;o1 en Belo Horizonte ¡ -deste total 3 amostras

såo de gran i tos d* t ipos fac io lbg icos d i ferentes e loca I izados o

mais prÞximo poss ivel dos pegrnatitos diferenciados¡ as outras
amost,ras foram restritas às minas mais importantes do campo
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Ber ilf,nd ia (Alto dos To n hos e M ina Velha).
A sistenåtica da amo,stragen foi a mesma para ambos os corpos

cùm a segu i nte mr_.todo log ia : rn ica da zona I, m ica da zona I I,
feldspato da zona I, Feldspato da zona II e feldspato dà zona

III. Esta sequÊnr:ia l.o i ut,ilizada na t,entativa de medir a

evoluçäo geoquimica dentno do campo.

A sistenåtlca da amostragem nas rochas granfticas levou êm

consideraçåo a Froxinridade das minas mais importantes sendo i¡ssim

discrin¡nadåsr MJ-r (granito pnÞx irno à mina Alto dos Ionhos);
MJ-2 (gran ito sede da Fazenda condado) e MJ-rõ ( gran ito próx irno å
Mina Velha).

F oram fe i tas anå l i ses em rocha tota r com a det,erÍì inação dos

elementos maiores (SiOr, TiO:, Al¿O5, Fe¿Or, FeO, MnO, frlg0, CaO,

Na2O, H¿0, P2 O.!) ; elementos traços (Nb, y, Ba, Cr, Ni, Cf, Rb, Zr,
Sr); os teores de Hzol Hzo, F, S, COr, FeÐr (Ferro TotaI) e as

razðes Rb/Sr, K/Rb. As amostras dos pegmat itos foram

ana I i sadas para os nesmos e lementos, tèores e razões . para o5

Ëregmãt itos esco lh idos, levou - se em cons ideração os segu intes
parånetros: a import.înc ia,

conp leta, a ne Ihan expos ição estrutura l e o fato de estarem em

at iv idades de lavra.

Essas anå I ises qu'i micas (T abe la 03) , foram processadas com

o programa "Rocalc"i foram confeccionados inúmeros gråficos dos

elemento,¡ ma ioreg veì¡EUs Þx idos, elementos traços versus öx idos e

d iagranas tr iangu lares, gue foran de nu i ta va I ia na petrogEnese

do canpo pegmatl t ico de Ber i lånd ia.

a dil'erenciação, a zonaçaÒ nais

| âit



ANÃLISE COMPEtll.^ DE ROC ÂS E TRAçOS

(GRANIToS E MINER.A,IS)

LÂßOR^ÌIÓRIO I ceol ogt a

CI,IÌNTE! Prof. ¡'ranclsco Marques Júolor
NS 86.380

DaÈa: 25 de nêrço de 1991

Nome do arqulvo l\: UÀIìQUES. RoC

^tnostra 
!1.,- I MJ-2 MJ-16

Grupo ng 4.00 4.00 4,00

Qualldade I 1 1

códiso 1 1 1

ReferôncÍ¡ I :l 1

sio2
rlo,
l\_[ 2 03

¡'e203

FeO

Mu0

Mgo

caO

Naro

Kzo

Pz05

H2O+

H¿o-

Iotâ1

Nb

Y

BaO

s

F

0r205

Nto

Coz

c1

Rt)

Sr

Zr

Feo*

¡'/¡'+M

Rb/Sr

K/Rb

den

12.10

0.3 2

t.5,50

1.80
1. r0

0.90
0.28
1.50

4.00
1..80

0.09
1.0 7

o,22

99.81

3 2.00
59.00

0.140

0.005

0.470
0.0 I

0.0 r
0. r_5

20.00

910.00

200.00

330,00

68. (,0 67 ,10

0.53 0.63
16.l-0 15.70

2.40 2, tO

1.40 2..1.O

0.05 0.06

1.10 1.30
4.40 4.30

3.40 3,80
I .20 1..40

0.1.5 0. 16

0.77 0.73
0.09 0..1.0

r00.19 100.18

M.J-3 M,J -4 MJ - 5 M.t -6
4.00 2.00 2.00 3.00

1111
t232
1. 1 1 1.

7 2 .1.0 67 . ).1)

0.05 0.05
17.1.0 :1.0. 70

0.25 0..r0
O,42 O.t+Z

0,07 0.0r
0.10 0.10
0,29 0.81

8.00 10.80

0,26 0.38
0.17 0.12
0.17 0,13
o.2I 0.21

99.19 100.03

46.80 66.80

o.24 0.05
3r.90 20.r.0

3,30 0.1.0

o. B4 0.42
0.110 0.02

o,23 0.10
0,05 0.28
0.87 11.00
9.60 0.48
0.05 0.14
3.30 0.31-

o.74 0.2s

98.32 r00.05

12.00

14.00

0.057

0.006

0.0(¡5

o.ot
0.01.

0.15
20,00

44.00

370.00

330,00

10,00 0,00
1.2.00 0.00
0.049 0.005

0.005 0.005

0.062 0,1{10

0.t) l o.o l

0.0.r. 0.0t
0.15 0.01

20.00 0.00
40.00 0.00

190.00 0.00
2 90,00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.006 0.018 0.010
0.005 0.00s 0.005

0. t90 .t .200 0.054

0.ol o.ot 0.01
0.01. 0.01 0.01
0.10 0.10 0.10
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

2,7 2 3.56

0.909 0.76(,

4.550 o.rt.cl
16 226

2.35 2.40

4.08 0.65 0,51 3.81 0.51
0.761 O.811 0.819 0.948 " 0.841
0.103 0.000 0.000 0.000 0.000

291 0 0 0 0

2,4L 2.32 2,33 2,42 2.33
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CONT.

^nìos 
tra

Crupo nq

Quálldade
códtgo
Re ferênc1¿r

sloz
Tt 0,
A 1203

Fe203

Fe0

MnO

Mso

Cê0

Na20

Kzo

P" O.

ll2 O+

ff ¿o-
Totâ1

Nb

Y

BaO

s

F

Cr203

Nto

co¿

c1

Rb

Sr

2r

Fe0*

ll/F+¡l
Rb /Sr
K/Rb

den

M.I-7 MJ.9

3.00 3.00
11
33
I1

47.10 52,L0

0.2s 0.05
32.20 24.20

2.60 1.20
0.84 1.40
0,52 2.30
0.10 0.10
0.05 0.06
0.69 0.55
9. B0 9.50
0.05 0.05
2.90 1.50
0.45 0,46

98.1.5 93.47

0.00 0.00
0.00 0.00
0.011 0.009

0.005 0,00:;

1.800 5,500
0.01 0.0:l-

0.01 0.01.

0.10 0.10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

M.l-10 ¡'t.r-It M.r-].2

4.00 1,00 2.00
111
r22
r1l-

74.60 64.60 64.90
0.05 0.05 0.05

1.4.20 19.10 1,9.00

0.r0 0.10 0.10
0.56 0.56 0.56
0.01 0.01 0.01
0.10 0.1.0 0.I.0
0.48 0.05 0.I3
3.00 2.50 2.80
4.10 1.2.,40 11.90
0.19 0.05 0.05
0.68 0.1.fi 0. t.6

0.20 0.12 0.13
98.8 7 99.80 99.89

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.025 0.008 0.076
0.005 0.005 0.005

0..t60 0.019 0.014
0.01 0.01 0.01
0.01 0.01 0.01
0.10 0.10 0.10
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0.o0 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

MJ-13 MJ.14 MJ.15
2.00 3.00 3.00

111
32j
l. 11

38.90 61+.90 46.20
0,21 0.05 0.14

18,70 19.20 31.40
11.40 0,10 1.90
8..t.0 0.42 1.50
0.90 0.01 0.95
5,70 0.10 0.I2
0.09 0.05 0.05
o.2"t 2,60 0.61
8. B0 L2-,20 9.80
0.05 0,05 0.05
2..73 0.28 0.oo
0.53 0.06 0.34

96.12 LOO.O2 93.06

0,00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00
0.018 0.014 0.011
0.005 0.005 0.005
1.400 0.o42 2.000
0,01 0,01 0.0r
0.01 0.01 0.01
0.10 0.10 0.10
0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3. rB 2.48 0.65
0.9 74 0,980 0.868

0.00 0,00 0.000

000
2,4L 2.41 2.31

I¡\Bnl,A 3 - Ân¿i1.tse Quluica .Je Eler(ìlltos tfalorcs e ltraços

lulsPoNSÃVDL! Dnlsy t,óa de O, 1,, e sJtv.:r

cRQ tI - 0280025

0.65 0.65 18.36 0.51
0,868 0.868 0.772 0.839
0.000 0.000 0,000 0.000
0000
2.32 2.32 2,.61 2.3r

o.072

0.000
0

2.42
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FlG.32- DTAGRAMA Rb - Bo- Sr MOSTRANDO O POS|C|ONAMENTO DOS GRA.
NTTOS MJ.t, MJz,MJl6(EL BOUSE|LY EL SOKKARY t975)PARA
Gn¡¡¡rtótDes;.

As rLrchas q,ran'i t icas apresentaran teores de S iO¡ påra as

amostras MJ-1 de 7'¿,IOX, lvlJ-2 de 68,60Í e MJ-16 de 67,7OX. São

classificadas como rochas àcidas. Na utilização do diagrama Rb-

Ba-Sr (l ig.3t), o,s "plots" assumiram o seguint,e posicionanentor

NJ-1 dentro do canpo dos granitos antrnalos, o MJ-2 no campo de

granitos nornais e o M.l-16 no campo dos granodiorit,os e diorito¡.
Nenhum gran ito fo i p lohado como rocha d i ferËnc iada Sã tambÊm

classificados como grnnito.s peraluminosog (fiq.33) , €fi

decorrËncia dos altos teores de ôxiclo cle alunineo, resultando na

not"na CIPl,l (Iabel,r 04) a presença de cor indon com percentua is de

4,8Í pirl ir ,) gr"anibr: MJ-1, l, Q2Í para o granito MJ-Z e de 0,85Í

f.)ara o gran i t r-r lvlJ- 1{1 .

I2õ

a- 
- -_
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ANÁlrsE coMPr¡ETA DE RocHA' TRÀços E NoR¡{À crpf.r PONDERADA

Análise em I em peso MJ- I

SiO2 TiO2 A12O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O p2O5 CO2
72.10 0.32 L5.50. 1.80 1.10 0,09 0.28 1.50 4.00 1.80 0.09 0.L5 98.73

Norma CIPW ponderada

Q 38.90 or 10.64 ab 33.85 an 5.91 C 4.8j. hy O.B7 nt 2.6I
iI 0.61 ap 0.2I cc 0.34

o plagioclássio é An 15

Anál-ise em I em peso MJ-2

SiO2 TiO2 À1203 Fe2O3 FeO MnO MgO Cao NaZO K2O p2O5 CO2
68'60 0.53 16.L0 2-40 r..40 0.05 1.L0 4.40 3.40 1.20 0.15 0.15 99.48

Norma CI pl4r ponderada

Q 33.99 or 7.09 ab 28.77 an 19.90 C I.gZ hy 2.74 nt.3.I4
il 1.0L hem 0.24 ap 0.35 cc 0.34

o plagioctássio é ltn 4l

Análise em I em peso M.I- _1 6

SiO2 Ti.O2 AI2O3 ¡'e2O3 FeO MnO

67.70 0.63 15.70 2.20 2.10 0.06

Norma CIPW ponderacla

Q 29.44 or 8.27 a.b 32.15 an 19.34 C 0.85 hy 4. .)5 mt 3.19
il 1.20 ap 0.37 cc 0.34

O plagioclássio é An 38

MgO CaO Na2o K2o P2o5 co2
1.30 4.30 3.80 1.40 0.16 0.15 99.50

L27



FtG33 -DIaGRAMA CoO- NoaO + K_a O - Al2O3 MOSTRANDO OUE

OS GRANIIOS ANALIZADOS SAO PERALUMINOSOS.

L),'. cìr'aniLos ainda apr¡s6enLñram haixos teoreg de Fe0 (Ferro

T,:l.at), ,-¡t.ì{ l, ill a 4, (.1fl"1 -: te,:rrÊi d¡: alralir (Na O + li ll) de

s,slx (MJ-lJ; 4,6 (N'l-2) e 5,2 (MJ-lh)

O plagioclås io norrnat ivo An¡r (MJ-l ), An¿t (fì1J-2) e AnJe (MJ-

16).

Ut i I i zando as percen Lagens em peso do lt O versLrl ¡

percentãgen em Feso do Na O no gråfico de Middle-fvlost (1975),

observa-se (F ig.:14) que os trËs graniLos estudados ploten no

campo III dos tona l itos, que såo rochas sód icas.

O conteùdo geoqu-¡ m¡co, ass im como as relações de campo para

o gnanitos analisados eåo praLicamente iguais e en decorrÊnc ia

podenos infenir una cogenet ic idade.
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PROPORçÃO MOLECULAR

( LOTSELE O WANES 1979 ).
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GRANITO
I

ADAME LI

to

GRANoDloRrro /

70 PESO No-O

FrG.34 - cLAssrFlcAçÃo DAs RocHAs íGNEAS DA ÁREA éo compo peem¡ríttco oe aenluÃt'¡ot¡
(M|DDLE - MOST, r97s ).

¡ - RocHAs oE a LTo rEoR DE porÁsslo
tr - RocHAs porÁssrc¡s
rr¡ - noc¡r¡s sóorces

III

Para explicar as diversas fàcies e as estruturas com

abundandes encraves e diques sin-plutönicos no Conplexo

Granìticçr Quixadå-Quixerarnobin, a equipe do Projeto Granitôide

coordenada por l orqua to (1989) infer iram uma m istura de negmas

pa ra exp I icar a pet rogË nese dessas rochas.

Outros dados quimicos de ímportåncia pana medir se es[es

gran itos são geradores dos pegmat itos d i.f erenc iados foram oe

teores de Rb. A irmostra lvlJ-2 apresentou 44ppn, a amosf ra MJ-16

40pprn e a amostra MJ-l 910ppm de Rb respect ivamente. De um nodo

gera I esses valores são ba ixos e quando somados com os altos

12S
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'i ndices da relaçäo Na O/K O e os baix.Ì ssinos teores de Nb, y, F,

sr e Zr pernit'em indicar gue os granitos do campo pegmat'i tico da

Ber i lånd ia posEUen un a lto grau de ester i I idade meta logenÉt, ica a

despeiLo da relàçäo espacial com os pegmat itos. O problema dã

petrogÊnese dos pegmat it,os do Canpo de Berilåndia res ide em

conhecer de onde ,se originaran as fusões s il icatadas: se das

i ntrusðes grani t icas at,rãvÈs do f rac ionamento magmåt ico ou por
anatex ia de rochas metamürf icas de a lto grau.

Com base nos dados apresentados neste cap.i tu lo a não

ace i taçËo do mode 1o de gÊnese parÈ os pegnat i tos m inera I izados em

e lementos ràros a part i r de fusões s i I icatadãs or ig inadas dos

coFpos granl t icos estå fundamentada nas ,segu intes observações :

- Posicionamento estruturel dos pegnrat iLos complexos coo

re laçäo as zonas de c i sa lharnentos dt¡ct i l.
- O quimismo dos pegnatitos mineralizados em elementos raro,3

que säo bastant,e diferenciados en relação ùs rochas gran"i ticas.
- A direção dos eixos naiores dos pegmatitos mineralizados

em elementos rãro,s con relaçäo as zona€ de cisalhanento
evidenc¡an que o,s pegmàtitos preenchem fraturas exten,sionais
assoc iadas a d inâm ica dextra I das refer idas zonas, devendo ter
ocorrido quando os gran itos jä estavan totalmente consolidados
mas perss istia uma tenperaturã em torno de 4S0 a 400 .C¡ isto
ind¡ca para as ro,:ha¡ urn eståg io df.,¡ct il-f någil que perrnit,e a

aberturã de f ratur^¡s extencionais com ångulos de 20' para leste
en relaçäo a ronÀ di-' cisalhamento. tsta obiervação É explicitada
no mapa gÉìLrlÞg¡co etn Ànexo.

- As relaçõe; ,luimica: dos gr.¡r'r itos, mo¡tnadas em gråf icos,

diagramas e oE teorq: cle algunr elementos mlneral izaníe: não
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ind ican uma d il.erenc iaçäo para geração

m inera I izados.

Dall Agnol (tgg0) Þ de opinião que a nalureza das soluções e

transfornações tard ias apresentada pÉlra cada variedade de
granito, depende diretðnente da conposição do magma prirnitivo e

da posiçåo estrutural do mac iço. Com base nesta observação
podemos dizer pela estruburaçäo dos corpos granlticos e do

qu im ismo do nagrna or ¡g inÈ 1 que produz iu rocha,¡ ngo poder ia gerar
pegmatitos nineralizados em elenentos raroE.

Pesqu isadores cono Shcherba ( 1970), Charoy (197b a e b),
Halt (1971) e Botelho (1984) são de opinião que o tipo de granit,o
constitui uma caracter'i stca reveladora das possibilidade de
ex istënc ias cre pegma t i tos m inera I izados. No campo de pegmatito da

Her i lånd ia, os gran i tos cå Ic io-a rca I i nos não são geracrores de

pegmat,itos nineralizados em elementos raros.
As observações de canpo, as provinient,es das anãlises

qu'i micas real¡zadas e a contribuição da bibriograf ia consultada,
perm it iram chegar as segu inte,: h ipò teses r

l- Os corpÕs homogÊneos, est,ëreis em mineralizações
econûmicas de elementos raros devem t,er sidos gerados a partir de

so luçöes magmåt icas proven ientes dos gran itos c å l c i o - a r c a r i n o s

ocorrentes no Cãnpo da Ber i lånd ia.

?- cor"pos heterogÊneos minerarizados em erementos raros,
zonados e extens ivamente netassomat izados são preSumivelnente
produtos diretos da anaLexia das "o.hru do enba¡anento
meLamorf isadas em a lto grau.

0ada a import,ånc ia dos pegmat itos heterogêneos, pe lo seu

l3l
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conteûdo mineralógico e o fato de serem os corpos nais explot,ados

nesLe campo, cluas l'eiçöes ìerÊfëm cornentår.iosl o zoneanento e os

corpos metassomát icos. ð""ny' (1gg2) com base nos modelos de

Nedunov (1964), solodov (rq7r) e varlamolff (rg7B) apresentou a

sequÉnc ia genera ì izada pa ra os des tr ltos pegma t'i t icos zonadas. o

Canpo da Berilândia enquadra-se melhor na sequ{!nc ia cinco (S)

agrupada pelos pegmat'itos zonados a microcIinio-aIbita
exLens ivament,e substltuidos por processo metassomáticos e rico,e
em minerais de I'i bio, ber-i lio, boro e fluor, porËn tormados a

partir da anatexia de rochas metamórficas (gnaisse e biotita-
gnaisses).

A Sub-prov'i ncia de Solonöpole-Quixeramobim Ë a ma¡or do

estado, s i tuando-se €m zonas de c isa lhanento dt¡ct i l. o fato de

ocorreren em camFos, pegmat itos heterogÊneoE pró,( imos, uns

nineralizados a berilo, e outros a turrnalina pode ser exF¡licado

pelas condiçöes tectðnicas que possibilitaria a separação de

f luidtrs diferenciadr.rs quanto a elernentos mineralizantes ou terem

:id,r ltoì.ad,le da anateria ile ¡¡r:h¡: diferenriada,:, :end.--r ð Lltima
acerl- jVit lnUi-i-, ir Ir-.,i/Ìt vel dada a prc,x jm idacje cle:Les arlrprri.

8.3- CONST0ERAç0ES E C0NTROLES DAS tlltNERALTZAçOES

ALravÉs das observações de campo, podem ser distínguidos
a lguns contro Ies re lat ivos ao pos ic ionarnento e m inera I i zações dos

pegma t i tos do (ìampo d;l Ber i lånd ia:

- Contro le tec tûn ico

- Con t ro Ie I ito lóg ico

- Controle quanto a dinensHo e dispos ição interna dos corpos

e n inera I izações asgoc iadas.
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No gue concerne ao controle tecttn ico, aE zonas de

cisalharnento mencionadas ne Lerto, foram resFonsáveis pela

dispos ição dos corpos pegmat itos segundo direçËo que pode variar
de N5'a N20oE em relação a estas zonas. provavelnente tais
negazonas funcionaran no sent ido de controlar a forna, em geral,

e I'i pt ica e tabulãr, ass in como a dimensäo dos corpos
pegmat-¡ t icos . PreståndÕ-se a inda como zones de remob i I lzação dcls

elementos mineralizantes atravÉs das quais soluções a,scendentes

deram origem a vårias feições neLassomåticas comuns no,s

peqnaù i tos d i ferenc iados .

0 forte controle litolÞgico pode ser observado e, atrevÉs

destes os pegmat itos heterogEneos conp lexos são restr i tos ã

intrusâ.os dos gna isses, enquanto pegmat itos homogËneos ocorrerì
quase exr lus i vamen Le nos gran i tos.

Os heterogËnr_.os s imples exibem zoneanento ¡ncipiente, com

predom-i nio de te.rturã aplitica nas bordas e grosseira nas

porções centra is dos corpos. São frequentemente m inera I izados a

turmalina, b€r¡lo, apatita, e ambLigonita. Estes corpos ocorren

como injeçúes nos gn isses.

Os heterogËneo,r comF lexos (d i ferenc iados ) nostnan zoneamento

i rregu lar e i nconp leto por vezes rep it idos . São caracter i zados

FoF corpos de substituiçåo ( me t a s s o må t i c o s ) con albita, noscov ita
e lëFidolita. Possuem ainda nineralizações importantes a

turnalinas {verdes, bicolores e rubelitas), berilos industriais e

do t ipo ågua-mar inha.

Perbinenbe ao conlrole dirnensional, os pegmatitos da região

eõtudada possuen o mâx imo 100 metros de compr iment,o por 30
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metros de espessur;r. Os pegmaLitoE Fróxinos as dimensões citadas
sâo àpèrentemente estÈreis ou de pouco contel¡do en minr:rais
econùmicos, porètn injeções nenores associados a pegmatitos

heterogËneos s,1o pirss i ve is de m inera l izaçöes econõm icas.

Quanto a es truturuçào interna da¡ ¡._rna.s de lDaior conLeUd.l

lI iirera l;-r 'rr j,;¡,, .:. r¿t ia.,t i,,:rnLrili] .ilr,_r ã: ra'¡ ida,_le r, iar,:, 1itica,:,
senpre localizad¡rs nas pantes centrais dos pegmå[;tøg

heterogÈneos ao longo do contato entre a zona III e o ntJcleo de

guart¿o. Estas cav idades apresentan-se Ëono boI¿ðes preench idos

basicamente de lepidolita e mineralizações econtmicas de

turmalinas gemolbgicas. Este conLrole pode ser explicado por

ltlunhoz (19/l), mosLrando que em ,!istema sob condições

h idroterma i s, a lep ido I i ta

temperatura ¡ podendo tornð r-se a parb i r da reação entre o

espodurnên io e o feldspatcr Fotåss ico em presençe de flu ido

contendo f luor qr¡e f icaria na solução para inf luenciar na

cristaLização das turmalinas. Isto explicaria Forgue os

pegmat itos d i ferenc iados de Ber i lånd ia raranente se encon tra a

paragÊnese espodum{!nio + lepidolita e sin a paragËnese lepidolita
+ ambligcrnita (pouca) .r turlnalina, reforçando a idÞia que os

pegma t itos con lep ido l it a cristalizarn a ba ixas tempe ra t u ra s e são

tambÈm assoc iados ;ls zonas de forLe a lb it ização.

Quanto a geoquinica das mineralizaçðes, pressupðe-se un

nagma inicial rico em Si, Al, K, Na, Be, I e Ca em menor

proporçãc. A pnesença dos volåteis È.. inprescind'¡ vel como

f onte de COz, CHç, f l (Ott)'e outro,3.

Isbe nagna coneçou a crisbalizar os seguintes ninerais
prirnarios: quartzo, moscovita, tur"nalinas negras e pouco
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plegie(1Ë¡io. 0 f ,rrte neta,?sonatiEmo incident,e ocorreu porque

a pressão litoståt,ica foi elevada para irnpedir o escape dos

voláteis no in'i cio da cristalização. 0 prosseguimento da

cristalizaçäo e a consequente diminuiçåo da viscositlade produziu

o aumento da concentraçäo de K2O, Al¿0r, SiO¡, BeO, L ir0 sob a

forma de guartzo, berilo e ninerais de litio.
A sequËnc ia ac ina estå de acordo com os trabalhos de Janhs

& Hurnham (1S79) € uebeI (1977), sendo que este f¡ltimo advoga

que o n[.lcIeo de quartzo inicia a cristalização junLanente com aE

grandes mãssas de feldspato potåss ico.

O enriquecimento continuo de voláteis, e ainda a presença de

S i , Al e K en cond ições de ba ixa temperatura in ic ia e fase

metassomàtice, cristalizando principalnente albila + moscovita +

lepidolita e turmalinas. Podenos ainda supor para as Minas Alto
dos Tonhos e Velha do Condado, devido å grande guantidade de

Iepidolita e turnalinas, um enriquecimento de Li, F, e B na fase

metassonåtica. lJtilizando a sÉrie de estågios geoquimicos de

Ginzburg (1960), que se baseia prlncipalnente no comportãÍìento

da abividade a lca I ina e no aparec inento dos vo lå te is nos estág ios

f inai¡ da c r i s b a I i z a ç ã r'L , alirm;r-ie r¡ue:

- 0 Fr'o(erso ¡rec¡nratitiuo no I arn¡'¡ ¡¡ Be¡iltl,lia ¡;rode Ger

dividido en duas etapas: e primeira ccrrrerpondente a ¡ubstit_Lriçlo

de um estàgio por outro realizado no curso das cristalizações
,sucess ivas e, a segunda È o resultado de um processo

netassomåtico tårdio. Com base nessas duas etapas pode ser

observado que :
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- O estågio Cð-Na ngo ,se desenvolveu nestes pegmatitos

dada a ausÈnc ia de Flagioclås io prinlário_

- 0 estÊrgio K Ë ben desenvolvido, comprovado pela
abundånc ia rn icroc 1l n io e móscov ita .

- 0 estågio Na ãparece apenas nos pegmatltos
heterogËneos complerxos, devido ao desenvolvimento de zonas

a ]b it izadas.

- O estågio L i Þ constatado pela a ocorrÊncia de zonas

lepidol¡tizadas e pela Fresença de ambligonita em alguns corpos.

No f i na I da evo lução geogu.i m icB, as assoc iaçõe,s

nineralogicas dos corpo,e metassomát icos É def in ida pelas

seguintes peragCneses: albita + noscovita esverdeadã (te + Li) +

quartzo tårdio; feldspato poLåssico tår"dio + lepìdolila + quartzo
tårdio. Essas paragËneses fornan os corpos cle subst itu ição com

concenLrações de n¡nera is acessórios de interesse econðmico cono

ber'ì lios industriais, Éguac narinhas e turrnalinas gemológicas

d iversas.

Nos pegmatitos heterogËneos complexos, as zonãg

lepidolit izada¡ e albiti¡adas ,:ão Às mais importantes pela
quantidade e variedade da naioria dos metais raros. En seguida

aparecem as zonas nuscov it izadas em inportânc ia econEm ica. As

zona€ microclinizadas são desprovidas de metais raros, com a

exceçâo de Fouco ber ilo em grandes crista is, nornalmente

enccntrados entre b locos de nicrocl-i nio e massas de quartzo.

As zonas mais conumente ob¡ervadas nos pegrnat itos da årea

foran as I, Il e IlI, apnesentando ds a,56ociações mlneralôgicas
da f i gura 35.
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FtG 35 - ASSOCTAçÃO MTNERALóGICA ÞAS ZONAS I, , E tV.

MBA

Q= Quartzo
F= Fe ldspato pobåss ico
M= Moscov ita
B= Ber i Io
ï= Turma I ina
A= Albifa
L= Lepidolita
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9- CONCLUSAO

0 conjunto de dados referentes a geologia do Campo

Pegmatitico de Berilåndiã permitiu estabelecer vårias observações

e h ipbteses que faren parte da conc lus'Jo desta d issertação:

t) - As unidades litoestrat¡gråficas que

pesqu isada enquandnan-se em sequÊncias

Fu leÕzù icLr Lr no Qua lernàr ir.r .

:) U IÍìì-ìl-ùfl}(lII i¡,Jnit [rrt-¡ !i rtì irìantc n.J

d inamoterrna I de grau forte tendo em a lguns

reaguesc inento tard io.

3) - A lectûnica toi imposfa pelos ciclos Transamaz6nico e

Bras i I iano tendo estrutura lmente a årea preservado reg isLros de

ume aL i v idade telcttn ica i ntensð causada pe las Zonas de

C i sa Ihamento Duct i I de Qu ixeramob im e Senador Ponpeu, que foram

reEFonsåve is pela fo I iaçHo imposta, por zonas m ilon it izadas,

estiranentos de minerais e relações "S" e "C". Estas estruturas

serviran de critÈrios para caracLerizar nas referidas zonas o

sentido do movinento das nesna. As zonas de cisalhamento citadas

tambÊn foram responsåveis pela abertura de fratunas extencionais

que abriran zonas de fraqueza crustal, prop ic lando a " intrusäo"

de inûneros corFos pegn¡t1t icos neeta årea.

af lo ran na årea

do Proherozô ico,

campo è tl ¿-r li¡t¡

setores apresen iado

4 ) - A geocrono 1og ia das rochas gran'i t icas do Cãmpo de

Ëerilåndia, resguardando a insuf iciÊncia de dados, foi

estabelecida com base nos dados geocronolbgicos advindos das

datações realizadas no Complexo Gran'ìtico Quixadå-Quixeramobim

pelo Projeto cranitliide (DEGE0/UFC), que poslcionaram os granitos
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deste complexo no Per'i odo Cambriano. Sendo os pegmatitos corpos

poster iores, provave lmente no Per'i odo Ordov ic iano ( ? ) .

5) - Con referËnc ia ao estudo dos pegmat itos, o Campo de

Eer i ISnd ia fo ¡ d iv id ido en do is conjuntos: homogêneos e

heterogEneos. Esta divisão teve como base os seguintes critÉrios:
0 posicionamento estruturãl diferenciado em releção as zonas de

cisalhamentos dtttil, controle lito16gico, relaçlo geogu'i mica com

os granitos, diferenciaçäo rnetalogenÉtica, zoneografia interna e

a d istânc ia dos corpos heterogËneos com relação aos gran itos.
Tados esses cr itÈr ios exp I ic i tado no texto perm i t iram as

conc lu sões que seguem aba ixo:

a) - 0s corpos homogêneos säo estËries en minerã1izaçöes

econûn icas a e lenentos raros . Foram gerados a part i r

dos granito,5 c å I c i o - a I c a I i n o s , pelo fato de serem

autüctones a essas rochas e guardarem 'i nt, ime

associação estrutural e mineralbgica con oE meEmos.

Þ) LIE corFos he Le nogÈneos såo m inera I izados a e lementos

naros, såo zonados, ext,ens ivamente netassonat isados e

não guardam relaçåo estrutural, qu-im¡ca e

de nineralogia acessóriã com os grãnitos da årea. Con

base nesse conjunto de ar"gumentos, conclu ímos que os

pegmatitos heterogÊneos são produtos d iretos da

anatex ia da¿ rochas rnetanôrf icas que conpoëen o

embasamento, que pela suas ¿ivers idades ninerålôgicas
podem gcrar pegnra t i tos d iferenc iados.
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c) - f,s pÊgrnÈ t i t,)E d i tenenc iadas ¡ão corpos r icos en l.i t io,
sendo produzidos por anatex ia, independente do mÀgna

gren it ico. Est,a af irmaçäo pode Eer exp I icada por duaE

hipÈrteses: O lltio con t ido nestes pegmat itos Foi origi_
nado dÀ fusäo parcial de metassedimentos ricos em r'i t io ou

entäo, resultou do afluxo de flu idos aquosos ricos nestp
e Iemento, que m isturando-se com o mÀgna or ig ina I produz iu
n i nera is de l'i t io _ A segunda h ipÕtese É rna is prováve I
neste canpo devido ao intenso metassomatisno, const¡tado
pela presença de leFidolitas e ambligonitas. O afluxo de

l-i tio permìte tanbÈm explicar mais facilmente a diversida_
de m inera lôg ica em corpos v iz inhos e atÞ mesmo êm campos

pròx irrros uns dos outros que produzem m inera ie econ6micos

diferentes.

Nç capitul,r de gerìe.!e men. j(-rnamoE alguns conlrole¡
n.:!-rullt¡i! e ni'irt i:r .l,ic¡ icc,: parå todo¡ i: p€al t¿ll it,:r: rlx

canpo, mñs dev ido a rn inera I ização econËm ica estar cont ida

nos corFoE heterogÊneos, estes controles foram

restr-ingidos para estes corpos e são conclus ivos.

ü)

a) - Controle tectûn ico

As Zonas de C isa lhamento Uût i I foram

responsåveis pela aberbura de fraburas
ex fens ionã is, com Angulos em torno de 20 graus
para leste, direção esta assumida pelos
pegna t, itos heterogËneos.
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b) - [ontroJ.e litoltrgico
Os pegmat itos heterogÊneos estso restr itos às

rochas do embasanento, notadamente aos gna isses.

Controle de estruturação interna (Zoneamento)c)

Os pegmal i tos heterogËn€os s imp les possuen zonea_

mento incipiente, não apresentando corpos de subs-

t i tu içåo e quando m i nera I izados econom icamente

produzen turna I inas e ber ilos.
0s pegmat itos heterogCneos complexos são corpos

d i f e¡renc iados con zoneanento i rregu lar, inconp leto
e por vezes repet idos. São extens ivamente

nefamorfisados a albita, moscovita e lepidoljtas.
São os ma iores produtores de gemas coradas neste

campÐ.

Contro le do pos ic ionamento dos m inera i s de va lor econtm ico

dentro da¡ d iversRs zonãs !

a) - 0 melhor controle de turmalinas gemol6gicas (verdes,

bicolores e rubelitas) sHo as cavidades miarol'i t ica,¡

loc¡lizadas naE partes centrais desLes corpeE

encontradas ao longo do c,:ntato da Zona III e o(s)

7)

rr0cler:r(r) cle quart.¡cì. Ë-ste¡ bolsiJes ,!ä,.J f .rrnados a

l''¡rì f. ir ila ,:ìt:taliiaç,ïo cla¡ tlrnalinas e lepiclr-]Ìi[a:.

Quando os pegmat itos heterogËneos säo desprov idos de

bolsõe¡; rniarol'i ticos, ðs zonas albitlzadas e

lepidolitizadas contÊn en quantidades e variedades a

naioria da¡ mineralizações econûmicas. As zonaE

l4r

b)



moscovitizadas secundam eÍì inportåncia econf,nica

as zcìnas m icroc I in i zadas, sendo es ta ú lt ina

gerä In€rnte estÉr il en met,a js rarog, podendo produz ir,
entretanto, grandes cr ista is de berilo.

8) - O conteüdo geoqu-i rnico do magmà primitivo e a sequÊncia de

cristalização do Campo pegmatft,ico de Berilåndia
ap re s en tou os segu i n Les estågios:

a) - 0 eståg io cà lc io-sod ico nå'o se desenvolveu nes-

tes pegmatítos dada ausÊncia de plagioclåsio,
ou se ocorreu, foi tot,alrnente substit,uf do

metassomat icamenLe.

b) - O eEtågio potåssico É ben observado devido a

grande quant ¡ dade de m icroc l'i n io e noscov i ta.

c) - O eståg io sód ico l"o i responsåve I pe la a fornação

de zonas a lb i t izadas .

d) - O estágio rico em l-i tio tardio, fornou as zonas

lepidolit¡zadas que juntanente com as turmalinas

d€senvo lveu as cav idades miarol"i t lcas.
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(M-J-l) - Gra¡rito - próxinro ao Âlto dos Tonhos
(M-J-2 ) - cranito-Sede Condado
(M-J-3), - Pegmatito - AIto dos Tonlìos -(zona de parede)
(M-J-4) - pegmatito - Alto dos Tonhos

Feldspato - (Zona-2!
(M-J-5) - PegrnatiÈo - Alto dos Tonhos

. Mica- (Zona-2)
(M-J-6) - !çgmatito - AÌtA dos Tonhos

Feldspato - ( Zona- 3 )
(M-J-7) - Pegmatito - Alto dos Tonhos

Mica- (zona- 3 )

(M-J-8) - Pegmatito - Alto dos Tonhos
Beri 1o- ( Zona- 3 )

(M-J-9) - Pegmatito - AIto dos Tonhos
Mica (Lepidol ita ) - (Zona-3 )

(M-J-10)- pegmatito - Mína veLha
Enc a ixante

(M-J-11)- Pegmatito - Mina Velha
Feldspato- (Zona- L ).

(M-J-12)- Pegmatito - Mina Velha
Feldspa to- ( Zona- 2 )

(M-J-l3)- Pegmatito - Mina Velha
Biotita- ( Zona-2 )

(M-,1-14) - Pegmatito - Mina Velha
Feldspato- (zona-3 ) ..,

(M-J-l5)- Pegmatito - Mina Velha
Mica- ( Zona- 3 )

(À1-J-16)- cranito - próximo a Mina Velha
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