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RESUMO

Os pegmatitos estudados nesta tese afloram na região tocalizadas à leste

da Serra do Espinhaço, sendo limitada em sua porção meridional pelo Quadrilátero

Ferrífero, tendo na extremidade norte o município de Serra Azul e ao sul o de Rio

Piracicaba. A área em questão s¡tua-se na borda oriental do Cráton do São Francisco.

Os corpos pegmatíticos pertencem à Província Pegmatítica Oriental Brasileira e estão

intrudidos em granitóides do embasamento cristal¡no.

Estes pegmatitos encontram-se encaixados, geralmente de forma

discordante em rochas granitóides das suites dos Gnaisses Guanhães, Granitos

Borrachudos e Gnaisses Bicas. Os granitos Borrachudos sâo caracterizados como

peralcalinos, anorogênicos intra-placas, apresentando padrão de distribuição dos ETR

com anomalia negativa de Eu, enriquec¡mento dos ETRL em relação aos ETRP. Os

Gnaisses Guanhães e Bicas são também peralcalinos, anorogênicos, porém não

puderam ser precisamente classificados quanto à ambiência geotectônica.

Foram cadastrados 68 corpos pegmatíticos, classificados como dos tipos

simples e zonados simples. A mineralogia essencial destes corpos é constituída por

feldspato potássico, quartzo, e micas muscovita e biotita. Berilo e columbita são

minerais acessórios comuns a todos os corpos. Outros acessórios menos abundantes
incluemafluorita,otopásio,amonazita,asamarskita,aeux¡nitaeagranadadasérie
almandina-espessartita. Uma feição marcante é a presença de turmalina (schorlita) nos

pegmatitos da porção norte, e de fenacita em um corpo da porção sul da Província.

Os feldspatos são representados por microclina máxima, pertitizada, cuia

triclinicidade determinada por difração de raios X varia de 0,70 a 1,0 e albita de baixa

temperatura. Em algumas lavras a microclina ocorre sob a forma da variedade
gemológica amazonita, enquanto a albita em geral se apresenta sob a forma da

variedade cleavelandita. Estes feldspatos são pobres em elementos alcalinos raros,

cujas razões l(Rb, llOs e Rb/Cs situam-se próximas daquelas apresentadas pelas

rochas graníticas da crosta. A proporção de Zr e Y é diretamente proporcional ao

conteúdo destes elementos nas rochas encaixantes. Análises por ICP-MS revelaram

X ETRL > t ETRP, e anomalia de Eu, ora positiva, ora negativa.

As m¡cas são representadas pelos politipos 2M1 da muscovita e 1M da

biotita. As razões l(Rb, lVCs e Rb/Cs são similares às dos feldspatos e gran¡tóides em



geral. O teor em F varia em média de O,5 a 2,O"/o, e todos elementos alcalinos raros

apresentam-se em quantidades semelhantes a dos pegmatitos radioativos de

Moçambique, África.

Os berilos constituem o principal interesse econômico dos pegmatitos que

são explorados como gemas (variedade água-marinha) e como minério de Be.

Apresentam-se em prismas hexagonais, geralmente associados à bavenita. O baixo

teor em álcalis raros destes berilos permite classificar os pegmatitos como

pertencentes ao grupo A da classificação de Cernyi.

Os nióbiotantalatos são constituídos por columbita (Nb > Ta e Fe > Mn) de

politipo desordenado, samarskita e euxenita geralmente metamictizadas. As inclusões

identificadas por MEV-EDS são uraninita, uranomicrolita, tenger¡ta e minerais

silicatados constituintes da ganga.

A monaz¡ta ocorre sob a forma de cristais subédricos decimétricos de cor

castanha, contendo inclusões de huttonita secundária, principalmente nas bordas do

cristal. O conteúdo em ETRL > ETRP, e os teores e Th e La caracterizam corpos de

diferentes áreas do Distrito de Santa Maria do ltabira.

As inclusões fluidas determinadas através da espectroscopia de absorção

no infravermelho em feldspatos, micas, berilo, quartzo e monazita são constituídas por

soluções aquosas contendo CO2 e as vezes CH4. No caso do berilo as ¡nclusões

fluidas foram ainda investigadas por meio de microtermometria fornecêndo uma

temperatura de homogeneização total de 310eC a 4604C, que correponde a
temperatura de cristalização do mineral.

Os resultados obtidos no decorrer desse trabalho indicam que os pegmat¡tos

do Distrito Pegmatítico de Santa Maria de ltabira são anatét¡cos anorogênicos e de

idade brasiliana. Os dados obtidos permitiram subdividir este Distr¡to em quatro

campos distintos: Sabinópolis, Santa Maria de ltabira-Ferros, Serra A2ul - Euxenita e o

de Rio Piracicaba. Os corpos se caracterizam por conterem baixos teores em

elementos alcalinos raros, nióbio-tantalatos com Nb > Ta, Fe > Mn, e enriquecimento

em ETR, Y, U e Ca.



ABSTRACT

During this work we investigated the mineralogy and the geochemistry of
pegmatites that crop out along the area located between the municipalities of Serra

Azul (S 18e 25'30'- W 43e 07' 15") and Rio Piracicaba (S 19e 54' 50"- W 43s 11' 25") in

central Minas Gerais State, Brazil. The area which represents a north-south strip of the

Brazilian Eastern Pegmatite Province is situated near the western border of the São

Francisco Craton and in the eastern section of the Espinhaço Range.

The pegmatites are instrusive in basement rocks which are represented by

the Borrachudos Granites, the Guanhães Gneissic Suite ant the Bicas Gneisses. The

former are anorogenic intraplate alkaline granites characterized by Eu negative

anomalies as well as enrichment of the LREE over the HREE. Guanhães and Bicas are

also anorogenic and peralkaline; however, their real tectonic environment has not been

stablished yet.

All in all 68 pegmatites were enrolled in the area being classified as simple

and simple zoned pegmatites. Major mineral constituents are K-feldspar, albite, quartz,

muscovite and biotite. Beryl and columbite rank as the commonest accessory phases,

whereas fluorite, topaz, monazite, samarskite, euxenite and garnet (almandine-

spessaftite) are less common accessories. Mineralogical zoning may be represented in

the area by the occurrence of schorlite spotted in several northern pegmatites while

phenakite was recorded in a single southern pegmatite.

Feldspars comprise high microcline whose triclinicity indexes range from 0.7

up to 1.0, as well as low{emperature albite. ln addition, microcline may occur as the

green gemological variety amazonite and albite as the colorless cleavelandite variety.

Both microcline and albite are depleted in rare alkaline elements; moreover, their KRb,
l(Cs and Rb/Cs ratios resemble those of crustal granitic rocks. Zr and Y amounts are

directly proportional to their contents in the country rocks. ICP-MS analyses revealed

that I LREE > I HREE, as well as positive and/or negative Eu anomalies.

Micas are represented by the 2M1 muscovite and 1M biotite polytypes. Their

l(/Rb, l(Cs and Rb/Cs ratios resemble those of feldspars and granitic rocks as well. F

contents range from 0.5 up to 2.0 wl.o/". Rare alkaline element contents, on the other

hand, are similar to those of radioative pegmatites frm Moçambique, Africa.



Economic interest is centered mostly on beryl which is explotted either as the

famous blue aqua-marine or as an industrial mineral. Usually beryls occur as well

developed hexagonal crystals associated with bavenite. Their low contents in rare

alkaline elements suggest that the pegmatites belongs to the Group A of Cerny's

classification.

Nb-tantalates are represented by the ordered polytype columbite (Nb > Ta,

Fe > Mn), samarskite and euxenite, being the latter usually metamictic. Crystalline

inclusions identified in columbite by using MEV-EDS include uraninite, uranomicrolite,

tengerite and gangue silica minerals.

Monazite occurs as brown subhedric dcm-size crystals which usually

countain inclusions of secondary huttonite located mainly along the borders. Their
amounts of LREE > HREE; Th and La contents on the other hand, have been used to

characterize different pegmatite clusters in the Santa Maria do ltabira District.

lnfrared spectroscopy revealed that feldspars, micas, quartz, beryl and

monazite countain fluid inclusions whose compositions include besides HzO, COe and

sometimes CHa. Regarding beryl, microthermormetric studies showed that the total

homogenization temperature of their fluid inclusions is 310-460eC.

Mineralogical and geological research carried out during this work revealed

that the pegmatites of Santa Maria do ltabira District are anorogenic, anatetic and were

intruded during the Brazilian orogeny. As for the District, it was divided in four ditferent
fields: Santa Maria do ltabira, Sabinópolis, Serra Azul-Euxenita and Rio Piracicaba.

Geochemical studies revealed that all the pegmatites have low contents of alkaline
rare elements and Nb-tantalates with Nb > Ta, Fe > Mn; in addition, they are enriched

in ETR, Y, U and Ca.

I
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1. TNTRODUçAO

As pedras preciosas e coradas brasileiras são provenientes, em grande
parte, de reg¡ões ricas em rochas denominadas pegmatitos, que impõem uma

caracterização geológica, econômica, ambiental e soc¡al a várias áreas do nosso

Brasil.

O Estado de Minas Gerais, como o próprio nome indica, é aquele onde são
encontradas em sua porção oriental as maiores jazidas brasileiras de pegmatitos,

ocupando uma terça parte da sua superf ície.

A Província Pegmatítica Oriental (PPO) do Brasil delimitada e descrita por

Paiva (1946), depois por Putzer (1976) e com os limites analisados por Correia Neves

et al. (1986,1987), localiza-se nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo,

sendo que sua maior área é encontrada em tenitório mineiro.

1.1. LOCALTZAçÃO DA ÁREA

O trabalho desenvolvido durante a elaboração da presente tese, cobre uma
faixa localizada na borda ocidental da PPO, sendo limitada ao sul pelo Quadrilátero
Ferrífero e a oeste pela Sena do Espinhaço e praticamente no contacto com a borda

oriental do Cráton de São Francisco.

O mapa da Figura 1.1 destaca a área abordada, onde são mostrados os
principais municípios portadores de corpos pegmatíticos. Assim sendo, Serra Azul

encontra-se no extremo norte seguida de Materlândia, Serro, Sabinópolis, Guanhães,

Senhora do Porto, Conceição do Mato Dentro, Dores de Guanhães, Ferros, Santa

Maria de ltabira, ltabira, João Monlevade e finalmente, na porção meridional, Rio

Piracicaba.

A ênfase atribuída ao longo do texto, às cidades de ltabira, Rio Piracicaba,

Santa Maria de ltabira, Ferros, Guanhães e Sabinópolis está relacionada não só à sua

importância geográfica, mas também com o fato destas cidades serem centros onde se

desenvolve acentuada atividade extrat¡va de material pegmatítico.

Parte da PPO foi pesquisada durante e após a Segunda Guerra Mundial por

equipe brasileira e da U.S. Geological Survey (Pecora et al. 1949), seguindo-se
metodologia aplicada nas regiões pegmatít¡cas dos Estados Unidos da América por
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Cameron et al. (1949). O propósito dessas ativ¡dades era descobrir novas fontes de

mica e minerais contendo elementos estratégicos tais como berílio, lítio e tântalo.

1.2. OBJETTVOS

Os principais objetivos desta Tese de Doutoramento estão explicitadas nos

parágrafos seguintes:

1.2.1. Cadastramento dos corpos que afloram nesta área, contemplando

assim uma das necessidades prioritárias indicadas pelos técnicos da GPRM. (Drumond

1985 e Vieira 1985).

1.2.2. ldentificação e descrição das paragêneses de cada corpo,

classif icando-os segundo atributos morfo-texturais utilizados por Moura et al. (1978),

para uma homogeneização e sistematização da forma de apresentação dos

conhecimentos.

1.2.3. Estudo cristaloquímico das principais fases minerais constituintes dos

pegmatitos, com vistas à caracterização metalogenética dos corpos pegmatíticos desta

ârea.

1.2.4. Proposição de um modelo para a evolução e gênese dos corpos,

relacionando-os com suas respectivas encaixantes.

1.2.5. Zoneografia dos corpos na PPO e dentro do Distrito Pegmatítico de

Santa Maria de ltabira, e discussão da sua importância econômica.

1.3. ORGANTZAçÃO DA TESE

A estruturação do volume contempla uma abordagem do tema proposto,

conduzindo o leitor a ter uma visão geral da área. Partindo-se dos aspectos gerais de

cada corpo, focalizando-se a seguir a mineralogia e atributos cristaloquímicos das

diversas fases constituintes e culminando com a possibilidade de elaboraçâo de um

modelo genético e metalogenético, fundamentado nos dados obtidos, que seja

aplicável a estas formações.

A metodologia empregada neste trabalho é bastante diversificada e portanto

ocupa um dos capítulos iniciais, utilizando-se desde atividades clássicas de

amostragem, determinação macroscópica de propriedades físicas, estudos

microscópicos de minerais e rochas, até métodos pouco usuais como espectrometria

Mössbauer.
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Os principais grupos minerais a serem abordados são os essenciais e por

isso comuns a todos os corpos, que estão presentes nas diferentes etapas da

evolução interna dos corpos, tais como os feldspatos, as micas e as variedades de

quartzo. As fases minerais características deste distr¡to, berilo, fenacita, niób¡o-

tantalatos e monazitas serão também estudadas em detalhe, pois fornecem

informações que serão utilizadas na avaliação não só da potencialidade econômica

dos corpos pegmatíticos, mas também das condições genéticas do material

pegmatít¡co.

As conclusões obtidas, em cada um dos temas discutidos, serão

sintet¡zadas em um dos capítulos finais, seguido por aquele referente às referências

bibliográficas.



2. HTSTORTCO E EVOLUçAO DOS CONHECTMENTOS

O Êstado de Minas Gerais é conhecido internacionalmente por suas

riquezas minerais, especialmente o ouro, ferro, diamante e gemas coradas.

Estes produtos despertaram a atenção dos portugueses desde a descoberta

do Brasil, impelindo os bandeirantes e entradistas pelos vales dos principais rios em

direção ao interior do estado.

O mapa da Figura 2.1 coloca em evidência as prováveis rotas percorridas

pelas primeiras expedições realizadas em terr¡tór¡o do leste mine¡ro, com o objetivo de

encontrar as cobiçadas pedras. Essas referidas incursões propiciaram a descoberta de
jazidas pegmatíticas no vale dos rios Jequitinhonha, Pardo, Mucuri, São Mateus e

Doce. Assim, sem o saber, desvendaram a existência de uma grande província mineral

nesta região. Moura et al. (1981a e b) publicaram um mapa onde foram lançadas as

oconências gemológicas brasileiras, tornando evidente que as regiões oriental de

Minas Gerais e meridional da Bahia constituem uma importante área produtora de

gemas no Brasil. Svisero & Franco (1987 e 1991) atualizando os dados existentes

sobre as principais regiões brasileiras produtoras de gemas coradas e diamantes,

confirmaram a grande vocação gemológica do Estado de Minas Gerais (Figura 2.2).

Cassedanne (1991) apresenta mapa de distribuição das jazidas de água-

marinha e turmalina, mostrando que estes depósitos estão concentrados
pr¡ncipalmente na região nordeste do Estado de Minas Gerais, com algumas

ocorrências alcançando os Estados do Espírito Santo e Bahia (Figura 2.3). Esta região

configura-se como a de maior concentração de gemas do grupo do berílio e boro do

país, e talvez do mundo. Na porção ocidental desse mapa destaca-se a lavra da Grota

das Generosas, o maior pegmat¡to estudado neste trabalho.

2.1. A PROVíNCIA PEGMATíNCI ONIEruTII

A Província Pegmatít¡ca Oriental, (PPO), uma das três descritas por Paiva

(1946), hoje se extende por uma área geográfica muito ma¡or do que a inicial, sendo

pesquisada desde o final do século dezenove. Marc¡ano (1985) apresenta uma síntese

do conhecimento das diferentes províncias pegmatíticas brasileiras.

Há, na atualidade, vários pesquisadores estudando, sistematicamente,

diferentes áreas desta Província. J.M. Correia Neves tem desenvolvido atividades de
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pesquisa no vale do rio Jequit¡nhonha, em Governador Valadares, Conselheiro Pena,
Galiléia e ainda ao sul, em Bicas, (Correia Neves et al. 1987); A.H. Horn na região de
Manhuaçú, Espera Feliz, (Horn & Correia Neves 1992); J.C. Mendes em São José da
Safira, (Mendes & Svisero 1993); A.C. Pedrosa Soares em Capelinha, (Pedrosa

Soares et al. 1990); J.J.G. Queménéur em Araçuaí (Quéméneur et al. 1993) e ainda
fora da Província, em São João del Rei, (Queménéur & Gárcia 1993 e Quéméneur &

Lagache ),V.R.P.R.O. Marciano em Governador Valadares, (Marciano 1985) e na
porção ocidental da PPO (Marciano et al. 1992a, 1992b, 1993).

A primeira síntese de dados publicados com a subdivisão sistemática dos
corpos foi realizada por Correia Neves et al. (1986). Neste trabalho os autores dividem

a PPO em unidades metalogenéticas menores. Pedrosa Soares et al. (1990)

acrescentam novos dados aos da região do vale do Rio Jequitinhonha, e introduz o

termo grupo pegmatítico, utilizando-o na sub-divisão do Campo Pegmatítico Coronel

Murta-Virgem da Lapa. Os critérios adotados para agrupar os pegmatitos foram os
propostos por Ginsburg's et al. (1979). Segundo esses autores os agrupamentos mais

importantes são:

Província Pegmatítica é o conjunto de campos ou faixas pegmatíticas dentro
de uma única província metalogenética. Denomin a-se Distr¡to Pegmatítico a uma
porção de uma província contendo vários campos pegmatíticos, separados uns dos

outros através de características geográficas e geológicas. Um Campo Pegmatítico,
por sua vez, é um território com pegmatitos de um único tipo de formação, com o
mesmo ambiente geológico-estrutural, a mesma idade e fonte ígnea. Finalmente, o

Grupo Pegmatítico é uma porção tenitorial de um campo pegmatítico, caracterizada
por uma população local de corpos com um padrão morfológico, estrutural e textural

bem definido e controle estrutural bem determinado.

Lobato & Pedrosa Soares (1993), em sua sÍntese sobre os recursos

minerais do Cráton São Francisco, propuseram uma nova sub-divisão da PPO.

Mantiveram os distritos e campos nomeados por Correia Neves et al. (1986), porém

adicionaram novos campos aos antigos distritos e ainda criaram distritos novos.

Embasados nos trabalhos de Marciano et al. (1992a, 1993) estabeleceram o Distrito

Pegmatítico de Santa Maria de ltabira com dois novos campos: Guanhães-Sabinópolis
e Ferros-Antônio Dias. Os trabalhos de Horn & Coneia Neves (1992) fundamentaram o

Dlstrito Pegmatítico de Caparaó. O esquema da Tabela 2.1 ilustra a divisão atual da
Província.

Uma das finalidades deste trabalho é o estudo da distribuição regional

destes corpos dentro da PPO, apresentando para tal análises mineralógicas e
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geoquímicas que comparadas com dados da l¡teratura fundamentarão esta
zoneografia.

2,2 O DISTRITO DE SANTA MARIA DE ITABIRA

A porção ocidental da PPO tem s¡do explorada desde os primórdios deste

século. Alguns corpos pegmatíticos foram citados, principalmente, pela presença de

berilo, variedade água-marinha, e minerais raros, como fenacita, microclina variedade

amazonita, monazita, fluorita, euxenita, etc..

O distrito pegmatítico de Santa Maria de ltabira é limitado a oeste pela Serra

do Espinhaço e ao Sul pelo Quadrilátero Ferrífero, localizando-se na borda oriental do

Cráton do São Francisco, na faixa Atlântica (Almeida & Hasuí 1984).

Pesquisa mineralógica-geoquímica nesta área foi iniciada com o trabalho de

Wegner (1983) no Pegmatito da Generosa, seguida dos trabalhos de graduação

orientados por Correia Neves, Horn e Marciano, em Santa Maria de ltabira e

Sabinópolis. A partir de 1988, Marciano tem desenvolvido atividades de pesquisa

desde o município de Rio Piracicaba, a nordeste do Quadrilátero Ferrífero, até Serra

Azul de Minas, em uma faixa que abrange a porção central da região ocidental da

PPO, como delimitada por Putzer (1976). Este projeto, financiado pela FAPEMIG e
UFMG, vem responder a uma necessidade de maior conhec¡mento desta área,

manifestada pelos técnicos da CPRM, em trabalhos executados para o DNPM

(Drumond 1985 e Vieira 1985)



s. ASPEcros FrsrocnÁFrcos DA Ánen

O estado de Minas Gerais foi dividido em quinze zonas geográficas pelo

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerando as grandes

diferenças que são apresentadas tanto pelo quadro natural como pelo quadro

econômico.

A área de estudo desta tese está localizada em duas dessas zonas. A
porção meridional, abrangendo quinze municípios, localiza-se numa faixa a nordeste

da zona Metalúrgica, enquanto a parte setentrional da área de pesquisa situa-se na

extremidade ocidental da zona do Rio Doce, estendendo-se por onze municípios.

Esta área está l¡mitada pelos paralelos 20'00'e 18"00'ao Sul do Equador e

pelos meridianos 42"55' e 43"17' a Oeste de Greenwich, equivalendo a um

paralelogramo com 185 Km no lado maior e 4O,7 Km no lado menor (Figura 3.1).

3,1. HIDROGRAFIA

A área pesquisada corresponde às sub-bacias do Rio Santo Antônio e do

Rio Piracicaba, ambos afluentes da margem esquerda do Rio Doce.

O Rio Santo Antônio e seus tributários banham a maior parte da região,

sendo o Rio Guanhães aquele afluente de sua margem esquerda responsável pela

irrigação de toda a porção nofte, desde Sabinópolis até Dores de Guanhães. Ainda em

sua margem esquerda, salienta-se o Rio do Peixe, que percorre a porção centro-

ocidental. Na margem direita, banhando uma grande supedície dos três maiores

municípios da região meridional, ltabira, Santa Maria de ltabira e Ferros, encontra-se o

Rio do Tanque.

O Rio Piracicaba tem sua bacia nos municípios do extremo sul e sudeste da

área objeto de pesquisa.

3.2. ASPECTOS GEOMORFOLóG¡COS

Segundo Souza & Saadi (1993), a compartimentação geomodológica

regional, baseada na associação de características mofoestruturais e hidrográficas,

enquadra a região do Alto Rio Doce como formada por colinas e cr¡stas alongadas com

direção N-S, e altitudes variando entre 500 e 700m.
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No contexto regional a ârea ê marcada por formas destacadas, constituindo

a zona dos Pontões, evoluída através de processos de erosão diferencial e

descamação concêntrica que atuaram sobre as rochas granito-gnáissicas. As formas

de relevo desenvolvidas por mecanismos de dissecação fluvial sobre o embasamento

granito-gnáissico apresentam-se como áreas de concentração de cristas elaboradas

sobre quartzitos, itabiritos e xistos, que são as litologias presentes na área,

constituindo assim a Zona de Colinas e Cristas. Estas morfologias acima descr¡tas

caracter¡zam o domínio dos "Planaltos Dissecados do Leste de Minas" (Boaventura et

al.1977).

O relevo mais acentuado existente na ârea é representado pelas serras do

Elefante, Morro Escuro, Negra, do Catuni e dos Monos que chegam a alcançar a cota

de 1.300m. A foto da região próxima à cidade de Santa Maria de ltabira, obtida a partir

de um dos pontos mais elevados. consegue destacar esta morfologia e ainda colocar

em evidência os desníveis de 400 a 500m entre os vales dos rios e os locais de

afloramento dos corpos pegmatíticos que, por esta razão, encontram-se em diferentes

estágios de caulinização (Fotografia 3.1).

A drenagem apresenta um padrão radial e dendrítico. Mostra espessos

mantos de intemperismo que, quando desprovidos de coberturas vegetais, possibilitam

o ravinamento e podem vir a evoluir para voçorocas. É nítido o controle estrutural

dessas drenagens, num padrão aproximado norte-sul e leste-oeste, como pode ser

visto no limite do município de Santa Maria de ltabira com o de ltabira pela forte

inflexão sofrida pelo Rio do Tanque que corria com direção E-W e nesta área passa a

N-S (Schettino et al. 1988).

Souza & Saadi (1993), chamam atenção para o fato de que quando o Rio

Doce tem direção NNE-SSW, perconendo o contato entre a fácies anfibolítica (margem

esquerda) e a facies granulítica (margem direita) pode-se notar a presença de seixos

quartzosos nos depósitos aluviais da margem direita. Na esquerda, por outro lado,

ocorrem seixos repletos de elementos grosseiros oriundos da Serra do Espinhaço,

mostrando assim a adaptação da compartimentação geomorfológica na área do Alto

Rio Doce às características geológicas pré-cambrianas.

3.3. CL|MA

Segundo a classificação de Koppen, a área dessa tese apresenta um clima

predominantemente do tipo Cwb.

Este tipo climático é caracterizado como mesotérmico com inverno seco, no

qual o mês mais frio tem média inferior a 18oC, nos meses de junho e julho, chegando



FOTOGRAFIA 3.1 - Vista da cidade de Santa Maria de ltabira, MG, obtida de uma altitude aproximada de 1000m.
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até 10'C. A média anual oscila entre 18.C e zOC. A média anual de precipitação
pluviométrica varia do sul da área, com 1.300mm, até ao norte com 1.Soomm.

3.4. VEGETAçÃO

Banderfer & Meireles (1987) classificaram a vegetação desenvolvida na área
em quatro tipos, sendo dois nativos e os demais de caráter secundário.

A vegetação primária existente na região pertence ao domínio da Mata
Atlântica que é caracterizada como floresta tropical semi-caducifólia, com algumas
espécies decíduas em estações secas, anormais. A mata neste domínio é muito
densa, com árvores que chegam a alcançar 50m de altura. Nas áreas de menor
altitude, solos pouco profundos e seca mais acentuada no período de inverno, o
número de espécies decíduas aumenta (Golfari 1975).

A cobertura nativa primária é observada nos topos das serras e nas
encostas dos morros, nestes últimos com pone médio variando entre 7 e Bm e
apresentando-se bastante densa. Nos dias de hoje estes locais foram quase
totalmente atingidos pela atividade antrópica (extração vegetal, queimadas, carvoeiras
e pecuária extensiva), a qual conduziu ao desenvolvimento de vegetação secundária
denominada capoeira colonizando as encostas, sendo constituída por arbustos com
espinhos e cascas espessas, que perdem as folhas durante a estação seca. Na
Fotografia 3.2 da é)rea de Sabinópolis observam-se estes aspectos referentes à
vegetação nativa e secundária.

O último tipo de vegetação é o resultante do processo de reflorestamento
executado principalmente pelas empresas mineradoras e siderúrgicas. O vegetal
utilizado é o eucalipto, árvore nativa da Austrália do gênero Eucalyptus com mais de
700 espécies, bem aclimatada no Brasil.

3.s. soLo

Nesta área os solos de constituição quartzo-argilosos, com coloração
variando de rósea a cinza, são derivados de rochas granito-gnáissicas. Apresentam os
horizontes A,B e C com espessuras variáveis, alcançando dimensões superiores a dois
metros.

Os solos derivados de rochas máficas mostram coloração mais escura,
castanho-avermelhada, textura argilosa e são de alta fertilidade. Os solos aluvionais
ocorrem em acumulações nas planícies de inundação.



FOTOGRAF¡A 9.2 - Vista gerat da região de Sabinópolis, MG, próximo à Lavra da Generosa. Destaca-se a vegetação nativa primária nas

encostas e arbustos constituindo capoeiras, nas áreas de menores altitudes.



4. MÉToDos ANALíncos

No decorrer desta tese utilizamos metodologia analítica diversificada,

iniciada por técnicas usuais de amostragem, determinação de propriedades físicas

macroscópicas, microscopia petrográfica e mineralógica, estudos microtermométricos

de inclusões fluidas, até àquelas que obrigam a utilização de instrumentação

sofisticada como microscopia eletrônica de varredura com EDS, microssonda

eletrônica, e finalmente métodos pouco aplicados em geologia como espectroscopia

Mössbauer.

A opção por esse variado espectro analítico deveu-se a alguns fatores que

serão destacados a seguir.

a)-Alcançar os objetivos descritos no Capítulo 1 desse trabalho, que obrigam

a conhecer aspectos da estrutura dos minerais, uma necessidade para compreender

os processos da evolução e gênese do material pegmatítico.

b)-Complementar informações a respeito de atributos de amostras

geológicas que via de regra não poderiam ser completamente caracterizadas por

métodos isolados.

c)-Desenvolver e aplicar técnicas analíticas disponíveis em nossas

universidades, ainda pouco divulgadas no meio geológico.

d)-lntegrar pesquisadores de d¡ferentes áreas constituindo grupos de

pesquisas interdisciplinares capazes de ampliar o universo de soluções, em virtude da

diversidade de formação dos pesquisadores. Este último fator corresponde às

exigências impostas pela Ciência Moderna.

A escolha da metodologia usada foi estabelecida com o intuito de obter

respostas para os problemas relacionados aos pegmatitos, ou seja, não houve em

nenhum momento preocupação de introduzir mudanças nos métodos empregados.

Assim sendo far-se-á a seguir uma breve s¡nópse sobre cada uma das técnicas

exercitadas neste trabalho.

4,1, ATIVIDADES DE CAMPO

O objetivo dos trabalhos de campo constituiu-se na amostragem segundo a

estrutura interna dos corpos, sendo aproveitadas as bases geológicas disponíveis já

l
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que atividades gerais de mapeamento básico, ultrapassam as finalidades desse

trabalho.

Como grande parte dos pegmatitos desta região aflora a dezenas, ou

mesmo centenas de metros acima do nível freático atual, o estado de alteração dos

seus minerais, sobretudo dos feldspatos, é muito intenso. Em virtude deste fato, a

metodologia empregada no processo de lavra, em alguns casos, é por desmonte
hidráulico, o que chega a inviabilizar a execução de perfis segundo a estrutura do

corpo.

O trabalho de lavra é normalmente realizado por garimpagem. Sendo
internitente, incent¡va a abertura de galerias em busca das águas-marinhas ou outra
espécie gemológica rentável, de forma desordenada. As quedas frequentes de preços

conduzem à paralização do processo de lavra. Nesse caso as galerias são entupidas,
natural ou artificialmente, para impedir que outro retome a tarefa com mais facilidade.

Este recurso habitual impossibilita o acesso à amostragem sistemática orientada pela

estrutura zonada do corpo.

Não raras vezes a lavra se realiza de forma totalmente desordenada,
seguindo "linhas" que ocasionam o abatimento do corpo, paralizando assim os

trabalhos. Outras vezes, em épocas chuvosas, as galerias são inundadas pela água,

forçando o abandono do processo de extração mineral, impedindo a amostragem
orientada.

Devido a estas s¡tuações relatadas acima e outras similares, do¡s tipos de

amostragem foram utilizados.

a)-Amostragem segundo perfis com auxílio de trena e bússola, que

aplicamos aos corpos maiores, com zonas ev¡dentes ou não.

b)-Amostragem aleatória. Neste caso, as amostras disponíveis no local

foram coletadas, representativas da paragênese total do corpo, contemplando as

diferentes variedades de uma mesma espécie, e ainda as várias gerações de um

mineral.

Essa amostragem, feita pessoalmente no campo, foi complementada com

doações de espécimes realizadas por garimpeiros e proprietários de minas além de

informações colhidas nas lavras.
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4.2. PREPARAçÃO DAS AMOSTRAS

As amostras coletadas foram numeradas, descritas macroscopicamente, e a
seguir separadas em fases mineralógicas com auxílio de martelo quando centimétr¡cas,

ou com a ulilizaçáo de estilete e lupa, quando milimétricas.

O peso específico foi determinado com auxílio de uma balança Mettler H54

AR, com capacidade máxima de 1209 e precisão de 0,001 . Outras propriedades f ísicas

como cor, traço, dureza, clivagem, fratura e hábito cristalino foram também
determinadas por metodologia usualmente seguida para o efeito.

Dando continuidade ao processo de preparação, sobretudo para fins
geoquímicos, as amostras foram cominuidas em moinho de ágata e/ou carbeto de

tungstênio. Amostras de rochas, após a pr¡meira moagem, foram separadas através do

emprego da técnica de líquido denso (bromofórmio), seguida pela separação em várias

frações com utilização de separador magnético Frantz, modelo LB-1; pela aplicação

de diferentes amperagens.

Confeccionaram-se lâminas delgadas de rochas e das associações minerais

tais como intercrescimento gráfico, feldspato pertítico e ainda minerais isolados.

Seções polidas de nióbio-tantalatos e monazitas foram produzidas tanto para a

utilização em microscópio sob luz refletida, como para análises na microssonda e

microscópio eletrônico de varredura. Foram obtidas também, seções bipolidas de

cristais de berilo para o estudo das inclusões f luidas.

4,3, ANÁLISES QUíMICAS POR VIA ÚIÌ¡ION

Através de método gravimétrico, empregando-se amostras duplicadas, para

uma maior precisão analítica, foram avaliados os conteúdos de H2O+ e HrO- no

Laboratório de Química do Centro de Pesquisa Prof. Manoel Teixeira da Costa
(CPMTC). Os teores de Fe2+ foram obtidos por dicromatografia através do método de

Wilson.

O flúor foi analisado através do eletrodo para íon específico nos laboratórios

da Geosol e do CNEN-CDTN em Belo Horizonte.

4.4. MÉTODOS INSTRUMENTA¡S

Considerando a necessidade de se lançar mão de uma ampla gama de

métodos de investigação, recorreu-se obrigatoriamente a um grande número de

instituições uma vez que nenhum centro do país reúne todas as técnicas de análise

atuais. Dar-se-á a seguir alguns esclarecimentos sobre os métodos ensaiados.
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4.4.1. Métodos Ópticos

A microscopia óptica por luz transmitida e/ou refletida foi utilizada na
descrição de lâminas delgadas e seções polidas, com determ¡nação das propriedades
ópticas dos minera¡s. Foram empregados microscópios de pesquisa do tipo Carl Zeiss,
modelo Axiophot. Na descrição, classificação e mapeamento das inclusões fluidas,
uma câmara clara foi acoplada ao microscópio Leitz, modelo Laborlux 12 Pol. S. Nas
análises microtermométricas das inclusões fluidas de berilos, utilizando uma platina de
aquecimento-resfriamento operada no intervalo de temperatura -180'C a +600"C,
modelo Chaixmeca-Eurothern, montada neste microscópio.

4.4.2. D¡fratometria de Raios X

Esta técnica analítica vem sendo adotada na identificação de fases
primárias e de alteração, dos politipos das micas e do berilo, na caracterização do
estado estrutural dos feldspatos e dos nióbio-tantalatos. Os dados obtidos pela

difratometria foram empregados na determinação da cela unitária e outros parâmetros

estruturais dos minerais. Essas análises foram processadas em diferentes
equ¡pamentos; a maior parte foi realizada no Centro de Pesquisa Prof. Manoel Teixeira
da Costa (CPMTC) da UFMG, algumas na Escola de Engenharia e outras no

Departamento de Química, ambos da UFMG. Além disso, o Departamento de Geologia

da UFOP analisou dezenas de amostras. O difratômetro existente no CPMTC é da
marca Carl Zeiss Jena, modelo HZG-4.

4.4.3. Espectroscopia de Absorção no lnfravermelho

Trata-se de metodolog¡a vantajosamente utilizada no estudo das fases
minerais, exceto nos óxidos, sulfetos e halóides que apresentam predomínio de
ligações iônicas. Através desta metodologia foram também identificados os fluidos

componentes das diversas fases minerais, variações composicionais nas micas,
politipos na biotita e berilo, polimorfos do feldspato potássico e os membros da solução
sólida dos plagioclásios. As amostras foram preparadas por meio da diluição e
prensagem com brometo de potássio, e subordinadamente iodeto de césio. O
equipamento empregado, da marca Perkin-Elmer, modelo 283 B, pertence ao
Departamento de Química da UFMG.

Para a comparação dos espectros obtidos com aqueles dos padrões,

lançou-se mão de uma coleção de espectros de Moenke (1962).

4.4.4. Espectroscopia por Fluorescência de Raios X

Os elementos maiores e alguns traços foram analisados no Centro de
Pesquisa Prof. Manoel Teixeira da Costa (CPMTC) onde essa técnica vem sendo
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usada rotineiramente para análises de rochas graníticas, feldspatos, biotita e
muscovita. Análises de varredura foram obtidas antes das quantitativas para se ter
uma avaliação dos elementos químicos que deveriam ser analisados. O equipamento
do CPMTC é da marca Carl Zeiss Jena, modelo VRA-30.

4.4.5. Espectroscopia Micro Raman

O aparelho de Micro Raman existente no Departamento de Física da UFMG,
foi empregado na identificação dos componentes das inclusões fluidas do berilo,
principalmente de fases transparentes ao infravermelho como o Nr.

4,4.6. Espectroscopia Mössbauer

O conhecimento do conteúdo em Fe2* e Fe3* bem como da coordenação
destes íons na estrutura são de grande importância na petrologia e na cristaloquímica.
O local ocupado por estes cátions pode ser precisamente conhecido através desta
metodologia que foi desenvolvida em amostras de biotita nos laboratórios da CNEN-
CDTN em Belo Horizonte.

Os espectros Mössbauer foram obtidos utilizando-se uma fonte 57Co (Rh). A
amostra foi pulverizada e prensada com uma solução de resina acrílica, sendo
posteriormente evaporada.

4.4.7. Plasma lnduzido (lCP)

Esta metodologia foi aplicada a 31 amostras de feldspatos, muscov¡ta e

biotita para obtenção de dados em ppm dos elementos do grupo das terras raras.
Estas análises foram realizadas nos laboratórios da Geosol em Belo Horizonte.

Dezesseis amostras das rochas encaixantes dos pegmatitos foram
analisadas por lCP, quanto aos óxidos dos elementos maiores incluindo SiO2, Al2O3,

FerO., CaO, MgO e TiOr. Essa mesma técnica foi empregada na análise dos
elementos traços Ba, Sr, Cr, V, Cu, Zn, Be, Pb e Ga. Utilizando-se monocromador
específico para os elementos de terras raras (ETR) foram determinados ainda o Y e os
elementos deste grupo. Essas últimas dezesseis amostras foram submetidas à análise
no Laboratório do Centro de Pesquisa Prof. Manoel Teixeira da Costa, após
preparação prévia em coluna com resina de troca iônica Dowex 50X 8-400, utilizando-

se equipamento sequencial da Spectro modelo FYM 05.

4,4.8. Fotometria de Chama

Os elementos Na, K e Li foram analisados através desta metodologia, nos
laboratórios do Centro de Pesquisa Manoel Teixeira da Costa (CPMTC), em um

fotômetro marca Micronal, modelo 8280.



4.4.9. Mícroscopia Eletrôn¡ca de Varredura

Onze seções de nióbio-tantalatos e oito de monazitas, de várias lavras da
região, foram submetidas à esta metodologia, no Laboratório da CBMM em Araxá,
através de um equipamento marca Cambridge, modelo Stereoscan 200 com sistema
de dispersão de energia (EDS), modelo Link AN 10000, acoplado a computador.ZAF-4
é a identificação do software de aplicação. A utilização do sistema de energia
dispersiva (EDS) foi eficiente na identificação das fases minerais associadas às fases
principais, bem como às muitas inclusões encontradas. As micrografias eletrônicas das
imagens em vários aumentos ilustrarão as diferentes feições das fases analisadas.

4.4.1 0. Microssonda Eletrônica

As amostras de niób¡o-tantalatos e monazitas apresentam-se zonadas e

com muitas inclusões. As análises químicas só podem ser realizadas por microssonda
eletrônica, pois através desta metodologia pontual, consegue-se a composição química

do hospedeiro e das inclusões, permitindo ainda conhecer a variação composicional
dev¡do ao zoneamento. Essas análises foram desenvolvidas em um aparelho Camebox
da L'Ecole des Mines de Paris á Fontainebleau, no bojo de trabalho conjunto iniciado

em Agosto de 1992, pelas atividades de campo realizadas pela autora juntamente com
os Profs. J.M. Correia Neves e Essaid Bilal.

4.4.11. Espectrometria de Massa

As muscovitas foram as fases minerais escolhidas para serem submetidas a
análises de datação através do método l(Ar. No decorrer deste trabalho foram
executadas quatro datações no Centro de Pesquisas Geocronológicas do IG-USP.

O objetivo da utilização desta metodologia é de situar na escala temporal, a
relação dos pegmatitos da área estudada com outros da PPO e ainda com corpos de
outras províncias pegmatíticas brasileiras. Em adição, pretende-se estabelecer
comparações entre os pegmat¡tos e suas encaixantes, buscando interpretações que

levem a elaboração de um modelo genético para os mesmos.



5. AS ROCHAS ENCAIXANTES

Os corpos pegmatíticos da área estudada estão encaixados em granitóides

os quais podem ser divididos em quatro diferentes grupos. No municfpio de Rio
Piracicaba as lavras do Talho Aberto e Pé da Serra estão posicionadas no Gnaisse
Bicas da Formação Elefante, do Grupo Piracicaba, pertencente ao Supergrupo Minas.

Os pequenos veios ou lentes pegmatíticas que ocorrem em João Monlevade estão
relacionados ao Gnaisse Monlevade do Supergrupo Rio das Velhas. Nos municípios
de ltabira, Santa Maria de ltabira, Ferros, Conceição do Mato Dentro, Sabinópolis,
Dores de Guanhães e outros, ocorre o Ortognaisse Borrachudos (GB) e também o
Gnaisse Guanhâes (GG). Os corpos pegmatlticos que afloram ao norte dos municípios

de Rio Piracicaba e João Monlevade são sempre encontrados encaixados nos GG nas
bordas dos GB, porém sem penetrá{os. Apenas um pegmat¡to, dentre os estudados,
encontra-se posicionado no GB, corpo identificado como Granito São Félix (Grossi Sad
et al. 1990).

Os ortognaisses Borrachudos receberam a designação ,,Granito

Borrachudos" de Dorr & Barbosa (1963), tendo sido descritos no trabalho desses
autores na Quadrícula de ltabira, local tipo desta rocha. Os GB têm sido alvo do
interesse por parte de vários pesquisadores, tais como, Hetz (1970), Schorscher &
Müller (1977), Schorscher & Leterrier (1980), Kanig (1985), Chemde Jr. et at. (1986),

Chemale (1987), Grossi Sad et al. (1990), Schoscher (1992), Dussin et al. (1993),

Dussin (1994), Machado (1994), entre outros. A Suite Guanhães (Grossi Sad et al.
1990) que compõe a maior parte do complexo basal regional na área homônima, é
constituida por rochas granito-gnáissicas, que têm sobre si faixas de rochas
supracrustais mais ou menos isoladas. A este conjunto de rochas supracrustais
metavulcânicas-metassedimentares (xisto máfico-ultramáfico, xisto pelltico e/ou
grafitoso, formação manganífera e ferrífera, rocha calciossilicatada, mármore, quartzito,
gnaisse grauvaquiano), Grossi Sad e colaboradores denom¡nou de Grupo Guanhães.
As rochas desta suite foram inicialmente estudadas por Barbosa (1949), em amostras
oriundas da foz do Rio Guanhães. Vários outros autores dedicaram-se ao estudo
destas rochas, nestes últimos anos, como Lauenstein (1984), Müller et al. (1986),

Machado et al. (1989), Teixeira et al. (1990), Dussin (1994), Machado (1994) e Souza
Fernandes et al. (1994 e 1995). Machado (1994) designa os gnaisses encaixantes dos
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corpos pegmatíticos da região de Nova Era - ltabira de metagranitóides foliados com
fluorita (MGF).

Uma síntese sobre as rochas granito-gnáissicas com ocorrência na borda
sudeste do Crá¡ton do São Francisco focalizando os trabalhos realizados por vários
autores, é encontrada na obra de Schorscher (1992).

Este capítulo tem como propósito o estudo de três dos quatro grupos de
gnaisses acima relacionados, apresentando dados de microscopia óptica, difratometria
de raios X, espectroscopia de absorção no intravermelho, análises químicas

completas, incluindo os elementos terras raras. A comparação dos dados obtidos com
os publicados tomará lugar de destaque neste capítulo, tendo em vista a possib¡lidade

de se obter conclusões mais fundamentadas. A Figura 5.1 exibe a localização das
amostras estudadas pertencentes às suites Borrachudos, Guanhães e Bicas.

5.1. ASPECTOS MACROSCÓPICOS

A distinção entre as três suites foi primeiramente estabelecida, através dos
aspectos petrográficos apresentados em amostra de mão e na observação dos
afloramentos. As rochas da Suite Guanhães apresentam-se ora como gnaisses e
migmatitos, grosseiramente bandados, de granulação média, caracterizados pela

alternância de níveis quartzo{eldspático rosados, centimétr¡cos a milimétricos, com
níveis máficos, mais enriquecidos em b¡ot¡ta, pouco alterados; ou então, ora como
rochas bastante heterogêneas do ponto de vista textural e composicional, totalmente
alteradas.

Os litotipos da Suite Borrachudos, apresentam-se em algumas áreas com
estrutura gnaissificada, enquanto em outras,o aspecto da textura se assemelha mais a
de um granito isotrópico. A granulação destas rochas é predominantemente grosseira,

com os agrupamentos de minerais máficos, or¡entados linearmente, conferindo-lhes a
aparência peculiar, que foi nomeada como Granito Borrachudos. Em alguns locais,
como em Dores de Guanhães, no corpo denominado Urubu, percebe-se a presença de
anfibólio a olho nu. Nesta área, Carneiro & Romeiro (1994) descreveram três litot¡pos,

baseados na ocorrência e proporção dos minerais máficos mais abundantes. Um
litotipo contendo biotita e anfibólio, outro contendo somente biotita (litotipo de maior
frequência), e finalmente aquele que só possui anfibólio.

Os Gnaisses Bicas de coloração cinza claro, apresentam granulação fina a
média, sendo constituídos pr¡ncipalmente de agregados de biotita em matr¡z de
microclina e quartzo, bastante semelhantes ao Granito Borrachudos, segundo Reeves
(1e66).
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Em uma pedreira, situada ao norte da cidade de Ferros, a uma distância de

25km, na localidade denominada Vila Esperança, pode-se constatar que há variedade

de tipos gnáissicos, entre as rochas da suite Guanhães. As Fotograf¡as 5.1 e 5.2

chamam a atenção para a estrutura gnáissica e a quantidade de material quartzo'

feldspático existente nestas rochas. Estes níveis leucocrát¡cos são portadores de

cristais cent¡métricos de biotita e de feldspato potássico, ocorrendo ainda granadas e

magnetitas bem desenvolvidas, passíveis de catação manual a vista desarmada,

chegando a alcançar dimensões apreciáveis. Nesta área tem-se a impressão de que o

processo de anatexia foi retratado cena após cena, de uma forma bastante didática.

Em um afloramento com apenas 2.OOO a 3000m2 de área, observam-se litotipos

gnáissicos pouco orientados, seguidos por outros com fol¡ação característica bem

definida, ao lado de rochas com textura lit-par-lit próprias dos migmatitos. Finalmente'

são encontradas nesta área rochas que alcançam texturas pegmatóides. As

Fotografias 5.3, são ¡lustrativas, das feições anteriormente descritas, em amostra de

mão.

A porção nordeste da ârea de tese é caracterizada por rochas gná¡ssicas

com maior grau de alteração do que estas referidas no parágrafo anter¡or, mostrando

ainda grande heterogeneidade composicional e textural. Estas rochas pertencem ao

Grupo Guanhães, constituido por rochas metavulcânicas-metassedimentares que se

encontram sobrepostas às rochas da Suite Guanhães (Grossi Sad et al. 1989). Os

pegmatitos associados a este t¡po gnáissico do Grupo Guanhães são portadores de

turmalina preta, schorlita, sendo portanto diferenciados dos demais corpos encaixados

nas rochas das suites Guanhães e Borrachudos'

5.2. ASPECTOS MICROSCÓPICOS

As análises microscópicas das rochas das três suites revelaram os aspectos

texturais, estrutura¡S e mineralógicos, descr¡tos a seguir. Os litot¡pos da Suite

Guanháes apresentam-Se como rochas gnáissicas com textura granolepidoblástica'

marcada pela or¡entação das micas. A microclina pertítica é o mineral dominante'

podendo mostrar-se com alterações de caulim e ser¡cita. O quartzo exibe feições como

extinção ondulante e bandas de detormação. O plagioclás¡o apresenta contatos

reativos com a microclina, marcados pela presença de bordas de albitização e

mimerqu¡tas, mostrando-se frequentemente saussuritizado. Entre os minerais máficos

destaca-se a b¡ot¡ta, que ocorre, muitas vezes transformada em muscovita e clorita.

Como fases acessórias que apresentam frequência mais baixa pode-se citar granada'

allanita, zircão, fluorita, titanita, apatita e monazita. A muscovita na maior parte das

lâminas analisadas é encontrada numa proporção que varia de 0'2 a 2'2%, entretanto
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FOTOGRAFIA 5.1. Ocorrência do Gnaisse Guanhães, na localidade de Vila Esperança no

Município de Ferros. Afloramento que dista 25km do trevo de entrada para Ferros, localizado à margem

esquerda da rodovia BR 120, na direção Ferros-Guanhães. Vista de um bloco deslocado por explosão da

pedreira, onde os níveis leucocráticos constituídos por material quartzo-feldspático determinam um

bandamento característico.

FOTOGRAFIA 5.2 - Vista da mesma pedreira salientando um bloco no qual as porções

leucocráticas ocupam uma área muito maior e apresentam aspectos de movimentação. Há cristais

centimétricos de granada, biotita e feldspato nesta ocorrência.



E

FOTOGRAFIAS 5.3 - Amostras de mäo do gnaisse Guanhäes procedentes da Pedreira de Vìla

Esperança, salientando aspectos característicos da lextura e composição mineralógica, Feição A '
Cristais centimétricos de microclina, variedade amazon¡ta, com planos de clivagem aparentes. Feição B -

Rocha constituida por cristais centimétricos de biotita, granada, feldspato e quartzo. Feição C - Gnaisse

de granulação média com bandamento incipiente. Feição D - Gnaisse com bandamento tfpico e textura

"lit-par-l¡t". Feição E - Rocha com textura pegmató¡de, contendo fáculas de biotita.
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as lâminas da amostra 5079 apresentam 13,9 e 16,8V" deste mineral. As amostras
pertencentes à Suite Guanhães foram aquelas que mostraram maior variação modal

em uma mesma amostra de mão (Tabela 5.1).

As rochas da Suite Borrachudos exibem textura inequigranular, por vezes
foliada, devido à or¡entação da biotita e anfibólio que são os mais abundantes minerais
máficos. Estes ortognaisses são compostos essencialmente por microclina, quartzo,

plagioclásio, b¡ot¡ta e anfibólio. Os acessórios mais comuns são fluorita, allanita, zircão,

titanita e apatita. Ocorrem secundariamente carbonatos e pistacita (Tabela 5.2). Um
grande problema encontrado por pesquisadores que têm se dedicado ao estudo destas
rochas reside na determinação precisa da composição química do anfibólio, po¡s este
grupo mineral desempenha papel importante na classificação das rochas granlticas. A
Tabela 5.3 apresenta uma síntese dos dados petrográficos segundo alguns autores,

mostrando que não há concordância quanto à composição do anfibólio, mas também
sobre outros aspectos, fato que sugere a possibilidade de que cada um deles esteja
descrevendo um litotipo diferente. Verifica-se a necessidade da execução de um
mapeamento faciológico destas ocorrências. Nesta tabela, a designação Gnaisses

Guanhães é utilizada segundo proposição de Grossi Sad et al. (1990) como conjunto
de granitóides gnaissificados, presentes no embasamento regional. A Tabela 5.2 além
de apresentar os resultados das análises modais para as rochas da Suite Borrachudos,

expõe a moda para o Gnaisse Bicas. Através dos dados destas tabelas percebe-se
que os minera¡s essenciais, varietais e acessórios destas três suites são os mesmos,
porém com uma frequência de ocorrência bem distinta. As amostras da Suite
Guanhães mostram uma variação percentual acentuada dos minerais essenciais,
mesmo em uma única amostra de mão, como se pode comparar nas análises
referentes à amostra 51231,2,9. As da Suite Borrachudos exibem uma maior
homogeneidade composicional nos minerais essenciais, entretanto os percentuais dos
minerais var¡etais mais frequentes tais como a biotita e o anfibólio, determinam litotipos
diferentes (Carneiro & Romeiro 1994). Na Suite Guanhães os minerais varietais mais

abundantes são biot¡ta e muscovita, enquanto o anfibólio só foi encontrado nesta faixa
composicional em uma das amostras. Dentre os acessórios, a Suite Borrachudos

apresenta fluorita > zircáo > titanita > allanita > muscovita > apatita > monazita,

enquanto a Suite Guanhães mostra zircão > titan¡ta > monazita > fluorita = apatita >
allanita. Quanto aos minerais opacos os intervalos de frequência são os mesmos para

as duas suites. Para o Gnaisse Bicas foi obtida uma única análise modal, relativa à
rocha encaixante do pegmatito Talho Aberto.
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MINER i N" ROC 4540 50771 50772 5086 50881 50882 5219 INTERVALO 4888

OIJARTZO 45.4 4t.5 33-6 40-8 49.8 41.4 49_0 11 ¡(-¿O I 44,6

MICROCLINA 32,2 12,0 19,9 37,6 33,5 38,2 38,0 12.0 - 38.2 t4.8

PLAGIOCLÁSIO 12.2 35.4 34.4 9.0 t.6 I t.6 13.0 8.6 - 3s.4 18,6

BIOTITA 5,6 7,8 6,6 4,8 I,6 |;l t.6 - 7.8 0-2

MUSCOVITA 0,5 0.2 <0_ I <0,I - 0,5 t9,8

FLUOzuTA t.8 0.4 0.9 0.6 l]Á.- 1.4

TITÁNITA 0,8 0,2 <0,1 0,3 <0,I - 0,8

ALLANITA 0-6 0.6 0.4 0.6 0.4 0.3

zrRcÃo 0,3 0,6 os l,l 0,4 0,3 0.3 - l.l 0.3

APATIT.A 0-t <0-l <0- t 0,2 0,4 0,1 <0,I - 0,4

oPACOS <0.1 <0.1 0.1 0.4 t.2 0.4 <0-l 1.2

ANFIBÓLIO 0,8 2,6 J.J 2,3 4,2 <0, I - 4,2

EPIDOTO * 0,4 0,4 <0,1 x <0,1 <0,I - 0,4 <0,I

MONAZITA

CARBONATO+ X X X x x

SAUSSURITA+ X X X x

CLORTTA I. x x X x x x

SERICITA'I X x X x x x

CAULIM + x x x x

TABELA 5.2 - Dados relalivos às analises modais de amostras dos Granitos Borrachudos e do
Gnaissê Bicas (coluna da extrema direita). A penúltima coluna da d¡reita representa o ¡ntervalo de
frequência para cada m¡neral constituinte das rochas da pr¡meira suite. Os minerais marcados com *

representam fases de alteração. O s¡nal gráfico X demonstra a presença desta fase na análise
microscópica. (M|NER.= mineral, ROC.= rocha). Os indices que seguem o número da rocha representam
o número de lâminas de uma mesma amostra de mão.
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Tabela 5.3 - (continuação).

obs: R=rutilo, Tu=tùrmalina, Q=quartzo, A:anfibólio, G=granada, FA=feldspato alcaìino, F=fluorita, Ap=Apatita,
Mo=nonazita, E=clinozoisita-epidoto, Al=âllanita, M=nuscovita, B=biotita, p=plagioclásio, c=clorita,
Ca=carbonato, Z:zircão, T=itanita, O = opacos,(...)=acessória.

A composição modal das rochas granitóides estudadas lançada no diagrama e-A-p
classifica-as como gran¡tos dos campos 3a e 3b de Streckeisen (1976). Esta
classificação está concordante com os dados obtidos por Tolentino Jr. et al.(l9gg),
Souza (1988 e 1991), Souza Fernandes (1994 e 1995). Quando comparados com os
dados apresentados no trabalho de Dussin, T. (1995), estas rochas são menos
alcalinas, pois a maior¡a dos valores anallticos dos GB pesquisada por esta autora
caem no campo 2, referentes aos alcali-f eldspato granito.

O estudo tipológico dos zircões do Granito São Félix tem mostrado a
predominância dos tipos com uma única pirâmide {101} e desenvolvimento reduzido do
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pr¡sma {1 10J. Ocorrem ainda tipos com duas pirâmides, onde {101} é muito mais

desenvolvida que {21 1}, e com do¡s prismas onde {100} é muito mais ¡mportante do
que {1 10}. Segundo Dussin, l.A. (1984) "as amostras de zircões do Granito São Félix,

analisados sobre os diagramas de -Pupin (1976, 1980 e 1988), mostram uma boa

coerência petrológica e petrogenética com os dados geoquímicos e isotópicos". Esta

rocha é definida como um granito alcalino a hiperalcalino, hipersolvus, que se aproxima
dos complexos anorogênicos. A temperatura de cristalização dos zircões é elevada,

cerca de 850'C, indicando a natureza seca do magma. Os zircões do granito ltauninha
foram também estudados por Dussin,l.A. (1984). O estudo tipológico mostrou uma

evolução de formas mais complexas. As formas com dois prismas são as mais

frequentes, havendo um maior desenvolvimento das formas {100} sobre as {1 10}. A
análise destes zircões desenvolvida através dos diagramas de Pupin, apontam uma

evolução do campo alcalino em direção ao campo calcioalcalino, com temperatura de

cristalização entre 800o e 850"C. Estes dados lançados sobre diferentes diagramas
permitiram a classificação do granito ltauninha como alcalino subsolvus a subalcalino
de complexos anorogênicos (Dussin, 1A.1994, Dussin, T.1994). Os granitos São Félix

e ltauninha pertencem à Suite Borrachudos (Chiodi Filho 1 989, Grossi Sad et al. 1990).

5.3. ANÁLISE MINERALÓGICA

As amostras de rochas destas suites foram britadas e mo¡das em moinho de
carbeto de tungstênio. Após a etapa, de cominuíção as amostras resultantes foram

separadas em três frações através do processo de líquido denso, com a utilização do
bromofórmio. Duas frações leves, uma com peso específico < 2,83, e outra com peso

específico = 2,83, e uma fração pesada. Esta última fração foi submetida à separação
magnética através de um ímã (fração magnética), e o restante da amostra foi
selecionado quanto à susceptibilidade magnética utilizando-se um Separador
Magnético Frantz. Através desta metodologia foram obtidas cinco outras frações,
conforme a amperagem empregada (0.10A, 0,154, 0,204, 0,304 e > 0,304).

O real objetivo desta preparação física foi, em primeiro lugar, o da
identificação inequívoca de todos os minerais constituintes destas rochas,
principalmente daqueles cuja concentração se encontra abaixo de 10olo. A segunda
finalidade consistiu na comparação entre os componentes das fases fluidas das rochas

das suites Borrachudos e Guanhães. O primeiro objetivo só foi parcialmente alcançado
devido a não obtenção do grau de liberação total das fases através do processo de
moagem. Entretanto, foi conseguido um aumento de pelo menos dez vezes na

concentração das fases. Todas as frações foram submet¡das às metodologias

analíticas de difração de raios X e espectroscopia de absorção no infravermelho.
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5.3.1. Análise por difratometr¡a de raios X

Através do processo de identificação da composição mineralógica das frações leves,

constatou-se a presença de feldspato potássico, nas formas polimórficas microclina e
ortoclásio, além de albita e quartzo, ocorrendo ainda algumas reflexões da muscovita,

nas amostras de todas as três suites. Os valores obtidos para a triclinicidade (Á) dos
feldspatos potáss¡cos, através do método desenvolvido por Goldsmith & Laves (1954),

variaram de Â = I a Á = 0,92, sendo que as amostras do Granito Borrachudos, da
região denominada Morro do Urubu, apresentaram valores no intervalo de A = 0 a Á =
0,59, (Figura 5.2), semelhantes aos encontrados por Schorscher (1992) nas amostras
da região de ltabira e circunvizinhanças. Estes dados podem ser indicativos de uma
cristalização precoce do feldspato potássico, feição que tem sido observada em
gran¡tos alcalinos de outras partes do mundo (Whalen et al. 1987), e confirmada
através dos resultados obtidos pela petrologia experimental (Clemens et al. 1986). Este
dado reforça as observações microscópicas destas amostras, quando foram
observadas inclusões de feldspato potássico em biotita e anfibólio, e ainda a forma
anédrica destes minerais f erromagnesianos.

A fração magnét¡ca constituÍda princ¡palmente por magnetita foi
contaminada pela presença da biotita, ilmenita e granada, devido ao parcial grau de
liberação das fases minerais. Dentre as frações obtidas por variação na
susceptibilidade magnética, aquela que foi separada por corrente de 0,104 concentra a
maior massa, de tal forma que a soma das frações leves, magnét¡ca e de O,1OA

alcançou, em algumas amostras, mais que 99,5% da massa total da rocha moida. A
biotita é a fase mineral mais abundante desta última fração, seguida de anfibólio,
allanita e granada nas amostras dos GB, enquanto nos GG ocorre muscovita além das
fases anteriormente citadas.

5.3,2, Análise por espectroscopia de absorção no infravermelho

Esta metodologia analítica teve sua máxima utilização devido a não obtenção do grau
de liberação das fases minerais, const¡tuíntes de uma mesma fração. Entretanto foi
possível conhecer a composição dos fluidos que participaram no processo de formação
destas rochas. O principal constituinte fluido é a água que apresenta tanto a banda de
estiramento entre 3.425 e 3.465cm-1, como a de deformação a 1 .625cm-1, esta
segunda menos característica. Salientamos ainda as presenças, em menor quantidade
do CO2 em 2.330 cm-1 e de hidrocarboneto não aromático, possivelmente metano,
com duas bandas de absorção, uma a 2.860cm-1 e a outra a 2.930cm-1.Na região
compreendida entre 700cm'1 e 800cm-1 aparecem as bandas de absorção capazes de
diferir os polimorfos do feldspato potássico entre si, e os plagioclásios. Contudo não se
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conseguiu efetuar uma distinção precisa entre as rochas da Suite dos Borrachudos e

as da Suite Guanhães, pois as bandas de absorção dos minerais componentes desta

fração, são mu¡to próximas. A Figura 5.3 exibe os diagramas das três suites,

mostrando as regiões onde ocorrem as bandas de absorção das fases fluidas e aquela

onde aparece as bandas de estiramentos da ligação Al-O. Há maior quantidade de

fase fluida nos d¡agramas referentes às amostras da Suite Guanhães. A amostra 3878,

encaixante do pegmatito Ponte da Raiz desta mesma suite apresenta as quatro

absorções referentes à albita em 723cm'1, 742cm-1 ,762cm-1 e 786cm-1. Estas

mesmas feições podem ser observadas nas amostras 4540 pertencente à Suite

Bonachudos, encaixante da Lavra da Generosa, e 4888, Gnaisse Bicas, encaixante do
pegmatito Talho Aberto. Estas duas últimas amoskas apresentam um aumento no

conteúdo da fase fluida, demonstrando terem sido afetadas pelo processo de

cristalização dos corpos pegmatfticos.

5.4. GEOQUíM|CA

Dados químicos das rochas encaixantes foram obtidos através de análises
executadas nos laboratórios do Centro de Pesquisa Prof. Manoel Teixeira da Costa da

UFMG. Os elementos maiores (SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO e TiO2) e alguns

elementos traços (Ba, Sr, Cr, V, Cu, Zn, Be, Pb e Ga), foram determinados por lCP.

Na2O, K2O e Li2O foram dosados por fotometria de chama; FeO, por volumetria; PzOs

por color¡metr¡a; H2O+ e H2O- por gravimetria. Os elementos terras raras e o Y foram

determinados por lCP, ut¡lizando-se policromador específico para estes elementos. Os

elementos traços Th, Ta, Nb, Cs, U, Rb, Hl e Zt loram analisados por fluorescência de

raios X, nos laboratórios da Geosol.

Das 16 amostras analisadas, S pertencem à suite dos GB,7 procedem da

su¡te dos GG e somente uma é proveniente dos Gnaisses Bicas.

Dados geoquímicos dos GB foram publicados por Hez (1970), Chemale Jr.
(1987), Chiodi Filho (1989), Grossi Sad et al. (1990), Schorscher (1992), Dussin T.
(1994), Machado (1994), Fernandes et al. (1994 e 1995), entre outros. Lauenste¡n
(1984), Müller et al. (1986), Chiodi Filho (1989), Grossi Sad et al. (1990) e Fernandes

et al (1994) apresentam dados sobre os GG. Os Gnaisses Bicas foram analisados por

Reeves (1966) e Hez (1970).

5.4.1. Elementos maiores

Os resultados percentuais para os elementos maiores apresentam uma

significativa dispersão dos valores nas amostras da Suite Guanhães, enquanto os da

Suite Borrachudos mostram uma marcada uniformidade composicional. Os dados
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analít¡cos obtidos para os elementos ma¡ores encontram-se relacionados na Tabela
5.4,, enquanto os resultados do cálculo da norma CIPW constam da Tabela 5.5.

Os GB apresentam um teor mais elevado em silica, geralmente acima de 74o/o;

entretanto ambas su¡tes encontram-se na faixa enÍe 72 e 77"/". A presença de acmita
e hiperstênio normativos é constante nas amostras dos GB, enquanto nas amostras
dos Gnaisses Guanhães somente algumas delas apresentam esses minerais. A
magnetita normativa não é encontrada nos GB que só apresentam ilmen¡ta, enquanto
nos GG estes dois minerais são encontrados, com maior frequência para a ilmenita.
Apenas uma amostra, de todas as examinadas, apresentou cór¡ndon, mesmo assim
em um percentual igual a 0,27. Quatro amostras dos GG mostram wolaston¡ta normativa.

Utilizando-se os dados normativos obtidos e o diagrama de Le Maitre
(1989), observa-se que as rochas da Suite Borrachudos se dispõem segundo os
campos 3a (principalmente), 3b e 8* indicativos de rochas sienograníticas,
monzoníticas e quartzomonzoníticas, respectivamente. As composições normativas
das amostras da Suite Guanhães distribuem-se pelos campos ga, gb, 4, 7. e 9., com
uma amostra no campo dos granodioritos (4) e outra no campo referente aos
quartzosienito (7.), ocorrendo uma maior dispersão dos pontos (Figura 5.4.). O índice
de Shand da maioria das amostras das duas su¡tes recai na classificação peralcalina,
sendo que algumas amostras dos GG e a única do Gnaisse Bicas ocorrem com índice
metaluminoso ou peraluminoso (Figura s.s). A d¡str¡buição dos pontos neste último
gráfico é semelhante àquela apresentada pelas rochas estudadas por Dussin
T.(1994).os diagramas das Figuras 5.6. e 5.7. de Middlemost 1985 e Debon & Le Fort
1983, respectivamente, confirmam o caráter alcalino dêstas rochas. Neste último
gráfico, o campo onde estão localizados os pontos das análises refere-se ao dos
leucogran¡tos (Debon & Le Fort 1983-2).

5.4.2. Elementos menores e traços

Análises dos elementos traços incluindo os elementos terras raras são
apresentados nas Tabelas 5.6. e 5.7., respectivamente, para as amostras dos GB, dos
GG e do Gnaisse Bicas.

O diagrama triangular de El Bouseily & El Sokkary (1975) discrimina bem os
GB dos GG, onde os primeiros figuram nos campos dos granitos normais e granitos
fortemente diferenciados, enquanto os outros recaem nos campos dos granodioritos,
granitos anômalos e granitos normais lFigura 5.8.). Através da anålise deste diagrama
comparado com os dados de Chemale Jr. (1987) conclui-se que os GG são rochas
menos diferenciadas do que os GB. Nesta mesma figura estão lançados os dados de
Machado (1994). Há concordância entre os dados desta tese, os de Chemale Jr e os
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FIGURA 5.4 - D¡agrama de Le Maitre (1989) onde O= quartzo, P= plagioclásio. Os dados
normativos lançados nele são de GB (quadrados), GG (cfrculos) e Gnaisse Bicas (triångulo). Os campos
3a e 3b correspondem à composições sienogranfticas e monzogranft¡cas, respectivamente, 4
granodiorito, 7* quanzosienito e 8t quartzomonzonito.
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AI2O3/(N¿O + K2O) (mola¡)

Al2O3(CaO + Na2O + K2O) (molar)

FIGURA 5.5 - Representação do fndice de alcalinidade de Shand para os GB (quadrados),
GG(círculos) e Gnaisse Bicas (tr¡ângulo), no diagrama de Maniar & Pccoli (1989).
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FIGURA 5.6 - Representaçãso da composição qufmica dos GB (quadrados), GG (cfrculos) e
Gnaisses Bicas (triângulo). Segundo Middlemost (1985), o campo 3 se refere aos álcalis-granilos e o 6
aos granitos.

A:Al-(K+Na+2Ca)

B=Fe+Mg+Ti

FIGURA 5.7 - Gran¡tos Bornchudos (quadrados), Gnaisses Guanhães (ckculos) e Gnaisse Bicas
(triângulo) representados no diagrama de Debon & Le Fort (1983). Campo lV: Domlnio Metaluminoso.
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FIGURA 5.8 - Diagrama Rb-Sr de El Bouseily e Sokkory (1975). Os cB são representados petos
círculos, os GG pelos quadrados e o Gnaísse Bicas pelo triângulo che¡o. Os pontos e as cruzes são
dados retirados de Chemale Jr (1987) referentes ao Granito ltabira e ao Granitóide Santa Bárbara
respectivamente. Os dados de Machado (1994) estão apresenlados com asterísco e triângulos vazios,
que s¡mbolizam, respectivamente os Granitos Borrachudos e Metagranitóides foliados da região de Nova
Era-ltabira.
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de Machado quanto aos GB, porém não há similaridade entre os metagranitóides

foliados com fluorita, encaixantes dos pegmatitos da área de Nova Era com os GG,

encaixantes dos pegmatitos estudadas nesta tese.

Foram construidos aracnogramas que apresentam a distribuição de alguns
elementos incompatíveis normalizados pelos valores do manto primitivo-PR|M (Taylor

& McLennan 1985), para as rochas da Suite Guanhães (Figura 5.9 A) e da Suite
Borrachudos (Figura 5.9 B). A comparação entre as duas permite visualizar uma
grande similar¡dade entre elas, apesar da homogeneidade dos dados obt¡dos para os

GB em relação à dispersão daqueles relativos aos GG. Os gráficos indicam

enr¡quecimento em Rb, Pb, Th, La, Nd, Dy, Lu e Zn nas duas suites. Os elementos K,

Nb, Ba, Sr, Eu, Ti e V apresentam anomalias negat¡vas em relação a seus viz¡nhos,
para todas as amostras analisadas. Os GG mostram uma fraca depleção em relação
ao Y quando comparados com os GB, enquanto estes últimos apresentam nítidas
anomalias negativas para Zr e posit¡va para o Sm.

5.4.3. Diagramas de caracter¡zação de ambiência geotectôn¡ca

A observação da Figura 5.10, que traz o d¡agrama R1xR2 de La Roche et al.
(1980), com as subdivisões de Batchelor & Bowden (1985), revela que os pontos

representativos das análises dos GB recaem no campo 5, isto é, o campo dos granitos

anorogênicos, enquanto os pontos dos GG apresentam-se dispersos entre os campos
5 (quatro amostras) e 4 (duas amostras), com maior tendência para serem
classificados como anorogênicos. As Figuras 5.11 e 5.12 que representam as relações

Al2O3 x SiO2 e FeO / (FeO+MgO) x SiO2 discriminam, nitidamente os GB como
granitos ligados a rifteamento. Os GG mostram uma classificação pouco precisa,

contudo a maioria dos pontos localiza-se no campo dos granitóides POG (granitóides
pós-orogênicos).

Os diagramas de Pearce et al. (1984) envolvendo os elementos traços na
caracterização dos ambientes geotectônicos estão representados nas F¡guras 5.13. e
5.1 4. Os GB localizam-se no campo referente aos granitos intra-placas nos dois
diagramas, enquanto os GG situam-se no campo dos granitos de arcos vulcânicos e

sin-colisionais no diagrama da Figura 5.13. Não houve caracterização definitiva no
diagrama da Figura 5.14 para os GG. Este fato deve ser analisado mediante a
lembrança de que o banco de dados utilizado por Pearce et al. (1984) é constituido por

rochas pós-arqueanas, formadas por processos e sob condições, provavelmente,

diferentes daqueles que atuaram no Arqueano (Hargraves 1976; 1981, ln: Schorscher
19e2).
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FIGURA 5.9A - Aracnograma das amostras dos GG, normalizadas pelos valores do manto
primit¡vo (Prim).

Norm: Prim

1000

100

l0

I

.l

.01

.00r

.000t
Li Rb Tl Ba U La Sr Nd Sm Gd Ti Y Er YbSc TnNiK Cs Pb Th Nb Ce h Zr Eu Tb Dy Ho Tm Lu V-'Cu Cr

FIGURA 5.9 B - Aracnograma das amostras dos GB, normalizadas pelos valores do manto
primitivo.
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FIGURA 5.10 - D¡agrama R1XR2 de La Roche et al. (1980), com as subdivisões de Batchelor &

Bowden 1985, para os GB (quadrados), GG (círculos) e Gnaisse Bicas (triângulo). A maior parte das

amostras situa-se no campo dos granitóides anorogênicos.
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FIGURA 5.11 - Diagrama de Maniar & Piccoli (1989) onde os GB (quadÌados) ocupam o campo

dos granitóides relacionados a zona de "r¡ft" (RRG) e aqueles ligados a soergu¡mênto epirogênico

continental (CEUG). A maior¡a dos pontos relativos às anål¡ses do GG (cfrculos) localizavam-se no

campo dos granitóides de arco de ¡lha (lAG), granitóides de arco continental (CAG) e dos granitóides de

colisáo continental (CCG). A årea menor é representativa das composições dos granitóides pós-

orogênicos (POG), que melhor caracter¡za os GG e os Gnaisses Bicas (tr¡ângulo).
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FIGURA 5.12 - D¡agrama com a mesma legenda da Figura 5.1 1, que confirma a classificação dos
GB (quadrados) e do Gnaisse Bicas (tr¡ângulo) como granitóides anorogênicos, sendo porém, pouco

discriminalivo em relaçäo aos GG (ckculos).
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FIGURA 5.13 - Diagrama de caracterizaçäo de ambiência geotectônica. GB (quadrados), cG
(cfrculos) e Gnaisse Bicas (triângulo). WPG: granitóides intra-placa; VGA + Syn-Colg: granitó¡des

orogênicos (arcos vulcânicos e s¡n-colisionais); ORG: gran¡tóides de dorsal oceânica.

. ,.oJ ..'
ftt

VAG+ \ N
syn-COLG Lrr U:

C, C[r



Log Rb (ppm) syn-COLG

,/" flo
mf¡

o
_o

o

o

1000 1999

LogY+Nb (ppm)

FIGURA 5,14 - D¡agrama de caracterização de ambiência geotectônica. Os GB estão bem
discriminados como anorogênicos (WPG), enquanto os GG não apresentam caracter¡zaçäo definitiva, A
mesma legenda da Figura 5.13.

Os elementos terras raras (ETR) foram analisados para sete amostras dos

GG e sete dos GB. Em ambas as suites, as curvas de distribuição destes elementos

normalizados pelos condritos têm padrão similar, mostrando uma depleção dos

elementos terras raras pesadas em relação aos leves (Figuras 5.15. e 5.16). Na Figura

5.15 ocorrem duas amostras que apresentam anomalia pos¡tiva para o Eu. Uma

dessas amostras é a encaixante do Pegmatito Ponte da Raiz de número 4367. A outra

amostra é a de número 5080 D procedente de Vila Esperança. Ambas ocorrências

tiveram outra amostra analisada, que são as de números 3878 e 50801,

respectivamente. Estas duas últimas amostras apresentam anomalia negativa para o
európio. Anomalia positiva semelhante a esta foi também identificada em amostras de

feldspatos de Tin Mountain, Black Hills, South Dakota (Walker et al. 1986), somente em

amostras da zona gráfica e intermédia primária. Os autores, acima relacionados,

interpretaram esta variação como sendo localizada, ocasionada por mudança na

estrutura da fusão (Möeler & Muecke 1984), ou na fugacidade do oxigênio (Drake

&Weil 1975). As amostras deste trabalho apresentam um substancial aumento do teor

em Na2O. O diagrama da Figura 5.16 é em tudo semelhante ao obtido por Chemale Jr.
(1987) para os granitos de ltabira.

t0
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Norm: PRIM

l0

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

FIGURA 5.15 - Distribuição dos elemenlos te¡ras raras normalizada em manto supèrior primitivo

(Norm: PRIM), segundo Clarpe (1991) e Taylor & McSennan (1985), das amostras da Su¡te cuanhães. O
padrão de distribuição é heterogêneo, ocorrendo duas amostras com anomalia positiva.
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FIGUBA 5.16 - Distribuição dos elementos terras raras das amostras da Suite Borrachudos. O '

padrão de distribuição é homogêneo paa todas as amoslras. :
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Quando comparados os resultados analíticos das duas su¡tes constata-se

que o conteúdo total em elementos terras raras é maior nos GB, que apresentam ETR

= 530,45, contra apenas ETR = 261,01 dos GG. O valor médio para o fracionamento

dos ETR é muito mais nítido nos GG (ETRL / ETRP = 14,476) do que nos GB (ETRL /
ETRP = 9,21). As duas suites apresentam anomalia negativa para o Eu, sendo esta

anomalia mais acentuada para as rochas da Suite Borrachudos (Eu/Eu- = 0'04) do que

nas da Suite Guanhães (Eu/Eu- = 0,15). Estes valores são compatíveis com aqueles

de granitos a feldspato alcalino formados nos estágios tardios de evolução das séries

granitóides (Zhonggang 1 982).

A Figura 5.17. mostra os dados para os elementos terras raras das duas

suites, em um mesmo diagrama, que é bastante compatível com os dados obtidos por

Grossi Sad et al. 1990.

Norm: METEONT

La Ce Nd Sm Eu Gd Dy Ho Er Yb Lu

FIGURA 5.17 - Dados relativos à composição em olementos teÍras raras dos GB (quadrados),

comparados com os GG (cfrculos), normalizados pelo condrito, segundo valores de Evensen (1978). A

única amostra do Gna¡sse Bicas está representada por um triângulo.

A única amostra dos Gnaisses Bicas analisada teve um comportamento

geoqufmico bastante similar às rochas da Suite Borrachudos, contudo não se pode

elaborar nenhum raciocínio ou mesmo caracter¡zação de qualquer espécie embasados
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em um único dado. Reeves (1966) considerou as duas su¡tes bastante semelhantes.

Se forem mantidos os resultados analíticos desta amostra, então as similar¡dades

deixarão de ser apenas uma suposição baseada nas análises macroscópicas e

microscóp¡cas.

5.5. CONCLUSöES

As rochas da Suite Borrachudos estão melhor caracterizadas do ponto de

vista geoquímico do que as da Suite Guanhães. Considerando os dados obtidos e

discutidos neste capítulo pode-se concluir que :

. As amostras das duas suites podem ser classificadas como granitos

alcalinos.

. Ambas as suites plotam no campo dos granitos anorogênicos de Batchelor

& Bowden (1985).

. O modelo mais aplicado para explicar a gênese dos GB é aquele proposto

por Dussin, T.(1994), baseado no trabalho de Clemens & Wall (1981)' no

qual estas rochas se formaram a partir de fusão crustal desenvolvida através

de fase flúida com outros voláteis diterentes de água. A presença de

halogênios foi detectada nas composições químicas das micas e anfibólios.

. A cristalização tardia da biotita e anfibólio implica em um magma

relativamente seco. Dados experimentais mostram que a cristalização da

biotita e feldspato é uma função da H2O nos magma. Valores menores que

2"/o são necessários para que seja observada a sequência de cristalização

(Maale & Wyllie 1975).

. A homogeneidade na composição química total entre os GB e os r¡olitos da

mesma área, estudados por Dussin, T.(1994) indicam uma fonte única de

material genético. Esta autora sugere que o material fonte destas rochas

sejam rochas granitóides orogenéticas formadas durante a fase inicial do

evento Transamazônico, devido ao tato destes GB apresentarem valores

depletados nos elementos traços e também na composição isotópica Nd-Sr'

Este ponto de v¡sta é defendido também por Grossi Sad et al. 1990.

. As rochas da Suite Guanhães embora apresentem caráter alcalino tem sua

caracterização geotectônica prejudicada devido à heterogeneidade das

amostras e à grande dispersão dos dados analíticos.



6. PEGMATITOS

Histor¡camente as pesquisas sobre corpos pegmatfticos foram iniciadas com

abordagem descritiva e voltadas principalmente para a mineralogia e estrutura de

corpos individuais (schaller 1925; Landes 1932 e 1933; Fersman 1931 e 1940).

Trabalhos objetivando campanhas sistemáticas de campo, com descrição das texturas

e estruturas internas dos corpos, foram desenvolvidos nos Estados Unidos, no período

compreendido entre o final da década de 40 e durante os anos 50, dirigidos para o

cadastramento de minerais estratégicos necessários a indústria durante a segunda

guerra mundial (cameron 1949; Heinrich 1948; Jahns 1953 a e b, 1955). No Brasil esta

última etapa teve seu inÍcio no mesmo período com o mesmo enfoque, porém se

prolongou durante várias décadas (Pecora & Barbosa 1945a e b; Pecora et al. 1949;

Heinrich 1964; Barbosa et al. 1966).

O interregno entre os anos 50 e 70 foi marcado por um grande esforço de

geólogos soviéticos em estabelecer critérios de classificação e exploração dos

pegmatitos, bem como interpretações de índole genética para populações de corpos

em escala reg¡onal (Beus 1960; Ginsburg 1960; Ginsburg etal. 1979; Gordienko 1971;

Kuzmenko 1976; Vlasov 1952 in : Cérny 1982a ; Varlamotf 1954' 1959 e 1978).

6.1. CADASTRAMENTO

O cadastramento dos corpos pegmatíticos executado na área desta

pesquisa, foi registrado em cartas topográficas na escala 1:100.000' publ¡cadas pelo

IBGE, nas folhas de ltabira, Timóteo, Conceição do Mato Dentro, lpatinga, Serro'

Guanhães, Rio Vermelho e São Sebastião do Maranhão. O enquadramento geológico

dos maiores corpos estudados, lavras da Generosa e Ponte da Raiz foi desenvolvido

por duas equipes que contaram com a participação da autora. Os corpos localizados

nos municípios de R¡o Piracicaba, João Monlevade e ltabira, por se encontrarem no

Quadrilátero Ferrífero, tiveram suas áreas mapeadas na escala 1:25.000 (Reeves

1 966; Dorr et al. 1963).

Para a descrição petrográfica dos pegmatitos, em atenção aos trabalhos

publicados por Fanton et al. (1978), correia Neves et al. (1986, 1987), Pedrosa soares

et al. (1ggo),dentre outros, serão empregados os critér¡os mineralógicos, texturais



58

estruturais adotados por Cameron et al. (1949), mod¡ficados no trabalho de Fanton e

colaboradores.

Devido ao grande número de corpos descritos, tornou-se necessário a

divisão da área de estudo em quatro faixas. A Região Norte possui pegmatitos
portadores de turmalinas, o que a distingue das demais. A Tabela 6.1 retrata os dados
relativos a estes pegmat¡tos, sendo os dois maiores as lavras de Serra Azul e do

Córrego da Derrubada, esta última lavrada pela firma "Gemas do Futuro Mineração

Ltda", destacando-se a água marinha como o mineral de importância econômica. A
pesquisa realizada por esta firma, utilizando recursos pouco usuais na área como

abertura de poços e trincheiras, possibilitou a determinação precisa dos atributos
geométricos do pegmatito, tais como forma, dimensão e volumes. As outras lavras

desenvolvem atividades mineradoras muito rudimentares, com túneis pequenos sem
escoramento quando a encaixante é fresca e competente, e utilizando escoramento de
madeira, no caso de rochas alteradas e friáveis. Em casos que tanto a encaixante
como o pegmatito encontram-se alterados, a extração do berilo é realizada por

desmonte hidráulico e catação manual. A maioria dos corpos em todas as quatro

regiões é lavrada intermitentemente, por d¡ferentes garimpeiros, o que dificulta a
avaliação da forma e dimensão dos corpos. O Mapa 6.1 apresenta a localização dos
corpos estudados.

Na Região Centro-Norte ocorre o maior corpo estudado, com grande

variedade de espécies minerais que apresentam dimensões decimétricas, bastante
preservadas dos processos de alteração. Esta lavra tem sido obleto de estudo por
vários pesquisadores, salientando-se entre eles os trabalhos mais recentes de Wegner
(1983) e Tolentino Jr. et al. (1988).Além do pegmatito da Lavra Generosa, ocorrem

outros v¡nte e três que puderam ter seus dados reg¡strados na Tabela 6.2 e sua
localização no Mapa 6.2. Na porção nordeste desta região ocorrem alguns corpos
portadores de turmalina; entretanto, a característ¡ca comum é a ausência de minerais
de boro e a presença de minerais de flúor como fluorita e topázio.

A região que possui maior densidade de corpos é a Centro-Sul que já era
conhecida por suas gemas desde a época dos entradistas e bandeirantes. Em ltabira,
Nova Era e no distrito de Esmeralda de Ferros ocorrem minas de esmeralda e
crisoberilo na variedade alexandrita. As minas Belmont em ltabira e Capoeirana em
Nova Era foram temas de Dissertação de Mestrado por Souza (1988) e Machado
(1994), respectivamente. Os pegmatitos das regiões Centro-Norte e Centro-Sul foram

descritos quanlo a mineralogia, a forma, as dimensões, as texturas e a estrutura por

Marciano et al. (1991). O cadastramento de vinte e nove corpos está referido na
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MAPA 6.4 - LOCALTZAçÃO DOS CORPOS PEGMATÍT|COS ESTUDADOS,
REGIÃO SUL

LAVRAS

1 - Tolho Aberto 2 - Pé do Serro 3 - Jocuí 4- Veios 5 - Veio



MunlctPlo

Nome do PeFnatito

Loncerçao do Irlato
Dentro

Bambuzal

LOCat

Dimensões

Loncelçao oo Ivlato
Dentro

Coo¡¡eiro

LOnç9IçAO qO ryraro

Dentro

Larr¿ do Fundo

Brejauba

l0m x 4m

Conceição do Mato
Dentro

Lavr¿ 15

nreJauDa

l0m x 3m

Morlologla

Tipo Estrutural

uoncelçao oo lvraro

Denbo

Law¿ da Posse I

ÞreJauDa

20m x 6m

Lentlcular

Simnles

t,reJauba

N" de Amoshas

N' de Minerais
isolados para
análise

uoncelçao oo I\taro
Dentro

Lavra da Posse lI

Tabula¡

Simoles

öfeJauDa

>100m x 3m

5105

ll.

laDular

Simnles

uoncelçao oo Malo
Dento
Fazenda Estiva

Mineralogia

Rocha encaixante

Tabela 6.2 - Ficha cadastral dos pegmatitos da Região Centro-Norte da área estudada. (Mus - muscovita, FK - microcl¡na, eZ - quarüo, Amz -
amazon¡ta, Cau - caulim, Gra - granada, Mon monezita, Zt - zirconile, Xe - xenot¡ma, Col - columbita, Ber- berilo, Esm - esmeralda, Bio - biolita, OHX -
óxido de feno e manganês, Flu - fluorita, Top - topazio, Tur - turmal¡na, Ab - albita, Ap - apatita).

Þrejauoa

l00m x 3m

luo

t\ao cl¿tsslllcao¿t

Zonado

J

FK, QZ, Mus, Cau,
Bio, Ber

Gnaisse Guanhães

104

NÍ¡O Classrlrcada

Zonado

ulvEa ÞreJauDa , ùanúl
Rita do Rio do Peixe

I

fases suDmeuoas a

análises quantitativas

Lau, q¿, ñlus, lJer

Gnaisse Guanhães

Alterado

Não há amostra

trTegulat

Zonad,o

tK, Cau, Bio, Ber.
Mus, QZ, Col

Gnaisse Guanhães

I lu) Mus

J IUJ

I

v¿, r\ rJlo, l,er

Nao classlltcaqa

Não classificado

UÞservações

Atitude

f, IUJ

2 Min. isol.anal.

61

Gnaisse Guanhães
r¡s,, Lau, ur4 ultÃ
Mus, Qz, Ber, Col, Bi,

Gnaisse Guanhães e

Talcoxisto

I lu4 Ëer

5104 Bio

Há dois T¡ineis ,
desativados 2ll08/91

Não há amosta

uesanvaoo em
2y0E/91

Discordante

Mus, crè UHX,
QZ, Esm, Be¡ Col,
FK, Cau
Gnaisse Guan¡ães e

Talcoxisto

vânas galenas , em
atividade em 2 I /08/9 I

Discordante

) luJ ljer

5103 Mus

Mus, Uau, QZ,
Ber, Ap
Gnaisse Guanhães

uela lomm exEi oos
600 Kg de Berilo,
abatida em 2ll08/91

Discordante

Lavra por desmonte

Hidráulico

Não classificada

uesanvada em
21108t91

Lavfildo por desmont(
hidráulico



ñlUmCrPtO

Nome do Pegmatito

Conceição do Mato
Dentro

Marilene

LOCaI

uoncerçao qq rylaro

Dentro

Cafezei¡o

Dimensões

tJreJauba

40m x 2,5m

¡ellos

Olimninho
¡efros

Morfologia

Tipo Estrutur¿l

òanra Ál[a qo l(lo qo

Peixe

>100m x 20m

fenos

Taboca Il

urdade de teros

Lçnucut¿u

TCITOS

Talude esûada

N" de Amostras

N" de Minerais
isolados para
análise

Borba Gato

Zonado
rrIegular

Zonado

¡elTos

Amélio Rod¡ieues

Ëorba uato

<5m x lm

)lvuaJlv)

8

Nao cl¿tsslrlcaqa

Não classificado

tJrlzual0KmaNdo
trevo de Ferros

<l0m

!erTos

Lavrâ Celso

Mlneralogla

Rocha encaixante

5196 a 52ll

35

I aoul¿tr

Zonado

¡-e¡ros
Lawa Waldomiro

sanÞ Kltir oo ruo oo
Peixe

<5m x lm

ljlo, Mus, l1l('
Cau, QZ, Mon, Ber,
Gra

Gnaisse Guanlães

515ü a 5160

7

velo

Não zonado

Tabela 6.2 - Cont¡nuação

Íazen(Ia
Sr. Saulo
Não mensurável

r¿L5es suomguqas a
análises quantitativas

FK, Cau, Be¡ QZ, Ab,
Mus

Gnaisse Guanhães

5106 a 5l l0
5137 ,5163 ,s164

ll

1atuvlao

Não classificado

¡ azenda Sr.Daulo
Não mensurável

5190 Mus

5107

J

MUS, LaU, õet, (¿¿

Gnaisse Guanhães

NAO ClaSStnCaOa

Não classificado

t& ljro, uau, ur4
Ber, OfÐ(, QZ

Gnaisse Guanhães

) t¿ö

4

uoservaçoes

Atitude

NAO ClaSSlItCAOa

Não classificado

5196 Mus

62

5179 a5182

ll

tK, tsro, QZ,

Gnaisse Gua¡hães

NAo classlllcada
Não classificado

rruas galenas em
atividade

Discordante

5159 Ber

LOl, fvlus, v¿, uau,
FK

Gnaisse Gua¡hães

)UYJ A J IðJ

8

J I Uõ lVlUS

5109 Ber
5109 Bio

raBmates em vânos
nfveis

5164
2

rvlus, (¿¿, Lau, fñ
otÐ(

Gnaisse Guanhães

)lu/ fl(

Lresatrvada

Não classificada

Mus, ¡r(, (¿2, Ber, Bl,
Gnaisse Guanhães

Caixa amencana e tês
galerias

Discordante

vrus, f lt5 Q¿' |Jer, Blo
inaisse Gua¡hães

L,lscordante

) lõJ öer

Marcnal solto e

alter¿do

2 túneis fechados

Discordante

LavTa retr¿balhada

Discordante

Lawa remÞahada
Discordante



Municlpro

Nome do Pegmatito

ferÏos

Talude da Br 120

Ì EITOS

Talude estrada

LOCaI

r elTgs

Santa Rita do Rio do
Peixe

Dimensões

Rodovia Fenos Guanhães

LroIes oe buannaes

Silivano I

¡,sraoa Para uuannaes z)
Km do trevo de Ferros

<5m x 0,50m

Dores de Guanhães

Silivano II

rvronologra

Tipo Estrutural

ùr.Jozl¿ts

6m x2-4m

uores qe uuannaes

Silivano III

Fazenda do José Geraldo

>100m x 4m

v elo

Não classificado

l,ofes oe uuannaes

Silivano IV

No de Amostras

N" de Minerais
isolados para
análise

veto

Não classificado

Fazenda do José Geraldo

30m x 2m

Sabnopolls

tazenqa qo Jose ueralqo

>20m x2m

Lentrcutar

Zonado

5185

2

iazenca Jose ueraloo

>30m x l,5m

¡ ¿oul¿tr

Zonado

Mrneralogla

Rocha encaixa¡te

5ló5 e 5166

4

Lav¡a Generosa

telTos

Talude da Br 120

qurlombo

I aoutar

Zonado

5t'7

l9

r ur, v¿, Lau

I e 5178

I aDUIar

Zonado

)vv+

J

Tabela 6.2 - Continuaçáo.

f r! (¿¿, lvlus, ulo,
Gra" OHX

Gnaisse Guanhães

¡ ases submehdas à

alálises quantitativas

I abulaf

Zonado

>200m x 6m

)tzye)Év

12

Be¡, FK, Bio, Ab, Cau

Qz
Gnaisse Güanhães

l(Qoovla ¡erTos \Juannaes

Lenticular

5l3l e 5132

I

5l E5 Tur

rer, ölo, Mus, t& q¿,
lau, Ab, OHX, Col
Gnaisse Guanhães

ioðU Amz

5121 L 5123

15

\rDservaçoes

Atitude

ter, blo, Mus, tK, (¿2,

lau, Ab, OlÐ(, Col
Gnaisse Guanhães

ZonaÅo

4431 a 4493
4540 a 4616
4746 a4753
4836 a 4843
4863 a 4866
e 5158

2t3

63

5l7l Ber

lau, QZ, FK, Mus,
)I-lX, Ab, Col, Bio, Ber

Gnaisse Guanhães

vgto

Não classificado

-au, v¿, rñ, ruus, Lol
\b, OtÐ( Bio, Ber
Gnaisse Guanhães

reorera para
construção de estrada

Não avaliada

) tz> Þts

rrs, Mus, Ber, lJß,
QZ, Mon, Flu, Col,
Ot{X, Top, Gra

Gnaisse Guanhães e

Cranitos Borrachudos
) lð)

2

l¡mel sob a Ponte de
madeira
Discordante

J
5

5

Jr Ëer
3l Mus
32 Too

rarzlusaoo

Discordante

5121 Mus

ualena em auvldade

Discordante

4ó0ü Mus ,4571 Mus,
4748 Ber,484l Ber,
4484 Ab,4473 Ab,
4490 FK, 4590 FK
4596 Mus, 5157 Mon,
4614 Ber, Gen x Ber,
47 52 F\t, 4753 B-F,
47fi C-r

fur, QZ, Cau

ualena

Discordante
Várias galerias

Discordante

Maior corpo da área

)lðJ lur
Discordante



LAVRAS

l- Bombuzol
2- Coqueiro
5- Fundo
4- Brejoilbo
5- Posses f
6- Possos fI
7- Fozendo Estivo
8- Morilene
9- Cof6zeiro
lO-Olimpinho
l-Toboco I

Toboco II
Tolude do Estrodo I
Ams'lio

i.Rod rigues
Sr. Celso
Sr. t¡Voldomiro

7-Tolude com Turmolino
Vilo Esparonço
Silivono I

2
Silivono 3

4

-Sr. Joaios
Cdrrego do Feijilo
Cheiro Pou
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Tabela 6.3. e a localização no Mapa 6.3. As água-marinhas procedentes destas lavras

são tidas como aquelas de melhor qualidade, devido a intensidade da cor azul, dentre
as de origem brasileira (Drumond 1984).

A Região Sul é aquela cujos pegmatitos encontram-se descritos desde o
início deste século, sendo de importância histórica. A Lavra do Talho Aberto é
conhecida por seus lindos cristais euédricos de fenacita; entretanto, acha-se paralizada

há muitos anos, sem nenhum valor econômico. As Fotografias 6.1. e 6.2. são
exemplares de tenacita pertencentes aos acervos do Museu de História Natural da
UFMG e do Museu da cidade de Curvelo, respectivamente. Pode-se observar a
importância da ocorrência pois estes cristais alcançam dimensões entre 5 e 1ocm de
diâmetro. O pegmatito Pé da Serra foi totalmente exaurido pela comercialização do
caulim e do quartzo com qualidade para emprego em eletrônica. Os outros corpos são
venulares e pequenos, apresentando ¡ntenso processo de alteração e também sem
nenhum valor econômico. A Tabela 6.4. e o Mapa 6.4 apresentam os dados destas
cinco ocorrências.

6.2. RELAçõES DE CONTATO ENTRE OS PEGMATITOS E OS GNATSSES

Dos pegmatitos cadastrados 98,5% estão encaixados em Gnaisses
Guanhães, enquanto 1,51" no ortognaisse denominado por Dorr de Granito
Borrachudos.

As relações de contato, provocadas pela penetração do material pegmatítico
nas encaixantes, apresentam-se com feições diferentes nas quatro regiões da área de
tese. Na Região Norte há uma turmalinização, geralmente f¡na, que associada a
quartzo, muscovita, biotita e feldspato constituem litotipo característico. Nas regiões
Centro-Norte, Centro-Sul e Sul as feições metassomáticas mais comuns são
feldspatização (Fotografias 6.3 a e b.) e muscovitização. Nesta última constata-se a
disposição de livros de muscovita, bem cristalizados, muitas vezes com os planos
(001) perpendiculares ao contato ou disseminados sem qualquer orientação
cristalográf ica. As rochas enca¡xantes sendo granlticas, o posicionamento dos corpos
pegmatíticos se dá, geralmente de torma discordante, podendo ocorrer aqueles que

apresentam atitudes concordantes e discordantes, ao mesmo tempo, dev¡do ao fato de
estarem preenchendo fraturas nestas rochas. As atitudes observadas coincidem com
as descritas por Cameron et al. (1949), para rochas granito-gnáissicas.



lvlunrcrpro

Nome do Pesmatito

ùanta Mana de ltabra

Morro Escuro 3

Santa Maria de Itabift

Morro Escuro 5

ùa a Mana oe l[aDr¿

Morro Escuro 6

Dimensões

razenoa MoITo Lscuro

<5m x 2m

Santa Maria de ltabira

Vários comos

¡zLzenqa tuorlo Ë,scuro

l0m x l,5m

ùarua Mana oe rraDlra

Morro Escu¡o 4

t azenoa Hlpollto

l0m x não aYaliada

vlorlologla

TiDo Estrutural

santa Mana oe ltãDrra

Barr¿ da Cachoeira

Fazenda Morro Escuro

labuftr

Zonado

Santa Mana de ltabm

Bolivar

fazenqa Mono Escruo

Não avaliada

I aDUIAI

Zonado

N: Oe Amosû-¿rs

Nl de Minerais isq
lados par¿ análise

Santa Maria de Itabi¡a

Cuité

¡azenda oo lvaloe

6mx3m

Nao cl¿rsslllcaoa

Zonado

5U0l a 5007

16

ù¿tllüt rvlarla oe llaolrd

Cuité

NAO CIaSSrIlCaOa

Não classificado

f azenda tsollvar

5008 e 5009
5061 a 5064
27

Mineralogia

Rocha encaixante

Tabela 6.3 - Ficha cadastral dos pegmatitos da Região Centro-Sul da áree estudade. (Mus - muscovita, FK - m¡croclina, eZ - quartzo, Gra -
granada, Cau - caulim, Ber - berilo, Ab - albita, Col - columbita, Top - topazio, Bio - biotita, Mon - monazita, OHx - óxidos e hidróxidos de fer¡o e
manganês, Flu - fluorita, Esm - esmeralda, Alx - alexandrita, Cri - crisoberilo).

lreguÞr

Zonado

uune

)UOU

8

rrlMus,uau,Elo,QZ,
Ab,Gr4Ber
Gnaisse Guanhães

labular

Zonado

\-u¡tc

4mx2m

)uo) a JUóy
5095 a 5097
t7

QZ,tK,Mus,Ber,Ab,G
r¿Col,OÌÐ(
Cnaisse Guanhães

509t a 5102

24

¡ases suÞmetldas â
análises quantitativas

Lenucutal

Zonado

Mus,FK,Cau,QZ,Ber,
Bio
Gnaisse Guanhães

5lll a 5120

39

Lentlcular

Zonado

fUVJ IYIUS

rvrus,v¿,r l\,Lau,Lol,
Ber,
Gnaisse Guanhães

veÌo

Simoles

)Uõ4 BEI

506t FK

NAO ¿rmosF¿do

v¿,Þer,ur4Lau,I op,

Gnaisse Guanhães

wosefvaçoes

Atitude

Não amostrado

rrs.,Mus,ur4Q¿,Blo,
Ab,Ber,OIÐÇ Col,
Cau,Top,
Gnaisse Guanlães

66

Abertùa de tres tuneit

Discordante

f,ub) Mus
5095 Mon
Top ME

Nao amoslritco

¡rer,tvlus,Þro,rÁ!tJ¿,(
ra,Col,Mon

Iunel com Gnaisse
alte¡ado
Concordante

qZ,f r\,,lJlo,
Ber,Mus,OHX
Gnaisse Guanhães

uesmonte Hldtáullco

5l l? Bio
5l l4 Ber
5l 12 Mus

(¿2,¡K,Mus,Blo,Ber

Gnaisse Guanhães

Amostras doadas pelo
Senho¡ Banolomeu

Discordante

tta ools runels

Discordante

IJeSaftvaoa

Discordante

N¡¡O deæImrnada

Berilo azul intenso

Discordante



MumcÍpio

Nome do Pesnatito

ùanlil rylarta qe llaDlra

Ponte da Raiz
ù¿lltür rylana q€ tülDlr¿

Cedro

LOCaI

Dimensões

Jan¡a Mafla de ltablra

Jatobá

ruo ûo I anque

50m x 5m

¡þrros

Amrda
ierros

Lavra Salto I

N'rofïologn

Tipo Estrutural

côrrego do Jatobâ

fenos

Lavra Salto 2

Tabular

Zonado

l-,lslrtlo Esmeraloa ce
Ferros
l5m x 2-5rn

lenos

Lavrâ Salto 3

Córrego da Boa Vista

4l -5 x |0m

N: de amostras
Nl de Minerais isg
lados para análise

Nâo cÞsslllcada

Não classificado

¡ eros

Lawa Salto 4

Córrego da Boa Vista

24m x 5m

3E76 a 3EE6
4314 a 43'7'l
4854 a 4862
172 Min.isol.anal

Nao ctassl[caoa

Não classificado

TEITOS

Fazenda Bom Sossegc

Cónego da Boa Vista

>50m x lom

teÍos

Fazenda Bom Sossegc

I abulat

Zonado

Mineralogia

Rocha encaixante

5r 89

I

LOrTego oa öoa v ßur

Não pode ser medido

laþulaf

Zonado

QZ, FK, Mus, Mon,
Col, Bio, Flu, Ber,
Gr4 OHX, Cau, Ab,
Too

Não amostrado

Þsm€ratua qc fcrfos
20m x 3m

LCnUgUla¡

Zonado

Tabela 6.3 - Continuação

5124 a 5126

6

Esme¡alda de Ferros

>50m

öer,Ivlus,(¿¿,uro

fases submetrdas â
análises quantitativas

laoutar

Zonado

50lU a 5U44

57

Ber,QZ,FKMus,OHX
Bio,
Gnaisse Guanhã€s

I abulat

Zanado

4J4õ r\¡+J /U f l\.
BerPr, 4340 FK,432
Ber, 4882 Flu, 4E57

Ber. 5188 ToD

5045 a 5047

6

rvrus,v¿,Lau,öer,tÁ

Gnaisse Guanhães

Nao çlírssu¡Çaqo
Zonado

lu4ð a )uJ)

1E

J töv Þet

\¿¿,rÁ,AD,MuS,
Gr4Bio,Ber,Col,Cau
Gnaisse Guanhães

velo

Simnles

uDservaçoes

Atitude

67

5056

12

\¿¿,rrf',A.b,Mus,
Gr4Bio,Ber,Col,Cau
Gnaisse Guanhães

a 5059

Não há amosta

) t¿) Mus

Mus,(¿Z,Ab,Ljau,oHJi

Gnaisse Guan¡ães

Discordante

Não há ariosFa

ulelïloa por um alun(

JU4J tsIO

f Á.,(.¿¿,Mus,|Jro,

Ab,Ber,Col,Gra
Gnaisse Guanhães

Abatrdo

5045 Bio
5046 Ber

ljer,Ln
Gnaisse Guanhães

Duas galerias

Discordante

þsm,QZ,t lo,Mus,cra
Col,Be¡FK,Mon
Micaxisto Gnaisse
Guanhães

)u)) ölo

Amostr¿gem segundo
perfil, galeria
Discordante

Apresenta várias
galerias
Discordantes

Discordante

Concordante

Não deteminada

uaxa ameflcana

Conco¡dante



IvrUnlClPlO

Nome do Pesmatito

telTos

Lau-¿ Vasco I

Ferros

Lavra Vasco Il

Local

Dimensões

¡ eITOS

Lavra Vasco Ill

¡azenda Cruzei¡o do Sul

l0m x 2m

rerTos

Matinha

Fazenda cruzerro do Sul

l0m x 2m

f eÍos

Cachoeira do Salto

Morlologia

Tipo Eshutural

l'azenda Cruzeiro do Sul

l0m x 2m

!e[ros

Fazenda do Peão

Fazenda Jambreiro

5mx2m

Não classificada

Não zonado

¡ erTos

Fazenda Providência

razenoa Jose v lana

30m x 4m

Nao classlllcada

Não classificado

¡erTos

Tabuões

N: de amostras

Nl de Minerais isq
lados oa¡a análise

ulstnlo oe ¿smeratoa dos
Ferros

Nâo classltrcada

Não classificado

II¿TDlfA

Belrnont

Não há amostra

Distrito de Esmer¿lda dos
Ferros

Não classiticado

Nova bla

Neo há amostra

rúmeralogla

Rocha encaixante

<5m x lm

Lenticular

Simples

relTos

Ribeiro de Pedr¿s

Não há amosFa

Lau,Þer

Gnaisse Cuanhães

u velr¿ Laslfo

l50m x 100

Não ctasslftcada

Não classificado

Não há amosFas

öer,uau

Gnaisse Guanhães

Tabela 6.2 - Cont¡nuação

Não classit¡cada

Não classificado

Não há amostra

rirses suDmenoas a
análises qua¡titativas

Méticos

Ber

Gnaisse Guanhães

ulsullo Esmeratoa oe
Ferros
>100m x 6m

velo

Não zonado

Não há amostra

Lau,öto,õer

Gnaisse Guanhães

vero

Não zonado

Nao na amo$Ia

Ëer,uau

Gnaisse Guanhães

Y eto

Zonado

uþservações

Atitude

Não há amostra

lJer

Gnaisse Guanhães

68

lrregutar

Zonado

uesafivaúa

Não determinada

Não há amostra

ÞeÍ

Gnaisse Guanhães

Lresatrvada

Não determinada

N¿O na amostra

öer,\¿z,Mus,tllo,(ir4
Mon,OHX
Gnaisse Guanhães

Lresaltvaoa

Não determinada

Não há a¡nosfra

Esm,QZ,¡XrAlx,Mus
Biotitos Granitos
Borrachudos

uesauvada

Não determinado

ESm,q¿,¡Á''MUS,AD(
metault-¿máfica GB
e/ou MGF

Lresatlvada

Concordante

v,¿,luus,ulÏl

Gnaisse Guanhães

Discordante

ußsenaçao
Souza,1988
Díscordante

Dlssertação
Machado,l994

ljesaüvada

Não determinada



Fotografia ô.1 - Cristal de Fenac¡ta coletado no Pegmatito do Talho Aberlo em Rio Piracicaba, MG

Exemplar pertencente ao Museu de História Natural da UFMG.

Fotografia 6.2 - Cristal de Fenacita oriundo do Pegmatito do Talho Aberto em Rio Piracicaba, MG.

Exemplar pertencente ao Museu Municipal de curvelo, MG.



Mumcipro

Nome do Desmatito

ruo fuirctcaDa

Local

Dimensões

Talho Aberto
lüo flractcaDa

Pé da Serr¿

I ano 1q.Der¡o

JOaO rytonlevaoe

Jacu{

MorÎoiogla

TiDo Estrutural

20m x l0m

Klo ÍlñlclcaDa

Veìos Degmatíticos

fazenoa re oa òema

Z5m x 4m

tnegutar

I(lo Prr¿crcaba

Veios DePmatfticos

Jacul

<5m x 2m

N- qe Anosrras
N' de minerais isg
lados oara análise

Tabela 6.4 - Ficha cadastral dos pegmatitos da Região Sul da área estudada.( Mus - muscovita, FK - microcl¡na, QZ - quarÞo, Amz - amazonita,

Cau - caulim, Flu - fluorita, Gra- g¡anada, Mon - monazita, Zt - zirconila, Xe - xenotina, Col - columbita, Py- pirita, Fe- fenacita, Ber- ber¡lo, OHX -
oxidos de feno e manganês).

Estr¿da de Ferro abaixo
do viaduto
<5m x 2m

Zonado

4J tó A+5óJ
4867 a4895
491'l a4921

68

[Tegul¿rI

Zo¡ado

I revo oa fooovla l'r( toz
<5m x 2m

Mlnelalogla

Rocha encaixante

NáO delmlda

Zonado

Mus, ¡ç \¿¿, Ab,
Cau, Flu, Gr4 Mon,
Zr, Xe, Col, þ, Fen,
OllX, Amz

Gnaisse Bicas

Não definida

Não definido

+ó4+ A4ó)¿
5070 a5Q75

2l

Nao qenntqa

Não definido

fases submeüoas a
anális€s quantitativas

49J¿ A49Jó

l6
4939

4

4918 Mus, 4868 FK,
49t2 FK, 4871 FK,
4890 FK, 4893 FK,
l9l7 FK, 4870 FK,
4867 FK, 4680 Ab,
489t Ab, 4872 FX,
4869 Mus, 4874 FK,
4920 FK. 4867 Ab

IvlUS, (¿¿, LaU, UOI

Ber, OllX

Gnaisse Bicas

494U a 4941

7

71

uau,Qz,tllusj uftÃ

uÞservâçoes

Atihrde

Cau, QZ, Mus, OtlX

5071 Ber, 4846 Ber,
5073 Mus, 484? Mus,
4848 Col

¡rlnosutr q9 rçtEçlr¿r
de duas Coleções

Lau, q¿, Mus, ufL\

+yJz lvlus

Disco¡dante

Mina exâurida.
Datação K/Ar
Amostra 4847 Mus
Discordante

Corte na Estrada

Disco¡dante

Corte na Estrada

Discordante
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Fotografias 6.3 - Pegmatito da Generosa, em

Sabinópolis, MG. A- Entrada da galeria principal da

lavra. No canto superior esquerdo da fotografia
pode-se observar a região de contato do corpo

pegmatítico com a rocha encaixante. B- Em

destaque as feições metassomáticas de

feldspatização visíveis na fotografia anterior.



6.3. DIMENSÃO E FORMA

A grande maioria dos corpos (67,7"/") cadastrados apresenta espessura
entre 0,5m e 5m, sendo portanto classificados quanto a esta característica de
pequenos. Entre os que apresentam espessura entre 5,0m e 15m estão quinze
pegmatitos, perfazendo 23,1"/o do total. Somente 9,2o/" lèm espessuras pouco maiores
que 15m.

As formas observadas e suas frequências incluem tabular com 46,5% dos
corpos, lenticular (21,5%), venular (18,2%) e irregular (13,8%). Dezenove corpos não

tiveram suas formas definidas,equivalendo assim a 29,2y. do total. A pouca precisão

na definição da morfologia é decorrente de vários fatores como falta de exposição do
pegmat¡to, corbertura vegetal intensa, processo de lavra sem utilização de recursos

técnicos corretos, corpos sendo explorados em vários períodos intermitentes
promovendo modificações na área devido a utilização de máquinas pesadas para

limpeza e reinício de atividades. As Fotograf¡as 6.4 e 6.5 evidenciam os aspectos
decorrentes dos processos de lavra em dois dos corpos maiores, que têm sido

trabalhados de forma contínua. Recentemente, esta atividade sendo desenvolvida sem
recursos técnicos necessários, acarretou o abatimento do pegmatito da Generosa.

6.4 ESTRUTURA INTERNA

As classificações propostas para identificar as estruturas internas dos

corpos pegmatíticos foram sintetizadas nos trabalhos de Cernf (1986) ao descrever os
Distritos Pegmatíticos do Colorado. Esta classificação simplificada denomina de: a)-
pegmat¡tos simples aos corpos que não apresentam camadas internas diferenciadas

na mineralogia e te)dura dos seus constituintes, b)-pegmat¡tos zonados simples,

aqueles que apresentam estrutura com camadas distintas segundo os atributos
mineralógicos texturais. Esse segundo tipo, contém poucas unidades de substituíção
caracterizadas por espécies minerais com baixo conteúdo em Ta, Sn e álcalis raros.

Finalmente o grupo c)-pegmatitos zonados complexos, que apresentam as zonas

características bem individualizadas e abundantes unidades de substituíção, formadas
por minerais enriquecidos em Ta, Sn e álcalis raros.

Os pegmat¡tos do Distrito de Santa Maria de ltabira se enquadram em dois

dos tipos mencionados acima: 1. pegmat¡tos simples (Ps) e 2. pegmatitos zonados

simples (Pzs).



Fotografia 6.4 - Aspectos decorrentes do processo de lavra obseruado no Pegmatito do Silivano. Galerias abertas utilizando picaretas e pás,

devido ao alto grau de alteração da rocha encaixante e do coço pegmatítico



Fotografia 6.5 - pegmatito da posse lavrado pelo processo de desmonte hidráulico. Observa-se peneiras de separação para catação manual do

berilo na variedade água marinha
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6.4.1. Pegmat¡tos S¡mples

Foram assim classificados os corpos que estavam em início de processo de

lavra, ou onde a extração mineral se encontrava paralizada com ou sem túneis e
galérias, que mostravam mineralogia pouco diversificada sem variação na textura. As

lavras da Taboca ll, Fundo, Sr. Olímpio, Jacuí e veios pegmatíticos da Região Sul são

exemplos deste tipo. A mineralogia constitu¡-se de feldspato potássico, quartzo,

muscovita em livros de 3 a 4cm no máximo, biotita, pouca quantidade de albita e raras

vezes cr¡stais de berilo e columbita. Não há variação nas dimensões dos grãos.

6.4.2. Pegmat¡tos Zonados Simples

Neste tipo se enquadra a maioria dos corpos estudados, sendo observados

neles, zonas com cotatos gradacionais porém bem nítidas. A espessura destas zonas

sempre ultrapassa de 1 metro. A zona marginal ou de contato é pouco característica e

em muitos corpos não foi individualizada. A zona mural ou gráfica é a mais

desenvolvida nos pegmat¡tos estudados, enquanto a zona intermédia só se destaca

nos maiores. Em um grande número destes corpos não foi possível observar o núcleo.

Este fato, entretanto, não é indicativo de que o pegmat¡to não possua núcleo, uma vez

que o trabalho do garimpeiro é conduzido no sentido de ev¡tar essa zona, sabidamente

estéril nos minerais de interesse econômico. Passa-se a seguir a descrição de cada

uma dessas zonas.

6.4.2.1 . Zona Marginal

Geralmente de pouca espessura, variando de 5 a 20cm no máximo. Os

feldspatos formados nessa zona são potássicos ou sódicos e seus cristais com poucos

centímetros, anédricos ou subédricos. A biotita é o mineral que ocorre,

preferencialmente, nesta zona. Muscov¡tas mostram os eixos cristalográficos g

paralelos ao contato, como nas lavras do Talho Aberto, da Generosa, Barra da

Cachoeira e Santa Rita do Rio do Peixe, ou em cristais euédricos sem orientação nas

demais lavras. Na Região Norte além dos minerais descritos anteriormente ocorre

ainda turmalina (schorl¡ta) em cristais prismáticos orientados perpendicularmente em

relação ao contato. Na lavra da Generosa ocorre ainda pequenos cristais de fluorita.

6.4.2.2. Zona Mural ou Gráfica

É a de maior freqüência nos pegmatitos desta área sendo a mais

desenvolvida em quase todos os corpos, chegando a alcançar 3/4 da dimensäo do

corpo. A te)dura varia de muito fina a média, podendo alcançar em alguns corpos

dimensões maiores a nível de afloramento. Não há uma transição brusca entre as

zonas que antecedem e sucedem a esta, ocorrendo uma gradação crescente na



textura desde a zona marginal até a intermédia. Além do feldspato potássico e quartzo

intercrescidos ocorre ainda biotita e muscovita em livros com poucos centímetros,

granadas em cristais euédricos e, muito raramente berilos e columbitas.

O pegmatito da Generosa não apresenta zona grâfica, havendo uma

passagem brusca da zona marginal para a zona intermédia. Este foi o único corpo

onde houve este lapso na cristalização.

6.4.2.3. Zona lntermédia

Nela são encontrados grandes cristais de feldspato e quartzo,

predominantemente. Nas lavras Ponte da Raiz, Morro Escuro, Silivano e Barra da

Cachoeira os prismas de feldspato potássico alcançam 50cm, mostrando formas

euédricas. Nos pegmatitos do Talho Aberto, Morro Escuro, Ponte da Raiz, Taboca I,

Taboca ll e Generosa, parte do feldspato potássico está amazonitizado, ocorrendo

ainda cristais de um verde muito intenso, bastante procurados para a produção de

objetos de adorno. Outros minerais comuns nesta zona são monazita, columbita, berilo

e muscovita em livros decimétricos. Na Lavra da Generosa, a quantidade de muscovita

é surpreendente, e seus cristais mostram hábito do tipo rabo-de-peixe.

6.4.2.4. Núcleo

Nos sistemas pegmatíticos, a porção central dos corpos é ocupada,

geralmente, por massa anédrica de quartzo, que pode estar acompanhada, por cristais

subédricos a euédricos de microclina pert¡t¡zada, bem desenvolvidos. Nos corpos
pequenos, em sua totalidade, o núcleo não foi observado pois, a área exposta do

corpo pegmatítico não oferecia esta possibilidade, devido mu¡tas vezes, à paralização

do processo de lavra das galerias anteriormente abertas. Outros motivos podem ser

salientados como, trabalho de lavra em fase inicial, galeria aberta paralela ao contato o
que permite a visualização de uma única zona, ou finalmente a existência de um

núcleo constituído por outras assembléias minerais.

Na Região Sul, a Lavra do Talho Aberto apresenta núcleo constituído por

quartzo enfumaçado rodeado por cristais euédricos ou subédricos de amazonita, e

ainda microclina bege e muscovita. Na Lavra Pé da Serra, após a retirada da

muscovita e do caulim, constatou-se a presença de uma alongada massa anédrica de

quartzo branco leitoso com 30 a 40 metros de extensão, que conesponderia ao núcleo.

Na Região Centro-Sul as lavras do Morro Escuro 1,2,3 apresentam núcleo

de quartzo enfumaçado e le¡toso. Na Lavra Ponte da Raiz, a parede do fundo é

formada por um cristal de quartzo de 4,5 m por 2,0 m envolvido por massa de

pegmatito gráfico e grandes livros de muscov¡ta e cristais de feldspatos potáss¡cos



pertitizados'NaLavraBanadaCachoeiraforamextraídasváriastoneladasdequartzo
hialino pela firma Lithos' Como não houve uma etapa de cartografia anterior ao

processo de exploração, o;;;t-*."t o.1o:.s^:':::os à posição' lorma e dimensão

dessa massa de quartzo, que provavelmente era o núcleo do pegmatito'

Na Região Centro-Norte' a Lavra da Generosa mostra um núcleo de quartzo

branco reitoso, contendo n" porcao superior dere grandes livros decimétricos de

muscovita, massas anédricas de niób¡o-tantalos envolvidos por albita e bolsões de

cristais gigantes oe ttuorita' Ã extensão do núcleo não pode ser avaliada devido ao fato

de seu aparecimento ocorrer em uma etapa de alargamento de uma galeria antiga' que

se transformou na principal entrada da mina (Fotografia 6.3.a), dando acesso a um

amplo salão, em cuia parele ocidental atlora o quartzo' em uma extensáo de uns 15m

por 4 a 5m de altura' n' o't'"t lavras desta região não apresentam esta zona exposta

de forma expressiva, que pudesse ser identificada com segurança'

Entre as lavras da Região Norte' somente na de Santo Antôn¡o de ltambé foi

identificadoumnúcleoconstituídoporquartzoleitosoehialino.

6.4.2.5' CorPos de substituição

São pouco abundantes' constituídos principalmente por albita'

lrequentementenavariedadecleavelandita,muscovita,berilo,nióbio.tantalatos,fuorita
e topázio, principatmente n"' lau'"t das regiões Centro-Norte e Centro-Sul' Na Lavra

doTalhoAberto,oscorposdesubstituiçãosãoconstituÍdosporgranadasefenacita
em cristais transparentes e leitosos'

O principal mineral secundário encontrado nestes corpos é o caulim' Porém

mineraiscomobismutita,*'ft"nitu'hidróxidosdeferroemanganêssãotambémde
ocorrência comum'

6.5. coNcLusÓES

r Foram cadastrados na área 68 corpos pegmatíticos dos quais 48 deles

toram amostrados' correspondendo assim a 7}'6o/o do total' Sendo a regiáo

de topografia muito acidentada' e como o mapeamento geológico não foi

contemplado entre os obietivos desta tese' a localização destes corpos e

outros existentes está relacionada a indicações através dos habitantes

locais'

' As relações de contato mais comuns provocadas pelos pegmatitos nos

diferenteslitotiposqueseconstituemasenca¡xantessão:turmalinização'



nos corpos da Região Norte; feldspatização e muscovitização nos
pegmatitos das demais zonas.

. O posicionamento dos pegmat¡tos nas encaixantes se dá através de

fraturas, geralmente com atitude discordante.

. Quanto à dimensão, 67,7"/" dos corpos são pequenos, 23,1o/o são médios

e apenas 9,2o/o são grandes.

o Não houve possibilidade de identificação da estrutura interna em 29,4%

dos corpos cadastrados. Dentre os pegmat¡tos que apresentam espessura

maior do que 0,5m, 75o/o são zonados simples ê 25o/" são simples

. As zonas marginal, mural e intermédia foram identificadas em todos os

corpos, com exceção da Lavra da Generosa que não apresenta zona mural.

O núcleo foi observado em alguns pegmatitos, sendo constituído por quartzo

e feldspato potássico. Os corpos de substituição são raros com mineralogia

muito simples.

. A característica mineralógica dos pegmatitos da Região Norte é

representada pela presença de espécies contendo boro (schorlita) e
ausênc¡a de minerais ricos em flúor. Nas demais regiões as presenças de

fluorita e topázio se lazem notar em todos os corpos, e não há ocorrência de

alumino silicatos de boro. A fenacita é um mineral cuja presença em corpos
pegmatitos de Rio Piracicaba é internac¡onalmente conhecida. Exemplares

deste mineral foram estudados por diversos pesquisadores e são

encontrados em várias coleções no Brasil e no mundo. Os nióbio-tantalatos

constituem o grupo mineral mais conspícuo desta área depois do berilo. A

localidade de Santa Rita no município de Sabinópolis teve seu nome

mudado para Euxenita devido a presença constante de minerais desta série

nos pegmatitos. A amazonita, variedade verde de microclina, é notável nos

corpos desta área.



7. GEOCRONOLOGIA

O termo província aplicado aos pegmatitos no trabalho de Cern¡i (1982a),

adotado de Ginsburg et al. (1979), foi definido como sendo "o total dos campos

pegmatíticos (ou faixas) dentro de uma única província metalogenética"' Este último

conceito envolve o fator temporal, o que determinou a realização de análises de

datação em minerais dos corpos estudados, com o objetivo de se conhecer a extensão

da PPO proposta por Paiva (1946), que utilizou o termo província na concepção

defendida atualmente por Kuzmenko et al. (1976), na qual o fator geográfico é o
essencial.

O estabelecimento das relações geocronológicas existentes entre os corpos

pegmatlticos e as rochas enca¡xantes se fazem também necessárias, para estabelecer

a zoneografia dos pegmatitos com ocorrência em Minas Gerais.

Neste trabalho são referidos os dados radiométricos obtidos para os

pegmatitos da região selecionada para esta tese. A conelação geocronológica que

será elaborada basear-se-á em todos os dados disponíveis na literatura, tanto para os

pegmatitos como para as rochas granito-gnaissicas.

7.1. DADOS GEOCBONOLÓCICOS DE PEGMATITOS DA PPO

Muitos são os dados publicados sobre datações em minerais de pegmatitos

na PPO, porém não há um trabalho de síntese abordando a questão levantada no

início deste capítulo.

Siga Jr. et al. (1982) apresentam trabalho sobre o padrão geológico-

geocronológico de rochas de alto grau metamórfico da porção norte da Faixa da

Ribeira, onde encontra-se um apêndice contendo uma centena de dados obtidos para

diversos tipos de rochas. Os pegmatitos abordados estão localizados no vale do Rio

Doce e nas divisas do Estado de Minas Gerais com o do Rio de Janeiro e do Espfr¡to

Santo, mais ao sul da PPO. São corpos que afloram em Bicas, Manhuaçú,

Eugenópolis e Galiléia.

Hez (1970) pesquisando rochas ígneas do Quadrilátero Ferrffero submeteu-

as a análises petrográficas, químicas e mais especif icamente, geocronológicas. Nesta

última atividade datou uma amazonita da quadrícula de Rio Piracicaba, pelo método

Rb/Sr.



Sá (1977), em sua tese de doutoramento, analisou muscovitas de duas

lavras, Cachoeira e Maxixe, do município de Araçuaí na região do vale do Rio

Jequitinhonha através do método potássio-argônio.

Marciano (1985) apresenta dados referentes a uma amostra de muscovita e

outra de microclfna, provenientes das lavras do Ferreirinha e Olho de Gato, município
de Governador Valadares. A metodologia empregada foi rubídio-estrôncio.

A síntese dos dados até agora publicados compõe a Tabela 7.1, e a

localização dos minerais amostrados para uma mais fácil visualização está

apresentada no mapa elaborado por Putzer (1976) (Figura 7.1).

7.2 ESCOLHA DA FASE MINERAL DATADA

Muscovita e biotita são minerais que incorporam, os elementos radiogênicos
azflþ s +o(, podendo ser utilizados na obtenção de dados geocronológicos. Os dados
representam o tempo no qual a mica permaneceu como um sistema fechado em

relação aos elementos K-Ar ou Rb-Sr.

Speer (1984), em sua síntese sobre composição isotópica de m¡cas,

demonstra através de dados de vários autores, que se faz necessária a seleção
criteriosa da fase a ser analisada devido à interferência de vários fatores no dado a ser
obtido, caso contrário, a eficácia da interpretação dos resultados pode ser
comprometida. Os fatores discutidos no trabalho deste autor, são: temperatura de

cristalização, velocidade de resfriamento, distância que a amostra selecionada foi

coletada em relação ao contato, presença de água circulante que promove alteração

hidrotermal atuando na estrutura das fases minerais, promovendo perda ou aquisição
de elementos.

Conhecidos os fatores que ¡nterferem nas análises geocronológicas, chega-
se a conclusão que a biotita seria a fase preferida, no caso dos pegmatitos, pois sua

ocorrência é limitada f undamentalmente às zonas marginal e mais raramente a mural.

Entretanto os cristais de biotita não foram os selecionados em virtude de se

apresentarem, parcial ou totalmente, intemper¡zados. A muscovita foi a fase escolhida
por ser encontrada em todos os corpos pegmatíticos, apresentando-se desprovida de

alteração, ocorrendo na forma de cristais euédricos a subédricos, exibindo aspecto de

livros, com dimensões variando de 20 a 30cm de compr¡mento.



TIPO DE AMOSTRA -
NCAMOSTRA

* NC DA AMOSTRA (CPMTC)

LOCALIZAÇAO IDADE
(M.a)

MÉTODO DE
DATAçÃo

AUTOR

Muscovita | 2303 uovemaqot v alaqares,

MG, Lavra do Feneirinha
49't+t3 Rb/Sr Marciano (19t5)

Microclrna | 2545 uovemaqot v ¿laqares,

MC, Lawa do Olho de

Gato

501*14 Kb/SI Marcrano (1985)

Feldspato DTM-8 Rio Piracicaba 545 Rb/Sr Herz (1970)

Feldspato JD l04B 5 t2* l9 Rb/Sr uoroanl ac

Teixeira (1979)

Muscovita RH.RP4 40E+l I K/Ar uoroanl ac

Teixeira ( I 979)

Vuscovita 3220 Araçuaf, MG, Lavra da
Cachoeira

46'.t+18 Kl A1 s6 (t977)

Vluscovlta 3232 Araçual, MG, Lavra do
Maxixe

490r12 K/Ar sá (1977)

Vluscovita Gov 6E (ialiléla, MG - a norte da

cidade
48ùt8 K /Ar Cordani (l973)

Biotlta 6 Serra dos orgãos, R 464+25 K/AI Uordanl et al.
(1973)

Muscovita I l3 Eugenópolis, Caparaó 454+23 KIAT Cordani et al
(te73)

Muscovita FJT-SG Serra dos Orgâos, RJ 47 trt4 K/Ar Bigazzi et al.
(1971)

Feldspato 113 Eugenópolis, Caparaó 469+15 Rb/Sr Ledent E¿

Pasteels ( I 968)

Feldspato l3 Eugenópolis, Caparaó 492+15 Rb/Sr Ledent &
Pasteels ( I 968)

Vuscovita 5A-169 Manhuaçú, MG 505+15
556+ l6

K/Ar Dir¿c & Ebert
(1e67)

\4uscovlta SA-I6E B¡c¿rs, MCi 5l tat4
583*12

K/Ar Lrrac ¿g Ebert
(1967)

Vluscovlta cM-9 ¡olna v lrorra qa \-onqursfa

BA. t 4012'30'e 40050'00"
709x20

K/Ar Mascarenhas et
al. (1989)

vfuscovita AC-4N Folha Vitória da Conquista,

BA. 14041'15"e 41 
000,00.

660!37
K/Ar Mascarenhas et

al. (1989)

Tabela 7.1 - Sfntese de dados geocronológicos da Provfncia Pegmatft¡ca Or¡ental.

Os critérios utilizados na distinção entre muscov¡ta de cristalização primária

daquelas or¡undas de corpos de substituição, encontram-se na Tabela 7.2, retirada de

Speer (1984).
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dolodog no Provfncio Pegmotllico Orientol (PPO). Os ltmites do provfnclo sõooqueles
proposios por Putzer (1976).



CARACTERiSTICA CRJTÉRIOS

TEXTURA

Tamanho do grão comparóvel ao de oufos minerais magmáticos
Formas euédricas ou subédricas.
Formas bem determinadas.
Nenhuma reação e/ou relação textural com outros minerais.
Abundância na rocha.
Rocha hospedeira relativam ente inalterada.

OCORRÊNCIA Grande segurança que plutons ricos em água consolida¡am sol
condições concordantes com campos de estabilidade determinado
experimentalmente para muscovita.

QUIMICAS
Teores mais altos em Ti e, dependendo da ocorrência individual
diferenças sistemáticas em Mg, Fe, Na, Al, Si e H2O.
Distribuiçâo equilibrada entre os elementos da muscoviia e de outrol
minerais magmáticos.

ASSEMBLÉIA MINERAL A assembléia mineral é indicativa de um magma de composiçãr
peraluminosa coexistindo com biotita aluminosa, cordierit¡
granada, topázio, turmalina, entre outros.

f abela 7.2 - Critérios utilizados por vários autores para reconheceÍ muscovita magmática.

7.3 DADOS OBTIDOS NESTE TRABALHO

Quatro dentre os corpos cadastrados foram selecionados, tendo suas
amostras de muscovitas sido submet¡das a análises geocronológicas pelo método
lVAr. Esta escolha foi feita em função das característ¡cas singulares existentes nos
pegmatitos, discutidas a seguir.

Dentre os corpos que ocorrem no Quadrllátero Ferrífero descritos por
Reeves (1966), foi escolhido o denominado Pé da Serra, localizado na porção
merid¡onal da área de pesquisa, por estar encaixado em Gnaisses Bicas da Formação
Elefante, e por conter muscov¡ta na forma de livros espessos de 10 a 15 cm de
comprimento.

No extremo norte da área, o pegmat¡to da Fazenda Córrego do Feijão,
encaixado em paragnaisses da Suíte Guanhães (Grossi Sad et al. 1990), é um dos
poucos portadores de turmalina, variedade shorlita.

O corpo da Lavra da Generosa, na região de Sabinópolis e encaixado em
ortognaisses da Suíte Borrachudos é o maior corpo estudado. Distingui-se por seus



cristais decimétricos de monazita, n¡obio-tantalatos, ber¡los, fluoritas, e ainda por não

apresentar zona mural.

Em Santa Maria de ltabira, a escolha recaiu sobre o pegmatito do Morro
Escuro, um dos maiores corpos locais, tendo como encaixante os ortognaisses
Guanhães.

A localização dos corpos pegmatíticos amostrados está registrada no mapa
esquemático (Figura 7.1). As coordenadas geográficas referentes à situação dos

corpos, bem como informações relat¡vas aos padrões utilizados, percentagem em peso

de K e Ar e às idades em Ma. são encontradas na Tabela 7.3.

As idades atribuídas a estas rochas variam de 502+31 a 530*13 Ma., o que
permite relacioná-las ao Ciclo Brasiliano, evento térmico ocorrido há cerca de 500 Ma..

{, DE ORDEi, SPK NICPMTC /UFMG LITOLOGIA MATERIAL LOCALTZAçÂO

7ì/tÃ Faz€ndâ Cóß€oo do Fêllão. S6ne Azrí

2 7f)74 45C6 Môç êrôta .lâ GanârâcÀ Sahlñi5ññlla

7045 5061 Môs Pedmâllt I avrâ .iõ Môrl r Fs.llm Sânlâ Mâria .lâ ltahlÞ

A 4847 Mos Pêdmât¡lo Fâzêndâ Pó de Sârrâ. Rio P¡rÊôl¡ehe

N"DE

OFDEM

COORDENADAS

cEocRÁFrcAS

o/" K ERRO Ati{rARD "/o Ar atm IDADE
(Ma.)

EFRO
(Ma.)

1 188 25' 30' S 8,4205 5,4078 188,65 5,20 502,1 30.7

2 18q41'15'S 7,7185 1.1614 1U,U 6.54 529,9 13,2

'tgc 23'50' S 7,9326 0,5000 185,36 10,02 519,1 r0.l

19e 54'50' S
43c 1l'25'W

7,9482 0,5000 188.20 't 3038 525.2 11,3

Tabela 7.3 - Dados geocÌonológicos de corpos pegmatfticos da poção centro-oeste da Provfncia
Pegmatítica Orienlal.

7.4. DADOS GEOCRONOLóC¡COS DAS ROCHAS GRANITO.GNÁISSICES

Herz (1970) em seu estudo sobre as rochas gnaissicas, obteve uma anålise
pelo método Rb/Sr, de um feldspato potássico oriundo do ortognaisse da Sufte
Borrachudos do corpo ltabira, sem relacionar qualquer outro dado geocronológico da

rocha. Análises de rocha total apareceram na literatura somente duas décadas após o
trabalho deste autor, produzidas por Teixeira et al. (1990), Dossin et al. (1993) e
Dussin (1994). Esses dados encontram-se sumarizados na Tabela 7.4, e relacionam

esta ¡ntrusão ao Proterozóico Médio datado em 1,7Ga. através do método Pb/Pb em



Local de ocorrèncla da rocha Razåo ldade (M.a.) lnteDrstaçåo do auÌor do dado R6fêrånclas

Santa Bárbara. 810 ldadE mlnlma da rocha,

representando tambóm,
pfovavglmonte, a pgrda de

Hez('1970)

Hâ-18
Cocals. Muscovlla do granod¡orlto 690

Hâ-lO-f
1.230

Esta ldade ó uma boa

aproxlmação para a lntrusåo

HEz(1970)
potásslco do Granlto Borrachudos lase llnal da Orogenla pós Mlnas

He.lO-b
ìão Gonçâlo. Plúton Pet¡, blollta do 486

Evsnto témlco
queocorfsua500M.a,, € qus

causou a pgda
ds argônio no Clclo Braslllano

Hêz(1970)-7

Itablra. g¡otita do material grânlto 500

Hâ-a-b
Itabira. B¡otlta do granodiorito 460

|(JAt

Itablra. Muscovlta do granod¡orito 450

Guanhães.

Neossoma, 6(ssls) amostÍas de
m¡gmalltos com lÊócrona de

rêfêrêñclâ
2.000

Eplsódlo de mlgmatlzaçåo e
homogen€lzação lsotóplca no

Clclo Tmnsamazônlco Hasul

Guanháes 2.672r'50 ldade mlnlma Mi¡llor

Guanhåes,
Miôes

570r História lérmica superimposta Múller

Guanhåes 500r Müller

JD.34

Conc€içåo do Mato Denko.

2 (duas) lrações de zlrcão do
mêteriolllo

1.770
'ldads real do z¡rcåo e poianto a

da cristalização do dollto' lrlto Nevss el

JD.35 SP

JD-35 B
Conce¡ção do Mato Dontro,

Mêtariolito, 1,5 530

'Estas ldades € Êstas razõss

lrlto N€vês et

uma

r€homogeln¡zação lsotóp¡ca

brasiliana de rochas cuja ldade
dada pglo método U/Pb é de

rD-34 81

lD-34 02
D-34 SP

Conceição do Malo Denho.

Metariollto,
'|

640

pFì-ct-6
Conceição do Mato Dentro. 457r12 lmportantg fasg de

rehomogeinlzação lsotóp¡ca

relacionada ao evento

PB-Ct-s
NÊ de Morfo do P¡lar.

Blotltâ do dnelsse
690119

14At (650-500M.a.).

Fsnômenos de hldrotermal¡smo

caractodzados como pós-

tectônlcos bnsllianos

al.(1979)

GG-55

Leste ds Santo Antônio ds ltambé.

Muscovlta de gnalsse
¿33+'lA

Itamarand¡ba (arr€dores).

Grânltô frôchâ tolâll 0.708+

1.830i
Rb/Sr

Época de procsssos do
granlllzaçáo rsglonal s formaçåo

de Þlúlons ôreñlllcôs
Siga Jr

87

-labela 7,4 - Sfnlese das anál¡ses geocronológicas dos Granitos Borrachudos e Gnaisse Guanhães
anal¡sados por diversos autores, em amostras destas rochas que ocorr€m na área estudada e em seus
arredores.
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Local ds ocorrêncla da rocha Razão ldade (M.a.)

Mótodo

lnterpretação do aulor do dado Rêfêrênclas

Guanháes (arredoros),

Gnalsse, 0.7358i 2200t
Proc€ssos dê retrabalhamsnto do

Pioterozólco lnferior Slga Jr,

52, 56,

70,89,
91, t00 Guanhäss. Blotlta gnalsse, ,719hO,

ôt\?7
2.66610.51

lsócrona const¡tulda a partlr das
anål¡sgs das 6 amostEs cftadas;
lntorprotada como ldads mfnlma

Lauensts¡n
(1984)

Mt¡llsr et al.

Conc€içåo do Malo DBntro.

Zlrcões do molamagmallto ácldo
.^ñ lÂvì¡ "â ^^rl¡rÁl.lô

1.711È8

U/Pb

ldade do magmatlsmo

ácido que oconeu nssla r€gláo

Machado

€t al.(1989)S€r¡o.

Zircáo do meþmagmatlto ácldo,

rmostra mais fol¡ada que a ant€¡ior 1.71512

Gouveia.

s(três) lrações de z¡rcão do
granilólde

2.839r14

U/Pb

inlerc€pto

superior.

1.844i 15

U/Pb

níc¡o da deposlção das rochas do
SupErgrupo Espinhaço.

ldade do metamollsmo das
unldades pré-Esplnhaço Machado

et al.(1989)

Sênhora do Porto.

Zircão e titanita do migrnalito 512rs

Estlmatlva ln¡c¡al para a ldade da

Machado

do Supergrupo Såo Frenclsco e

unidados mals antigas

tDGlt-¿

)abece¡ra do Córrego do Mosqu¡to.

Pluton São Fólix, gna¡sse,

(rocha total) ,725OrO,
ôni I

1.438r67

Reequllfbrio do sistema ¡sotóplco

Tslxoira
et âl-l199Ol

sequônc¡a paradsdvada

IDGU-6

Faz. do Córrego da Lagoa,

Guanhães.

Leucossoma de gnaisse
ñ¡^ñ.ti'â.l^

,,7863r0,
o0t7

7521116

Época de mlgmalização do
Proterozó¡co Superior sobre a

sgqi¡êncla paladsrlvada

DGt t-10
Santa Maria de ltab¡ra, Migmatito, ,722010,

oM7
2.652r199 Época de m¡gmatlzaçåo ocorida Te¡xslra

IDGU-1 1

Santo Antón¡o do Rio Abaixo.

Gnalsse, 1,718010, 19'l71102

Ralilicação da ¡mportâncla do
Clclo TÌansamazônico nos

processos de rekabalhamsnto Tolx€lra

IDGU-7

Cabeceira do Córrego da Lagoa,

Guanhães.

Plúlon Urubu. Granltos que

mostrgm contatos d¡luso-

transicional com os gnaisses

0,70

errc
analllico 2.141t177

Rocha do Proterozóico lnferior,

cujo mgtamorflsmo lol pouco
posterior å colocaçÃo na crosta

Teix€lta

Sabinópolis. 1.729È12

Pb/Pb
Magmatismo ácido que origlnou
ôc r 

^hôê 
dô a"¡rã ÞÂñ.h".1^.

Dossln

Sablnópolls 482t5,8
Evsnto térmlco llgÂdo ao Clclo

lraslllano que afetou sstas rochas Dossh

Tabela 7.4 - Sfntese das análises geocronológicas dos Gran¡los Borrachudos e Gna¡sses

Guanhães analisados por diversos autores, em amostras destas rochas que ocorrem na área estudada e
em seus arredores (conlinuação).



Local de ocoïåncia da rocha
rrla'ô;âl áñâl¡ôa¡^

Razåo ldade (M.a.) lnl€rpretaçåo do autor do dado H€l€rénclas

Guanhäos. 485,8i7,6 Ev€nto tármlco llgado ao Clclo
Braslllano qus

afstou astas rochas

Doss¡n

ot al.(1993)Santa Marla de ltab¡ra. 475,416,4

Santã Meda ds ltabira r.600 Magmatismo åcldo quo origlnou
â. r^^hâ. .lâ C,¡llÃ Þ^'É^h"rl^6

Dussln

fabela 7.4. Sfntese das análises geocronológlcas dos Granitos Borrachudos e Gnaisses

Guanhães analisados por diveßos aulores, em amostras deslas rochas que ocorrem na área esludada e
em seus arredores (continuação).

monocristal de zircão. As idades do intervalo 462 a 485 Ma. referem-se ao

retrabalhamento ocorrido no Ciclo Brasiliano, com homogeinização isotópica para lVAr

em biotitas.

As análises geocronológicas realizadas em gnaisses da Suíte Guanhães

não são tão significativas do ponto de v¡sta da abrangência de todos os litotipos

encaixantes dos pegmatitos da região focalizada por esta tese, devido à inexistência

de cartograf¡a geológica em escala compatível com estudos petrográficos de detalhe,
que possibilitem uma interpretação cr¡ter¡osa dos dados. As datações destas rochas se

devem a Siga Jr. (1982), Lauenstein (1984), Müller et al. (1986) e Teixeira et al. (1990)

e apresentam uma considerável dispersão de valores (Tabela 7.4). A maior parte dos

corpos amostrados está encaixada em ortognaisses da Suíte Guanhães.

Os dados estruturais apresentados por Chemale Jr. (1987) chamam atenção
para três deformações plásticas sofridas pelas encaixantes e pelas supracrustais do

Distrito Fenífero de ltabira, enquanto somente duas estão impressas no Granito

Borrachudos. Grossi Sad et al. (1990) descreve situações em que essa rocha corta os

anfibolitos e também as rochas da Suíte Guanhães.

Os Gnaisses Bicas, encaixantes dos pegmatitos Pé da Serra e Talho Aberto,

bem como os Gnaisses Monlevade, relacionados à corpos menores, foram
pesquisados por Reeves (1966) que realizou estudos petrográficos detalhados desses

corpos sem contudo desenvolver qualquer abordagem de caráter geocronológico.

7.s. DrscussÃo oos DADos

Através do conjunto de dados apresentados pela Tabela 7.4 e sabendo que,

parte dos resultados geocronológicos compilados por Hez (1970) foram produzidos

desde o início da década de 1960 (Hetz et al. 1961 e Aldrich et al. 1966), pode-se

perceber que este acervo foi conseguido durante os últimos trinta e cinco anos, por

diferentes metodologias anallticas. A interpretação dessas idades e a elaboração da



história geológica para esta área de estudo constituem uma tarefa bastante árdua
devido às limitações analítico-metodológicas existentes, em maior grau nas análises
mais antigas, como também ao conhecimento geológico mais restrito decorrente dos
mapeamentos, em escala regional, executados nas décadas de 60 e 70,
pr¡ncipalmente.

O trabalho de Teixeira et al. (1990) constitui um estudo integrado dos
valores analíticos obtidos pelos autores, associados ao acervo radiométrico existente.
Trata-se da mais completa história geológica da região leste do Espinhaço Meridional,

escrita após a publicação de Brito Neves et al. (1979).

Após este período poucos pesquisadores apresentaram dados
geocronológicos para esta área de estudo. Os trabalhos mais recentes são de Dossin

et al. (1993), Dussin, l.A. (1994) e Dussin, T.M. (1994) abordando as diversas litologias
existentes, exceto os pegmat¡tos que foram analisados por Marciano et al. (1993).

Schorscher (1992), em seu quadro síntese sobre a evolução geológica
regional, relaciona a tormação da bacia vulcano-sedimentar e deposição das
seqüências l¡tológicas do "greenstone belt" Rio das Velhas entre 2.800 e 2.650 Ma.,
valores que são ratificados pelos trabalhos de autores como Brito Neves et al. (1979),

Siga Jr. (1982), Müller et al. (1986), Teixeira et al. (1990), entre outros. Os Gnaisses
Guanhães foram datados por Müller et al. (1986), que reportam o valor 2.660 Ma.

como sendo a idade mínima do metamorfismo de alto grau que atuou sobre estas
rochas, as quais constituem o embasamento gnáissico'migmatítico exposto na área de
pesquisa.

Antes dos trabalhos publicados por Lauenstein (1984) e Müller et al. (1986),

foram realizadas inúmeras datações em rochas dos arredores de Guanhães por Siga
Jr. (1982), exibindo uma expressiva dispersão dos valores em diagrama isocrônico

com idades entre 2.400 e 1.800 Ma. Estes dados foram interpretados pelos autores
como próprios de uma área de evolução antiga (Arqueana) que foi submetida a
eventos superimpostos de uma forma diferenciada. As rochas migmatfticas analisadas,

dos arredores de Guanhães ¡ndicaram 2.200 Ma. e Rl=0,7358, corroborando as
interpretações iniciais dos processos de retrabalhamento do Proterozóico lnferior.

Determinação U/Pb em rochas do embasamento na região de Gouveia
apresentou idade 1.844+15 Ma. (intercepto inferior) que pode ser interpretada como a
perda parcial de Pb ocasionada pela superimposição do metamorfismo que ocorreu no
Proterozó¡co Médio e Superior (Machado et al. 1989 e Teixeira et al. 1990). Esta

análise baseia-se no padrão geocronológico Rb/Sr obtido em vários afloramentos
datados na região.



As mais recentes análises geocronológicas dos granitos da Suite
Borrachudos e das metavulcânicas ácidas de Conceição do Mato Dentro indicam uma

idade de 1.770 Ma. para o posicionamento destes granitóides que coincide com a
atividade vulcânica ácida formadora dos metariolitos, (Dussin, T.M. 1994).

Conforme Teixeira et al. (1990), "No Proterozóico Superior toda esta região

sofreu os efeitos da Orogênese Brasiliana, registrada através de uma tectônica

colisional (Leonardos et al. 1976; Hengesell & Pflug 1985), responsável pelo

fechamento da Bacia do Espinhaço. A zona de confronto entre placas possivelmente

foi coincidente com o lineamento N-S de extensão regional que encaixa o vale do Alto
Rio Guanhães (Dossin & Dossin 1986). As condições de metamorfismo atingiram o
fácies anfibolito superior com migmatizações (750 Ma.) e geração de milonitos e

rejuvenescimentos completos das idades (510-480 Ma.) nessa região, decrescendo
para oeste até xisto verde baixo e anquimetamorfismo nas regiões adjacentes do

Cráton". Esta última observação pode ser visualizada através da Figura 7.1.

Os pegmatitos são as unidades litológicas mais jovens desta região,

relacionadas ao Ciclo Brasiliano de 580 Ma. a 408 Ma. (Marciano 1985 e Marciano et
al. 1993). Entretanto as metodologias llAr e Rb/Sr empregadas na obtenção destes
dados podem identificar somente o último evento capaz de ocasionar a
rehomogeinização isotópica destes sistemas. Portanto, este dado de cerca de 500Ma.
deve ser interpretado como idade mínima.

7.6. CONCLUSÕES

Considerando os dados divulgados através dos trabalhos cientfficos
(Tabelas. 7 .1 e 7 .4'), e estes produzidos nesta Tese, pode-se portanto inferir que:

. Os gnaisses da Suite Guanhães, encaixantes dos corpos pegmat¡tos,

são rochas arqueanas, mais antigas que 2.660 Ma. (Rb/Sr), pois este
valor loi interpretado como sendo a idade mínima do metamorfismo que

atuou sobre estas rochas (Lauenstein 1984, Müller et al. 1986). Estas

rochas foram afetadas posteriormente, tanto pelo Ciclo

Transamazônico, como pelo Ciclo Brasiliano (Teixeira et al. 1990).

. Os gnaisses da Suite Borrachudos que ocorrem nesta área foram

datados em 1.729112 Ma. pelo método Pb/Pb, em uma amostra do

Plúton São Félix (Dossin et al. 1993; Dussin, L A. 1994), sendo portanto

contemporâneos dos metariol¡tos ác¡dos de Conceição do Mato Dentro
(Brito Neves et al. 1979; Machado et al. 1989); ambos sendo afetadas
pela orogênese termal Brasiliana.



Os pegmatitos analisados neste trabalho, pelo método KlAr,
apresentam idades no intervalo entre 502,1+30,7 e S29,9r19,2 Ma.,
estando portanto relacionados ao Ciclo Brasiliano (Marc¡ano et al.
1993).

Tanto os corpos localizados dentro do Quadrilátero Ferrífero em João
Monlevade (Herz 1970) e Rio Piracicaba (Marciano et al. 1999), como
os demais que afloram na borda oriental do Cråton do São Francisco,

são pegmatitos brasilianos pertencentes portanto, à mesma província,

segundo o conceito adotado por Ginsburg et al. (1979) e Cern¡i (1982a).

Os pegmatitos litiníferos de São João del Rei não pertencem à PPO
pois são mais antigos. As datações de muscovita do Pegmatito de Volta
Grande deram idade de 1.105+39 a 1.186+98 M.a. (Guimarães 1951).
Estes pegmatitos estão associados a um complexo granítico do pré-

Cambriano lnferior ou Transamazônico, datado pelo método Rb/Sr em
1.932+20Ma (Quéméneur & Vidal 1989).



8. FELDSPATOS

Dentre os m¡nerais formadores das rochas pegmatíticas, destacam-se

aqueles pertencentes ao grupo dos feldspatos. As espécies minerais deste grupo que

ocorrem em corpos pegmatfticos da porçâo ocidental da Província Pegmatítica Oriental

de Minas Gerais (PPO) podem ser classificadas como feldspatos alcalinos de baixa

temperatura como microclina máxima e albita de baixa temperatura. Ambas podem ser

definidas pela fórmula geral MTaO6, onde a estrutura anelar T4OB constitui-se de
quatro tetraedros SiO¿ dos quais um deles é subst¡tuído por um tetraedro AlO4. Esta

estrutura e a ocupação predominante das posições T1O pelo átomo de alumínio

confere à microclina uma simetr¡a I tricllnica semelhante à da albita (Deer et al. 1966).

As posições M são ocupadas, principalmente por metais do grupo alcalino e são

responsáveis pela neutralização da carga residual dos anéis T+Oe (Smith 1974a). A
Figura 8.1, mostra aspectos desta estrutura.

O processo de anefecimento atuante na cristalização dos feldspatos está
intimamente relacionado à exsolução gradual com tormação de feldspato potássico e
de feldspato sódico quase puros. A exsolução da microclina é observada mesmo no

intercrescimento grá¡fico, e o grau de ordenamento dos feldspatos potássicos é variável

enquanto o da albita de baixa temperatura é altamente ordenado (Barth 1969).

8.1. ASPECTOS MORFOLÓG]COS

Os cristais de microclina podem alcançar de 2 a 3 metros de altura por 1m

de largura na Lavra da Generosa. As lavras localizadas em Santa Maria de ltabira são
portadoras de cristais, que ocorrem com muita trequência, na forma euédrica e cujas
dimensões variam desde alguns centímetros até 30 cm. Estes cristais apresentam

coloração branca, bege, rosada e ainda a variedade verde, em diterentes tons. O brilho
perláceo é observado em amostras sem alteração tendendo a um brilho comum

naquelas que se apresentam parc¡almente caulinizadas. O peso especlfico variou entre

2,44 e 2,59 sendo que os feldspatos encontrados na zona marginal foram aqueles que

apresentaram os valores mais altos, provavelmente devido a um maior conteúdo em

elementos do grupo dos metais alcalinos terrosos (Heier & Taylor 1959b). Em um

número expressivo de corpos pegmatíticos os feldspatos foram completamente

caulinizados. A clivagem é nítida segundo {001} e menos característica segundo {010}.



T

Figura 8.1 - Aspectos dos feldspatos: a) unidade anelar da cade¡a dos feldspatos segundo Halch el
al.1972i bl projeção da estrutura sobre (010) (segundo Megaw 1974e Ribbe 1975).

A maioria dos feldspatos potássicos analisados, oriundos das diferentes zonas dos

corpos pegmatíticos, apresenta-se macropertit¡zados.

As amostras de albita exibem dois hábitos distintos. Na zona marginal e nos

corpos de substituição o hábito mais f requente é o maciço, enquanto em outras

amostras dessas últimas unidades, a albita se mostra bem cristalizada apresentando

hábito tabular, em cor branca ou incolor (variedade cleavelandita).

Os feldspatos potássicos provenientes de lavras que foram submetidas a

processos de alteração mostram feições semelhantes à corrosão devido a perda

parcial ou total das lamelas pertíticas.

8.2.ASPECTOS MTCROSCÓPtCOS

A análise microscópica das amostras de microclina das zonas mural e
intermédia evidenciaram o sistema de dupla geminação (leis da albita e periclina)

característica da mudança estrutural da simetria monoclínica para triclínica. A presença
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de lamelas pertíticas desenvolvidas perpendicularmente ao e¡xo cristalográfico a,

classificada como venular, é o tipo mais característico dos pegmatitos desta ârea. A

forma em barras ou formas intermediárias entre os dois tipos são também de

ocorrência comum (Barth 1969). A Fotomicrografia 8.1 de feldspato potássico da Lavra

da Generosa mostra aspectos desta textura pertítica de maior frequência.

Fotomicrografia 8.1 - Aspecto apresentado pelas lamelas pertíticas tipo venular (Barth 1969),

observadas em microclina da Lavra da Generosa em Sabinópolis, MG'

8.3.ESTUDO POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS X

Através de análises difratométricas pelo método do pó foram identificados os

feldspatos, microclina e albita. Os difratogramas das amostras de microclina

apresentam a reflexão de 3,18Ä correspondente à presença de albita constituinte das

lamelas pertíticas. A Figura 8.2 mostra os valores obtidos para a diferença entre o

ângulo 20 dos planos (131) e (tãt) das amostras de albitas obtidas em diferentes

posições no interior do Pegmatito da Generosa, lançados no gráfico de Mackenzie

(1957). O intervalo de temperatura de cristalização apresentado é de 450"C a 600'C

(Tolentino Jr. et al. 1988), enquanto para a Lavra da Ponte da Raiz foi de 200"C a

500'C (Edim et al. 1988).

O estado estrutural dos feldspatos potássicos foi avaliado utilizando-se a

metodologia descrita por Goldsmith & Laves (1954), onde o valor da triclinicidade é



obtido pela fórmula A =12,5 (131 -1 ã1), onde 
^ 

varia de zero a 1 , da forma monoclínica

para a forma triclínica. O intervalo da triclinicidade obtido em feldspatos das lavras

Generosa (20 análises), Ponte da Raiz (34 amostras) e Talho Aberto (27 amostras), cai

na faixa enlre 0,72 e 1,0. Esses valores correspondem a microclina de ordenamento

máximo na maioria das análises, ocorrendo entretanto valores situados no intervalo

0,51 e O,72 referentes á microclina intermediária.

Três são os mecanismos propostos para a formação das pertitas segundo

Smith (1974b): exsolução, substituição e cristalização simultânea. O processo de

exsolução envolve a separação do feldspato sódico da lase hospedeira potássica'

porém é determinado ainda por modificações estruturais, estando ligado å mudança no

estado de ordenação do feldspato potássico que passa de simetria monoclínica para

triclínica. Esta transtormação ocorre em uma temperatura de 450"C (Martin 1982). As

lamelas pertít¡cas se orientam perpendicularmente ao eixo cristalográfico a, e sua

desmisturação inicia-se quando a temperatura alcança a curva do solvus do

haplogranito, isto é, abaixo de 650'C (Mart¡n 1982).

Dados experimentais de Swanson & Fenn (1992) para sistemas granfticos

ricos em flúor sinalizam um abaixamento da temperatura de cristalização de 25 a 50'C

em relação aos sistemas granít¡cos sem flúor estudados por Tuttle & Bowen (1958).

Como os sistemas geradores dos pegmatitos da porção ocidental da PPO

são ricos em flúor, deve-se então supor que, os dados relativos à temperatura de

cristalização que serão obt¡dos deverâo apresentar valores mais baixos, segundo os

exper¡mentos de Swanson & Fenn (1992). A adoção deste modelo confirma como

corretos os dados obtidos por Tolentino Jr. et al. (1988) e de Edim et al. (1988), em

Figura 8.2 - Relação enlre 
^ 

2 0 131 e a temperalura de cr¡stalização das amostras de albita da

Lavra da Generosa, modificado de Tolentino Jr. et al. (1988). Graf¡co original de Mackenz¡es (1957) in:

Sm¡th (1972).
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reflexões de albita de microclina pertítica, com intervalo de cristalização de 450 a 600 C

no pegmatito da Generosa, e de 200 a 500"C na Lavra da Ponte da Raiz.

8.4. ESTUDO pOR ESPECTROMETRIA DE ABSORçÃO NO INFRAVERMELHO

As vibrações de estiramento (stretching) que ocorrem entre 950 e 1200 cm-1

são as mais nítidas, e caracterizam tanto as ligações Si-O-Si como as Al-O-Si da

estrutura dos feldspatos. As vibrações de deformação (bending) destas mesmas

ligações ocorrem entre 400 e 550 cm-1. Os silicatos com arranjo tridimensional dos

tetraedros [SiOa¡++ apresentam bandas de absorção no infravermelho na região de 550

e 850 cm-1 que representam o estiramento simétrico T-O-T, onde T é um íon em

coordenação tetraédrica, geralmente Si ou Al (Farmer 1974). As Figuras 8.3 e 8.4

mostram espectros de feldspatos das lavras estudadas. Estes diagramas apresentam

as bandas de absorção características das estruturas dos feldspatos sódico e
potássico, sendo que a região localizada entre 700 e 800 cm-1 permite uma distinção

v¡sual bastante rápida entre a albita e a microclina. Os diagramas das Figuras 8.3 e 8.4

mostram ainda absorções em 3.400 e 1.630 cm-1 referentes respectivamente às

vibrações de estiramento e de deformação, da molécula de água. Em 2.340 cm-1

ocorre banda de absorção referente à molécula de gás carbônico, enquanto as

absorções em 2.880 cm-1 e 2.940 cm-1 que aparecem em quase todos os diagramas

de feldspatos das lavras estudas, são características de hidrocarboneto não saturado,

muito provavelmente, metano (Marciano 1985). A absorção que ocorre em 1395 cm-l
nos feldspatos das lavras do Ferreirinha e do Boi em Governador Valadares,

característica do boro em coordenação tetraédrica, substituindo o silício (Marciano

1985, Marciano & Correia Neves 1987), não foi observada nos diagramas dos

feldspatos da regiäo de tese. Os dados relacionados acima nos permitem afirmar que

as duas únicas espécies de feldspatos identificados nos corpos pegmatlticos

estudados são microclina e albita, concordantes com os dados obtidos por

difratometria de raios X. Os componentes fluidos caracterizados nestes feldspatos

foram água, dióxido de carbono e metano. Não ocorre substituição do sillcio pelo boro,

característica de corpos pegmatlticos desprovidos de turmalina, onde este elemento,

quando existente, penetra nas estruturas de outros minerais como feldspatos, micas,

quartzo, berilo e granada.

8.5. OUIMISMO DOS FELDSPATOS

Para um melhor entend¡mento dos processos evolutivos e genéticos que

atuaram nos corpos pegmatíticos que se localizam na borda centro ocidental da

Provlncia Pegmatítica Oriental em Minas Gerais, submeteu-se à análises qufmicas
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completas, 34 amostras de feldspatos, através de várias técnicas descritas no capítulo

4. A Tabela 8.1 apresenta os dados químicos obtidos para os feldspatos potássicos,

seguidos do cálculo de átomos por célula unitária, e acrescidas pela composição nas

moléculas Or-Ab-An.

8.5.1. Composição química da microcllna pertítica

As posições T da fórmula estrutural unitária podem ser ocupadas por Si4+,

Al3+ ocorrendo, entretanto, a possibilidade de serem encontrados nestes sltios o 83+ e

o P5+ .Nos feldspatos estudados os teores em boro são, de um modo geral, inferiores

ao limite de detecção do método analítico, o mesmo acontecendo com o fósforo, o
ferro e o titânio. Outros elementos que poderiam ser encontrados neste sítio são o
berílio, o germânio e o gálio (Martin 1982) que não foram avaliados neste trabalho.

Portanto as posições tetraédricas T nestes feldspatos são preenchidas com Si¿|.| e

Al3+. A posição M é aquela caracterizada pela presença dos cátions alcalinos ou

alcalinos terrosos. Os teores em potássio variaram desde 9,33 a 12,83o/o, ocorrendo

uma concentração de análises entre 10,01 e 11,00% (15 amostras), enquanto sete

feldspatos apresentaram teores na faixa entre 11,01 e 12,OO%. Apenas 4 amostras

mostraram teores maiores que 12,00%, semelhantes àquelas encontradas em
pegmat¡tos com minerais radioativos de Moçambique. Por analogia com os africanos, o
¡ntervalo de maior frequência na área deste trabalho seria o característ¡co dos
pegmatitos radioativos e dos potássicos (Lopes Nunes 1973). Uma única amostra

apresentou 9,33% em K que comparadas com as africanas também pertencem a
pegmatitos potássicos com berilo e columbita (Lopes Nunes 1973). O diagrama

ternário de Yoder et al. (1957) representado na Figura 8.5 é bastante similar aos

construídos com os dados de feldspatos dos pegmatitos de Moçambique (Lopes

Nunes 1973), e dos feldspatos de pegmatitos de Governador Valadares (Marciano

1985). Os valores encontrados para o sódio em feldspatos potássicos correspondem

às pertitas. As fases sódicas apresentam composição albítica, pois o percentual de

moléculas An alcança no máximo 3,63%.

8.5.1 .1 . Comportamento dos elementos traços

Os elementos que ocorrem em teores inferiores à O,1% (1000 ppm) são

considerados traços, sendo que na estrutura dos feldspatos, entre os mais habituais,

podem ser citados Rb, Cs, Li, Ba e Sr. O conteúdo dos elementos alcalinos e alcalinos

terrosos tem serv¡do para classificar os pegmatitos em diferentes tipos em uma região,

da forma utilizada por vários autores mas destacadamente por Varlamotf em seus

trabalhos sobre zoneografia dos pegmatitos da África (Varlamoff 1954a, 1954b, 1959,

1961, 1972). O intervalo de ocorrência destes elementos é também característico nos
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LAVRA PONTE DA BAIZ

No 4322FÀ 4326 FB 4333 FB 4336 FB 436t FBM 4376 FB 4348 FR 4370 FB

SiO¡ 64,9 64.9 65.0 65.2 65.3 6s.6 65.8 65.6

AlzO¡ 18,8 14.7 18.6 18.5 18.4 18,1 19.1 19.3

FeoOa <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0,10 <0.10 <0.10

FeO <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 <o.o5 <o,05

CaO o.07 <o_05 <o.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05

MoO <0.1 0 <o.10 <0.10 <0.10 <0.10 <o.'lo <0,05 <0.05

Na¡O 3.1 2.9 2.9 2.4 2.8 2.9 2.4 2.5

KzO 12.8 13,2 13,2 13.2 13.2 13.2 12.3 12.2

MnO <o.ol <o.o1 <0.01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01

TiOz <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <o.05 <o.o5 <o.05 <o-o5

PuOs <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <o.05 <o.05 <o.05

F 0.026 0,016 0.01s 0.016 0.019 0.01 1 0.019 0.011

S.Total 99.97 99.95 99,99 99.86 99.88 99.97 99.75 99.74

o=- F 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

S.Final 99,96 99,95 99.99 99.86 99.88 99.97 99.95 99.74

Fe tl <o.o5 <o.o5 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 0.02 0.02

Th <5 <5 <5 <5 13 <5 <10 <10

Rb 950 1 320 1220 900 2800 1 150 2020 2150
Ba 450 240 180 720 89 230 160 130

Hf <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8

Ta <5 <5 <5 <5 <5 <6 <10 <10

I <3 10 10 21 10 5 <5

Sr 210 120 't50 240 62 150 88 64

Nb <5 <5 <5 <5 <5 <5 <10 <10

Cs 13 19 30 11 140 5 39 27

Z¡ 18 15 16 l4 8 16 <5 <5

Li <5 <5 <5 <5 <5 <5 I <5

B <10 <10 <10 <f0 <10 <'10 12 <10

Pb 126 69 114 69 46 69

Si¿* 2.978 2.980 2.985 2,998 3,009 3,009 2.997 2.994

Al3+ 1 .017 1.O12 1.007 1.003 o.979 0,979 1.020 L031

Caz+ 0,003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0,002
Nal+ o_276 o.258 0,258 0,214 0,258 0.2s8 o.212 o.203
K1+ o.749 o.773 o.773 o.774 0,761 0,761 0.7s1 0.751
F 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.o02 0,003 0.019
Rbl+ 0,003 0,004 0,004 0.003 0.004 0.004 0-006 o.oo7
Baz+ o.o01 o.o00 0,000 0.oo1 0,000 0.000 0.000 0.o00
Cátions 5.028 5.031 s.030 4.996 5.O13 5,013 4.957 4.953
Caroa 15.996 15.998 15.998 15.998 15.998 1s.998 15,997 15.981

Or 82.00 83.40 83.40 85.80 83.91 83,40 84,92 84,32

Ab 17,61 16,30 16,30 13,89 15,79 16.30 14.75 15.35

An 0.39 o.30 0.30 o.31 0,31 0,30 0.33 0.33

Tabela 8.1 - Composição química de feldspatos potáss¡cos com os valores percentuais das
moléculas Or-Ab-An de amostras da lavra da Ponte da Raiz. O número de átomos por célula unitária foi
calculado na base de 16 átomos de oxigênio por célula unitár¡a.
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Tabela 8.1 - Composição química de feldspalos potássicos como os valores percentuais das

moléculas Or-Ab-An de amostras das lavras do Talho Aberto, Cheira Pau e Taboca. O númêro de átomos

por célula unitâria fo¡ calculado na base de 16 oxigênios por célula unitár¡a,
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Tabela 8.1 - Composigão qufmica de feldspatos potássicos com os valores percentua¡s das
moléculas Or-Ab-An de amostras das lavras do Morro Escuro, Amél¡o Rodrigues e V¡le Esperança. O
número de átomos por célula unitária foi calculado na base de 16 oxigônios.



quatro diterentes grupos genéticos propostos por Ginsburg et al. (1979). A

concentração em álcalis var¡a também em um mesmo corpo pegmatítico, sendo que o

comportamenlo dos elementos alcalinos é antagônico ao dos elementos alcalinos

terrosos. Os teores em Li, Rb e Cs aumentam da zona marginal em direção ao núcleo,

sendo que os valores mais elevados são encontrados nas unidades de subst¡tuição.

Os elementos Ba e Sr exibem conteúdos decrescentes nesta mesma direção (Heier &

Taylor 1959a, 1959b; Correia Neves 1962, 1981, 1990; Lopes Nunes 1973; Sá 1977;

Wegner 1983; Marciano 1985).

Figura 8.5 - Os feldspatos polássicos e os plagioclásios no s¡stema ternár¡o Ab-Or-An. Linha WZ -

composição do lfquido em equilfbrio com dois feldspatos. Linha PL - limite máximo de miscib¡lidade

lernár¡a dos fêldspatos natura¡s (modificado de Yoder et al. 1957).

A tabela 8.2. exibe os intervalos dos valores analíticos apresentados para os

elementos alcalinos e alcalinos terrosos em feldspatos potáss¡cos de algumas partes

do mundo, e outros de pegmatitos da PPO. A inclusão parcial dos dados produzidos

pelo trabalho de Lopes Nunes (1973), para pegmatitos da Província Pegmatítica do

Alto Ligonha, se deve ao fato de que foram escolh¡dos os grupos pegmatíticos que

apresentam maiores semelhanças mineralógicas e químicas com os estudados neste

trabalho.

CaO
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NaÐ
AB



PAíS

)ôdr lôãl

ldentificação dos pegmatitos

'Iæ¡mhinr rc

la Reo¡ão Sul

l/ênhrrinhâ

:lrâcil

teomatitos rad¡oalivos

Penmâl¡los à 
^ñ^7õnil^

t¡noa

tinoa - Aracuaí PZC

- Arecuâí

ìâlilé¡â Tim

Rb

lahinónnliq êcnaroca

180 a 3400

PS

Ârâ^'râí I l¡ rhí'

)7O 
^ 

22F.ñ

ìov. Valadares Ferreirinha

ì2O a 3730

Cs

ãov Valadares C)lho cle Gato

|510

:1 a 7O0

î^v Vâlâ.|ârâc Fâr¡â

)çRn â /rnn

a 4520

Li

îôr.rr|êl Mrrrlâ PS

Tabela 8.2 - Valores analít¡cos dos elemenlos alcal¡nos e alcalinos-terosos em ppm, em amostras de microclina oriundas de várias ocorrências da
PPO e do mundo. Os intervalos regist¡ados para cada elemento forem obtidos alravés dos trabalhos dos autores relacionados na última coluna à d¡reita.
PS = pegmatilo simples, PZS = pegmalito zonado simples e PZC = pegmalito zonado complexo.
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A tabela 8.3. mostra os mesmos elementos desta apresentada no parágrafo

anter¡or, com seus respectivos intervalos, para as amostras que ocorrem na borda
ocidental da PPO. A comparação dos dados aponta uma maior sim¡laridade qulmica

entre os pegmatitos estudados com aqueles do tipo radioativo, de Moçambique. Os
corpos das lavras do Feneirinha e do Boi, em Governador Valadares (Marciano 1985),

são aqueles que apresentam os valores mais baixos para os elementos alcalinos e
alcalinos terrosos em feldspatos, contudo são mais elevados quando comparados com
aqueles mostrados pelos corpos de ocorrência em Ferros. Os demais pegmatitos

estudados se enquadram dentro dos intervalos observados para as lavras do Olho de
Gato e do Faria. O bário e o estrôncio são muito mais abundantes nas lavras de Ferros

e Santa Maria de ltabira do que naquelas estudadas por Marciano em Governador
Valadares.

Tabela 8.3. Valores analfticos dos elementos alcalinos e alcalino-terrosos em ppm, em amosttas de
microclina provenientes dos pegmatitos estudados nesta tese.

Os elementos alcalinos e alcalinos terrosos mais raros ocupam as posições

M da estrutura dos feldspatos em substituição ao K, Na e Ca. As relações entre os
elementos maiores e os traços ocupantes do sítio M na estrutura dos feldspatos são
tomadas como indicadoras do fracionamento destes elementos nas diversas classes
pegmatíticas. A razão ]</Rb d¡minue devido ao enriquecimento tardio em Rb nas
diferentes formações geológicas (Goldschmidt 1958). A constância desta relação tem
sido constatada por numerosos pesquisadores em diferentes tipos de minerais e

rochas. Heier & Taylor (1 959 a ) relacionam os intervalos médios de 219 a 485 e 160 a
583 para rochas granft¡cas e gnáissicas, respectivamente. Cerny (1991a) exibe os
valores 229 e 159 para a razão l(Rb em granitos ricos em cálcio e leucogranitos
peraluminosos, respectivamente. Quanto menores forem os valores apresentados para

a ¡azão lVRb maior será o grau de diferenciação desta formação.
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A Tabela 8.4 exibe os dados relativos às diferentes razões utilizadas como

indicadoras do fracionamento magmát¡co além da l(Rb, para diversos pegmatitos com

ocorrências em diferentes partes do mundo e na PPO.

Tabela 8.4 - Dados relat¡vos às diferentes razões utilizadas como indicadoras do fracionamento

dos elementos alcalinos e alcal¡nos terrosos nas diversas classes de pegmatitos. PS = pegmatito

simples, PZS = pegmatito zonado simples e PZC = pegmatito zonado complexo.

Os dados mostrados pela Tabela 8.5. permitem afirmar que os corpos

pegmatíticos que ocorrem em Ferros são aqueles que sofreram menor diferenciação,

pois os valores encontrados estão muito próximos dos dados apresentados pelas

formações granito-gnáissicas. Os outros pegmatitos desta årea podem ser
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classif¡cados, em ordem crescente do grau de diferenciação, da seguinte forma: em

primeiro lugar Ponte da Raiz e Morro Escuro, em segundo Talho Aberto e finalmente

Generosa. Os intervalos para as razões l(Rb e llOs dos pegmat¡tos estudados

exibem um maior fracionamento nos elementos alcalinos e alcalinos terrosos quando

comparados com os do tipo radioativo da Provfncia Pegmatítica do Alto Ligonha.

Quando confrontados com os dados de outros pegmatitos da PPO com ocorrência em

Conselheiro Pena- Galiléia, Coronel Murta e Governador Valadares, os pegmat¡tos da

área de tese caracterizam-se como os menos diferenciados.

Tabela 8.5 - Dados relativos às dilerentes razões utilizadas como indicadoras do fracionamento
dos elementos alcalinos e alcalinos lerrosos, calculadas a parlir de análises dos feldspatos potássicos

provenientes dos pegmatitos da área desta tese

Com o objetivo de comparar o quimismo dos feldspatos de vários corpos da
porção ocidental da PPO entre si, e ainda com dados obtidos por Wegner (1983), para

os feldspatos da Lavra da Generosa, no intuito de classificá-los, foram construídos
gráficos relacionando o teor em SiOz com os elementos traços incluindo também os

denominados incompatíveis.

A Figura 8.6., gráfico Rb/SiOz salienta a posição dos pontos referentes às

amostras de feldspato das lavras localizadas no mun¡cípio de Ferros, que se colocam

fora do campo referente aos pegmatitos radioativos de Moçambique. Os dados obtidos

por Wegner são compatíveis com estes das análises deste trabalho.

Não há discordância entre os dados relativos ao bár¡o obtidos por Marciano

e aqueles publicados por Wegner (Figura 8.7). Os corpos do Talho Aberto e da

Generosa têm seus pontos plotados fora do campo dos pegmatitos radioativos, na

porção inferior do gráfico, enquanto os referentes ao Pegmatito Ponte da Raiz, 50%

deles também se localizam na mesma porção fora da delimitação. Contudo todos os

dados estão periféricos a esta área citada. A representação das análises das amostras
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do Município de Ferros situa-se dentro deste contorno, dispondo-se de forma bastante

dispersa.

Rb 3000

(p pm) cEN - Gonoros¿
FE - Ferros
PE - Ponte dÀ R¡(z
lvfE - Morro Escuro
1A - Tàlho,{berto

\ (Lopes Nunes f973)
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Figura 8.6.. Relaçâo Rb/5i02 nos feldspatos, Retângulo claro representa
amostra da Generosa, reiângulo negro- Ponte da Ralz, aster(sco- Morro
Escuro, triângulo, losango e X-lavras de ferros, * Talho Aberto.
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îigura 8.7. Relaçåo BalSi02 em feldspatos. Retångulo claro representa
amostras da Generosa, retângulo negro- Ponte da Ralz, asterísco- Morro
Escuro, triångulo, losango e X- lavras de Ferros, + Talho Abcrto.
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A relação Sr/SiO2 exibida pelo gráfico da Figura 8.8 indica os feldspatos
procedentes dos municípios de Ferros e Santa Maria de ltabira como aqueles

enriquecidos em Sr quando comparados com os outros. As lavras destes dois

municípios apresentam teores mais glevados do que os valores obtidos para as lavras

de Guilherme V, Boa Esperança e Gurué ,do tipo radioativo estudados por Lopes

Nunes.

Sr 300
(ppn)

200

figura 8.8. Relação Sr/Si02 em felds patos. Retångulo claro representa
amostras da Generosa, retångulos nêgros- Ponte da Ralz, asterísco- Morro
Escuro, triångulo, losango e X- lavras de ferros, * Talho Aberto.

Dentre as variedades de cor encontradas nas lavras estudas, é notável a
ocorrência da variedade amazon¡ta, com diversidade de tons da cor verde. A coloração
verde azulada dos feldspatos potássicos têm sido alvo de especulações por vár¡os
pesquisadores quanto à origem da cor (Foord 1986), após ter analisado 110 amostras

de amazonita de d¡ferentes procedências, indicou 150 ppm como o valor mínimo

encontrado para o chumbo, e 2000 ppm como sendo o valor máximo para este

elemento. Lopes Nunes (1973) analisando amazonitas do Pegmatito de Santos

detectou 1500 ppm de chumbo em uma amostra de cor verde, e 450 ppm na de

coloração azul, porém valores como 250 ppm foram determinados em feldspatos
potássicos de coloração rósea. Estudos específicos realizados por Hofmeister,

util¡zando vários métodos analíticos, indicam que a ¡ncorporação de grandes

quantidades de chumbo força a conversão da estrutura triclínica para monoclínica, e

mostram também que na formação do centro de cor há uma participação na razão 1:1

entre a concentração molar de água estrutural e o conteúdo em chumbo (Hofmeister &

<%)
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Rossman 1981 ; Hofmeister 1985). O aquecimento de amazonitas em temperatura

cerca de 300 a 400 "C (Foord & Martin 1979) provoca a perda da cor. Estas podem ser

restauradas através da exposição das amostras à radiação X, ou mesmo outros tipos

de radiação, entretanto a coloração nem sempre tem a mesma intensidade da inicial.

Segundo Hofmeiter & Rossman (1981, 1985) a radiação natural T produzida pelo

decaimento do 40K dentro da estrutura do feldspato pode causar a conexão entre a

água e o chumbo, promovendo assim um mecanismo gerador da cor verde da

variedade amazonila. O OH'produzido pela radiação induz a dissociação da água que

atua como agente oxidante, promovendo a seguinte transtormação' Pbz++Pb3+. O

hidrogênio nascente liberado pela dissociação da água, simultaneamente forma um

centro de cor libertando um elétron do oxigênio, que por sua vez se combina formando

novamente a ågua. Como o OH" não é móvel, nem todo o chumbo existente na

estrutura da amazonita pode ser oxidado. A subst¡tu¡ção do chumbo e da água na

estrutura se faz no sítio M, logo somente uma pequena parte do chumbo é
denominada "ativa", pois é necessário que estes dois constituintes ocupem posições

vizinhas.

O gráfico da Figura 8.9 apresenta a relação Pb/SiOz nos feldspatos

estudados. As lavras da Generosa, Ponte da Raiz e Talho Aberto que tiveram

amazon¡tas analisadas, exibem um maior conteúdo em Pb, porém os valores não

alcançam 200 ppm. Não puderam ser registrados neste gráfico os dados referentes ao

Pegmat¡to da Generosa obtidos por Wegner (1983), pois os valores estão no intervalo

entre 284 e 600 ppm. Os dados obtidos pelo presente trabalho se mostram dispersos,

alguns recaem nos limites dos campos de ocorrência dos pegmatitos potássicos, com

poucos valores dentro do campo dos pegmatitos radioativos, segundo classificação de

Lopes Nunes.

As figuras 8.10 e 8.11 representam, respect¡vamente, as razões ZrlSiQ2e
Y/SiOe nos feldspatos . Através da análise dos gráficos nota-se que as amostras da

Lavra da Generosa são aquelas que apresentam maior conteúdo nestes elementos.

Em relação ao Y, percebe-se uma posição intermediária ocupada pelos feldspatos da

Lavra do Talho Abe¡1o. As faixas colocadas à direita destes gráficos representam os

¡ntervalos de ocorrência do Zr e do Y nos granitóides encaixantes dos pegmatitos da

região focalizada pela tese. Para o GNAISSE Bicas não se pode estabelecer qualquer

correlação devido ao fato de se ter apenas uma análise. Os Granitos Borrachudos

exibem os mais elevados teores tanto em Zr como em Y, o que está refletido na

composição dos feldspatos do Pegmatito da Generosa, encaixado nele. O conteúdo

em Zr e Y nos demais pegmatitos encaixados nos Gnaisses Guanhães, é muito
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reduzido, porém os dados são compatíveis com

rocha geradora deles.

os valores obtidos para a provável

<%)

ÏL

Pb
(pp*)

200

âx cP

CEN - Genèros¡
JO - Sr. Josias
T¡10 - T¿bocà
qP ' Choir¡ Pår¡
PR - Ponte da R¡lt
ME - Morro Escuro
TA - T¡lho Abèfto

--->c¡mpo de grupo de

Fetmatrtos esludå -

dos por Loper Nunes
(197 3J

àlbitès
0_. 

SiOz
Figura 8.9. Relação PE,/5i02 em feldspatos. Retångulo claro representa
amostras da Generosa, retångulo negro- Ponte da Ralz, asterfsco-Morro
Escuro, triångulo, losango e X- lavras de Ferros, + Talho Aberto. LPeg'
matito Boa Esperança e Guilherme V (radioativos), 2.lgaro e Namalalo

Zr 3oo
(ppm)

100

0 \rrL63 64 65 66 67 68 Ë9
Figura 8,10, Relaçäo Zrl5i02 em feldspatos. Retångulo claro represente
amostras da Generosa, retångulo negro- Ponte da Raí2, asterisco-Mo¡ro
Escuro, triångulo,losango e X- lavras de Ferros, + Talho Aberto,As fai'
xas à direita representam ocorrència de Zr nos granitóides.

GEN - Conoros¿
PR - Ponte d¡ R¡Iz
T.{ - Talho Aberto

B - Cráissê Bicàs
c C - cnársse Guanhåes
CB - Cr¿nito Borràchudor

¡lbitås
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PR - Ponte dà RÀiz
ME - Morro Escuro
TA ' T¡lho Abarto

B , cnáissè Bicås
cc-cnáisse cì.¡ànhäeg
CB -GrÀnrto Eor.àchudos

í'filo?,

Figt ra 8.I l.Relaçåo Y/9O2 cm feldspatos. Rctårigulo clsrþ frprpscnta amos-
tras da Generþsar rctângulo negro- Fontc da Rafz, astcrlsco- Ivior!þ EscurÞ,
triångulo? losango e X- lawas dc Fcrros, * Talho .C.berto. As faixas à dirçita
r€prËsentåm ocorr€ncia de Y nos granitóidcs.

A figura 8.12 chama a atenção para o fracionamento do F nos pegmatitos

estudados. A diferença composic¡onal relativa ao conteúdo em flúor das amostras de
feldspato da Ponte da Raiz comparadas com a do Morro Escuro, pode ser indicativa de
que ambos corpos formam um único pegmatito, onde na porção mais elevada se
concentram os elementos mais leves, como por exemplo o F, enquanto as amostras
coletadas nas partes ma¡s inferiores do corpo, são empobrecidas neste elemento,

CEN - Grrcroaà
PR - Ponte då Ràit
ME - Moffo Escr¡rorÂõo 
TAB - T¡boc¿
TA - Tàlho Äbcrto

MEO

/il
/"{,

//a
qþ

(%)

figura 8.l2.Relação î/StO2 cm fclds patos. Retångulo claro reprcscnta
amostra da Gçnerosa, retângulo ncgro- Pontc da Rafz, astcrfsco-Morro
Escuro, triångulo, losango e X- lavras de Ferros, + Talho Aberto.



8.5.1.2. Comportamento dos elementos tenas raras (ETR)

Foram selecionadas oito amostras de microclina pertítica para serem

analisadas quanto a presença dos ETR. As referidas amostras são procedentes de

cinco lavras, sendo duas dos pegmatitos da Generosa, Ponte da Raiz e Talho Aberto,
e uma dos corpos do Morro Escuro e Taboca (Tabela 8.6) Nesta tabela foram incluídas
as principais razões utilizadas na análise do conteúdo destes elementos,

TABELA 8.6 - Composição dos feldspatos potássicos nos elementos terras raras. Amostras das
lavras Ponte da Raiz, Generosa, Morro Escuro, Talho Aberto e Taboca.

Segundo Möller (1988), nos sistemas graníticos os ETR säo
preferenc¡almente alojados em minerais acessórios, a seguir na estrutura das micas e
em muito menor quantidade nos feldspatos. Nas fusões silicatadas, altamente
polimerizadas, o cátion Eu2+ é a forma mais estável, princ¡palmente na presença dos

Amostra 4370fb 4348tu 4590f ¿1490f 5061fk 492OÀm 4874ãm 5107am

La 0.668 0.503 1.386 3.475 3.816 3.928 1.423 'I 883

Ce 2 550 3 non 3.168 A 110 4.453 7.899 3.390 4.090

Nd 0.504 0.593 o.662 I _scg I .094 2 18-1 0,916 1 .433

Sm 0.136 0.083 0.167 o.479 0.191 0.649 0_351 o 263

EU o.045 o o48 o o6s o 062 0.338 0.049 0.152 0.26s

Gd 0.116 0.100 0.150 o.434 0.160 o.70'4 o.381 o lß1

Dv o.099 o o6s 0,244 0.961 0.127 1.280 0.654 o.140

Ho o.o27 o.018 0_oss o.217 o.028 o 206 o1 0.028

Er o 112 o o75 o.217 0.710 0.094 0.897 0.4ft1 o_oao

Yb 0.148 0.137 o.427 I.383 o 1o,2 o 901 0.435 0.067

LU o o33 0,031 0.061 0.166 0.030 0.1 19 0_059 o.ot7

(La/Lu)CN 1 1.49 2.10 I .69 2.36 2 '17 132n 3.426 2.50

Eu/Sm o 33't o 580 0.390 0.129 1.770 0.076 o.433 1.OlO

Sm/Nd 0.270 0.140 o.2s2 0.300 o 175 o 29,4 0,383 0.184

X,Ern-rornl 4,M7 4.653 6.606 15.605 10.433 18.993 8_333 8.447

tETR-L 3,867 4,179 5,383 11 .672 9.554 14.657 6.080 7.669

XerR-p 0.526 0,426 1,158 3,871 0,541 4.2A7 2.101 o.5t3

tETR-utFrR-P 7.35 s.8l 4.65 3,02 17,66 3,42 2.89 14.97



ânions flúor, fosfato e carbonato. O silicato complexo de európio bivalente assume
estrutura anelar que devido à semelhança com a estrutura dos feldspatos pode ser
considerada uma sub-unidade dela. Os padrões apresentados para a distribuição dos
ETR em minerais de pegmatitos se caracterizam pela presença da anomalia negativa
de Eu, enriquecimento nos elementos terras raras leves (ETRL) em relação aos
elementos terras raras pesados (ETRP) ou (La / Lu)çp1. Henderson (1984) verificou
que os padrões de distribuição dos ETR de fusões anatét¡cas são dificilmente
distinguidas das rochas geradoras se a fusão excedeu 10%. Os leucossomas de

migmatitos não apresentam anomalia negativa para o Eu, não sendo raro, padrão sem

anomalia ou com anomalia posit¡va (Möller f 988). Por outro lado os feldspatos
cristalizados a partir de fusão parcial, dependendo de quão pequena foi esta fração
fundida, podem mostrar anomalias positivas de Eu. No Pegmatito de Tin Mountain,

amostras de feldspato da zona mural e do início da zona intermédia apresentaram
padrão de distribuição dos ETR com anomalia positiva para Eu (Walker et al. 1986).
Estes autores interpretaram essa mudança no comportamento da anomalia do Eu

como ¡ndicat¡va da mudança na estrutura da fusão (Möller & Muecke 1984), ou na
fugacidade do oxigênio (Drake & Weill 1975).

A figura 8.13 mostra os padrões de distribuição dos ETR nos feldspatos
estudados. Das três amostras da região de Santa Maria de ltabira duas são
provenientes da Lavra Ponte da Raiz (43481r e 4370fb) e uma da Lavra do Morro
Escuro (5061Fk). O valor para Ess tem como intervalo inleriot 4,447 e na

extremidade superior 18,993, bastante reduzido se comparado com os valores das
rochas encaixantes. A representação das curvas para os ETR nestes teldspatos exibe
uma amostra com anomalia negativa, outra com anomâlia positiva e a última sem
qualquer anomalia. A exposição dessas curvas para as microclinas pertlticas das
lavras do Talho Aberto e da Generosa apresentam comportamento ora positivo, ora
negativo para a anomalia do Eu. A maior parte das amostras provém da zona
¡ntermédia, uma da zona mural e ainda uma procedente de unidade de substituição.

Os dados tais como se apresentam só permitem afirmar que estes corpos são
anatéticos, outras interpretações serão dadas no capítulo referente à geoquímica.

8.5.2. Composição química da alb¡ta

A Tabela 8.7 exibe os resultados analfticos das seis amostras de albita

submetidas a análises químicas, procedentes das lavras da Generosa, Ponte da Raiz e

Talho Aberto. O número reduzido de análises é devido a menor proporção na

ocorrência deste mineral nos pegmat¡tos, e ainda ao intenso processo de alteração a



que foram submetidos, transformando-se em caulim. As amostras de feldspato sódico
apresentam composição albítica, com teores em percentagem de An inferiores a 57"
(Figura 8.5.). Os valores encontrados para os elementos traços analisados mostram

similaridade de comportamento com os feldspatos potássicos, segundo descrição
detalhada nos parágratos anteriores e demonstradas pela sequência de figuras, nas
quais cinco das amostras ocupam sistematicamente o lado direito dos gráficos devido
ao maior teor em SiO2. A amostra de albita do Pegmatito do Talho Aberto tem menor
conteúdo em sflica, apenas 63,5%, localizando-se portanto na e)dremidade oposta.

llor¡n : S[

4348fr-PB {370fb-PR ¡ {'190f-Gen ¡ 4590f-Gen ' '1874Êm-Tâ - {9Z0An-TÊ
100

10

La Ce Nd Sm Eu Cd Dy Ho Er Yþ Lu

Figura L I3. Padrões de distribuição dos ETR nos feldspatos po-
tássicos das lavras Ponte da Rafz(circulo amarelo), Morro Escu-
ro (circulo vermelho), Generosa (quadrado), Talho Aberto (triån-
gulo), T¿boca (asterlsco).
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LAVRA GENEROSA PONTE DA RAIZ TALHO ABENIO

st02
Al2O3
Fe203
FeO

CaO

Mso
Na20

K2O
MnO

Ti02
Pzos
F

PF

S. Total

o. F

S. Fhâl
Fe tt
Th
Rb

Ba

Hf

fa

Sr

Nb

Cs

Zt
L¡

B

4473 g MU A
68,0 68,7

21,0 0,3
<0,10 <0,10

<0,05 <0,05

0,10 0,40

<o,lo <0,10

s,4 9,7
0,14 0,31

<0,01 <0,01

<0,10 <0,10

<0,05 <0,05

0,05s 0,10

1,13 0,41

99,88 99,92
0,02 0,(x
99,86 99,86

0,05 0,04
<10 <10

11 6
20 25

<8 <8

<10 <'10

15 19

28 39
<'t0 15

<5 <5
'r 90 330

nd nd

<10 <10
nd nd

67,7

19,7

<0,10

<0,05

0,21

<0,10

11,9

0,'t 5
0,15

100.05

0,0r

99,97
<0,05

<5

17

18

<8

<5

<3

99

<5

<5

23
<5

<10
6C

4357 FB 4368 FBC 5188 FAB

<0,05 <0,05 <0,05

<0,05 <0,05 <0.05

0,022 0,018 0,27

68,4 67,9

18,8 19,6
.<0,10 <o,'to
<0,05 <0,05

0,20 0,26
<0,10 <0,t0
lf ,6 11,7

0,80 0,23

<0,01 <0,01

99,92 99,97

0,0f <0,01

99,91 99,92

<0,05 <0,05

5<5
76 '15

<8 <8

<5 <5

<5 <3

78 70

<5 <5

<5 <5

20 18

<5 <5

<10 <10

9t 34

4917 AB

63,5

23,4

<0,10

<0,05

0,09

<0,10

9,2
o,'17

<0,01

<0,05

<0,05

o,023

100,01

0,01

100,00

<0,05

67
21

29

<8

<5
't'l

35

<5

<5

13

<5

<10

si4+
Al3+

ca2+
Nal+
K1+

F

Rb1+

8ia2+

Cátions

Carga

Or
Ab

2,982 2,998 3,006 2.981 2,974
1,085 1,044 0,974 1,014 1,020

0,005 0,0f9 0,009 0,012 0,010
0.799 0,A21 0,989 0,996 1,014

0,008 0,017 0,045 0,013 0,008

0,008 0,014 0,003 0,002 0,004

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4,979 4,899 5,023 5,016 5,027

15,992 15,986 15,997 15,998 15,996

1,68 3,37 7,14 2,10 1,43

97,U 93,01 91,97 95,92 96,92
0.98 3.63 145 2.10 1 6s

2,862
1,243

0,004

0,804
0,0t0
0,003
0,000
0,000
4,923
15,997

2,00

97,15

TABELA 8.7 - Composição química das amostras de albita com os valores percenluais das moléculas
Or-Ab-An. Exemplares procedentes das lavras da Generosa, Ponte da Raiz e Talho Aberto. O número de
álomos por célula unitária foi cálculado na base de 16 átomos de oxigênio por célula unitária. nd = não
determinado.



8.6. CONCLUSõES

0s pegmatitos da porção ocidental da PPO são distinguidos pelos seguintes

atr¡butos físicos, químicos e ambientais, apresentados por seus feldspatos:

. Macroscopicamente foram, identificados duas espécies de feldspato:

potássico, com coloração bege, branca, rosada e verde (variedade

amazonita), geralmente pertitizado e a albita de coloração branca ou incolor

(variedade cleavelandita). Há predomínio quant¡tativo do feldspato potássico

sobre o sódico

. Microclina com pert¡tas do tipo venular e s¡stema de dupla geminação,

albita - periclina, foram observadas ao microscópio.

o Dados da difratometr¡a de raios X indicam L=O,72 a 1,0 (Goldsmith &

Laves 1954). O intervalo para a temperatura de cristalização das albitas na

Lavra da Generosa é de 450"C a 600"C (Tolentino Jr. et al. 1988) e de 200'
C a 500'C no Pegmat¡to da Ponte da Raiz, valores obtidos através do
gráfico de Mackenzie (1957).

o Análises por espectrometria de absorção no infravermelho identificaram

os segu¡ntes fluidos nos feldspatos: água, gás carbônico e metano.

. A part¡r das análises químicas dos elementos maiores pode-se afirmar
que: os feldspatos da ârea de tese apresentam somente sillcio e alumínio
nas posições tetraédricas, pois os teores em boro, fósforo, ferro férrico e
titânio são encontrados abaixo dos limites de detecção para a metodologia

empregada. Nas posições M pode-se encontrar o potåssio e o sódio,

raramente o cálcio, pois na maioria das análises se acha abaixo do nlvel de

detecção, bem como o magnésio.

A percentagem em potássio enquadra estes feldspatos como pertencentes à
pegmatitos radioativos, muito raramente potássicos, segundo classificação

de Lopes Nunes (1973).

. Dos elementos traços dosados o Ta, Hf, Nb, Li e B foram encontrados

abaixo do nível de detecção para os métodos empregados. Os feldspatos

analisados se mostram com baixo conteúdo em elementos alcalinos,

apresentando razão K /Rb com valores muito próximos daqueles exibidos
pelos granitóides. A classificação em ordem crescente do grau de

diferenciação dos corpos estudados é a seguinte: lavras de Fenos, de Santa

Maria de ltabira, de Rio Piracicaba e finalmente de Sabinópolis.



. O comportamento dos elementos Rb, Cs, Ba, Sr, Pb, e F em relação ao

teor de SiOz se mostrou muito semelhante ao exibido pelos mesmos

elementos dos pegmatitos radioativos de Lopes Nunes (1973).

. A presença e quantidade de Zr e Y nos feldspatos está d¡retamente

relacionada com a presença destes elementos nas rochas encaixantes

destes pegmatitos, destacando a Lavra da Generosa como aquela que

engloba maiores conteúdos destes elementos.

. Quanto aos ETR, há uma vigorosa redução no IErn dos pegmatitos em

relação às rochas encaixantes. Os feldspatos são enriquecidos em ETRL ,

apresentam anomal¡a de Eu ora negativa, ora positiva e algumas vezes

ausente. Há um maior fracionamento dos ETRL em relação aos pesados. O

padrão referido acima para a presença incomum de anomalia positiva para o

Eu é característica de pegmatitos e granitos anatéticos.



9. MICAS

Entre os minera¡s essenciais dos corpos pegmatíticos destacam-se as micas

como o terceiro grupo em termos de abundância, seguindo o grupo da sllica e dos

feldspatos. Este último grupo mineral foi focalizado no oitavo capftulo, quando

constatou-se que, em um grande número de corpos, tanto a microclina como a albita

encontram-Se parcial ou totalmente alteradas. Entretanto, como as micas também se

fazem presentes em todas as etapas da evolução dos corpos pegmatfticos' em

diversas espécies, exibindo feições características quanto à composição química,

propriedades tipomórficas e associações minerais, elas se prestam de forma excelente

na avaliação destas rochas. As espécies individuais são características de diferentes

estágios da evolução dos pegmatitos, e sua cristalização, equilíbrio e reações com

outros minerais fornecem subsídios para o entendimento das condições f ísico-

químicas reinantes durante o processo de gênese destes corpos. Os elementos traços

em micas são ut¡lizados como indicadores do potencial econômico dos pegmatitos

parentais, podendo também serem empregados na avaliação de unidades individuais

internas destes corpos. O quimismo deste grupo mineral é empregado no

enquadramento dos corpos pegmatíticos nas quatro classes propostas por Rudenko et

al. (1975) e Ginsburg et al. (1979), classificação esta poster¡ormente modificada no

trabalho de CernlÍ (1982a). Nos corpos estudados se fazem presentes somente a

b¡otita, único m¡neral máfico s¡licatado, e a muscovita.

9.1. ESTRUTURA DAS MICAS

O conhecimento cristaloquímico dos filossilicatos, bem como de suas

unidades estruturais, das condições físico-químicas que interferem nas modificações

desta estrutura, é f undamentalmente necessário para o entendimento e julgamento dos

dados com o ob¡etivo da utilização deles na classificação dos corpos pegmatíticos, e

na aval¡ação da potencialidade econômica da área.

As unidades que participam da estrutura cristalina das micas estão

representadas na Figura 9.1 . O coniunto de camadas designado pela relação 2:1 é

constituído por duas folhas TzOs, na qual as posições T são ocupadas por átomos com

coordenação tetraédrica, que podem ser o Si4*, Al3*, B3*, Fe3*e Ti4*, que envolvem

uma folha octaédrica intercalada entre elas. A folha octaédrica é a determinante do

grupo ao qual a mica pertence. Dioctaédrico, quando o alumínio é o elemento em



coordenação octaédrica com as hidroxilas (folha de gibbsita), ou trioctraédrico se for o

magnésio a desempenhar esta função (folha de brucita). Este coniunto de camadas é

ligado a um outro semelhante a ele através de cátions interfoliares que apresentam

coordenação doze. A simetr¡a principal é monoclínica, gerada pelo emp¡lhamento

destas unidades segundo um ângulo P É 90". O trabalho de Foster (1960) apresenta as

substituições que ocorrem nas outras unidades estruturais das micas, além daquelas

citadas para a folha tetraédrica.

ÞlEnor H.rágono! llgadoa prlo! áplc.!
dos lalfaadÌog

E¡o¡lonamlnto da oamada

Cállon
lñlaæ¡mãde

K* cáÍon
lnlarcrmrda

(. )

Figura 9.1 - Aspectos da estrutura cristalina das micas com seus seis politipos

superpostos à sua estrutura planar.

A fórmula geral das micas pode ser escrita como:

X2Y4-6TsO2oW4

onde x = K* Na*, ca2', Ba2" Rb+, cs+ e H20.
y = dioctaédricas - Al3*, T¡4*, Fe2*, Mg2*, Mn2*, L¡*, cr3t e v3t.

trioctaédricas - Mg2*, Al3*, Fe3*, Fe2*, Mn2* e Li*.

T = s¡4*, Al3*, Fe3*.

W = OH', F-.

K*

Empllham.nto
da
lrloa

Ø

(b)



As substituições iônicas ocasionam deformações que podem modificar a

estrutura, tanto no que se refere à dimensão quanto à espessura, sendo necessårios

movimentos de rotação da camada tetraédrica e/ou achatamento da camada

octaédrica para acomodar estas variações (McCauley & Newnham 1971 ; Appelo 1978;

Hawthorne & Cernf 1982). Revisões sobre a estrutura e cristaloquímica de micas são

encontradas nos trabalhos de Hawthorne & Cern¡i (1982) e Bailey (19844 e b).

As formas geradas pelas variações no empilhamento das unidades

estruturais sucessivas de um cristal de mica São denominadas politipos' que segundo

Smith & Yoder (1956) podem ser no máximo em número de seis. O símbolo do politipo

indica o número de camadas e a simetria da estrutura. Na Figura 9.1 estão

representados os se¡s politipos, superpostos à estrutura planar das micas. A

identificação destes politipos pode ser rcalizada através da difração de raios X em um

cristal único, ou pelo método do pó. Esta última metodologia não faz distinção entre os

politipos 1M e 3T que têm maior ocorrência nas micas do grupo trioctaédrico. A forma

politípica de maior f requência na muscovita é a ZMt, enquanto na biotita é o 1 M' Yoder

& Eugster (1955) relacionaram as principais reflexões, características dos diversos

politipos, obt¡das pelo método do pó, e Lopes Nunes (1973) s¡stematizou-as no intuito

de facilitar a identificação destes politipos. A Tabela 9.1 exibe as principais

características que devem ser notadas na análise dos difratogramas dos diferentes

politipos, bem como em suas mais comuns associações.

Politipo Reflexões ( ')
lhktì

¿fvrt
(023)

r,59_

lll4)
3,¿V
(r r4) (025)

IM J,OO

fllZ)
J,Uð
(r l2)

2Mz

I M+2M2 2,90 e 2,89
(r rã) 

" 
(t ts)

¿,óo
(l ls)

I M+2M1 3,13
(023)

2,90 E 2,89
(11 3) e (rl5) (025)

Tabela 9.1 - Valores de ç! em . para os principais planos (hkl), caracterlsticos de cada um dos

polit¡pos mais comuns. Na identificação o quadro claro indica reflexão que deve estar presentê no

diagrama; quadro escuro para aquelas que devem estar ausenles e quadro de coloraçäo cinza para

aquelas pouco nftidas.

A observação dos dados contidos nesta tabela permite concluir que o

politipo 2M2 não possu¡ reflexões características, que possam identificá'lo. A distinção



entre ele e o pol¡tipo 2Mr está baseada na ausência de duas das reflexões que

caracter¡zam este último politipo (Munoz 1968)'

Além dos politipos relacionados na tabela abaixo há aqueles que mostram

uma desorganização no empilhamento, e que são denominados 1Md. O interesse em

estudar os politipos de mica reside na possibilidade de se estabelecer comparações

entre as diversas amostras e às prováveis condições de temperatura, pressão e

composição química delas, ou mesmo do pegmatito.

9.2. ASPECTOS MORFOLÓGICOS

A faixa coberta pelos pegmatitos estudados neste trabalho é conhecida

desde a década de quarenta como região caracterizada pela ocorrência de ber¡lo na

variedade água marinha e também como produtora de minerais industriais, dentre eles

as micas (Pecora et al. 1949). Os mapas metalogenéticos e de recursos minerais das

folhas lpatinga e Guanhães nas listagens de oconências, fazem referências às micas e

outros bens minerais como feldspatos e caulim (Drumond 1985, V¡eira 1985).

As espécies de micas desta região são representadas pela biotita e pela

muscovita. Esta última, a mais abundante, com ocorrência generalizada nos

pegmatitos da área, sendo encontrada em todas as zonas dos pegmatitos,

pr¡ncipalmente nas porções mais altas, enquanto a biotita se restringe à zona marginal

e muito raramente aparece na zona mural. Na lavra do Silivano os exemplares de 4 a

6cm apresentam-se como livros, com forma euédrica enquanto os cristais maiores são

subédricos. Na Lavra da Generosa os cristais mais desenvolvidos alcançam as

dimensões de 6o-8ocm X 3o-40cm de área, com forma subédrica de prisma curto. O

volume de muscovita desta lavra é muito grande, entretanto o hábito mais comum, das

maiores placas, é aquele denominado "rabo de peixe" que possui menor valor

comercial. Neste mesmo pegmatito há ocorrência de muscovita com hábito lamelar de

folhas contínuas nos cristais euédricos a subédricos, de dimensöes intermediárias e

menores. O hábito maciço, é mais raro, ocorrendo em exemplares totalmente

anédricos associados aos corpos de substitu¡ção. Os cristais de muscov¡ta, em geral

apresentam-se com dimensões que vão de 5cm X 3cm a 20cm X 14cm (Fotografia

9.1). A biotita mostra-se na maioria das vezes com forma subédrica a anédrica, em

cristais alterados, em intercrescimento com muscovita ou ainda associada à muscovita

e caulinita. O estado de alteração da biot¡ta foi o responsável pela escolha da

muscovita como material a ser datado, como explicado no Capftulo 7.



FOTOGRAFIA 9.1 - Cristal de muscovita da Lavra da Generosa apresentando o

hábito denominado "rabo de peixe", característico dos cristais desta mina.

9.3. ESTUDOS POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS X

As análises por difração de raios X foram utilizadas, inicialmente na

identificação das formas politípicas, relacionando-as às suas zonas de ocorrência. Para

alcançar os objetivos propostos foram analisadas 36 amostras procedentes da Lavra

da Ponte da Raiz, 24 da Lavra do Talho Abefto, 15 da Lavra da Generosa, T da Lavra

do Pé da Serra, e 1 ou 2 amostras de cada um dos demais corpos cadastrados. O

politipo de maior frequência encontrado nas amostras de muscovita foi o 2M1. A

caracterização politípica da biotita só é conseguida através da análise de cristal único.

Os espectros obtidos neste trabalho foram processados pelo método do pó, logo a

distinção entre os politipos 1M e 3T será alcançada através da análise de

espectrografia de absorção no infravermelho (Lopes Nunes 1973, Marciano 1985).

Duas amostras procedentes dos corpos de substituição do Pegmatito da Ponte da Raiz

apresentaram reflexões do politipo 2M1 associadas ao politipo 1M. O diagrama de

outra amostra, retirada da Zona lntermédia, deste mesmo pegmatito, mostrou esta

mesma associação. Amostras de biotita exibiram a associaçäo entre os politipos 1M e

2M1. Poucas foram as análises que apresentaram configuração politípica 1Md, tanto

entre as amostras de muscovita como de biotita.



A associação politípica 2M1+1M em muscovitas fo¡ encontrada em amostras

dos corpos de substituição dos pegmatitos de Governador Valadares (Marciano 1985).

Os resultados analíticos apresentados por Lopes Nunes (1973) para as amostras dos

pegmatitos radioativos e potássicos indicam somente a presença do politipo 2M1.

Segundo Yoder & Eugster (1955) esta forma é mais estável, do que as demais, em

temperaturas elevadas. O limite superior de estabilidade da muscovita sintética é
representado pela curva onde a temperatura de 625"C é alcançada sob uma pressão

de água de 5.000 bares,665"C quando a pressão é de 15.000 bares e finalmente de

715"C à pressäo de 30.000 bares. Pode-se sugerir como prováveis causas da

associação 2Mr+1M, à variação na composição química, provocada pelo processo de

metassomatismo desenvolvido entre as zonas primárias já cristalizadas e as unidades

de substituição, quando há possibilidade de serem introduzidos na estrutura da

muscovita, elementos químicos com raios iônicos diferentes dos usuais como

substitutos ou ocupantes de sltios vazios (Foster 1960, Giese Jr. 1984), e/ou um maior

conteúdo em elementos incompatíveis como os ETR, e/ou ainda um maior conteúdo

de elementos da fase fluida. Um outro fator que não deve ser negligenciado é a
variação da temperatura e da viscosidade do sistema pegmatltico residual. As

amostras de b¡otita, quando observadas sob a lupa, apresentaram pequenos cr¡stais

de muscovita, o que explícita a associação encontrada. Os dados referentes à

geometria da célula unitária serão apresentados no capítulo referente à evolução

¡nterna dos corpos pegmatíticos, quando poderão ser analisados devidamente.

9.4. ESTUDOS pOR ESPECTROMETRTA DE ABSORçÃO NO INFRAVERMELHO

Esta metodologia foi empregada por Marciano (1985) nas amostras dos

pegmat¡tos de Governador Valadares, tendo sido testadas, nesta oportunidade, várias

correlações citadas pela literatura, como por exemplo, a interferência produzida nas

bandas de absorção a 543cm-r e 935cm-1 provocadas pela subst¡tuição do Mg pelo Alu¡

na camada octaédrica (Stubican & Roy 1961). Trabalho específico de síntese sobre a

absorção no infravermelho pelos filossilicatos é apresentada por Van der Marel &

Beutelspacher (1976). As obras de Moenhe (1962), Farmer (1974) e Gadsden (1975)

são referências indispensáveis para o trabalho desenvolvido através da utilização

desta metodologia.

A utilização desta metodologia analítica no presente trabalho visou a

obtenção de dados que não poderiam ser conseguidos através da difratometria de

raios X, como a caracterização da tase fluida dos minerais do grupo das micas, e a

identificação do politipo da biotita que ocorre nestes pegmatitos.



Os componentes fluidos detectados através destas análises apresentam

bandas de absorção no intervalo compreendido entre 4OO0cm'1 e 1630cm-1. A água

exibindo banda de estiramento em 3420cm-1 e de deformação em 1630cml é o maior

constitu¡nte da fase flu¡da destes minerais. O CO2 mostra uma banda de absorção

pouco desenvolvida em 2330cm-1, enquanto o CH4 apresenta uma banda dupla em

2g2o e 284}cm'1 . A ocorrência destes dois últimos compostos qulmicos como

componentes da fase fluida é limitada a alguns espectros. Análise realizada através da

espectrografia microraman em inclusões fluidas de guartzo de veios pegmatít¡cos da

localidade de Vila Esperança, em Ferros não constatòu a presença de metano,

somente a da água e do gás carbônico (Bilal et al. 1995).

O politipo encontrado em todas as amostras de biotita é lM pois os

espectros de absorção no infravermelho não apresentam a banda em 760cm"1 definida
por Vedder (1964) como característica do politipo 3T. Por outro lado, a presença do

patamar (ombro) a 673cm'1 que ocorre em todos os diagramas identifica o politipo 1M.

9.5. OUIMISMO DAS MICAS

A abordagem deste item será desenvolvida de forma semelhante àquela

apresentada no capítulo 8, referente aos feldspatos, pois assim, haverá uma maior

facilidade, em se estabelecer ligações entre os dados de diferentes grupos e espécies

minerais, que serão utilizados para as interpretações de fndole geoqufmica e do

processo evolutivo da cristalização dos pegmatitos estudados.

As análises químicas das amostras de muscovita são exibidas na Tabela 9.2

e aquelas referentes aos dados da biotita são mostradas na Tabela 9.2.4. O teor em

P2O5 está abaixo do limite de detecção da metodologia empregada na análise.

Na muscovita, a relação entre a percentagem de SiOa e os elementos

maiores não é discrim¡nativa como nas análises dos feldspatos, pois os dados se

apresentam dispersos, não ocorrendo possibilidade de correlação entre os valores

encontrados para os diferentes elementos e os vários corpos amostrados. A Figura 9.2

que expressa a relação ZrlSiOz é um exemplo deste comportamento. Destaque deve

ser dado à Lavra da Generosa, que de forma antagônica, exibe o conjunto de dados

mais homogêneo.

As razões ut¡lizadas como indicadoras do grau de diferenciação dos corpos

pegmatít¡cos são apresentadas na Tabela 9.3. e 9.4 , para a muscovita e biotita,

respectivamente. Dentre os tipos de pegmat¡tos a elementos raros, ex¡stem dois que se

identificam com estes da borda ocidental da PPO, pela sua mineralogia, porém os
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TABELA 9.2 - Composiçáo qufmica de muscovilas das lavras da Generosa e BreJauba. O

de átomos por célula unitária foi calculado na base de 24 oxigênios ou cargas negativas.



Tabela 9.2 - Composição química de muscovitas das lavras da Ponte da Raiz, Morro Escuro e
Salto. O n: de átomos por célula unitár¡a foi calculado na base de 24 Oe ou cargas negativas.



Tabela 9.2 -. Composição química de muscovitas das lavras que ocorrem no Municfpio de Ferros,
MG. O número de átomos por célula foi calculado na base de 24 oxigênios ou carga negativa.



Tabela 9.2 - Composição qulmica de muscovitas das lavras da região sul e da região norte da årea
estudada. O número da átomos por cólula unitár¡a foi calculado na base de 24 átomos de oxigênio ou
cargas negativas.



Tabela 9.24 - Composição quím¡ca das amostras de biotita da área de tese. Número de âtomos

por célula unitár¡a, calculado na base de 24 átomos de oxigênios e/oucargas negativas
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Borda ocidental da PPO
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Tabela 9.3 - Valores das razões, em muscovitas, utilizadas como ¡ndicadoras do grau de

diferenciação dos corpos pegmatfticos. TA=Talho Aberto, PES= Pé da Serra, RPIR= Rio Piracicaba,

EUX= Euxenita, SA= Sena Azul, SAI= Santo Anlônio do ltambé, GEN= Generosa, BREJ= Brelauba, SIL=

Silivano, PR= Ponte da Baiz, ME= Morro Escuro, SAL= Salto.
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Tabela 9.3 continuação - TAB= Taboca, ARR= Arruda, MAR= Marilene, CAF= Cafezeiro, OLIM=

Olímpio, CP= Cheira Pau, SAU= Saulo, FER= Ferros, IVAL= lvalde, GEN*= Generosa, dados de Wegner
(1s83).
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Tabèla 9.4. Valores das ra.zões, em blotltas, utlllzådas como lndlcadoras do grau de
dlferenclação dos corpos pegmatftlcos. SAL= Salto, IVAL= lvalde, SAI= Santo Antônlo do ltambé,
Jos= Sr. Josles, A.ROD= Améllo Rodrlgues, SAU= Sr. Saulo, ME= Morro Escuro, BREJ= Brelauba,
TAB= Taboca, SIL= Slllvano.

Os dados relativos às razões l(/Rb e Ba/Sr encontrados para as micas da

faixa Rio Piracicaba - Sena Azul são compatíveis com os publicados por Lopes Nunes

(1973), Wegner (1983) e Cern)t (1991). Através da Figura 9,3 pode-se notar que a
ma¡or parte dos dados se localiza no campo dos pegmat¡tos radioativos de

Moçambique, ficando muito próximos dos valores médios para as rochas graníticas.

Marciano et al.(1992) estudando o comportamento das muscov¡tas através dos gráficos

de Cern¡i & Burt (1984), destacou a semelhança ex¡stente entre a disposição dos

dados de Lopes Nunes (1973) para os pegmatitos radioativos e potássicos, como
estes obt¡dos em muscovitas da borda ocidental da PPO (Figura 9.4). A razão entre a
relação l(Rb e o Li é ainda mais crítica, pois os dados obtidos neste trabalho não se

enquadram em nenhuma das classes pegmatíticas apresentadas no gráfico de Cernf
& Burt (1984). Sabe-se contudo que há poucos dados publicados a respeito dos
pegmatitos anatéticos da classe abissal, para que se possa estabelecer uma maior
precisão na classificação. Esta deficiência tem sido salientada por Cemf em seus

trabalhos de síntese de 1982, 1984, 1986 e 1991. Digna de nota, é a dispersão dos

dados de Lopes Nunes no refer¡do gráfico, indicativa de mais uma semelhança, entre
os pegmatitos brasileiros estudados nesta tese e os africanos. O gráfico da Figura 9.5

expressa uma boa correlação entre o tipo radioativo africano e o brasileiro. Os campos

referentes aos pegmatitos estéreis, muscovft¡cos e a elementos raros situam-se na

outra extremidade do gráfico (Cern¡i, 1991).

A relação Li/Rb da Figura 9.6. possibilita afirmar que dentre os corpos

estudados as lavras de Brejauba e da Generosa são aquelas que apresentam maior
grau de diferenciação. O estado de oxidação avaliado pela Figura 9.7, mais uma vez,

destaca a Lavra de Generosa como aquela que apresenta comportamento

diferenciado. Ësta lavra tem todos os seus dados lançados na metade superior do

grafico, característ¡ca das muscovitas menos oxidadas, enquanto as demais se
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Figura 5.3, Relaçåo K/Rb nas muscovitas de pegmatitos da porçåo
ocidental da FFO. O retångulo repr€senta o cåmpo dos dados das
muscovitas anålisadas por Lopes Nunes (1 973)
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Flgura 9,6, Relação LlfRb em muscovil¿s. As amostras da Lavra da Gencrosa
aquelas que ûpresentam maior homogeneldade de dûdos' A muscovlta da Lawa
Silivano é a que apresenta maior grau de diferenclagão.
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Figura 9.7. Relação FeOfFeZO3 em muscovilas, Nota-se a colocação das amostras
de muscovlta da Lrvaa da Generoaa. em relacão as demais.
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localizam na porção inferior, exceção feita às lavras do Talho Aberto e Silivano, esta

última com razão FeO/FezO3 igual a 1.

Möller (1989) apresenta a razão TalOs em micas, como indicadora do

aumento relativo da concentração destes dois elementos, em sistemas graníticos

pobres em cálcio. Na Figura 9.8 a seta indica a tendência relativa ao aumento do grau

de diferenciação dos corpos pegmatlticos, evidenciando as lavras de Serra Azul, Ponte

da Raiz e Brejauba como aquelas que apresentam maior diferenciação.

9.5.1. OS ELEMENTOS TERRAS RARAS

As amostras de muscov¡ta e biotita dos pegmatitos da faixa Rio Piracicaba '
Serra Azul foram analisadas quanto ao conteúdo em elementos terras raras, visando

um melhor entendimento a respeito da sua gênese. A Tabela 9.5 exibe 16 análises de

muscov¡ta e 5 de biotita. O número maior de amostras analisadas em relação ao

número de feldspatos, diz respeito a uma maior afinidade dos elementos terras raras

com a estrutura das micas pois são substitutos do Ca, Fe e Mg (Möller 1989), e ainda

ao número de pegmat¡tos cujos teldspatos estão totalmente caulinizados. As feições

ma¡s marcantes dos padrões de distribuição destes elementos, consistem nas

presenças de anomalia negativa em Eu exibidas pelas Figuras 9.9. e 9.10, referentes

às análises de muscovita e biotita, respectivamente. Outra feição característica é a
relativa ao enriquecimento em ETRL em relação aos ETRP. A uniformidade do padrão

de distribuição dos ETR é mais acentuado nas amostras de muscovita do que nas de

biotita. Não há fracionamento dos ETRP. O comportamento delineado acima é
compatível com um frac¡onamento fusão - cristal.

9.s.2. CARACTERTZAçÃO MöSSBAUER DE BTOTTTA

Durante os trabalhos analíticos relacionados à tese, houve a possibilidade

de serem submetidas à análises, por esta técnica, dez amostras de biotita. O objetivo

primeiro deste procedimento analft¡co se caracterizou como a oportunidade de

aprender uma nova técnica e utilizá{a como ferramenta na cristaloquímica, seguido da

interação entre a ótica dos f ísicos e a dos geocientistas. Uma das metodologias

empregadas na avaliação do conteúdo de FeO é a volumetria que envolve abertura da

amostra através de ácidos e posterior titulação. Este processo tende a engrandecer a
quantidade de Fe2O3 devido ao ataque com ácido e também à exposição ao ar de

amostra cominuida. A Espectroscopia Mösbauer minimiza estes problemas, e ainda

permite o conhecimento do sítio ocupado pelos átomos de ferro, e em que estado de

oxidação e coordenação se encontram.



1000

Ta ppm

osA
DRÃT

r00

l0

F¡gura 9.8, Rel¿gão entre o conteúdo em Ta e Cs, em muscov¡tastå3OOTnr"t"T
do bo¡da ocidental da PPo.Mesma legenda da Figura 9,2,

LEGEIIDÀ

D 5Z5Z-ñOS sÀ
o {1{9-l'l0S sÀ

TElho ¡berro (T¡.)

TÀ

SaIÈo i5À[ )

3ÀL

o 484?-n0S PE ds Serls (PES) I 5108-ll0s TËboca

o 50?3-lf0S PEs r 5125-1105 Àrruùa
o 4932-ll0S Rio PirÂcicaba ¡ 5190-ll0S llotilene

EuxeniÈE (EUX) ¡ 5196-1105 Cafezeiro
Ellx r 5159-1105 SË.oIi¡ûPio

a 48ZZ-ll0S serlB Àzul (sÀ) r 5162-1105 Cheira PÊu

SilivË¡¡o iSIL)
sxL

GE!¡*

EENi
GENl

GEIùt-DÀdos dè ûcneE (1983) .

¡ 5181-ll0S sr saulo
r 5016 FèËroa

a 5140-1105 s.Àñonio rÈs¡q.be r 5112-n0S rvôrde
Ponce da Reiz(PR)^ 't{69-l I 6eneËosô{GEN)

PR ¡ 4{?1â-1,10S Gen

PR ^ 4{71-1105 cen
PR ^ {5{?â-ll0s 6en
PR ¡ 4596-l,105 çen

^ 50O5-llI ¡forËo Escuro (ÌIE) ^ {608-1105 çen

^ 4571-1,105 cen
BrejaubalBRX,r)
BRE J

^ 5009-t10s }E
- 506{-1105 m
- 5065-1105 l{E

l



MUSCoVIl.A
N" amostra
Lawa

45+V

PR
4)vö
GEN

484'1

PES
5043
SAL

5065
ME

5103
BREJ

5105
BREJ

5ll2
IVAL

J IUð
TAB

4918
TA

)t¿t
SIL

La 0.990 ,3 5l 0.716 2.134 0.644 4.670 14.763 0.770 9Q2 0,675 3,4t9
Ce 3.310 034 2,600 ,3E0 7.ó00 E,104 6.305 2,940 ,967 2,827 7,507
Nd 0,El ,4U9 0,122 ,494 0,760 2,0tJ6 1,005 0,710 0,E70 0,910 3.1lE
Sm 0,103 0,090 0.138 0,130 0,268 0,315 0,169 0,155 u,t t9 0,322 0,ó07
Eu 0.022 0.0 t4 0.03 I ,22 0.0E4 t52 0.045 0.o27 t26 o.029 JO)

Lid 0,04ó t),OEE 0,r54 tz o,422 ,49 0,160 8l 70 0,433 ]91
Dy U,U6J 0,t uv t,l6u U,UÜO u,741) 242 J,t22 )44 0,935 ,zz8
Ho 0,015 0,028 0,039 0,015 0,t80 0,048 0,022 0,025 0,ut 9 u,2t 0,052
hr 0.055 0.1 l3 t50 0.04E 0.692 0.130 0,079 0,070 0,068 0,695 u,t76
Yb l5l rE9 720 t.0ó0 2.E50 c.140 0.099 )60 0.059 0.9t 5 0,476
Lu )46 0,13ó tó0 o,oz2 0,744 o,o42 0.035 038 0.03E 0.t3I 0,t42
t"'." 5,616 3,961 5,590 4,885 t4,984 t6,09E l,ó52 5,105 5,3E2 E,OE3 t6.038
Sm /Nd 0,t26 o,2zo l9l o,263 0.353 0.1 0.168 U,¿Ió 0.206 0,354 0,195
(La lLu\c" 1,23 0,268 t64 2,464 J,090 I,543 r 0,713 2,t03 2,464 0.535 2.395
bu /Eu . 0,379 0,241 0,534 0,379 |,448 u,ü9ó 0,776 0,4ó5 0,444 0,50 , t¿u

E¡rnl D¡rnp 13,E8 t0,76 9,00 3,43 I,65 15.E7 2t,45 9,13 I t,23 8,85 I,9tJ

MUSCOVITA BIOTITA
N " amostra
Lavra

5l3l
SIL

) tzJ
ARR

5t49
SA

5t52
SAI

38',15

EUX
3870
EI.IX

4830
E(IX

JV¿TJ

SAL
)ll/
IVAL

) L1¿

SAI
La 7,4t9 |,425 t.426 0.84',1 2.536 59,150 7.329 l,9uü ð,334 ttu
Ce 6,111 6,521 4,756 l,3t I 3.E70 13.440 16.200 4,850 t.807 4,534
Nd 6,205 I,ó95 J,121) I,E90 56.750 6.079 4.E l5 6,492 9,7 4t
Sm 1.330 0.413 0,297 0,180 u,316 8,783 I,424 |,21 |,4t2 t.667
EU o,147 0.0'14 c.036 0.029 0,049 1.368 u,t0t u,zzt O.I4E 39
Gd I,059 0,297 o,265 0.r E0 0.268 4.050 t,253 t,37 5 l,u6ó Jó3
Dy l-049 ,ztJg o,z5z 0,t ó1 ,0ó 944 1.700 1.315 )-775 0,786
Ho 0.215 0,044 0,057 u,0J I )80 5E4 J,37t o,276 0. t68 0.153
Er 0.609 0. t32 0.194 0,092 0,263 I,5 JJ 1,159 o,441 u,) lv 0.660
Yb O,E7E r,l0) 0,t57 t02 0,263 1.351 |,445 IJ,7EZ 0,539 1,E48
Lu 0,tt9 u,064 0,059 J40 o,044 0.198 0.2t4 0.153 0,144 J,411

25,87 t I1,043 8,736 5,ó9J 9,945 r3ó,9t I 37,282 t7,754 t,374 28,178
Sm /Nd 0,2t4 u,244 0,?40 0.250 0,t99 0.1 0.234 0.252 0,2t7 U,I
lla /Lu)¡x¡ 4,07 5 2,31| 2,509 ¿,t99 I,00 3,55 1,29 7.59 I,79
bu /Þu - 2,534 1,27 5 0,620 0,500 0,845 ¿.J,5ü0 I,E6t 3,810 2,550 2,400

E¡rnl. Æprnp 4,U75 t0,990 3,0ó0 2,300 7,0E0 t2,930 5.850 2,690 5,670 4,690

Tabela 9.5. Dados anallt¡cos sobre os elementos terras raras de micas das lavras da área de tese.
PR= Ponte da Raiz, GEN= Generosa, PES= Pé da Serra, SAL= Salto, ME= Morro Escuro, BREJ=
Brejaúba, IVAL= lvalde, TAB= Taboca, TA= Talho Aberto, SIL= Silivano, ARR= Arruda, SA= Serra Azul,
SAI= Santo Antônio do ltambé. EUX= Euxenita.
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Figura 9.8 . Padrão dos elementos terras rãras em muscovita das lavras
da área de tese.
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Figura 9.1 0. Padrão dos elementos leras raras em b¡otltã das lavras de
Euxenita, Salto, lvalde e Santo Antônio do ltambé.

O trabalho desenvolvido foi apresentado em congresso internacional e tema

de uma publicação (Macedo et al. 1994). O ferro se apresenta nas amostras estudadas

como Fe2+, Fe 3*, e a¡nda em um estado intermediário de oxidação denominado Fez's*,

sempre em coordenação octaédrica. Esta última valência é caracterizada pela

constante mudança na ocupação dos sítios M1 e M2 por íons ferroso e férrico, devido a

transferência de carga. O valor exato deste estado de oxidação pode ser representado

por um número entre 2 e 3, e dependerá da relação ferro ferroso para ferro férrico
(Bahgat & Hassan 1988). A figura 9.11 apresenta os espectros Mössbuer de biotita, e o
gráfico c se refere a amostra 5104 da Lavra Brejauba, na qual o ferro aparece neste

estado anômalo de oxidação (Bahgat & Hassan 1988). A comparação entre os dados

obtidos por volumetria nos laboratórios da Geosol com os de espectrometria Mösbauer,

obtidos nos laboratór¡os da CDTN, esta referida na Tabela 9.6. Ambas as metodologias

empregaram as amostras pulverizadas.



R
E

L
Â
T
I

v
E

T
R
Â
N
s
M
I
c
S

I

o
N

0+2
VELOCITY fmmlsl

Figura 9.1 I . Espectros Mössbauer de Biotita. Sil = Silivano, SAI = Santo antônio do
Itambé, BREJ: Brejaúba, Me = Mono Escuro.

I I l.e' t¡âìt
T--------:-----'l rcz+"i'
F-----l F€3+ùùr*
T- re 3+ ri,

T
,lpr

5142-SÁl V-u.t.t*

rl .,,
-L sûos-ME



Laboratório 5142
SAI

3870
Etx

4830
Etx

5t29
SIL

5104
BREJ

5l
TAB

09 )U4J
sÂL

JUJJ
SAL

)lt/
IVAL

JUU)
ME

Geosol

Fe- t5,3'l tt.'t 12.25 3.82 t3;73 12.56 10.E4 10.84 9.7 5 12.o3

Fe- Æe- ¿.85 2.06 l.E6 0,32 2,45 1,95 I,óE 1,47 t,4 z,E6

CDTN
te Ms 5v,5 77,8 33,0 69.7 74.0 67 70.1 78.5 E6.4

Fe- /Fe- 2.28 3.40 3.50 0.49 2.30 2,84 2.08 2,34 3,ó5 6,35

Tabela 9.6. Análise de ferro em b¡otila por metodolog¡a convencional e por Espectroscop¡a

Mösbauer. As siglas utilizadas para as lavras são as mesmas da Tabela 9.24.

Para a maioria das amostras os dados obtidos foram os esperados. Os

valores da relação Fez*/Fes*são menores para a Espectroscopia Mösbauer em relação

à metodologia convencional. Duas amostras exibiram dados maiores para a análise por

volumetr¡a, o que possivelmente indica um erro analítico em uma das duas

metodologias. A variação entre os dados obtidos pelas duas técnicas analíticas é
muitas vezes maior na amostra 5005 da Lavra do Morro Escuro em Santa Maria de

Itabira.

9.6. CONCLUSõES

As principais conclusões obtidas a partir do estudo das micas e sua relação

com os pegmatitos estudados podem ser resumidas da seguinte forma:

. As duas espécies de m¡cas encontradas são muscovita e biotita.

. A maior parte das amostras de muscovita é representada pelo politipo

2M1 e a biotita pelo politipo 1M.

. A fase f luida do sistema tem composição aquosa, podendo ser

encontrados gás carbônico e metano.

. Os dados químicos apresentam uma grande dispersão dos valores nos

gráficos estudados. São micas pobres em elementos alcalinos raros,

com razão lVRb entre 170 - 50. As razões Li/Rb e TalCs apontam as

lavras Silivano, Generosa e Brejauba como as mais diferenciadas no

primeiro gráfico, e Serra Azul, Brejauba e Ponte da Raiz, no segundo. O

estado de oxidação dos minerais, fornecido pela razão ferro fenoso para

ferro férrico identifica as lavras da Generosa, Talho Aberto e Silivano

como aquelas que apresentam micas menos oxidadas. A dispersão dos

dados químicos pode signif¡car diferentes fontes produtoras do mater¡al

submetido à anatexia.



O padrão de distribuição dos ETR é caracterizado sempre por anomalia

negativa para o Eu, maior conteúdo em ETRL em relação aos pesados

O feno ocorre na estrutura destas micas sempre em coordenação

octaédrica.



10. OS BERILOS

O berilo é o mineral de maior importância econômica nestes corpos
pegmatíticos, sendo esta espéc¡e a responsável pelos trabalhos de lavra em toda a
região do Vale do Alto Rio Doce. Dela são retirados o berilo azul, variedade água

mar¡nha e o berilo amarelo, variedade hel¡odoro ou ouro. Segundo Drumond (1985), a
região de Santa Maria de ltabira é a responsável pelas gemas de maior intensidade de

cor azul dentre as produzidas no Brasil. Na área selec¡onada para esta tese todos os

corpos pegmatíticos têm sido lavrados para obtenção da água marinha. Neste capítulo

serão apresentados dados para 16 amostras de berilos estudados, e em adição serão

salientados aqueles referentes às lavras da região de Santa Maria de ltabira, pois os

berilos desta região tiveram suas inclusões fluidas estudadas por microtermometria.

Em ltabira encontram-se em fase de lavra duas minas de esmeraldas; as

minas de Belmont e da Capoeirana, que foram estudadas por Souza (1988), Souza et
al. (1992) e Machado (1995). O presente trabalho não se ocupará do estudo das

esmeraldas, apesar destes corpos estarem cadastrados, bem como os de Esmeralda

de Ferros e de Brejauba.

1 0.1. ASPECTOS MORFOLÓGICOS

Duas gerações de berilo podem ser discriminadas nestes pegmatitos.

Aquela que ocorre na zona gráfica grosseira ou zona intermédia, caracterizada por

cristais bem desenvolvidos, que alcançam dimensões decimétricas. São opacos, com

coloração azulada ou esverdeada, apresentando-se na forma prismática. A designação

"escória" é usualmente empregada pelos garimpe¡ros para amostras que apresentam

este aspecto e sua importância econômica está ligada a obtenção do Be. A região

central destes cristais, contêm, por vezes, porções transparentes de água marinha de
qualidade gemológica. Esta geração de berilo se associa a feldspato potåssico

pertitizado, quartzo e muscovita em livros de até 15cm. Os cristais que ocorrem nas

unidades de substltução são via de regra terminados por pinacóides, raras vezes por

bipirâmides, e neste caso apresentam-se bem menores que os anteriores. Esses têm

como paragênese albita, frequentemente na variedade cleavelandita, quartzo,

muscovita de segunda geração em cristais de cerca de 2 a 3cm, topázio, granada e

outros. Apresentam-se com cores azul, variedade água marinha e amarelo, variedade

heliodoro. A dureza destes minerais é 7,5 e o peso específico varia enlre 2,67 a2,75.



1 0.2. AsPEcros Mtcnoscóprcos

A microscopia foi utilizada para a determinação dos índices de refração,

bem como na descrição dos aspectos microscópicos apresentados pelas amostras de

berilo. As inúmeras inclusões sólidas sequer puderam ser identificadas, pois

demandaria um estudo muito detalhado que foge ao escopo deste trabalho.

A tabela 10.1 relaciona dados de duas amostras de berilo, ambos da Lavra

Ponte da Raiz. Nesta ocorrência os cristais de cor amarela (heliodoro) ocorrem

segundo cristais anédricos, anedondados, sendo mais raros que as demais
variedades. Em geral possuem dimensões entre 1 e 2cm de diâmetro; entretanto, foi

retirado de lá um cristal pr¡smático de 8cm de comprimento por 2cm de largura. Os

dados obtidos para esses minerais são bem semelhantes àqueles obtidos por Lahti &
Kinnunen (1993), provenientes do pegmatito Luumäki na Finlândia.

Amostra 4321 4857

Cor A^l Amarelo
Variedade Agua Marinha Heliodoro
Indice de Refração ne = 1,57 4

nw= 1,580
ne= 1,574
nw= 1,579

Binefrinsência N = U.UUO n = u.uu)
Caráter Optico Uniaxial Negativo Uniaxial Nesativo
Luminescência à
Radiação U.V.

Inerte t¿nto sob
comprimento de radiação
lonso como curto

lnerte tanto sob
comprimento de radiação
longo como curto

Peso Específico 2,699 2,67E

Tabela l0.l - Propriedades fisicas dos berilos da Lavra Ponte da Raiz, Santa Maria de ltabira.

10.3, ESTUDO POR D]FRATOMETRIA DE RAIOS X

A difratometria de raios X foi utilizada tanto na identificação das diferentes
fases minerais como na obtenção de formas de classificação, através das propriedades

detectadas, capazes de tornecer subsídios para ¡nterpretações de índole genética e
econômica dos corpos pegmatíticos dessa região.

A análise dos difratogramas dos berilos destes corpos permite classificá{os
como politipos Tl onde as substituições de Be por Li são realizadas nas posições

tetraédr¡cas . Este polit¡po é o mais comum (Bakakin et al. 1970).

Uma das análises caracterizou a amostra 4321 como berilo do tipo N, que é
aquele cuja composição química se aproxima mais da composição ideal, teórica. Por
este mesmo método foram identificadas as reflexões gue mostram a associação berilo-
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bavenita, ocasionada por processo de alteração. Os dados obtidos a partir da

difratometr¡a de raios X são encontrados na Tabela 10.2.

Tabela 10.2 - Dados estruturais de berilos das lavras do Morro Escuro e Ponte da Raiz, obtidos por

meio de difração de ra¡os X.

10.4. OUIMISMO DOS BERTLOS

O conhecimento do conteúdo em álcalis e água nos berilos está intimamente

correlacionado com as características geoquímicas e paragenéticas dos sistemas
geológicos onde são gerados. Cernli (1975) modificou a classificação anteriormente

estabelec¡da por Beus (1960), baseada na quantidade de álcal¡s, propondo a
subdiv¡são dos berilos de pegmatitos em cinco tipos. As análises químicas obtidas

neste trabalho possibil¡tam o enquadramento destes minerais entre os do tipo l, berilos

sem álcalis que apresentam a soma de álcalis total menor que 1% em peso, e berilos

do tipo ll, berilos sódicos, nos quais o sód¡o é o álcali predominante com teores
var¡ando entre 0,5 e 1%. Utilizando o diagrama proposto por Trueman & Cem¡i
(1982), verifica-se que os pontos relativos às análises dos berilos da região estudada,

localizam-se no campo A, muito próx¡mos à linha da ordenada, que se refere a berilos



oriundos de pegmatitos estéreis e portadores de Be, Nb, Ta, pobres em álcalis raros

(Figura 10.1). Da comparação destes dados com outros referidos por Correia Neves et

al. (1984) para os berilos procedentes de toda a PPO, e os apresentados por

Marciano (1985) para aqueles oriundos das lavras do Feneirinha e Olho de Gato, nota-

se que os berilos da porção ocidental da PPO são aqueles mais pobres em álcalis de

toda a Província Pegmatftica Oriental (PPO), só semelhantes aos da Lavra do

Ferreirinha, em Governador Valadares.

No/Li
p prn

LtC'Nl]A

Å Pelmoli{o:ì eslereis - porlodores de Be,

Nb e lo e pobres enì okolÀ roros

! - Deqmolilos com Be e rìcos em olcolis ro'os

(l freqr¡alilos co¡ì espodunreni,

! I,egmatrlos conì mirrolÞocoes eñ Li Rb. Cs

BecIo

. 5(nlo Morio ¡e lobiro

o Porcúú 0cidrnLol do PPo.

+ Idiù - CNdnn¡lo¡ Vôlô¡i

O - lrrrærnho 6ov€¡i0d0¡ V0Ì0d0res

* - Oll¡o oc Colo - Covemodo¡ Volodor-os

(,s",tr,

Figura l0.l - Classificação dos pegmatitos baseada nas análises qulmicas dos berilos, segundo Trueman &
Cemf (1982). Observa-se que os corpos estudados situam-se no grupo A da classificação citada.

As relações entre a percentagem de SiOe e os teores em ppm de Li, Cs e o

total de álcalis visualizados na Figura 10.2, mais uma vez confirmam que estes berilos

são muito pobres nestes elementos. As áreas salientadas nos gráficos são relativas

aos corpos pegmatitos de dimensões maiores que ocorrem na borda ocidental da

PPO. A comparação entre eles indica que os berilos da Lavra da Generosa são os

ma¡s ricos em Li e no total de álcalis em relação aos pegmatitos do Morro Escuro e da

Ponte da Raiz, da região de Santa Maria de ltabira. Estes últ¡mos apresentam maior

teor em Cs, que nesta última ocorrência o teor é mais baixo. Os berilos de Serra Azul,

dentre todos os estudados, são os mais ricos em Li, Cs e total de álcalis.
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Figura 10.2 - Gráficos relacionando X álcalis X BeO (A), Li X S¡Oz (B) e Cs X SiOz (C) de berilos da
lavra Ponte da Raiz comparados com outros de Santa Maria de ltabira e de outras reg¡õEs na borda

ocidental da PPO.

10.5. INCLUSÕES FLUIDAS DOS BERILOS

Com o objetivo de se conhecer o papel da temperatura na formação do

berilo, lançou-se mão do estudo de suas inclusões fluidas (lF). Essa metodologia já

vem sendo emprregada por vários autores nesse mesmo m¡neral desde o final da

década de 40 (Roedder (1951); Cameron et al. (1951); Cameron et al. (1953);

Sinkankas (1981); Souza & Svisero (1987); Souza et al. (1987); Souza (1989); Mendes

(1989); Souza et al. (1990); Lathi & Kinnunen, (1993)). Para tanto foram preparadas

duas lâminas delgadas e três seções bipolidas do berilo 4858, proveniente da Lavra

Ponte da Raiz.

Utilizou-se para o estudo petrográfico e microtermométrico um microscópio

Leitz Laborlux 12Pol5 - acoplado a uma câmara clara. A platina de aquecimento-
resfriamento (-180"C/+600'C) é um modelo 818P15 da Chaimeca-Eurotherm do

Centro de Pesquisa Professor Manoel Teixeira da Costa da UFMG.



O mapeamento realizado sob microscópio indicou a existência de três tipos

diferentes de inclusões fluidas: primárias, pseudo-secundárias e secundárias

(Achtschin et al. 1994). (Fotomicrografias 10.1,10.2 e.10.3).

As inclusöes primárias apresentam-se nas formas de tubo ou de cristal

negativo, orientados paralelamente ao eixo cristalográfico c. As primeiras possuem

dimensões geralmente interiores a 1o¡rm, enquanto as outras podem alcançar até 20p

m. Ocorrem ainda nesta categor¡a inclusões sub arredondadas, que são menos

frequentes. Neste grupo predominam as inclusões fluidas bitásicas (L+G), embora

possam ser encontradas monofásicas (L?) e trifásicas (L+L+G) ou (L+G+S). As fases

sólidas (S) podem apresentar formas retangulares e pseudo hexagonais. O volume da

fase gasosa (G) é variável, podendo chegar a ocupar 50% do volume total da inclusão.

A microtermometria confirmou a composição aquo-carbônica destas inclusões fluidas

concordando com os dados obtidos pela espectroscopia no infravermelho. Durante o

resfr¡amento, daquelas lF desprovidas de fases sólidas, a fusäo do COz 1Tf COz)

ocorreu, invariavelmente, entre -56,4 e -56,8 'C. Já no aquecimento foi possível inferir

a temperatura de fusão de clatratos (Tf Cl) entre 6,2 e 6,4'C. Estes valores permitem

calcular a salinidade aproximada da fase squosa, que é equivalente a

aproximadamente 8% em peso de NaCl (Collins, 1979). A homogeneização da fase
gasosa de COz (Th CO2) ocorreu sempre próximo.dos 31'C. As lF sub-arredondadas

começam a homogeneizar totalmente (Th tot) a 310'C e continuam até 460oC. Acima

desta temperatura algumas lF tubulares ainda não haviam se homogeneizado. Não foi

observada crepitação nas lF primárias.

Neste trabalho não foram estudadas as fases sólidas e as lF trifásicas
(L+G+S). As fases não são birrefringentes e talvez sejam cristais de saturação. Se

esse fato for confirmado, esses cristais de saturação devem ser halita e silvita.

As inclusões fluidas pseudo-secundárias apresentam formas semelhantes

as das lF primárias, embora ocorram sempre orientadas. Estes alinhamentos

aparentemente não ultrapassam as dimensões dos cristais hospedeiros, motivo pelo

qual foram classificadas como pseudo secundárias. O mapeamento não confirmou se

algumas destas direções correspondem a linhas de crescimento do berilo. A natureza

do fluido destas inclusões é aquo-carbônica, e são semelhantes em composição às lF
primárias. Podem ser monofásicas, bitásicas e até multifásicas. Dentro deste grupo foi

possível distinguir 3 tipos de lF que se diferenc¡am somente pelas caracterfsticas das

fases sólidas. Um primeiro tipo apresenta inclusões com uma única fase sólida

anédrica. No segundo, as lF apresentam vár¡os cristais da mesma fase sólida. O

terceiro tipo apresenta fases sólidas não birretr¡ngentes (cr¡stais de saturação) de



Fotomicrografias 10.1, 10.2 e'10.3 -



formas poligonais que podem chegar a ocupar 80% do volume total da inclusão. Estes

tipos de lF não ocorrem misturados no mesmo alinhamento. Estão vinculados à

direções diferentes, mas em nenhuma delas foi possível confirmar um caráter

secundár¡o.

Durante o resfriamento das lF bifásicas, trifásicas e multifás¡cas foi

observada Tf COz a -56,8'C.

Durante o aquecimento foi estimada em várias destas lF a Tf CL a7,O"C.

Este valor indica que a salinidade da fase aquosa é equivalente a aproximadamente

5% em peso de NaCl. A Th COe ocorreu na fase líquida a temperaturas entre 16,7 e
31,0'C. Já Th tot começou por volta dos 300"C e continuou até 410'C. Nas lF
multifásicas a homogeneização total da fase gasosa não ulrapassou os 315'C.

As inclusões secundárias atravessam os cr¡stais de berilo segundo
al¡nhamentos irregulares e se continuam em outros minerais do pegmat¡to como nos

feldspatos. Esses alinhamentos estão diretamente relacionados a microf raturamentos

posteriores à formação do cristal, ao longo dos quais, antes do fechamento e

suturação, percolaram fluidos tardios.

Estas inclusões apresentam formas e)dremamente variadas (sub-

arredondadas, estreladas, amebóides, etc.). Podem ser monofásicas (L), bifásicas e

trifásicas (S+L+G). Foram estudadas as lF aquosas, que aparentemente não

apresentam COz. Durante os testes de restriamento algumas delas mostraram um

comportamento metaestável. Na lF bifásicas que não apresentaram metaestabilidade
foi possível registrar a Te em torno de -20"C, o que indica que o fluido corresponde ao

sistema salino HzO-NaCl (Crawford, 1981). A fusão do gelo ocorre entre -3,5 e -2,0'C o
que indica que os fluidos possuem salinidade baixa, equivalenle a 3,4-5,7Vo em peso

de NaCl (Bodnar & Vitykl, 1994). Não foi determinada a Th destas lF, mas este valor
dificilmente deve ultrapassar os 200oC.

As inclusões fluidas monofásicas possivelmente secundár¡as, em forma de

tubo, relacionadas a outros alinhamentos secundários, também foram estudadas

microtermometricamente. Durante o refriamento foi possível estimar a temperatura do
ponto eutético (Te) perto dos -35'C apontando para a provável existência de Fe ++ ou

Na+ e Mg++ no sistema (Roedder, 1984). A temperatura de tusão do gelo (Tf gelo)

ocorreu entre -3,5 e -0,9"C, o que indica para esta lF salinidades equivalentes a 1,4-

5,7"/" em peso de NaCl. A continuidade destes estudos confirmará, ou não, a presença

de COz ou alguma outra fase molecular nestas inclusões (Tabela10.4).



Classificação lnclusoes t luldas
Primárias

lnclusoes t luldas
Pseudo Secundárias

lnclusoes ¡ lrxdas
Secundri¡ias

r o¡rna
I ubula¡es
Jristais Negativos
ìuharredondadas

Jemelhante as inclusões
lrimárias

Jubarredondadas
lsEeladas,
{mebóides

)imensão lubulares <1Omm

lub ar¡edondadas
Éineem 20mm

,ases
Monofásicas (L)
Irifásicas (L+L+G) ou
'L+V+ C)
lolifásicas (L+L+G+S)

Monofüsicas (L)
Bifásicas (H2O e CO2)
Polif¿ísicas (L+L+Gt-S)

IvlOnOmSTCaS (¡t OU L/
Bifásicas
Trifásicas (S+L+V)

)istribuição laralelas ao eixo c
eatórias

{linhadas segundo
lireções, não bem
lefiinidas

4,o longo de fraturas
rregulares

)omposição JzO,COz e Sólidos fzO,COz e Sólidos llzO ( COz? \
vfedidasTermométrica Tî CO2 -56,4 a -56,8"C

TfCL 6,2a6,4'C
lf COz -56,8"C
lfcl, 7"c

I e -J)"U
Monofásicas
Tfgelo -3,5 a 0,9'C

lalinidade J % Peso NaCl 5 % Peso NaC 1-6 % Peso NaCl
femperatu¡â de
lomogeneização

IH COz 31oC (gasosa)

IH Tot 310 a460oC
'subarredondadas l

tH CO2 16,7 a3l'C
ilíquida)
IHTot 300a410'C

tH < 200"c

Tabela10.4 - Class¡ficação e caractsrização das inclusões fluidas de berilos da Lavra Ponte da
Raiz.

10.6. CONCLUSÕES

. Os berilos de pegmatitos de Santa Maria de ltabira são pobres em
álcalis e apresentam formas politípicas T ou N (Babakin et al. 1970).

Segundo a classificação de Cern¡Í (1975) são sód¡cos. Em sua maioria

são empregados como fonte de berílio ou como gemas nas var¡edades

água-marinha e heliodoro. Os pegmatitos portadores destes berilos são
do tipo A, pegmatitos estéreis portadores de Be, Nb, Ta e pobres em

álcalis raros (Trueman & Cernli 1982). Os fluidos primár¡os estudados

nos berilos apresentam composição no sistema HzO-COz-NaCl, já os
fluidos secundários são de composição aquosa (provavelmente sem
COe), podendo ocorrer ainda CH4. A cristalização desse mineral
ocorreu em um intervalo de temperatura entre 310 e 460.c que

corresponde à temperatura de formação do final da zona mural e zona
intermédia, sendo muito semelhante à do pegmatito Luumäki que
ocorreu entre 400 e 490'C.



11. OS NIóBIOS TANTALATOS

Os pegmatitos da porção ocidental da Província Pegmatítica Oriental de

Minas Gerais (PPO) são portadores de minerais ricos em Nb, apresentando igual ou

menor conteúdo em Ta.

A abordagem desse grupo mineral, em um capltulo específico desta tese,

deve-se a ênfase dada ao estudo cristaloquímico dos nióbio-tantalatos a partir da

década de 70. A percepção do papel desempenhado por estes minerais no processo

de cristalização das rochas, capaz de servir como indicadores das condições ffsico-

químicas desses sistemas, bem como da evolução ocorrida durante a cristalização,

elevou-os a uma condição de grande importância entre os minerais acessórios dos

corpos pegmatlticos.

Dar-se-á, inicialmente, uma introdução a respeito da classificação

sistemát¡ca adotada correntemente, para estes óxidos, com o intutito de demonstrar

que o conhecimento cr¡staloquímico destes minerais é condição "sine qua non' para o

entendimento dos processos atuantes na cristalização dos corpos pegmatlticos

abordados neste trabalho.

Várias publicações têm divulgado as ocorrências brasileiras de nióbio

tantalatos, principalmente sobre aqueles procedentes da Provfncia Pegmatítica

Nordestina (Adusumilli 1968, 1976, 1978, e Adusumilli et al. 1974). As amostras de

nióbio-tantalatos da PPO têm sido estudadas por Dun et al. (1978), Cassedanne &

Cassedanne (1979), Marciano (1985), Cassedanne (1986), Marciano et al. (1992),

Mendes & Castañeda (1982) e Bilal et al. (1993). O entoque do ponto de vista

cristaloquímico toi iniciado com os trabalhos de Adusumilli (1976) na Província

Nordestina, e por Marciano (f 988) e Bilal et al. (1993) na PPO.

1 1.1. CLASSTFTCAçÃO DOS NIóBIO-TANTALATOS

A sistematização dos minerais de Nb e Ta na forma de óxidos classes foi

iniciada com os trabalhos de Hawthorne (1983, 1985, 1986), e está fundamentada em

unidades básicas que são poliedros formados pelos cátions Nbs*, Ta5*, ou por seus

mais habituais substitutos Ti4t, Sn4* e W6*, designados por cátions M, e pelo oxigênio,

principal ânion, nomeado ânion O. Os grupamentos aniônicos mais frequentes são os

de configuração octaédrica (Nb,Ta)O6 e (Nb,Ta)O7 em forma de bipiråmide pentagonal.



Sete classes foram propostas por Hawthorne para os óxidos de nióbio e

tântalo, tendo por base o tipo de arranjo dos poliedros constituidos pelos cátions M

ligados aos oxigênios. A ordenação destes grupamentos baseia-se no decréscimo da

basicidade de Lewis, e é iniciada pelo poliedro mais básico M2O5 e termina com a
classe menos básica constituida pelos grupamentos M3O13. As subclasses são

organizadas segundo o grau de polimerização sofrido pelos grupamentos aniônicos. O

terceiro nível desta sistemåtica f undamenta-se no tipo estrutural formado por

grupamentos finitos, cade¡as infinitas, planos ou folhas infinitas, estruturas

tridimensionais quanto ao arranjo dos poliedros. São conhecidos 21 diterentes tipos

estruturais (Cernli & Ercit 1989). As espécies de nióbio-tantalatos encontradas nos

pegmatitos da borda ocidental da PPO são principalmente columbita, samarskita e

euxenita.

A Tabela 11.1 exibe a classificação dos nióbio-tantalatos estudados neste

trabalho.

Tabela 11.1 - Classificação sistemática dos nióbio-tantalatos segundo Cernli & Ercit (1989). São

apresentadas apenas as classes, subclasses e grupos estruturais necessários ao estudos dos minerais

de ocorrência na borda ocidenlal da PPO,

O tipo estrutural samarskita é caracter¡zado por ser encontrado na natureza

na forma metamíctica. O conhecimento atual sobre a cristaloquímica deste

agrupamento é devida aos trabalhos de Sugitani et al. (1985), que gozaram do

privilégio de encontrar este mineral na forma cristalina, sem quaisquer alterações.

Poster¡ormente, Sugitani et al. sintetizaram uma estrutura semelhante a da samarskita,
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com composição aproximada YFe2Nb5O15. O tratamento das formas metamícticas por

aquecimento possibilita a reorganização estrutural, porém segundo Gemf & Ercit

(1989) este processo produz três das quatro fases, nenhuma delas representativas da

estrutura original. A simetria da sama.rskita é ortorrômbica (Vlasov 1966); porém, pode-

se apresentar topologicamente como monoclínica. A maior¡a dos pegmatitos onde a
samarskita é encontrada são const¡tuídos por suites anorogênicas, podendo estar

também associados à granitos orogênicos r¡cos em Y e ETFì. Estes últimos são

principalmente os ETR intermediários, Dy, Gd e por vezes o Sm. Estes minerais

apresentam composição qufmica bastante complexa, sendo reconhecidos pelo alto

teor em ferro. Os outros elementos bastante comuns são o U, o Ti e o Ca. Sua fórmula
geral é AMO4, ocorrendo sob o tipo de estrutura da ixiolita desordenada, ou em uma

estrutura ortorrômbica com forma monoclínica de baixa temperatura do tipo wolframita.

Os minerais da série columb¡ta-tantalita são os nióbio tantalatos de mais

ampla oconência em pegmatitos. São ortorrômbicos, com fórmula geral AM2O6, onde

A= Fe,Mn,Mg e M= Nb, Ta, estando presentes ainda menores quantidades de Fe3*, Sc,

Ti, Sn e W. As espécies mais ricas em nióbio são as mais abundantes. Os membros

extremos desta série são aqueles referidos na Tabela 11.1. A columbita é encontrada
na natureza com estrutura desordenada ou parcialmente ordenada. As razões

TalTa+Nb e Mn/Mn+Fe crescem da borda em direção ao centro dos corpos
pegmatíticos. Geralmente ocorre como fase primária nos pegmatitos podendo ser
substituída por minerais tardios, tais como microlita e fersmita. Formas ricas em Ta e
Fe são mais raras e cristalizam-se com a estrutura tetragonal da tapiol¡ta. Heinrich
(1962) faz referência a uma columb¡ta radioat¡va, encontrada em estado metamlctico,

associada a minerais de urânio e de tório.

A série euxenita-policrásio apresenta estrutura semelhante à da columbita

do t¡po ordenado, com a mesma fórmula geral; porém, os cátions A= Y, ETR, são

maiores e fazem com o oxigênio coordenação o¡to. Apresenta-se geralmente

metam¡ct¡zada, sendo necessário o aquecimento para a reorganização da estrutura,
que neste caso, exibe uma grande complexidade como no caso da samarskita. A

euxenita fo¡ descrita por Guimarães (1926) com o nome de eschwegeita, porém esta

denominação caiu em desuso. É um mineral típico de pegmatitos ricos em Y e ETR,

com afiliação anorogênica ou orogênica.

1 1.2. ASPECTOS MACROSCÓprCOS

As amostras de nióbio-tantalatos procedentes dos pegmatitos estudados,

apresentam-se geralmente anédricas, com exceção àquelas samarskitas coletadas na



Lavra do Silivano, que expressam externamente uma simetria monoclínica. Na Lavra

da Generosa as massas de columbita chegam a alcançar 6 a 1ocm (Fotografia 11.1)' e

muitas vezes ocorrem em intercrescimento com a samarskita, que na região recebe o

nome de anerodita. As amostras de columbita apresentam brilho metálico e cor negra'

enquanto os cristais de euxenita e os de samarskita geralmente acham-se cobertos por

uma camada amarelada a amarronzada de brilho não metálico comum. Segundo

Vlasov (1966) esta camada de alteração é constituída por óxidos de titânio nas formas

polimórficas de rutilo ou anatáSio. O peso específico apresenta-se em ampla faixa,

ocorrendo var¡ções em f ragmentos da mesma amostra, devido a variações

composicionais. O peso específico das amostras de columbita variou de 5'31 a 6'30' o

da euxenita de 4,49 a 5,05; e o da samarskita de 4,88 a 5,28' Como a maior parte das

amostras de nióbio-tantalatos estudadas foi obtida através de doações realizadas por

parte dos donos das minas ou garimpeiros, é impossível estabelecer uma relação

genética delas através do seu posicionamento no corpo pegmatítico. Esta possibilidade

Ocorre quando se apresentam assqçiadas a m¡nerais característiggs de uma

determinada zona, como é o caso da ocorrência de samarskita e cleavelandita.

FIGURA I l. LCristal de columbita coletado na Lawa da

Generosa" Sabinópolis, Minas Gerais.



11.3. ESTUDO POR D]FRATOMETRIA DE RAIOS X

A comparação dos diagramas de difração obtidos através das análises

executadas com o pó das amostras de nióbio-tantalatos, selecionadas para serem

estudadas nesta tese, permitiu classiticá-las em metamícticas, cristalinas e

desordenadas ou ordenadas.

Alguns diagramas apresentaram somente a radiação de fundo característico

de substâncias amorfas ou metamícticas; outros exibiram somente duas ou três das

reflexões ma¡s intensas além da radiação de fundo, o que perm¡tiu identificáios como

pertencentes a amostras parcialmente metamict¡zadas.

A presença das reflexões dos planos (020), (1 10), (22O\ e (240) cujos d's

medidos em ,Ä são, respect¡vamenle,7,14;5,27;2,66 e 2,238; caracterizam o polimorto

ordenado de columbo-tantalita (Moreau & Tramasure 1965). O polimorfismo ordem-

desordem nas columbo-tantalitas consiste na ocorrência dos átomos Nb e Ta em sftios

M, alternados com as posições ocupadas pelos átomos de Fe e Mn nos sítios A. O
preenchimento de forma fortu¡ta desses sítios por estes quatro elementos caracteriza o

politipo desordenado. As amostras estudadas sáo do tipo desordenado, logo são

formas de mais baixa temperatura (Moreau & Tramasure 1965).

As dimensões e volume da célula elementar foram calculados utilizando o

programa Miller 2 para microcomputadores, baseado nos valores dos d's obtidos pelas

análises dif ratométricas. Os dados relativos aos parâmetros a e c das amostras das

columbitas estudas, lançados no diagrama de Cernf & Turnock (1971), mod¡ficado por

Wise et al. (1985), situam-se no campo relativo ao tipo desordenado (Figura 11.1). O

não enquadramento de todos os dados dentro do poliedro pode sugerir que,

columbitas com composição química mais complexa possuam dimensões dos

parâmetros proporcionais à variação entre os raios iônicos dos elementos comuns

ocupantes dos sítios estruturais e aqueles que os substituem. Com este raciocínio

pode-se esperar que os dados sobre a compos¡ção química confirmem esta

localização dos dados analíticos neste gráfico.

1 1.4. ASPECTOS MICROSCÓplCOS

A utilização da microscopia no estudo dos minerais deste grupo teve como

objtetivo principal o conhecimento através das seções bipolidas da textura, variação

composicional, presença de inclusões e principais associações mineralógicas visando

aplicá-lo no estudo por microscopia eletrônica de varredura, acoplado ao sistema EDS.

O zonamento químico pode ser observado de pronto, devido à variação de cor.
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FIGURA 11.1, Diagrama de Cemj'& Tumock (1971) exibindo a
disposição das amostras de columbit4 dos pegmatitos da borda
ocidental da PPO,no campo das amostras desordenadas..



Micrografia 11.1 -

que ocorrem em zonas de fratura e que toram identificadas como uranomicrolita; as

menores subédricas, com aproximadamente 5p, ocorrem bordejando as pr¡meiras

(Micrografia 11.2).

Procedentes da Lavra do Morro Escuro em Santa Maria de ltabira, foram

analisadas duas amostras. Uma foi identificada como samarskita (5154) enquanto a

outra é uma columbita (5096) onde Ta>Nb e Mn>Fe. Nesta última seção o zoneamento

é tantástico, ocorrendo segundo duas direções perpendiculares entre si, podendo

ainda Serem classificados em primários (faixas mais largas e mais abundantes) e

secundários. A samarskita apresenta zonas de oxidação do ferro, ao longo de fraturas,

caracterizadas pela coloraçãO mais escura daS áreas de ocorrência. Aparecem nesta

seção vênulas de urânio e inclusões de tofianita. A composição química é

caracterizada por Nb>Ta, Fe>Mn, U, Y, Ti, Ca e Pb.

os nióbio-tantalatos de composiçäo química e mineralógica mais complexas

São os que ocorrem na Lavra Ponte da Raiz. Deste pegmatito foram analisadas três

amostras, a 48628 constituída por cristal anédr¡co de samarskita em contato com



monaz¡ta, a 4862A identificada como tantalita e finalmente a de n 4338, uma

samarskita. A primeira amostra citada mostra uma composição quÍmica onde o Nb>Ta,

Fe>Mn, U e Y com traços de Ti. As inclusões mais comuns da monazita são

constituídas por cristais de torita ou huttonita, torianita e de minerais de urânio. O

mineral tengerita, carbonato de ítrio contendo terras raras pesadas como Yb, Dy, Er e

Gd e ainda traços de Sm, foi encontrado como inclusão na samarskita. As inclusões

ma¡s comuns nas duas seções de samarskitas são, columbita, uranomicrolita e

uraninita. A amostra 4862A é bastante semelhante àquela descrita no parágrafo

anterior, procedente da Lavra do Morro Escuro.

Micrografia 11.2 -

A única amostra examinada do Pegmatito Pé da Serra (5156).foi identificada

como euxen¡ta. Nesta seção pode-se observar a presença três fases constituintes de

vido à variação na coloração. A cor intermediária peftence à fase dominante

constituída por Ti, Nb>Ta e Fe. Não foi detectada a presença de Mn ou de U nesta

porção da amostra. A fase mais escura é caracterizada por um enriquecimento em Ti

em relação à fase dominante. A fase mais clara exibe um aumento nos conteúdos de

Ta e Fe.



monazita, a 48624 identificada como tantalita e finalmente a de n.433g, uma
samarskita. A primeira amostra citada mostra uma composição química onde o Nb>Ta,
Fe>Mn, U e Y com traços de Ti. As inclusões mais comuns da monazita são
constituídas por cristais de torita ou huttonita, torianita e de minerais de urânio. o
mineral tenger¡ta, carbonato de ftrio contendo terras raras pesadas como yb, Dy, Er e
Gd e ainda traços de sm, foi encontrado como inclusão na samarskita. As inclusões
mais comuns nas duas seções de samarskitas são, columbita, uranomicrolita e
uraninita. A amostra 4862A ê bastante semelhante àquela descrita no parágrafo
anterior, procedente da Lavra do Mono Escuro.

M¡crografia 11.2 -

A única amostra examinada do Pegmatito pé da serra (s1s6) foi identificada
como euxenita. Nesta seção pode-se observar a presença três fases constituintes de
vido à variação na coloração. A cor intermediár¡a pertence à fase dominante
const¡tuída por Ti, Nb>Ta e Fe. Não foi detectada a presença de Mn ou de U nesta
porção da amostra. A fase mais escura é caracterizada por um enriquecimento em Ti
em relação à fase dominante. A fase mais clara exibe um aumento nos conteúdos de
Ta e Fe.



11.6. QUIMISMO DOS NIóBIO-TANTALATOS

A composição química dos nióbio tantalatos foi determinada através da

microssonda eletrônica, no laboratór¡o da Escola de Minas de Paris. A Tabela 11.2

exibe as análises realizadas em 11 amostras. Há uma completa concordância entre os

dados obtidos por MEV-EDS e estes obtidos por microssonda. utilizando a

classificação de Vlasov (1966) as variedades de columbita-tantalita encontradas nestes

pegmatitos vão de feno-columbita a mangano-columbita, esta última ocorre raramente,

pois dificilmente é encontrada a proporção MnO:FeO > 3:'1. Em poucas amostras o Ta

é igual ou pouco maior do que o Nb. Considerando a metodologia empregada' e

sabendo que este aumento em Ta pode conesponder a um zoneamento químico'

pode-se afirmar que nesta área não ocorre tantal¡ta.

A Figura 11.2 representa a tendência de enriquecimento em Mn e Ta

demonstrado por estas amostras, que pode ser analisado de duas formas. A primeira

leva em consideração de que nos sistemas pegmatíticos há uma tendência de

enriquecimento em Mn e Ta na direção da zona marginal para o núcleo do corpo

(Vlasov 1966, Correia Neves 1981 , Marciano 1985). O segundo raciocínio não inval¡da

o primeiro pois diz respeito a acão desempenhada pelo flúor na complexação do Mn

nos estágios finais, o que explicaria o teor mais elevado em Mn destas columbitas,

quando comparadas com aquelas analisadas por Marciano 1985, procedentes das

lavras do Feneirinha e Olho de Gato. A presença de fluorita e topásio nas paragêneses

destes corpos seriam demonstrativas do teor elevado em flúor deste sistema.

A ocupação do sítio M pelo Ti, Sn ou W em substituição ao Nb e Ta está

representada na Figura 11.3. Os dados se dispõem segundo três tendências

representadas pelas retas de regressão. A reta 1 indica um enr¡quecimento em Ti

destas columbitas, principalmente daquelas das lavras do Morro Escuro, Ponte da Raiz

e lvalde, uma vez que as análises apresentam valores praticamente constantes para o

SneW.

A substituição no sít¡o ocupado pelo Fe e Mn pelo Ti, Sn e W apresenta

uma dispersão dos dados, e demonstra a pouca afinidade destes elementos pelo sítio

A. A Figura 11.4 exibe este aspecto cristaloquímico, que associado aquele salientado

na Figura 11.3 ¡nd¡ca vacâncias na estrutura cristalina, o que segundo Bilal et al.

(1993) caracte rizaria uma estrutura de politipo desordenado. No raciocínio empregado

por aqueles autores o grérfico da Figura 11.5 reforçaria esta propriedade, pois os dados

referentes às analise da columbitas situam-se no campo das pseudoixiolitas.
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Tabela 11,2 - Análises qufmicas de minerais da série columbita-tantalita obt¡das por microssonda
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detetado). As amostras säo p¡ocedenles das lavras da Generosa e Silivano.
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fabela 11,2 - Análises quím¡cas de minerais da série columbita-tantalita obtidas por microssonda
eletrônica. O número de cátions por cela elementar foi calculado na base de 3 oxigênios (n.d. = não
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A Tabela 11.3 apresenta 15 análises de uma única amostra de euxenita
procedente da Lavra do Silivano, enquanto a Tabela 1 1 .2 exibe os resultados

analíticos da amostra 5156 que é caracterizada como policrásio devido ao seu elevado
teor em Ti. Os dados relativos a esta últ¡ma seção são concordantes com os resultados

esperados para aquelas zonas enriquecidas em Ti desta mesma amostra analisada por

MEV-EDS. A presença destes minerais na paragêneses destes corpos é representativa

de pegmatitos r¡cos em ETR e Y de suites orogênicas ou anorogênicas.

Tabela 11.3 - Análises qufmicas de minerais da sórie euxenita-policrás¡o obt¡das por microssonda

eletrônica. O número de cátions por cela elementar foi calculado na base de 3 oxigênios (n.d. = não

detetado). As amostras são procedentes da Lavra do Sil¡vano.
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A Tabela 11.3 apresenta 15 análises de uma única amostra de euxenita

procedente da Lavra do Silivano, enquanto a Tabela 1 1.2 ex¡be os resultados

analíticos da amostra 5156 que ê caøcÌerizada como policrásio devido ao seu elevado

teor em Ti. Os dados relativos a esta últ¡ma seção são concordantes com os resultados

esperados para aquelas zonas enriquecidas em T¡ desta mesma amostra analisada por

MEV-EDS. A presença destes minerais na paragêneses destes corpos é representativa

de pegmatitos ricos em ETR e Y de suites orogênicas ou anorogênicas.

Tabela 11.3 - Análises químicas de minerais da sér¡e euxenita-policrásio obtidas por microssonda

eletrônica. O número de cátions por cela elêmentar fo¡ calculado na base de 3 ox¡gên¡os (n.d. = náo

detelado). As amostras são procedentes da Lavra do Silivano.
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Tabela 11.3 - Análises químicas de minerais da série euxen¡ta-policrásio obt¡das por m¡crossonda

eletrônica. O número de cátions por cela elementar foi calculado na base de 3 oxigênios (n.d. = não
detêtado). As amostras são procedentes da Lavra do S¡livano.

A Tabela 1 1.4. exibe os dados analíticos para as amostras de samarskitas
das lavras da Ponte da Raiz e do Morro Escuro. Segundo Cern¡? & Ercit (1989), as
samarskitas apresentam ma¡or teor em ETRL em relação aos ETRP, e apresentam

também um enriquecimento em Dy, Gd e algumas vezes Sm. As amostras dos
pegmatitos da borda ocidental da PPO exibem maior teor em ETRL, porém não foi

constatada a presença de Gd ou Sm através das análises de microssonda eletrônica.
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11.7. CONCLUSÖES

. Considerando os dados apresentados acima pode-se concluir que os
nióbio-tantalatos que ocorrem nos pegmatitos estudados neste trabalho
pertencem às classes [MO4] e [MO3] segundo a sistemática de Cem¡i &
Ercit (1989).

. A columbita se cristaliza como politipo desordenado e apresenta Nb >
Ta e Fe > Mn. As principais inclusões encontradas são constituídas por

espécies minerais de U, Y e ETR. Estas feições são característ¡cas de

sistemas pegmatíticos pouco evoluídos, enriquecidos em Y e ETR
(Cernlt 1991)

. A presença de euxenita ratifica a citação do ítem anterior,

acrescentando ainda que é uma espécie mineral típica de pegmat¡tos

anorogênicos ou orogênicos ricos em Y e ETR.

. A samarsk¡ta é um mineral característico de pegmatitos anorogênicos.



12. MONAZITA

Dentre os minera¡s do grupo dos fosfatos, somente será dada ênfase à
monazita, a qual, além de apresentar uma distribuição ampla na área, ocorre na forma

de grandes cristais que em algumas lavras alcançam medidas decimétricas. O estudo

deste mineral é de suma importância pois, através de dados obtidos da sua

composição química e de seus produtos de alteraçâo, pode-se conhecer os processos

atuantes na evolução da cristalização dos corpos pegmatfticos. Uma segunda razão

que o torna digno de apreço é o fato de ser um dos mais importantes minérios de

elementos de terras raras (Cesbron 1986), podendo ainda ser considerado como

minério de tór¡o, pois segundo Frondel (1958), este elemento pode substituir os

elementos terras raras desde alguns ppm até 27"/". Duranle a primeira metade do

século, a monazita sob a forma de mineral detrít¡co em areias fluviais e marinhas,

proveniente do Brasil, e depois da Austrália e índia, bem como aquela oriunda da

explotação de pegmatitos, eram as únicas fontes dos elementos terras raras do grupo

do Ce ou elementos terras raras leves (Möller 1986).

Os elementos terras raras começaram a ser descobertos e estudados no

final do século dezoito, quando Arrhenius e Gadolin identificaram em um mineral

desconhecido o elemento ítrio, que na verdade não correspondia a apenas um

elemento, mas a uma mistura de vários daqueles que compõem o grupo dos

elementos terras raras leves.

As referências sobre monazita começaram a ser publicadas a partir de 1823
(Dana 1892), e as análises para a determinação individual dos elementos terras raras,

utilizando diterentes técnicas como fluorescência de raios X, espectrografia de emissão

óptica e espectrofotometria vêm sendo efetuada, desde 1924. Murata et. al. (1953 e

1 958) estudaram muitas amostras brasileiras de monazita, de vários distritos da

Província Pegmatítica Oriental de Minas Gerais, publicando dados químicos de

exemplares analisados provenientes de Ferros, Sabinópolis e Conceição do Mato

Dentro.

12.1. A SÉRIE MONAZITA-HUTTONITA.CHERALITA

O primeiro membro desta série é na verdade uma solução sólida. O volume
que descreve os minerais do grupo dos fosfatos no Dana's System of Mineralogy grafa



a composição química da monazita como (Ce, La, Y, Th)POa, enquanto Derr et. al.

(1966) taz referência a (Ce, La, Th)POr. Os trabalhos de síntese desenvolvidos por

Anthony (1957, 1965) utilizaram metodologias diversificadas na obtenção dos

principais membros extremos da série-CePO¿-LaPO¿. Montel (1957, 1965) e Montel et.

al. (1989) sintetizaram como parte de um estudo exper¡mental sobre a solubilidade da

monazita em fusões graníticas, vários membros e)dremos na forma de gel hidróxido de

terras raras a partir de reações entre hidróxido de amônia com TRCI3 em solução

aquosa. Um dos principais objetivos deste processo de síntese é a produção de

padrões analíticos. A monazita cristaliza-se no s¡stema monoclínico, na classe de

simetria 2lm, no grupo espacial P21¡¡. Sua estrutura consiste em tetraedros PO4,

distorcidos com cada átomo de elemento metálico desigualmente equidistante dos

nove átomos de oxigênio. Há uma sistemática diminuição dos parâmetros da malha

com o aumento da substituição dos íons Ce e La por íons menores como os de Ca e

Th (Deer et. al. 1966).

A huttonita é um nesossilicato cuja fórmula química é ThSiO¿ (Pabst &

Hutton 1951), ¡soestrutural da monazita, que pode ser obtido por dupla substituição

Th4+ + Si4+-Ce3+ +Ps+. Foi descrita como contendo 0,8% de Fe,2,5o/" de TB e traços de

P (Kucha 1980).

O outro membro isoestrutural desta série é a cheralita (Ïh, Ca, Ce, La, U,

Pb)(PO¿.S¡O¿) composto que segundo Bowie & Horne (1953) e Bowles et al. (1980)

pertence ao sistema ternário TRPOa-CaTh(PO¿¡ThSiO¿.

Outros minerais polimortos desta série, que se cristalizam no sistema

tetragonal e que ocorrem associados às monazitas são xenotima (Y,TR)PO+ e tor¡ta

(ThSiO¿).

A monazita está sujeita a dois tipos de processos de alteração após sua

cristalização: metamictização e alteração hidrotermal. O primeiro, devido ao

decaímento sotrido pelo tório ou mesmo urânio, provoca destruição, parcial ou total da

estrutura crlstalina, ocasionada pelo bombardeio de partículas U. A alteração

hidrotermal, por sua vez, promove a formação de uma borda de coloração mais clara

dando origem a minerais como fluocerita, parisita, ítrio parisita, allanita e apatita.

Segundo Cesbron (1986) este processo de alteração pode ser contemporâneo ao

metamorfismo retrógrado.

12.2. CARACTERíSTICAS MACROSCÓPICAS DAS AMOSTRAS ESTUDADAS

Os exemplares coletados nos pegmatitos desta região apresentam-se com

hábito prismático, raramente maciço, com forma subédrica. Os cristais têm dimensão



desde 1 a zcm (Lavra da Marilene), até 10 a 18cm no Pegmatito da Generosa. Foram

observadas fratura irregular a conchoidal, clivagem segundo (100) distinta e partição

basal (001). O peso específico variou de amostra para amostra, mesmo em uma única

ocorrência. Os valores obtidos estão no intervalo 4,702 a 5,345, este últ¡mo encontrado

em exemplares da Lavra do Mono Escuro. Nriagu (1984) em seu trabalho de síntese

sobre minerais da classe dos fosfatos, apresenta o intervalo 4,6 a 5,4, salientando que

há aumento no peso especlfico relacionado ao teor crescente de tório. A dureza situa-

se entre 5,0 a 5,5.

A cor das amostras variou desde um castanho dourado com brilho

adamantino (Lavra da Generosa), até castanho amarelado de brilho comum (Lavra da

Marilene, Morro Escuro e Ponte da Raiz), dependendo do grau de alteração e do local

de procedência. As amostras das lavras da localidade de Euxenita são aquelas que

apresentam coloração mais conspícua, mostrando-se esbranquiçadas. Os cristais de

monazita não apresentam reação alguma quando excitados por luz ultravioleta, tanto

na região do comprimento de onda curto como longo.

12.3. DIFRATOMETRIA DE RAIOS X

As análises difratométr¡cas permitiram avaliar a composição mineralógica

das amostras de monazita bem como o grau de metamictização delas. As fases

minerais que ocorrem na monaz¡ta foram identificadas, como huttonita e xenotima, em

proporção muito baixa. Como os espectros obtidos revelaram que a estrutura cristalina

não toi destruída, o ThSiO¿ foi designado huttonita, pois segundo Lumpkin &

Chakowmakos (1988), na natureza, monazita, huttonita e xenotima são

invariavelmente cristalinas, enquanto zircão, torita e fergusonita frequentemente

ocorrem no estado metamíctico, sendo amorfos aos raios X e à ditração eletrônica. Os

dados referentes à célula unitária são encontrados na Tabela 12.1.

Anthony (1965) assinala variações morfológicas, refletidas nos parâmetros

da célula unitária e nos ângulos interfaciais, provocadas pelo aumento da razão La:

(Sm+Gd+U+Y) e ainda relacionadas à variação do conteúdo em tório. As amostras

deste trabalho apresentam variações devido à zoneamento composicional e ainda à
processos de alteração.

12.4. ESPECTROSCOP¡A DE ABSOFçÃO NO INFRAVERMELIIO

Treze espectros foram obtidos, sendo que um deles se refere à borda de

alteração (Figura 12.1). Os demais são de amostras de monazita coletadas e
preparadas para análise escolhidas entre grãos desprovidos de alteração.
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Ce2O3 32,34 32,92 32,26 35.19 33,09 33.41 96 12,86 32-9t

LarOt 13,33 7,69 14,25 14.E4 45 t3.62 3l t3,44 t3.21

SmzO¡ t.44 I,07 t,20 0.95 |,t2 |,34 1.27 0.E9

9,23 9.37 9,61 9,50 8.62 9,23 9.15 9,53 8,72

Y2O3 0,2E 0,07 0,94 0.2t 0,04 0,07 0.08 0,05 0,09

UO2 0,07 0,10 0.'13 nd 0,22 0,07 0,1 0,28 0,07

Th02 10,04 9,8'1 6.26 5,2E 10,54 9.5E 9,9 J 9,89 I l.2l
Zr02 0,19 0,21 0.21 0,10 nd 0,06 0.14 nd nd

Nb203 nd nd nd 0,07 nd nd nd nd nd

'lbtal to0,42 98.36 9't ,9 3 98,22 97 ,52 97,76 97,49

Fórmulas estruturais calculadas na base de 16 oxigênios

P 3.97 3,80 4,03 4.04 719 3,81 3,80 3,80 3;14

Si o,334 0,370 0.1E6 o,t24 0,39'1 0.34E 0,384 0-362 0.442

AI 0.006 0,009 0.002 0.006 0,008

Fe 0,048

Ca o,o24 0,026 0.099 0,0ó0 0,022 0.024 0,021 0,024 0.024

Ce ,74 l,9r l.E2 2,0 1.94 1,96 ,92 1.93 ,t
La 0,140 0.801 O,EOE 0-851 0.794 ,06 0,783 0.795 783

Sm 0,075 )75 0,057 0.064 0,052 0,062 0.074 0,070 0,049

Nd 0.496 0,531 0.531 0,52E 0,504 0.529 0,521 0,546 0.50t

Y fì nt, 0,006 0.o77 0,01 0,003 0.00ó 0,007 0,004 )06

U 0,003 0.004 0,005 0,009 0,003 0,005 0,01I J03

Th 0.344 0,35 o.219 0,187 0,3ü4 0,350 0.360 0,361 .410

Zr 0,014 0.016 0.016 0,00ü 0.005 0,01 ¡

Nb 0,006

Total 7.80 I,9t) 7.EE 7 ,90 7.E9 1,9t 7,9 t

Dados da célula unitá¡ia

a0 6.725 A
DO 6,899 Ä
c0 6,790 A
ß 102"

30E.031

Tabela 12.1 - Análises químicas de monazitas obt¡das por microssonda elelrônica, contendo ainda

a relação átomos por célula unitária calculada na base de 16 oxigènios e os paråmetros da célula

unitár¡a.(B=borda - N=núcleo)'



N 4775 B 4'17 5 N 5158 B 5158 B 5158 B 5095 N s095 N 5095

PrOs 2't.B',Ì 27.34 27.94 28.t6 28.21 28,32
Si02 2,33 2,27 2,43 2.37
AlzO¡ ,01 0,uó 0,06 nd 0,01 0,03
Ti02 nd nd nd nd nd nd
FeO nd t2 nd nd nd nd nd
CaO 0,t I ,30 o14 0,13 0.2E

Ce203 32,94 33,t2 33,25 33,t] 33,44 34,64 35,08 35.41

LazQz t3,45 t3,62 t3,24 13,94 t3,62 14,ðJ 14,91 5,47
SmrO'ì 0.72 1.22 l.l7 0.99 t.t7 0,35 0,39 u,30
Nd2O3 9.00 9.57 9.09 9.06 9.46 7.03 ,92 6,87
Y2(J3 0,0E 0,5E 0,04 0,07 0,07 o,22 ¿2 o,24
Uoz t¿,24 0,t,t 0,14 0,1ù U,3E o,24 t2 nd
ThO) 10.38 8,88 10,36 9,81 9,s9 0,t4 55 8,30
ZtO2 nd nd nd nd nd ¡d nd nd
Nb0 nd nd nd nd nd nd nd nd
Total 9't,2t 96,ð 9E,39 98,5 99.1 98.t7 97,53

Fórmulas estruturais calcuìadas na base de 16 oxigênios

P 3,80 J,77 J, t9 3,ü4 J,79 1,79 3,80 3.E6
S¡ O.3EE ,3 t3 0.373 0.358 0,386 t¿,J't4 0,359 tJ,29t
AI 0,002 )12 0,01 I 0.002 0,006 u,u09
Ti
Fe 0,016 u,o47
Ca 0,0t 9 0.052 0.022 0,024 0,022 \r,u41 0,046 0,070
Ue |,94 I,võ 1,95 t,92 1.95 2.00 2,05 2,tJ6
La 0,79E 0,ðl ð 0,7ð3 0,Et I o,79E 0.665 0.E77 0,907
Sm 0,040 0,069 0,065 u,054 0,064 0,019 )21 0.016
Nd 0,51 0.557 0.520 0.51 I 0.53'l U,J91 9,394 0,390
Y (r,007 0,050 )03 0.006 0.006 0.0t 8 0.019 u,020
U 0,010 O,UU3 ,06 0,007 0,015 0.0t 0 0.017
Th 0,380 0,329 0,378 u,J)z U,J47 0,390 o,347 0.300
Z1

Nb
Total 7,97 7.8E 7,92 't q1 't.93 7.92

Dados da célula unitária

a0 6,747 A 6,7914 6,8024
bo 754 A 6.9t74 7,0004
c0 739 A ó,5104 6.441¡^
ß tut"64' 103"ó3' l03"ó5'

300,78r 300,199 zga,o44

Tabela 12.l - continuação.



B 4853 B 4853 B 4853 N 4853 N 4853 N 4853 Hut

PrOr 28.43 'ra 14, 29,50 28,94 29,43 3,87

Si02 2,to I,E3 I,49 T,E2 1,88 l,3s 10,89

Al2O3 o,o2 nd 0,02 nd nd 0.01

I i(J2 nd nd nd nd nd nd

FeO nd nd nd nd nd nd

CaO 0.18 0,20 o,25 I,41 I,37 t,03

CezO1 32,69 32,44 32,8I 28.78 29,54 3 r,13 2.36

La2rJ3 9,41 9,'7 5 r 0,58 9.91 9.54 I l.l9 0.E3

SmzO¡ 2,63 2;79 2.80 2.58 2,49 I

Nd2Ol 12.34 3,46 t3,67 t0,97 o,73 I,51 I,l
Y2O3 2,30 I,E9 l,l 2,06 I,6'7 I,71 4.42

U02 nd nd nd 0.39 0.26 0.19

ThOr 9.59 7.80 6.t2 13.t4 3.2 q5s 76,45

Z1O2 nd nd nd nd nd nd

Nb2O3 nd nd nd nd nd nd
I otal 99,7 5 99,44 98,39 100,00 99,88 99,38 100,00

Fórmulas estrutu¡ais calculadas na base de l6 oxigênios

P 3,78 3,86 3,9t 3,82 3,84 3.E9 0.09
Si 0.329 0.285 0.234 0.284 0.292 ,2t I 0,3 I

AI 0,004 0,004 )o2

Fe

Cã 0,030 0.033 0.042 0.236 0.28E 0.172

Ce l.E8 t.E5 I,EE .64 t.6E l.7E o,o2

La 0,548 0.5ó0 o,6t2 0,570 547 t45 0.0

Sm 0,t42 0,150 0,15 tJ,t39 0,133 u,l
Nd 0,692 0.749 0,765 o.612 0.596 0.645 0.01

Y 0.t92 0.157 0,096 0,t7 0,t 38 o,142 0,07

U 0,01 0,010 u,007
Th 0,342 i ,r't'l 0.218 0,467 0,468 0,34t 0.49

21

Nb
'l otal 7,95 7,9J 1,99

Dados da célula unitária

a0 6;Ì464
bo 6,9524
c0 6,4z84
ß to4.o2'

292.4U

Tabela 12.1 - continuação.
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MORRO ESCURO

GENEROSA Figua 12.1 - Espectros de absorção no infravermelho de monazitas (B e C) comparados com o
padrão de Moenke (1966) (A). A amostra B representa a borda alteÍada e a C monazita isenta de
alteração.



As amostras de monazita da Lavra da Generosa são aquelas que foram

mais estudadas, devido a abundância do mineral neste pegmatito. O espectro de

absorção no infravermelho de exemplar desta lavra é similar ao padrão no 5.4 de

Moenke (1966). A banda de absorçfo de maior absorvância situada a 1.050cm'1 bem

como a banda lateral a 955cm-1 são características do estiramento do ânion PO¿s-. Na

região de 500 a 650cm'1, onde ocorrem quatro absorções (540, 565, 580 e 620cmn),

nota-se variação da absorvância e da forma das bandas de absorção,. que

provavelmente sofreram interferência dos espectros das inclusões de huttonita,

cheralita e xenotima contidas na monazita.

O trabalho de Hubin & Tarte (1971) apresenta a estrutura cristalina e modos

normais de vibração ativa no infravermelho para o ThSiO+, como na torita, porém só

menciona a existência de um polimorfo huttonita, monoclínico, relacionando-o à

publicação de Collonques et al. (1961). Em outra referência, estes mesmos autores

(Hubin & Tarte 1971) publicam espectros obtidos em d¡ferentes intervalos de

temperatura de tor¡tas metamícticas, mostrando o efeito térmico na recristalização

deste mineral, ocorrendo a possibilidade da transformação torita-huttonita. As

absorções que ocorrem entre 400 e 500cm-1 são relativas à cheralita, xenotima e

huttonita.

A fase fluida é const¡tuida por HzO (absorções em 3400 e 1630cm-1) e COz

(2330cm-1), presentes em todos os diagramas. As bandas de absorção a 2860cmr e
2930cmj aparecem em dez dos treze diagramas. Estas bandas são correlacionadas a

hidrocarbonetos, principalmente, metano. Ocorre ainda uma banda dupla característica

do ânion carbonato (1540 e 1350cm'1), provavelmente como um produto de alteração

do ThSiO¿ (Lumpkin & Chakowmakos 1988).

12.5. MICROSCOPIA ELETRôHICI OE VARREDURA

Através do estudo por microscopia óptica pode-se observar as propriedades

físicas das amostras de monazita como, cor, relevo, cor de interferência, clivagem,

geminação, fratura, etc. O zoneamento característico da variação na composição

química, as fraturas contendo material de coloração avermelhada, e ainda inclusões

diminutas de mineral de coloração mais clara foram ainda visualizadas. Porém a

identificação precisa só foi obtida através da microscopia eletrônica de varredura

(MEV), realizada nos laboratórios da CBMM em Araxá.

A Micrografia eletrônica 12.14 retrata o zoneamento composicional ocorrido

durante a cristalização do mineral e, ainda um s¡stema de fraturas que se desenvolve

em duas ou mais ocasiões. Através das fraturas primárias, mais abertas, ocorreu a



penetração de água contendo íons silício e ferro, responsáveis pela transformação

monazita-huttonita cuja composição foi determinada pelo sistema de dispersão de

energia (EDS), representada na Figura 12.2. Esta solução retirou tór¡o da monazita

formando silicato de tório que ao se cristalizar provocou o sistema de trincas radiais

mostrado na Micrografia eletrônica 12.18. Kucha (1980) constatou que os minerais do
tipo monazita-huttonita são subst¡tuldos por uma mineralização tardia de Fe-Th, e que

existe uma correlação entre as razões Th: Si+F¿ + (OH)a e (TR+Ca) : P, sendo seu

valor de 1 : 1, com a soma de ambas techando em 2.

Bruno F. Riffel, geólogo da CBMM, durante da realização das análises,

comparou, em uma mesma amostra, áreas com e sem fraturas, submetendo-as a um

mesmo tempo de contagem com imagem de retroespalhamento de 600S-EDS. As
áreas selecionadas estão representadas nas Micrografias eletrônicas 12.1C. (ârea
contendo principalmente monazita) e 12.1D. (área repleta de m¡crofraturas e inclusões
de ThSiO¿ na monazita), e mostram variação na cor da monazita das duas áreas. O
espectro da Figura 12.3 mostra em pontos escuros a composição da monazita (relativa

a Fotom¡crogralia 12.1C) sobre a da zona rica em microfraturas e inclusões de ThSiO¿

(mais claro), da Micrografia eletrônica 12.1D. Percebe-se um aumento nos teores de
Th e Si e ainda Y que não foi assinalado nesta figura, na área microfraturada contendo
huttonita.

As inclusões de silicato de tório apresentam também zoneamento
composicional, (Micrografia eletrônica 12.24), onde a porção mais clara tem maior
quantidade de silício e menor de P do que a escura. Esta amostra de Ne 4853, da
Fazenda Geraldo Pinho em Euxenita, MG, apresenta ainda uma inclusão de xenotima,

com dimensão semelhante a da huttonita. Da amostra 5157 da Lavra da Generosa,
representada na Micrografia eletrônica 12.2C. tem-se a visão da xenotima na parte

superior da foto, e uma inclusão de um mineral de urânio não identificado, na porção

interior, associado à monazita. Na Lavra da Marilene, Lâmina 5191, foram ident¡ficadas

também xenotima contendo Dy, Er, Yb e inclusões de um mineral de urânio com

dimensão < 2 , lalvez uranita. A lâmina Ne 5095 da Lavra do Morro Escuro é a que

apresenta menor número de inclusões de silicato de tório e onde o m¡crofraturamento é
mais incipiente. Uma feição comum a todas as lâminas é esta apresentada pela

Micrografia eletrônica 12.2C.. As bordas do cristal de monazita apresentam maior

densidade de inclusões silicatadas e de microfraturas do que a porção central.
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primária de uma monazita (Micrograf¡a eletrôn¡ca 12.14), evidenciando o infcio de formação da huttonita.
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Micrografia eletrônica 12. I A eletrônica 12. 1 B

Micrografia eletrônica 12. I D

MICROGRAFIAS ELETRONICAS 12. I - Monaz itas (Mon) da Lavra da Generosa
mostrando: A) zonearnento composicional evidenciado por duas faixas inclinadas e cortadas
por fraturas primárias;B) inclusões de huttonita (Hut) que ao se formar provocaram o
aparecimento de inúmeras fraturas secundárias; C) área com poucas liaturas vistas por
retroespalhamento; D) enxame de microlraturas e inclusões de huttonita vistas também por
retroespalhamento.



Micrografias eletrônicas 12.2- Cristais de monazitas da lavra Generosa mostrando A)
huttonita zonada e xenotima inclusas na monazita, B) concentração de microfraturas na

borda co cristal de monazita, por onde é iniciado o processo de formação da huttonita



12.6. QUIMISMO DAS MONAZITAS E DAS FASES ASSOCIADAS

Na fórmula geral ABO. das monazitas o sítio A pode ser ocupado por ETR,
Th, Zt, U, Ca, Fe, e Al, enquanto o sftio B é preenchido por P e Si. As fórmulas
estruturais das monaz¡tas foram calculadas na base de quatro fórmulas unitárias (f.u. #
4), ou em outras palavras, na base de 16 átomos de oxigênio.

Monazitas de três procedências foram submetidas à análises, sendo trés
amostras da Lavra da Generosa e uma única das outras duas, Lavra do Morro Escuro

e Lavra de Euxenita.

As amostras de monaz¡ta foram analisadas em uma microssonda eletrônica
Camebax da Escola de Minas de Paris (Fontainebleau) com uma tensão de 20 kV. Os
limites de detecção para os elementos terras-raras e Y são estimados por cálculo
quando os valores das concentrações estão nas seguintes faixas: LarO. > O.75o/",

CerO. > 0.40%, Nd2O3 > 0.55% e YrO. > 0.15%. O elemento será considerado em
estado de traço nos casos em que ocorra em teores ¡nferiores a estes limites.

O teor em tór¡o destas monaz¡tas diminui em direção à borda do cristal,
sendo este dado concordante com o modelo sugerido após as análises por

microscopia eletrônica, segundo o qual o tório foi retirado da monazita através da
percolação da água contendo sílica e ferro encontrada nas fraturas, que por sua vez,
são mais abundantes na borda do cristal (Figuø 12.4). A partir desta solução foi
formada a huttonita e a monazita secundária rica em lantânio, pois este elemento
aumenta no sentido inverso daquele seguido pelo tório (Bilal et al. 1993).

Monazita(Th) + (S¡O4)-4 + Fe3+ + H2O Monazita(La) + Huttonita

O comportamento do cálcio é distinto de uma lavra para outra. Na Lavra da
Euxenita ocorre redução na quantidade deste cát¡on em direção à borda do cristal,
tendo sido observados cristais de cheralita nesta porção. Nas outras lavras ocorre

aumento do cálcio em direção ao núcleo (Figura 12.5). O teor em Sm + Nd manteve-se
praticamente invariável em todo cristal.

A relação entre os elementos que ocupam o sítio A é apresentada na Figura

12.6. Os elementos terras-raras tr¡valentes são substituídos por outros tetravalentes,

como Th, Zr e U. O mecanismo de substituição é o seguinte:

ETRo+ + Ps+ (Th + Zr + U)r* a g¡a+
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lþura 12.4. Distribuiçäo das monazit¿s no diagrama Th/l^a (a,/f.u.:átomos por
fórmula unitária). Amostra 4853 é da Lawa Euxenita, amostras 5157, 5158 e
4772 säo da Iawa da Gene¡osa e a amostra 5095 é da Lavra do Morro Escuro
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Figura I2, 5. Distribuiçåo das monazitas no diagrama (Sm+Nd) /Ca. Legen
da conforme a Figura 72.4.



A razão Th/Si próxima de 1, de certas monazitas e a presença de huttonita

nas zonas de alteração sugere a existência de uma solução sólida entre estes dois

minerais (Figura 12.7). Certas monazitas mais ricas em Ca e pobres em Nd e Sm,

mostram arazão Th/Si mais elevada (ThlSi= 1,63). Os ETR têm raios iônicos próximos

do raio iônico do cálcio e podem ser substituídos por ele, ocorrendo neste caso a
formação do terceiro membro da solução sólida, a cheralita (Ca, Ce, ThXPO4, SiO4),

(Bowie & Horne 1953, Aldred 1984 e Mannucci et al. 1 986).

As proporçöes calculadas de huttonita e cheralita nas amostras analisadas
permitem distinguir a Lavra da Euxenita como a mais rica em cheralita (1 a 1oo/ol e

pobre em huttonita (11 a 13%), enquanto as Lavras da Generosa e Morro Escuro são

pobres em cheralita (1 a 2%) e mais ricas em huttonita (13 a 17o/"), (Bilal et al. 1993).

Através da análise dos gráficos citados, observa-se que na região estudada

a soma total dos elementos terras raras cresce na direção Euxenita - Santa Maria de

Itabira, da mesma forma que os teores em Ce e La. Por outro lado, os valores
percentuais de Nd, Sm e Y aumentaram na direção oposta, sendo que na Lavra de

Euxenita o teor em Sm é duas vezes maior do que o de outras lavras, enquanto o de Y

é oito vezes maior. Os valores analíticos obtidos para monazitas das regiões de Ferros

e Conceição do Mato Dentro através da espectrografia de emissão óptica, divergem

quanto a direção do crescimento dos teores em Sm e ThOz, registrando teores muito

elevados em Sm (5,3%) na amostra proven¡ente de Ferros e ThOe = 13,71" naquela
procedente de Conceição do Mato Dentro (Murata et. al. 1953 e 1958). Nas amostras

analisadas neste trabalho a tendência de crescimento do ThOz tem direção Santa

Maria de ltabira - Euxenita.

Das regras semi-quantitativas apontadas no trabalho de Murata et. al.
(1953), referentes as proporções das ETR na estrutura da monazita, apenas aquela
que se refere à soma de Nd + La como constante com o valor de 42o/" +2%, pode ser

verificada; as demais apresentaram valores díspares. As razões Nd/Ce, Y/Ce, LalOe e

Cei(Nd + Y) apresentadas na Tabela 12.2 mostraram compatibilidade entre os dados

obtidos por Murata et. al. (1958). (amostras 7 a 1 1 B), e aquelas analisadas nesta tese,

com exceção da monazita da Lavra de Euxenita. Este comportamento é demonstrativo

de que uma das tendências de fracionamento do ETR é esta de substitu¡ção ETR-ETR.

Kucha (1980), sugere que a substituição Th-ETR que ocorre na Série Monazita-

Huüonita, promove uma necessidade de compensação de valência eletrostática

suprida pela entrada de Ca, F e (OH) .Este processo parece estar intimamente

conectado com as razões Th : ETR e Si : P na microárea da estrutura cristalina.

I

I

I

.¡



f amostra Município Lawa Nd/Cr YlCe LaJCe Ce(Nd+Y) ft ThOz

Fenos Drumond 0,44 u.l 0,4E r,75 69 10,0

8 Ferros Drumond 0,57 0,038 0,34 t.64 66 8,0

9 Conceição do Mato
Dentro

Posses 0,56 0,22 0,35 1,28 6t 6,7

10 Conceição do Mato
Dentro

Tatu 0,36 0,013 0,t4 2,70 79 13,7

tlA Sabinópolis Generosa 0,27 0,00E 0,50 3,5E E5 9,4

118 Sabinópolis Generosa 0,29 0,008 0,51 3,39 84 8,7

5t57 Sabinónolis Generosa 0,27 0.010 o,42 3,5I E2 E,9

4775 SabinópoÌis Generosa 0,26 0.01 1 0,40 3,45 82 10,2

5158 Sabinóoolis Generosa 0,29 0,003 0.4t 3,58 82 9,9

4853 Euxenita 0,34 0,008 0,33 2,20 7l 9,9

509s Santa Maria de
Itabira

Morro Escurc 0.19 0,009 0,43 4,94 87 9,6

fabela 12.2 - Comparação entre os dados obtidos por Murala et al. (1958) pera es razões

indicadoras do fracionamento dos elementos terras raras e aqueles produzidos por este trabalho. As

amostras de números 7, 8, 9, 10, 114 e 118 foram analisadas por Murata et al. (1958), e as amoslras de

números 5157, 4775,515s,4853 e 5095 foram analisadas por Bilal et al. (1993).'- : somató¡io dos

elementos lerras raras analisados.

12.7. CONCLUSõES

As monazitas analisadas de pegmatitos localizados na área de tese

apresentam as características listadas a seguir.

. Quanto às propriedades físicas macroscóp¡cas, o brilho é não metálico

adamantino a comum, dureza entre 5,0 e 5,5, peso específico entre

4,702 a 5,345, tendo sido observadas também a clivagem basal (001) e a

partição basal (001). A forma é anédrica a subédrica e o hábito

prismático ou compacto. Os cristais apresentam dimensão de 1 a 18 cm.

. Esses m¡nerais não sofreram processo de metamictização, apresentando

reflexões quando submetidas à ditratometria de raios X. Os parâmetros

das células unitár¡as mostram variações decorrentes do zoneamento

químico e do processo de alteração hidrotermal. As outras fases minerais

identificadas na monazita são : huttonita e xenot¡ma.

. A espectroscop¡a de absorção no ¡nfravermelho permitiu identificar os

componentes da lase fluida como água com absorções em 3400 e

1630cm'r, COz em 2330cm'r e, em alguns diagramas ocorrem bandas

relacionadas a hidrocarbonetos, provavelmente metano a 2860 e



2930cmn. Foram vistas absorções relativas ao ânion carbonato a 1540 e

13sOcm'l.Outras absorções observadas são aquelas referentes à
cheralita, xenotima e huttonita.

Através da microscopia eletrônica de varredura loram identificadas as

composições qufmicas das fases associadas, ThSiO¿, (Ca, La, Th, Y)

(PO¿, SiO¿) e YPO¿. Foram observadas fraturas primárias contendo água

Si e Fe, responsáveis pelo transporte destas substâncias vetores do

processo de formação da huttonita. Ocorrem ainda fraturas radiais

secundárias que partem dos cristais de huttonita e que foram produzidas

pela energia de cristalização deste mineral. Esta metodologia revelou um

zoneamento composic¡onal com duas gerações de monazita. A primária

rica em tório ocorre no núcleo do cristal e outra empobrecida neste

elemento, aparece em torno dos cristais de huttonita. A huttonita

apresenta também zoneamento composicional.

As monazitas analisadas apresentam uma solução sólida em proporção

variável de cheralita e huttonita. Os teores em Th e La destas monazitas

são característicos para cada corpo e têm relação com as suas

encaixantes. O enriquecimento em La acompanhado pela diminuição do

Th nas monazitas, é devido ao processo de alteração ocorrido durante o

estágio metassomático tardio (albitização) que afetou os pegmatitos.

Durante este estág¡o, os fluidos hidrotermais se enriqueceram em Ca, Y,

P e ETR. Os teores em U destas monazitas constituem critério para a

separação entre os pegmatitos da região de Santa Maria de ltabira e os

de outras áreas.



13. CONCLUSOES FINAIS

A área onde afloram os corpos pegmatíticos estudados neste trabalho

apresenta uma complexa história de evolução, envolvendo vários eventos

metamórficos superimpostos, constatados através das datações das rochas dos

arredores de Guanhães, analisadas por Siga Jr. (1982), e por vários outros tabalhos

c¡tados no Capítulo 7 (Teixeira et al. 1990, Dussin, LA. 1994).

13.1. EVOLUçÃO CeO¡-óCICA DA ÁREA

As rochas gnáissicas encaixantes dos pegmatitos são de diferentes idades.

Os Gnaisses Guanhães, datados em 2.666 f 0,51 Ma, são as rochas mais antigas

dentre as encaixantes destes pegmatitos da porção norte da área, lembrando ainda

que o método aplicado foi o do Rb/Sr, logo é considerado idade mfnima (Lauenstein

1984, Müller 1986). Os Granitos Borrachudos loram gerados a partir de fusão crustal

desenvolvida em rochas, possivelmente granitóides orogenét¡cas, formadas no infcio

do evento Transamazônico. Este modelo elaborado para explicar a gênese dos

Granitos Bonachudos foi formulado por Dussin, T (1994), que submeteu a análises

geocronológicas amostras do Plúton São Felix obtendo a idade de 1'729 + 12Ma

Pb/Pb, a mesma dos riolitos que ocorrem em Conceição do Mato Dentro. O

fechamento do ritt do Espinhaço ocorrida em 900 Ma provocada pelo derrame dos

diques máficos, originou um processo de compressão, que por sua vez pode ter

ocasionado a fusão parcial das rochas granlticas, com migmatização e geração dos

pegmatitos. Todos os pegmatitos da área estudada foram datados como brasilianos,

com idade llAr entre 502,1 t 30,7 Ma a 529,9 t 13,2 Ma (Marciano et al. 1993).

Segundo o critério adotado neste trabalho (Ginsburg et al. 1979) os pegmatitos da

borda oriental do Cráton do São Francisco pertencem à PPO. Schettino et al. (1988)

observou que os pegmatitos aflorantes na região de Santa Maria de ltabira se

encontram grosseiramente orientados segundo a direção das fraturas das rochas

encaixantes N60E, o que demonstra um condic¡onamento estrutural destes corpos.

CernÍ (1991) afirma que o número relat¡vamente pequeno de pegmatitos anorogênicos

está subordinado a algum controle estrutural, invocando para tanto exemplos do

batólito de Pikes Peak e do Plúton de Wausau, além de outros.

Quanto à relação entre R1 e Rz estabelecida pelo gráfico de La Roche et al'

(1980), as rochas discutidas acima situam-se no campo dos granitos anorogênicos,



classificação esta pouco precisa no caso dos Gnaisses Guanhães, devido à dispersão

dos pontos analíticos.

Quanto ao conteúdo em ETR, as rochas discutidas acima situam-se no

campo dos granitos anatéticos, ocorrendo uma grande homogeneidade nos padrões

de distribuição desses elementos referentes aos Granitos Borrachudos, e novamente

variações, no que diz respeito aos Gnaisses Guanhães. Duas das amostras desta

últ¡ma suite, provenientes da rocha encaixante do Pegmatito da Ponte da Raiz,

apresentaram padrões antagônicos de distribuição dos ETR. Uma das amostras exibe

anomalia negativa de Eu, enquanto a outra positiva, o mesmo ocorrendo com duas

amostras de Vila Esperança. Neste último afloramento a anomalia positiva é

apresentada por uma amostra de migmatito, o que coincide com a posição de Möller

(1989) quanto ao padrão dos ETR apresentado pelos migmatitos anatét¡cos. A

encaixante da Lavra da Ponte da Raiz foi atetada pelo material quartzo-feldspático do
pegmatito, o que explica a anomalia positiva de Eu. Estas considerações reforçaram a
hipótese de que as suites, dos Granitos Borrachudos e dos Gnaisses Guanhães são
resultantes de processo de anatexia.

13.2. EVOLUçÃO rrurenrun DOS CORPOS PEGMATínCOS

A evolução interna dos corpos pode ser inferida a partir do conjunto de

dados obtidos, principalmente no que se refere aos elementos traços incompatíveis. As

razöes lVRb, llOs e Rb/Cs obtidas das análises de micas e feldspatos apresentam

intervalos que vão desde valores muito próximos aos das rochas gran¡tóides, até

aqueles referentes aos pegmatitos menos evoluídos. Estes dados são confirmados

através da relação Na/Li x Cs apresentada pelos berilos, no gráfico de Trueman &
Cernf (1982), que identifica estes ber¡los como sendo do tipo A, oriundos de
pegmat¡tos estéreis portadores de berilo (Marciano et al. 1994). O pequeno número de

amostras analisadas em cada um dos corpos estudados, pertencentes aos grupos dos
feldspatos e micas, invibializou a utilização dos perfis internos executados nas lavras

da Generosa, Ponte da Raiz e Talho Aberto. O objetivo da elaboração destes perfis é a
possibilidade de demonstrar o fracionamento dos elementos traços relacionados a

estrutura zonada destes corpos.

O fracionamento dos elementos terras raras é perceptível através da relação

de sucessão genética entre as fases minerais presente e sua posição estrutural de no

corpo pegmatlt¡co. Dentre os minerais portadores dos ETR, a monazita, sendo
encontrada na zona intermédia, foi a primeira a se cristalizar, retirando do s¡stema um

volume de ETRL. A samarskita se forma no intervalo entre o final da cristalização da

ì

l



zona ¡ntermédia e o início do processo metassomático gerador dos corpos de
substituição (Cern! & Ercit 1989). A partir da cristalização da samarskita há então um

enr¡quecimento do fluido pegmatít¡co residual em ETRP, tendo em v¡sta que a
composição deste último mineral é constituida por Fe, ETRL, acrescida do Dy, Gd, Nb,

Ta e Ca. A euxenita, último nióbio-tantalato a se cristalizar, é rico em ETRP e Ti,
esgotando assim o conteúdo final destes elementos no sistema.

O teor em F foi o responsável pela complexação do Mn, tornando a
composição das columbitas bastante anômala, se confrontada com a relação Nb>Ta
comparada à concentração do Mn na estrutura..O flúor é também o responsável pelo

abaixamento da temperatura de cristalizaçao cerca de 50oC (Swanson & Fenn 1992).

O pequeno teor em fósforo nos pegmatitos da região de Santa Maria de ltabira foi o
responsável pela pequena ocorrência de monazita nas lavras desta região, e pela

introdução dos ETR, Th e Y na estrutura dos nióbio-tantalatos.

A composição dos fluidos destes sistemas foi identificada através da
espectroscopia de absorção no infravermelho, como sendo formada por H2O, CO2 e as
vezes metano. Através das análise químicas das diversas fases minerais sabe-se que

além dos componentes acima citados, ocorrem ainda o F e o Cl.

O estudo das inclusões fluidas em berilo ratificou a composição química dos
fluidos, mencionada no parágrafo anterior. A temperatura na qual se deu a
cristalização do berilo, determinada por microtermometria é de 460"C a 310.C. Os

dados obt¡dos através das análises dos feldspatos por difratometria dos raios X ,

lançados no gráfico de Mackenzie (1957) indicam uma temperatura entre 600.C a 4OOo

C para os plagioclásios da Lavra da Generosa (Tolentino Jr. et aI.1988), e de SOO.C a
2OOC para a Lavra da Ponte da Raiz (Edim et al. 1988).

13.3. ZONEOGRAFIA DOS CORPOS PEGMATITOS ESTUDADOS

O Distrito de Santa Maria de ltabira como proposto por Lobato & Pedrosa
Soares (1993) é representado pelos corpos pegmatíticos que afloram na porção

ocidental da PPO, ou na borda oriental do Cráton do São Francisco.

Após estudos mais detalhados da mineralog¡a destes corpos, bem como das
rochas encaixantes e suas relações com estes pegmat¡tos, pode-se ter uma melhor
visão de todo o distrito.

Rêtomando o conceito de campo pegmatítico verifica-se que ele está
embasado em diversos atrlbutos como, mesma fonte ígnea, mesma idade, mesmo
ambiente geológico-estrutural sendo constituído por pegmat¡tos de um único tipo de



formação. lnicialmente tem-se nesta região pelo menos quatro litot¡pos diferentes entre

as encaixantes dos pegmatitos. Na região norte os pegmatitos estão encaixados nos

Paragnaisses Guanhâes, apresentam turmalina, não possuem fluorita ou topás¡o, as

monaz¡tas mostram um comportame¡to diferente dos seus elementos químicos, e os

nióbio-tantalatos são mais ricos em Ta. A maior parte dos pegmatitos deste distrito

ocorre em Ortognaisses da Suite Guanhães, apresentam amazonita, nióbio-tantalatos

de composição qufmica mais complexa do que os demais, mostram fluorita, topázio e
granada. Possuem pouca monazita e não apresentam turmalina nem outro rnineral de

boro. Um único pegmatito, o da Lavra da Generosa, acha-se encaixado em Granito
Borrachudos. Constitu¡ o maior corpo da região, entretanto sua mineralogia é bastante

similar àquela apresentada pelos corpos encaixados em ortognaisses GG, salientando

os grandes cr¡stais de monazita, berilo e nióbio-tantalatos. Os pegmatitos localizados

em Rio Piracicaba estão encaixados nos Gnaisses Bicas e Monlevade, não datados e

são mineralizados a tenacita. Apresentam amazonita, fluorita, berilo e nióbio-tantalatos.

Diante dos argumentos acima descritos não se pode aceitar a divisão de

campos proposta por Lobato & Pedrosa Soares (1993), pois os Ortognaisses

Guanhães têm 2.666 Ma e os Granitos Borrachudos 1.729 Ma, enquanto os

Paragnaisses Guanhães, os Gnaisses Bicas e Monlevade não foram ainda submetidos
a análises geocronológicas.

A proposição deste trabalho baseia-se na divisão do distrito em campos
fundamentada no tipo de rocha encaixante, pois como foi mostrado no capftulo I há

uma grande semelhança no comportamento geoquímico dos pegmatitos com suas

encaixantes. Desta forma este distrito foi subdividido em quatro campos, a saber:

A. Campo de Sabinópolis - pegmatitos encaixados em GB,

B. Campo de Santa Maria de ltabira-Fenos - encaixados em Ortognaisses Guanhães,

C. Campo de Euxenita-Serra Azul - encaixados em Paiagnaisses Guanhães,

D. Campo de Rio Piracicaba- encaixados em Gnaisses Bicas.

A representação destes campos pegmatíticos em um mapa está prejudicada

devido a falta de cartas geológicas em escala adequada, podendo inclusive sofrer
modificações quanto ao número e designação destes campos pegmatíticos a medida
que forem produzidos trabalhos de detalhe.

Finalizando pode-se afirmar que o Distrito de Santa Maria de ltabira é
consituido por quatro campos pegmatitos de acordo com as rochas encaixantes dos

pegmatitos localizados na borda or¡ental do Cráton de São Francisco. Os pegmatitos

são de idade brasiliana, formados no intervalo de temperatura entre 600 e 310'C, além

disto são pegmatitos cerâmicos estéreis, no que diz respeito ao conteudo em álcalis



raros e mineralizados a berilo na variedade água marinha. São pegmatitos radioativos,

semelhantes aos estudados por Lopes Nunes (1973), abissais segundo a classificação

de Cernf (1990), anatéticos geralmente discordantes. Estes pegmatitos podem ser

classificados ainda como pertencentes aos grupos dos pegmatitos simples, não

zonados (PS) e do pegmatitos zonados simples (PZS). Em adição são enriquecidos

em ETR, Y, U , F, Nb > Ta e Fe> Mn. Este Distrito concentra os pegmatitos menos

evolufdos da Província Pegmatítica de Minas Gerais apresentando os mais baixos

valores para álcalis raros.

Como conclusão final verifica-se que o D¡strito de Santa Mar¡a de ltabira

concentra os pegmatitos menos evoluídos da Província Pegmatítica Oriental de Minas

Gerais. Estes pegmatitos possuem valores mais baixos para os elementos alcalinos

raros em toda a Província, sendo em contrapartida, isentos de elementos como Sn, B,

Ta, dentre outros.

As características químicas e mineralógicas desses pegmatitos constituem

critérios apontados acima e eliminam por antecipação a possibilidade de prospecção

de minérios de Li, Sn e Ta na área, bem como de turmalinas coradas. Por outro lado

esses copos possuem potencial no que diz respeito a utilização de feldspatos, caulim e

quartzo para a indústria ceramista e vidreira. Em termos gemológicos eles têm sido

explorados há longa data para água marinha, topázio azul e incolor.

i
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