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RESI]MÔ

Os pegmatitos granítlcos observados na regiåo de Socorro
(SP) apresentam minera]-ogia simptes, composta de microctinio,
plagioclásio e quartzo. A presenÇa de biotita, magnetita e óxidos
de U e Nb diferencia um grupo de ocorrências pouco evoluídas
daquelas ligeiramente mais diferencíadas, portadoras de muscovita
e berilo.

No entantor o comportamento geoquímico de afguns
elementos traços indica pouco fracionamento para ambos os grupos,
tendo s.ido obtidos teores similares aos observãdos tanto em weios
pegmatóides gerados por anatexia quanto em corpos simples de

campos portadores de elementos raros.
Duas datãções K/Ar forneceram idades de 572+13 e 579t

19Ma, correLacionáveis tanto a fases de migmãtização ocorridas no
Ciclo BrasíIiano quanto à idade dos granitóides de Morungabaf
ta.rdi- a pós-brasilianos.

A.BSTRACT

The grdnitic pegmatites from Socorro region (Sp) show

sirnp-Ze mineraTogy, composed of microcTine, pl-agiocfase and
qudrtz. The presence of biotite, nâgnetite and tJ and Nb ôxjdes
na'kes the difference between a rather prinitive group of
occûrrences and a sfightly differentiated onet nuscovite and
beryT bearing,

Hov,rcver / the geochemical behaviour of some trace
el.e.'ne¡ts àäs j¡dicated smaJ-J" degree af fractionation, with the
obtained vaJ"úes overlapping those for pegmatoid veins generated
by anaÉexjs as weff ás sirnpJe pegrnatites from rá-re e_¿eme¡ t
fiefds.

Two K/Ar dating yiefded 572113 and 579+7gVy ages /
a.7.7or^ting correLations with either the phases of migmatization in
¿àe Brasi.Tiano CycJ-e or the Late to pos-orogenic Ìqorungaba
granitoids.
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INTRODUÇÃO

l.A. Apresentãçåo do Tema

Nos arredores da cidade de Socorro, nordeste do Estado
de São Paulo, observa-se a presenÇa de um grande número de corpos
pegmatíticosr expforados para a produçãÕ de feldspato e quartzo
para a indústria ceråmica e que, devido à proximldade com grandes
centros urbanos (São Paulor Socorro, Amparo), representam uma

contribuição signifícativa na produção mineral do Estado.
No entantor surpreendentemente, ínexistem informaçôes

detalhadas sobre essâs ocorrênclas. Relatos antigos (Knecht &

Barreto 1948) mencionam a existência de pegmatitos explorados
economicamente já anteriormente à década de 40¡ enquanto citações
mais recentes podem ser encontradas em trabafhos de mapeâmento
geológico envolvendo a regiåo nordeste do Estado de São paulo e

su] do Estado de Minas Gerais (crossi Sad et a_¿. I9A2¡ dentre
outros).

Apesar de al-guns autores tecerem considerações sobre a

origem desses pegmatitos, são ressaLtados principalmente os

aspectos econômicos das ocorrências, ficando muito evidente a

ausência de dados sobre mineralogia, geoquímÍca, idade e relaçåo
com eventos metamórficos ou possíveis granitos parentais.

A constatação da existência desta lacuna motivou
portanto a elaboração da presente dissertação de mestrado, cujo
objetlvo é uma melhor caracterizaçåo dos pegmatitos da regiåo de

Socorro que perm.ita a formulação de hipóteses para a gênese

destes corpos.

I. B. Localização da Área

Os corpos pegmatíticos investigados durante este
trabãlho dispòem-se ao longo de uma faixa de direção NE-SVù,

compreendida entre os paralelos 22 e 23oS e os meridlanos 46 e 47o

W, que se estende da c.idade de Pinhalzínho, no nordeste do Estado



de Såo Paulo, até a cidade de pouso Alegre, no suI do Estado de
Minas cerais (Fiq.Ll). Em re]-aÇão à cidade de São paulo. as duas
cidades distam respectivamente 130 e 2OOkm.

O principal- acesso à área dá-se através da Rodovia
Fernão Dias (BR-38L), ao ]ongo da qual localizam-se as cidades de
Bragança Paufista e Pouso Alegrer respectivamente nas
extremidades SW e NE da área. Outro acesso importante é a Estrada
BraganÇa Paulista - Socoïro (SP-B)r de onde pãrtem inúmeras
estradas vicinais, muitas nãÕ asfaÌtadas, que conduzem às
pedreiras visitadas.

A região apresenta relevo montanhoso, transicional entre
as terrås aÌtas do SlV de Minas cerais e as terras baixas da
Depressão Periférica no Estado de São Paufo.

A definição de uma época mais seca em julho favoïece a

concentração dos trabalhos de campo neste més.
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II. METODOLOGIA

A metodologia empregada compreendeu primeiramente fases
de campo para familiarização com os corpÕs pegmatíticos e

reconhecimento de seus aspectos estruturais e relação com rochas
encaixantes.

ocorrências mais propícias sob o ponto de vista do
estado de alteração, exposì-ção, acesso/ dentre outros fatores,
foram entâo selecj-onadas para mapeamento mais detalhado e cofeta
de amostras para reaÌização de aná.Iises laboratorials.

fI.A. Mapeamento e Coleta de Amostras

Os trabalhos de campo consist.iram inicia]-mente em

visitas a várias ocorrências pegmatitj-cas da área, o que resultou
no câdastramento de oito corpos. Dentre estes foram então
sel-ecionadas três ocorrências (Pedreiras Artur Sanchesr C1áudio
Bailone e Remina) para a realizaÇåo de trabafhos de detal-hamentor
tais como reconhecimento de forma e zoneamento, elaboraÇão de
croquis e coleta de amostras.

Nesta úftima atividade buscou-se a repre s ent at ividade de
todas as unidades internas reconhecÍdas, porém, devido à área de
exposição limitada, muitas wezes foi necessária também a coleta
de amostras provenientes de pilhas de material,

Na descr.ição da estrutura dos corpos pegmatlticos
utilizou-se a nomenclatura proposta por Cameron et a_l, (1"949) |
com a divisão em zona de borda ou marginal, de parede,
intermediária e núc1eo. Apesar de antiga, esta classificaçåo é

ainda muito util-izadá atualmente por pesquisadores de renome na

área (Cerny I982atb, Correia Neves 1981r Jahns f982, entre
outros).

II.B. Microscopia óptlca

A observaçåo de grãos ao microscópio petrográfico foi



util.izada para reconhecimento prefiminêr de rninerais, observação
do seu estado de alteraçåo e, no caso de plagioclásios,
determinaÇão do teor de An através do indice de refraçåo do
mineral e do ângulo de extinçåo (métodos de Tsuboi e Michel-Levy
- Stewart & Ribbe l-983).

Seções delgadas foram confeccionadas a partir de
amostras provenientes das rochas encaixantes visando o

reconhec.imento dos efeitos da intrusão pegmatitica (al-teraÇões
texturais, mineralógicas), ao passo que a análise de seções
delgadas das porções de granulaçåo maìs fina dos pegmatitos
objetivou a verificação dÕ grau de deformaÇåo da .rocha.

Através de observaçåo em luz refletida foi possível a

identificação dos minerais opacos presentes e a descrição de seus
aspectos texturais.

1I.C. Difratometria de Raios X

Na idenùificação de algumas fases minerais e na
avali-açåo do estâdo estrutural de feldspatos potássicos, o

aparelho utilizado no LaboratóTio de Raios X do DMp-Icc-USp foi
um difratômetro marca Carf Zeiss JENA, modelo fris 6. Na

apresentação dos dados utilizou-se o programa A,lU4, que permite a
visualizaçâo dos dados co_Ietados pelo difratômetro na tela do
computador, sua reprodução em formulárío contínuo, a definìção da
escaLa para l-eitura de p.icos de pequena intensidade, o

"ãIisamento" de picos através da funçâo smootht etc. (Carvatho &

Atencio 1993 ) .

Para a caracterização do estado metamíctico em amostras
de euxenita foram obtidos filmes em câmara de Guinier, com tempo
de exposiçåo entre seis e oito horas.

II.D. Análises Químicas

As anáIises quimicas
amostrâs de microclínio, para

quântitatlvas concentraram-se em

as quais obtiveram-se os teÕres

5
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elementos maioresf menores e traÇos. Outros mineraís anaLisados
foram blotita, muscovita, i]menita e euxenita, os dois úl-timos
apenas qualitativamente por meío de EDS.

Nã determinaÇåo da composição quimica dos feldspatos
empregaram-se â Fotometria de Chama (Na e Li), A_bsorçåo Atômica
(Ba), Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (SiO2r A12O3r
K2O, CaO, Fe203, MgOr MnO, TiO2¡ P2O5, r Rb e Sr) e Gravimetria
(H2o+ e H2o- ) .

Dentre os efementos analisados por fluorescência, Rb e

Sr. foram dosados no Laboratório de ceocronofogia do IGC-USp,
utilizando-se equipamento da marca philipl modelo pW-1540

(atualizado), sendo os demais elementos dosados no l,aboratório de
Fluorescência de Raios X do DMP em equipamento Zeiss-.Tena.

A anál-ise química das amostras de biotita e muscovita
foi realízada totalmente no l,aboratórÍo de Aná.lises euimicas do
DMP, empregando-se técnicas diversas por via úmida.

Finalmente, a determinaçåo qualitativa da composição
química de amostras de ilmenita e euxenita foi feita por EDS em

equj-pamento da marca Link System, modelo System 860 Series 2,
acoplado à microssonda de marca ARL.

A separação das amostras foi feita manualmente Çom

auxíIio de .Iupa, util.izando-se ainda o separador Franz na
purlficaçåo de biotita e euxenita.

II.E. Estudo de fnclusões Ftuidas

com exceção dos minerais formados ã partir de reações
metamórficas em um meio no estado sólido, a maior parte dos
minerais crÍsta-l-iza-se na presença de um ou mais fluidos (fusões
sílicátícas, ffuidos aquosos ou vapor)r que podem vir å seï
englobados pelo cristal em crescimento. Estas inclusões,
denominadas primárias, representam amostrãs dos fl-uidos
responsáveis pela formação da rocha, e portanto podem fornecer
informações val-iosas quanto a pressåo e temperatura atuantes
durante o respectivo evento geológico. Imediatamente após a

cristallzaçåo do mineral ou até muito tempo depois, este pode



ainda ser afetado por esforÇos e vir a sofrer fraturamento; o

preenchimento das fraturas por fluidos e seu posterior
aprisionamento devido à cicatrizaçåo destas fTaturas pode dar
origem a incfusões secundárias, que ïepresentam poïtanto as
soluções que círcularam através da rocha )a formada em algum
momento de sua história geotógica (Roedder 1984).

As inclusões fluidas podem apresentar morfologia multo
variáve1, como inclusões irregulares, em forma de gota, ou ainda
qua-Iquer outro formato que reflita o sistema cristal-ino do
mineral hospedeiror como tubos e canalícul^os em minerais
prismáticos (cristais negativos) .

-A maior parte das inclusÕes é cornposta por soluções
aquosâs contendo ions dissolvidos, mais comumente Cl-, Na+, K+,
caz*, Mq2+ , EeZ+ ou Fe3*, podendo apresentar intervalos de
salinidade bastante amplos. desde salmouras hipersalinas até
soluÇões aquosas quase puras. São possiveis também incfusões
constituídas por uma soluÇåo aquosa e subrstâncias voláteis (COZ,

N2, H25, hidrocarbonetos ) ou ainda incl-usões preenchidas apenas
por uma combinação destes ú-ltimos.

Quando observadas à temperatura arnbiente, as Ínclusões
fluidas podem se apresentar constituídas por uma ou mais fases
(Roedder 1984 ) :

. inclusões monofásicas: somente uma fase, líquida ou
gasosa;

. inclusões bifásicas: podem ser constituidas por
líquido + gás (1 + S); 1íquido + sóIido (1 + s); dois líquidos
imìsciveis (I1 + 12); ou sófido + gás (s + g);

. inclusões trifásicas: comumente constituidas por dois
liquidos imiscíveis t gás (II + LZ + g) ou por líquido + gás +

sóIido (I + g + s);
. incfusões polifásicas: apresentam quatro ou mais

os sóLídos observados à temperatura ambiente no interior
das inc-Iusões podem ter origem em mecanismos diferentes,

Aqueles aprisionados ocasionalmente junto com os fluidos



no momento da formação da inclusåo recebem a denominaÇåo de

sólidos acidentais e, num grupo de lncÌusões cogenéticas, irâo
apresentar distribuição bastante lrregular. podendo mesmo estar
ausentes em muitas inclusöes.

Mínerais de saturação correspondem a fases sóIidas
precipitadas a partir do f.Luido já aprisionado, quando este se
torna saturado em determinados ions. fncfusões cogenéticas, por
serem constituídas pe.Lo mesmo ftuido submetido a processos
idênticos de saturaÇåo, apresentarãô as mesmas fases só1idas em

proporÇões constantes em relaçåo ao vofume totaf de cada
inclusão.

O terceiro processo de formação de sólidos é o

aprisionamento de porções de uma fusão silìcática eue, por
resfriamento, dá origern a material vitreo ou a agregados
microscristal,inos. Inclusões formadas por este mecanismo recebem
de a.Lguns autores a denominação de fte-¿ ú inc.Lusions .

Os métodos utifizados no estudo das inclusões fluidas
dividem-se em destrutivos e nåo-destrutivos, e buscam
caracterizar, quanto à composiçåo, densidade, saJ_inidade e

temperatura de aprisionamento, os f Ìuidos presentes durante a

formaÇão (ou recristalízaçåo) do miner:al- hospedeiro (Fuzikawa
1985).

No entanto, a aplicaçåo de qualquer um dos vários
métodos disponíveis deve ser precedida de um trabafho muito
cuidadoso de petrografia, buscando o reconhecimento da

morfologia, tamanho, dístribuição/ arranjo das inc.lusões e

reconhecimento de sua natureza (se primárias ou secundárias) ,

Esse mapeamento, afém de indispensável para a

Ínterpretaçåo dos dados obtidos, orienta toda a fase de mediçôes
segulnte, pois as inclusões aparentemente mais propicias já são

sefecionadas por ocasiåo dessa etapa.
Dos métodos destrutivos fazem parte a Microscopia

E]-etrônica de Varredura (MEV) e a Platína de Esmagamento. A

Microscopia Eletrônica de Varredura das inclusões abertas permite
o reconhecimento de sua morfoÌogia e dos minerais de saturaçào
resul-tantes da evôporaçåo dos fluidos. Na platina de esmagamento

um fragmento do mineral é prensado num meio liquido apropriado, e
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a observação do comportamento das bolhas que aÍ se formam permite
a determinação qual-itativa de al-guns dos gases presentes nas
inc.Iusões, prlncipalmente CO2 e hidrocarbonetos leves (Fuzikawa
1985).

No presente t¡abalho utilj"zou-se um dos métodos não

destrutj-vos conhecido por Microtermometria / que consiste
basicamente na observaçâo de mudanças de fases que venham a

ocorrer nos fluidos presentes nas inclusões através do

aquecimento ou resfriamento da amostra,
Esta é preparada na forma de seções delgadas com

polimento nas duas faces, cuja espessura (aproximadamente 1mm) é

maior: do que a empregada em seções defgâdas comuns/ pÕis essas
seçòes não são aderidas a l-âminas de v.idro.

As observações såo feitas num microscópio petrográfico
de luz transmitida ao qual é adaptada uma platina que permite o

resfriamento por circulaçåo de N2 e o aquecimento por meío de uma

resistência elétrica. Contro.Lando-se o fluxo de N2 na platina, a

temperatura é rebaixada até o conqe.Iamento dos fluidos presentes
nas incl-usões. com a elevaçåo gradual da temperatura até as

condições ambíentais esses fluidos passam por várias mlìdanças de

fases, e a temperatura de cada mudança constitui-se num valor a

ser medido (Fuzikahra 1985):

- 11CO2 (temperatura de fusão do CO2): a fusão do CO2

puro dá-se a temperatura de -56,6"C. O rebaixamento deste valor
indica a presenÇa de outro componente volátil no sistema junto ao

CO2¡ como N2, CH4t dentre outros (TINZ = -2I0oCt TfCH4 = -I82,5'
C), cuja natureza pode ser determinada com precisåo por meio da

Espectroscopia Raman;

- Teut (temperatura do ponto eutético da solução
aquosa) : após a fusão do CO2 e de outros vol-áteis presentes/ pode

restar ainda uma fase congelada se a ìnc1usão for constituída
também por uma so.IuÇåo aquosar sendo a T.,r¡ a temperatura do

inicio da fusão dessa solução aquosa congelada. Por comparação
deste valor com dados de sistemas já estudados experimentalmente
(Tab.II.1) é possível" avaliar a composiçåo da soluÇåo;



SISTEMA Teut ("C)

HrO-NaCl-CaCl_c -55
HtO-MqCl-e-CaCl-o - 52.2
HzO-KCl-CaCI - 50,5

HeO - CaCl-:> - 49t5
HzO-Na?CO?-KoCOr - 3'7 t0
HcO-NaCl--FeCl_r - 3'7 t0

H2O - FeCJ- - 35r 0
HzO-NaCl-MqCfo - 35r 0

HrO - MqClc - 33,6
HrO-NaCl-KCl- - 12

HzO-NaCI-NarSO/ - 2I ,1
HrO-NaCl-NaHCO.¡ - 21-t8
HzO-NaCl-NarCOe - 2Lt 4

H2O - NaCl - 
/l )

HrO - KCI - 10,6
HrO-NaHCOe-NarCO" -??

HtO - NaHCOe -2 ì
H.>O - NaeCOr -21
HtO - NacSO¡ -ì)

Tab.II.1. Temperatura do ponto eutético para diversos
sistemas aquosos (Shepherd et a_1. . 19g5 ) .

- Tfg (ternperatura de fusão do gelo): representa a

depressåo do ponto de fusåo da soluÇåo aquosa em reraçåo à água
pura, e indica sua sal-inidade, sempre expressa em equiva-l-ente a '+,

em peso de flaclr ou seja, por comparacào com o sistema Hzo + Nacl
(t'ig.rr.1). Tal procedimento é adotado para facilitar a

comparaÇão entre dados de diferentes rocalidades, e é possível
pois assume-se que a utirizaçåo do valor em eq. da .: €ttr peso de

NaCl-, em se tratando de soluções contendo Câ, Nâ, K e Mg, implica
em um erro inferior a 5? (cJ-ynne & potter rg'71 apud Shepherd et
af. 1985 ) ;

- Tclat (temperatura de dissoluçåo de clatratos):
cl-atratos são compostos constituídos por uma estrutura de

mol-éculas de H2O que aprisiona mol_écul_as de um gás (e.g. COZ ou

cH4 ) em suas cavidades. A reação entre Hzo e um gás para formar
os compostos clatratos ocorre no processo de resfriamento da

inclusão, antes da formacåo de gelo, acimitindo apenas a água pura
e rejeitando os demais íons presentes que permanecem na fase

10



aquosa e aumentam a salinidade da soluçåo. Como os cristais de
clatrato fundem-se totalmente somente após o desaparecimento do
gelo, o valor da salinldade, se obtído pela T¡g, resultaïia acima
do rea.L. Portanto/ na presenÇa de crlstais de clatrato a
salinidade da soluÇão aquosa é obtida utifizando-se o valor de
T.1u¡r através do diagrama de equilíbrj-o de fases no sistema H2O

+ NaCI + CO2 (Collins 1979);

o'

-'t0

.20"

Diagrama de fases para o sistema NaCL +

(samp.Irficado de Fuzikawa Ì985), soI = so.Lucåo.

Fig.lI . 1, H2o



Efetuadas todas as medições através do resfriamento da
amostra, esta é aquecida para a caracterização de outras muclanças
de fases a temperaturas mais elewadas. porém, ão contrárÍo do
processo de resfriamento, o aquecimento é executado uma única
vezt pois fenômenos de expansãÕ dos fluidos podem provocar
fraturamento nas paredes da inclusão (crepitação) gue, mesmo

imperceptiveis, alterariam os resu-Ltados de uma segunda medição.
Na fase de aquecimento as seguintes temperaturas sâo
determinadas:

- Tdissof (temperatura de dissolução de sólidos de
saturaÇão) : havendo a presenÇa de sófidos de saturaçåo. ê

necessário o aquecimento até sua completa dissoluçào. Neste caso,
o valor da salinidade, em eq. dã ? em peso de NaC.I, será
fornecido pela T¿1==o1 através da ut.ilizaçåo do diagrama de fases
no sistema H2O + NaCl (Fiq.II.1);

- T¡CO2 (temperatura de homogeneização do COZ) |

corresponde a temperatura na qual deìxa de existir a separaçåo
entre a fase CO2líquido e Cozvapor, podendo ocorrer por
diminuição até o desaparecimento da fase COZqas (homogeneização
para o ]íquido), pela expansåo da fâse COZgas (homogeneizaçào
para o gás) ou pelo desvanecimento do menisco que separa estas
duas fases (homogeneizaÇão para o estado crítico). O fenômeno
pode ocorrer no intervalo de temperatura compreendido entre -56,60
C, temperatura de fusão do CO2r e 31,1"oC, que corresponde ao ponto
crítico do CO2 puro, a menos que ocorra a sublimaçåo do CO2

sólido, neste caso a temperaturas abaixo de -56,6oC. Através da
comparação dos va.Iores de T¡CO2 com dados experimentais de p

(pressåo)¡ T (temperatura), V (volume ou densidade) e X

(composição) para o sistema COz puro compilados em dìagramas p-V-
T (seçåo T x V) , é possível a determj_naçåo da densidade do fluido
carbônico;

- Tht (temperatura de homogeneizaçåo total): é aquela na
qual desaparecem as separaÇões entTe todas as fases presentes nas
inclusões. Representa a temperatura mínjma de aprisionamento do
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fluidÕ e. após correções de pressão, a temperatura ïeal- de
formaÇåo do mineral (para incfusões prlmáTías). A homogeneizaçåo
pode ocorrer por expansåo da fase mais densa (des aparecimento da
bolha). expansåo da fase menos densa (expansão da bo1ha) ou ainda
para o estado critico (desvanecimento do menisco).

Pâra a obtençåo de todos esses valores deve
utilizado um número razoáve.I de inclusões, de modo a permitir
tratamento estatisLico dos dados através da construção
histogramas de freqüência.

Os valores correspondentes aos lntervalôs de maior
freqúência såo entåo utilizados em programas de computaçâo
(apresentados, por exemp.Io, em Nicholls & Crawford 1985, Brown
1989) 9ue, a partir de dados P-V-T-X de sistemas conhecidos e

aplícando equações de estado, caracterizam o fLuido quanto a

composição e densidade totâ1. De posse deste último valor ê

possíveI determinar, num diagrama P x T/ uma isócora, ou seja,
uma curva de igual densidade (d) .

As condìções reais de formaçåo das incfusões (p e T)

correspondem a um ponto ao longo dessa curva a partir da Tht er
com o auxíl-io de dados paragenéticos (por exemplo uma reação
metamórfica), é possíveI estabefecer intervafos próximos ao real.

Os trabalhos de microtermometria foram desenvolvidos no

Laboratório de fnclusões Ffuidas do DMP-lcc-USp, utílizando-se
microscópio binocular l,eitz Wetzlarr com oculares de lO e 25x e

objetivas de 3,5, 10 e 32xlUT-50. A platina da marca Chãixmeca
acopl"ada ao microscópio permite o resfriamento até
aproximadamente -18ooc e aquecimento a temperaturas não superiores
a 600'C. O controle e a leitura da temperatura, com resolução de

0rl"C, são possíveis através de equipamento da marca Ne\^/port.
Também foi utilizado o Laboratório de fnclusões Fluidas do Centro
de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (antíga Nuclebras - Belo
Hori zonte ) .

outra técnica não destrutiva utilizada como complemento
à microtermometria foi a Espectroscopia Raman.

o método tem como base o efeito Ramanr que cons.iste na

modificação do comprimento de onda de uma radiação

SEI

um
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eletromagnética quando esta se propaga sÕbre uma superficie. Esta
modificaçåo é específica para a estrutura moJ-ecuÌar de cada
substância, o que permite a sua identificação (Fuzikawa 1985).

No presente trabalho, a.Igumas das seções preparadas para
os estudos microtermométricos foram também analisadas po.r

Espectroscopia Raman no Departamento de Fisíca do ICEX-UFMG.

Il.F. DâtaÇão R/Ar

A dataÇáo pelo método K/Ar foi empregada na determinaçåo
das idâdes de uma amostra de muscovitã da pedreira Cl-áudio
Baifone e uma de biotita da Pedreira Remina.

A dosagem de K empregou a fotometria de chama, enquanto
o Ar foi dosado em espectrômetro de fonte gasosa modelo Reynolds
MS 1.

A descrição detalhada da metodologia empreqada no Centro
de Pesquisas Geocronofógicas (CPGeo) do IGc-USp e uma discussão
acerca da precisåo das análises podem ser encontradas em AmaraL
et a-7. (f966) . Os fundamentos da interpretação dos dados
geocronológicos são fornecidos por Cordani (1980),

lI. G. Análise termo-diferencial- (ATD)

Uma amostra de euxenita no estado metamíctico foi
submetida a aná1ise termo-diferencíal- para caracterizaçåo do

processo de recuperação da estrutura cristalina do mineral A

aná1ise foi realizada nos l-aboratórios da Associação Brasil_eiïa
de cimento Portland/ por gentileza do Prof, Dr. yushiro Kihara.



III. GEOLOGTA REG]ONAL

Estudos geofógicos abrangendo a reqiåo sul do Estado de
M.inas Gerais e nordeste do Estado de São paul-o såo bastante
numerosos, tendo sido pioneiramente desenvolviclos nas décadas de
50 e 60 por Ebert (1955, 1968) e Wernick \1961 ). Grande parte dos
conhec.imentos atuais sobre a área deve-sef entre Õutrosr â Artuï
(1988), Artur & Wernick (1986)/ Campos Neto (19e5, 1991). Campos
Neto et af. (1984a, b), crossi Sad et af. (L982) | Janasi &

Ulbrich (1991-) e !ùernick (1978).
Pelo fato de a geologia regional não constituir objeto

específico deste trabalho citam-se alguns autores - Artur (19SS)/
Perrotta (1991) e Vasconcell,os (1998) - que podem ser consultados
para um apanhado mais minucioso sobre o assunto,

A área apresenta estruturaçãô geológica complexa devido
a fenômenos de colisão continental ocorridos no Ciclo Brasiliano,
que resuftaram em grandes deslocamentos de massas ao l_ongo de
falhas de empurrão e em expressivas nappes, processos anatéticos
geradoles de rochas migmatíticas e intrusões de granitóídes de
origem profunda também podem ser reconhecidos (Artu.r & Wernick
1986, Artur 1988).

Basicamente (Fig.III.1), têm-se terrenos transportados
durante o Cíclo Brasifiano constítuindo a Näppe de Empurrão
Socorro; granitóides intrusivos dentre os quais destacam-se, pefa
maior expressåo em área, o Complexo Granítico Socorro e os
qranitóídes de Morungaba; e unídades anteriores ao Ciclo
Brasiliano agrupadas na Faixa Alto Rio Grande (Campos Neto 1991).

III.A. Faixa Afto Rio crande e Nappe de Empurrão Socorro

o termo Faixa Atto Rio crande fol cunhado por Hasuì &

Oliveira (1984) para a faixa de dobramentos de idade proterozóica
superior situada às margens do Cráton do São Francisco e

constituida pelos grupos São João det Rei e Andrelândia.
Na região. a Faixa Alto Rio G.rande é composta poï

ortognâ.isses, mlgmatitos e seqüências metawulcanossedimentares de



idades arqueana e proter ozóíca .
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- Fig.IIl.1. Geolog-ia da região de Socorro e adjacências (slmpfificado de
Campos Neto e¿ a_¿, 1990) : 1. ortognaisses, migmatitos eseqiiências meta vul canos s edimenta re s de Ìdades árqlreana "proterozóica (Faixa Alto Rio Grande) i 2, g."r,,riito" echarnockitos associados a gnaisses i 3. seqüênclas
metas s edimenta res migmatíticas com núcIeos ortognáissicos;
4. migmatiLos e granitos variados (2, 3 e 4: lvappe deEmpur¡ão Socorro)i 5, Comp]exo Granitico Socorio; 6.granitóides de Morungaba; .1 . outros granitóides
brasilianos.
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A Nâppe de Empurråo SocorrÕ (Campos Neto 19g5, Campos
Neto & Basei 1983/ Campos Neto et ä_¿. 19g4a) representa uma
unidade da infraestrutura transpo.rtada para NW duïãnte o cicÌo
Bras iliano .

Na base da ¡appe encontram_se gïanulitos e chaïnockitos,
seguindo-se seqüências metassedímentares migmatít1cas com núc.reos
ortognáissicos e migmatitos e granitos variados (Campos Neto et
a-¿. 1990).

O metamorfismo nos terrenos da nappe é de baixa pressào
(paragêneses com cordierita) e decresce em intensidade da base
para o topo da estrutura/ gradândo da fácies granutitb païã
fácies anfibo.Lito médio (vasconcerfos rgeg). são reconhecidas
várias fases de migmatização que podem estar ligadas a possíveis
eventos de anatexia responsáveis pela geraçåo dos pegmatitos
observados na região.

Artur (1988 ) efetuou datações pelo método Rb/sr em
quatro mobilizados de migmatitos da área, obtendo j-dades ent¡e
500 e 76?Ma. Estes mobilizados apresent.am composição geralmente
granitica (uma ocorrência de compos.ição síenogranitlca),
coloração branca ou rosada e podem estar deformados ou não. A
dataçåo de um migmatito nebulítico forneceu idade de ggO+2OMa.

O transporte da náppe foi responsávef pèfa geraçåo de
uma espessa faixa blastomilonítica sobre os grupos Itapira e
Àmparo (pertencentes à Faixa AJ_to Rio cïande), denominada de
Faixa Mostardas.

IIf. B. cranitó ides

Vários corpos de rochas granitóides são intrusivos nas
seqüências metamórficas da nappe (Fig. III. 1) , podendo_se
estabeÌecer uma diwisão entre ocorrências de granitóides mais
antigos, afetados por deformaÇão (Complexo Granítico Socorro)r e
granitóides isótropos mais recentes (granitóides de Morungaba)
(Campos Neto et a_¿. 1990).

Urna comp.ilação dos dados referentes ao granitóides do
Proterozóico superior no Estado de såo paulo pode seï consultada
em Janasi c ulbrich (1991),



Embora nåo seja reconhecidã uma ligação espacial entre
os pegmat j_tos e os corpos de rochas graníticas, a presença destes
últimos é importante como possíveis fontes das intrusôes
pegmatíticas.

fff.8.1. Complexo Granítico Socorro

O Complexo Granítico Socorro, originalmente mapeado por
Ebert (1968) como "granitos e ortognaisses âssinticÕs'r de
Bragança Paufista e camanducaiar compreende maciços com dimensões
de até 2.QOOkm2, constituídos de hornblenda-bi_otita granitóides
porfiróides e cortados por intrusôes de granitos diferenciados e
granitóides peraluminosos. Corresponde a uma série magmática
plutônica expansiva, cálcio-al-calina de alto teor em K (Campos

Neto 1991),
Representado muitas vezes como um corpo indiviso, coube

a Campos Neto et á_¿. (1984b) o estabelecimento das reLações entre
as duas unidades que constituem os episódios principais do
magmatísmo Socorro: a unidade de granitos porfíróides (Suite
Bragança Paulista) e a de granitos equigranulares a micro_
porfiróldes (Suite Salmão) ,

Na Suite Bragança pauLjsta, a unidãde de ocorrência mais
expressiva do Complexo, a composição dos granitóides varia de
quartzo monzodj-oritos a granitos 3b, passando por tonalitos e
granodioritos (Campos Neto et aJ-, 1984b¡ Campos Neto 1991).
Mineralogicamente são constituídos por microclinio, plagioctásio,
biotita, hornblenda e acessórios (magnetita, zircã,o, apatita,
allanita, titanita e epidoto)f com megacristais de microctínio
orientados. Campos Neto (1991) assume que as rochas da Suite
Bragança Pau-l-ista formaram-se há 65OMa (U/pb em zircão) em

ambiente de arco maqmático.
A Suíte Salmåo, intrusiva na Suíte Bïaqança paulista,

compreende monzogranitos e granitos 3b equl a inequ í granulare s e

gran.itos alasquíticos, discretamente foÌiados a isótropos (Campos

Neto et af. 1984b). Na mineralogj-a, observa-se predomínio de
microclinio sobre plagioclásio, biotita em quantidade sempre
.infer.ior a 10Bf rara muscovita e acessórios (zircåo, opacos¿
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titanita, affanita e apatita ) .

Afém das duas suítes já mencionadas, destaca_se também a
Suíte cranitÕ-Migmatítica Cataporâ, de caráter peraluminoso,
intrusiva na Suite Bragança Faullsta e em parte contemporânea à
Suíte Salmåo, Sua origem é atribuída à fusão de seqüênclas
supracrustais aindâ no dornínio de arco magmático (Campos Neto et
a_¿. 1990).

Compreende mobilizados graniticos, ocasionalmente
granatiferos, associados a corpos graniticos e granito_
nebuliticos alongados e tectonicamente interdigitados com as
rochas encaixantes. A denominaçåo de Catapora deve-se à presença
de agregados centímétricos de granacìã, granada-sillimanita e
granada-biotita-sil^limanita (Campos Neto et a_i. 19g4b) .

TTT.B.2. Granitóides de Morungaba

Os granitóides de Morungaba (üIernick 1967) representam
evento importante do magmatismo brasiliano tardi- a pós-
orogênico. Afloram por uma área de aproximadamente 33Okm2,
intrusivos em terrenos orto e païametamórf icos da Nappe de
Empurrão Socorro-Guaxupe e da Faixa Alto Rio crande (Vl-ach 1995,
1993).

Observa-se predomìnância de biotita granitóides de
mineralogia monótona, estando a maior variabil"idade ligada à
composição química dos minerais (princlpalmente máficos) e a
aspectos texturais e estruturais (VIach 1993). Rochas diorit.icas
apresentam ocorrência subordinada.

Deste modo/ podem ser reconhecidas quatro associaçòes
petrográfícas, que apresentam caracteristícas modais, texturaís e
geoquimicas próprias,

Na primeira assocíação observam-se (Ieuco)monzogranitos
equigranuÌares cinzentos a rosados, com paragêneses peraluminosas
(bíotita I muscovita t granada). As principais fácies såo
monzogranitos leucocráticos a hololeucocráticos, com biotita +

il-menita I muscovita I aIÌanita t monazita/ e monzogranitos
hololeucocráticos, com biotita, biotíta + muscovita, biotita +

muscovita + granada, biotita + muscovita t ifmenlta I magnetita.
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Na segunda associaÇão agrupam-se quartzo monzonitos,
monzodioritos, granodiorítos, monzogranitos (os mais abundantes)
e s.ienogran.itos marginalmente peralum.inosos, com texturas
micropor firít icas , porfiriticas ou porfiróides e cores rosadas.

As paragêneses minerais máficas, para os termos mais
máficos, incluem briotita + titanj_ta + alfanita + magnetj-ta t
hornbÌendâ I ilmenita, enquanto nos termos mais félsicos são
encontradas biotlta + ilmenita + magnetita t titanita t al-l-anita I
monazita t muscovita ,

A terceira associaçåo tâmbém compõe-se de monzogranitos
(predomÍnantes)r quartzo monzonitos e sienogranitos marginalmente
peraluminosos, porém as texturas mais comuns são equigranu.Laïes.

A úItima associação compreende rochas dioríticas
quartzo dioritos e quartzo monzodioritos (predominantes) - de
tendência metaLuminosa, com hornbl-enda + bíotita + titanita +

magnet.ita (1 clinopiroxênio. Í actinol-ita) .

Os ( Ieuco )monzogranltos peraluminosos da prìmeira
associação apresentam equivalêncj-a com os mobil-izados crustais de
Lameyre & Bowden \1982), enquanto os granitóides mais máficos e

as rochas dioríticas chegam a definir uma tendência cál-cio-
al-cal"ina monzonítica (V1ach 1993). Os teores de K20 situam-se
entre 4/0 e 6,5 ? para os biotita granitóides e entre 3rO e 4f0$
para as rochas dioríticas.

A intrusåo dos granÍtóides de Morungaba ocorreu pouco
após o desenvofvimento final da Nappe de Empurrão Socorro
cuaxupé. Segundo datações Rb/Sr efetuadas por Vlach (1985, 1993),
as unidades setentrionaís seriam alguns poucos milhões de anos
mais antigas que as meridionais, com uma rnédia próxima a 6OOMa

para a maioria dos eventos magmáticos.
Ewidêncìas de coÌocaçåo rasa - stoping marginal,

cavidades miaroliticas e diques semianelares - levaram Vlach
(1993) a estimar profundidades entre 4 a 7km para a intrusão dos
granitóides, equiva-Lentes a pressòes entre 1,5 e 2,0kbar. Métodos
quantitatiwos forneceram pressôes ligeiranente maiores, entre 2r3
e 3,okbarr e temperaturas de cristalizaÇão entre 720 e ?gooC.

Levantamentos aerogamaespectrométricos apontãram
anomal-j-as para U e Th, porém o aproveitamento econômico dos
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granitó.ides de Morungaba dá-se ãpenas pela sua exploração como

rocha ornamental. A existência de vej.os e bolsões pegmatíticos é

apenas menc.ionada.

Os granitóides de Morungaba/ juntamente com dezenas de
pIútons e compfexos granitóides tardi- a pós-orogênicos ao Ciclo
Brasiliano, são agrupados no cinturão 1tu (Vlach et a_2. 1990).

Iff. C. Faixas de Cisalhamento

Diversas faixas de cisal'hamento estãÕ presentes como

resultado da intensa movimentação de bfocos ocorrida na região
durante o Ciclo Brasiliano.

Artur (1988) denomina de Faixas de Cisalhamento pouso

Alegre e Varginha as rochas cisalhadas com baixo ângufo de
mergulho resu.Itantes de cavalgamentos e nappes e que apresentam
deformaÇåo predominantemente dúcti1, Deformação rúptÍ1 é mais
caracteristica das Faj-xas de Cisa.Lhamento Ouro Fino e Jacui,
ligadas a falhas transcorrentes com componentes verticais e de
empurrão.

O autor considera possíveì que a atividade das faixas
rúpteis tenha se estendido até por volta de 5OOMa, util-izando
como arqumento as idades Rb/Sr obtìdas por Hama et af. (1979) em

rochas graníticãs cataclasadas (490+19Ma e 526+24Ma).

III. D. Ocorrências Pegmatiticas

A primeira mençåo aos pegmatitos da regiåo deve-se a

Knecht & Barreto (1948) | que noticiam a existência de corpos
pegmatíticos constituidos de quartzo e feldspato róseo cortando
"gnais do arqueano", observados na rodovia que liga â cidade de

Bragança Paulista a Socorro.
,Iá com várias jazidas em exploraçåo (mais de 4O

ocorrências ) , é então definida a zona pegmatitica de Socorïo
(Haralyi 1964). que se estende da cidade de pinhalzinho (Sp) até
a cidade de Bueno Brandão (Mc) segundo uma faixa de direçåo NE-

Wernick (L961 ) reconhece a importância dos pegmatitos
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como o maior recurso mineral da reg.ião de iqmparo/ juntamente com

as fontes hidrotermais. O autor ressalta a presença constante de
feiÇões de mi1ÕnitizaÇão no contato entre rochas encaixantes e

corpos pegmatiticos, e o aspecto "esmagado" destes últimos,
fazendo supor a "existência de uma acentuada fase tectônica pós-
pegmatitica".

Os pegmatitos da Folha de Socorro såo descritos por
Grossi Sad et aL, (1982). De composição granitica e com

estrutura zonada, esses pegmatitos apresentam da borda para o

centro: uma zona de contato de composição granitica e espessura
máxima de 2jcm, constituída de pfacas e "liwros" de biotita
transversa.Li uma zona composta por quartzo e feldspato em arranjo
granítico e/ou qrâlicoi uma zona que consiste de um arcabouço de
feldspato róseo substituindo um feldspato brancoi uma zona
interna, representacla por um núcleo descontínuo de quartzo. O

processo metassomático restringe-se à feldspatização rósea e

turmâlinizaÇåo, estando ausentes massas de albita, muscowita,
espodumênio e minerais de metais raros,

o tamanho dos corpos é variável, desde poucos metros de

comprimento até pelo menos 20omr com espessuras de até 20m. A

forma é geralmente lenticular, com terminaçåo em cunha no sentido
horízontal e vertical.

O principal controle de locâl-izaÇåo é a preferência que

os pegmatitos têm para se posicionarem na unidade Ribeirão dos
Machados, equiwalente à Fãixa Mostardas de Campos Neto e¿ ä_¿,

(1984a) . O segundo controle é exercido por falhas verticalizadas/
orientadas segundo NE/ aparentemente as mais jovens que existem
na Eolha. A injeção dos corpos acompanhou a movimentação das
falhas, pois os pegmatitos são protomilonitizados, apresentando
inclusive o núcleo de quartzo fragmentado,

Além da zona pegmatítica de Socorro, foram reconhecidas
mais seis regiões pegmatiticas no Estado de São paulo por
Etchebehere et aL. (1985): Bananalf Såo Luis do paraitinga, Sânta
Branca/ Mogi das cruzes, Perus/Guarulhos e Embu-Guaçu,/Såo pauLo.

A gênese dos pegmatitos do Estado de Såo paulo é tentativamente
associada a eventos metamórficos e processos granitogênicos do

Cicfo Brasifiano.



IV. GENESE E CLASSIFTCAÇÃO DE PEGMATITOS

IV.A. Origem do Mater.iaL pegmatitico e Classificaçåo
cinsburg

O termo pegmat.ito foi primeiramente utilizado por Abbé
Haùy no início do sécufo XfX para designar a feição atuafmente
conhecida por granito qrâfico (Brogniart 1813 apud Jahns 1955),
Taf uso foi sendo progres s ívamente expandido, e o termo passou
então a íncluir rochas de grânulaÇão muito grossã, geralmente de
composição granítíca.

Como geralmente ocorre quando se trata de nomenclatuïa e

classificação de rochas I uma definição rigida para o termo
dificilmente encontra consenso gera.L No entânto,
características importantes distingüem os pegmatitos
principalmente dos granitosf e merecem ser enuneradas e

contempladas por qualquer modelo que se proponha a explicar a
gênese daqueles corpos (t,ondon 1992):

. granulação muito grossa, geralmente com cristais de
dimensões superiores a vários centimetros e, comumente, maiores
que Lm;

, variação granulométTlca extrema, observando-se grande
aumento no tamanho dos cristals da borda para o centro de
pegmatitos zonados. Também é comum a ocorrência de textura
porfirítica, onde cristais gigantes såo permeados por assembléias
de granulação re.latj-vamente fina, às vezes aplíticas,.

. anisotropia textural, com desenvolvimento de
estruturas em pente \comb structuresi crescimento de cristaís
inequidimensionais com seu eixo maior perpendicular aos contatos
do pegmatito), bandamento (geralmente nÍveis de granulaçåo fina
subparalelos ao contato ou às zonas internas do pegmatito) e

cristais de hábìto radial, esquelético ou em int eïcre s c imento

, heterogeneidade química em várias escâfas, desde
zoneamento compos.icionaf dentro do mesmo cristaf até varÍações na



composição da mesma fase em relaÇão aÕ seu posìcionamento denLro
do corpo pegmatítico,'

. fracionamento quimico extremo. levando à concentraçåo
de certos elementos químicos (por exempJ-o Li, Rb, Cs/ Be, Ga/ B/
P, Fr Mn, Nb, Tar ZT, Hft Sn e U) por um fator de 103 a 104 em

relação aos seus teores médios em granitos, Este processo
manifesta-se tanto em escala regional, onde os corpos ma.is
distais em relação a um grupo cogenético såo os mais fracionados,
como internamente a cada corpo, através de diferenciação interna.

Dentre estas feições, aquelas que certamente primeiro
despertaram interesse foram a mineralogia e a estrutura incomuns
dos corpos pegmatiticos, motivando trabalhos importantes com
ênfase descrítiva, como os de Cameron et aJ-. (1949) e Jahns
(19531 1955). Denbre estes, o primeiro contribuiu

s ignificativamente para o avanço na investigação de ocorrências
indíviduais e no mapeamento de distritos através do
estabefecimento de um sistema de descrição das unidades internas
dos corpos pegmatíticos, contituindo-se numa nomenclatura
utilizada até os dias de hoje. A partír dos dados provenientes da
exploração de centenas de depósitos nos E.U.A. ao ì-ongo do
período compreendído entre 1939 e 1945, os autores reconheceram a

existência de três tipos básicos de unidades internas:

a. zonas:

Tendem a refletir a forma do corpo pegmatítico e sào
quantitativa e economicamente as unidades mais importantes.
Compõem-se de "camadas'r sucess.ivas idealmente concêntricas que
recebem a denominaçåo, da borda do corpo em direção ao centro, de
zona de borda/ de parede¡ intermediária e núcl-eo. A zona de borda
apresenta comumente pequena espessura e granulaÇão fina, às vezes
textura aplítica, e é seguida pela zona de parede, de granulaçào
e espessura geralmente maiores. Todas as zonas seguintes,
presentes entre d zona de parede e o núcleo, recebem a

denominação de intermediárias, e podem caracterizar-se pe.La

presença de cr.istais gigantes de
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feÌdspato ou outros minerais. O núcleo (ou núcleos) ocupa uma

posição aproximadamente central na porÇåo de maior espessura do
corpo pegmatítico e constitui-se comumente de uma massa de
quartzo. A passagem de uma unidade para outra pode dar-se abrupta
ou gradacionalmente, através de wariações texturais, 1ítoIógicas
ou ambas.

Esta seqüência é idealizada, po.is ïaïamente um único
corpo pegmatítico desenvolve todas as categorias, sendo muito
comum a ausência de uma ou mais zonas ou ainda sua presença como
níveis incompletos.

b. unidades de preenchimento de fratuïas:

Geralmente tabulares,
desenvolvidas no corpo pegmat í t ico
que haja interaçåo apreciáveJ- entre
as pâredes.

formam-se em fraturas
previamente cons o_Lidado ¡ sem

o materiaf de preenchimento e

c. corpos de substituição:

Unidades formadas pela substituiçåo de material^
pegmatítico, também já previamente consolÍdado, pela açåo de
sol,uções derivadas de outra parte do co.rpo pegmatítico ou
provenientes de seu exterior. podem assumir uma grande varj-edade
de formas, desde simples agregados cristalinos entre minerais
mais antìgos até formas mais notáveis, como estruturas
esferoidais de arranjo radiat, passando por corpos tabulares,
bolsões, lentes, etc, .

A origem dessas rochas já foi objeto de interpretações
mu.ito variadas, refletindo observações de campo muìtas vezes
conflitantes enLre si e que sugerem processos genéticos muito
distlntos.

Em muitas localidades observa-se um grupo de pegmatitos
espaclalmente associados a corpos de rochas graníticas,
aparentemente a fonte de todas as ocorrências.

As observações de VarLamoff (Igj2) em campos de
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pegmatitos portadores de efementos raros na África Ievaram-no a

concluir que os corpos dispõem-se ao redor do granlto-fonte de l

maneira sistemática, apresentando variações mineralógicas,
estruturais e texturais condicionadas pela proximidade em relação 

.

ao granito. As ocorrênclas foram agïupadas pelo autor em 11 :

tipos/ do mais raso ao maìs profundo:

, tipo 9: veios de quartzo com casslterita e wolframita,
ou com woÌframita, ferberita e scheelita na zona alteradai

. Lipo 8: veios de quartzo com muscovita e cassiterita,.

. tipo 7 -8: veios de quartzo com grandes cristals de
microclínío, contendo ainda alguma muscovita e cassiterita;

. tipo 7: pegmatitos parcial ou totafmente albitizados,
com quartzo¡ espodumênio e muscovita;

. tipo 6: corpos pegnatiticos freqüentemente bem

zonados, com albitizaçåo e greisenização moderadas. Apresentam
grandes prismas de berilof grandes crìstais de ambligonita e

espodumênio, contendo ainda columbo-tantalita, microÌita e, em

al-guns casos, turmalinâ verde e lepidolita;
, tipo 5: pegmatitos apresentando albitizaçåo

incipìente, com muscovita abundante (sem gualidade industrial),
qua.rtzo. microclínio e pequenos e raros prísmas de beriLo;

. tj-po 4: pegmatitos com muscovíta e turmalina preta
dispersas;

. tipo 3: pegmatitos com muscovita, biotita e turma_Iina
preta dispersas;

. tipo 2: pegmatitos com bíotita e turmalina preta,
apresentando intercre s c iment o gráfico abundante entre quartzo e

feldspato e entre quartzo e turmalina;
, tipo 1: pegmatitos com microclinio, plagioclásio,

b,iotita e pequena quantidade de quartzo;
. tipo 0: pegmatitos com microclinio, plagioclásio,

biotita e magnetita.

Contrastando com esta situaÇão eståo pegmatitos
gerafmente na forma de veios e sem nenhuma ligaçâo espacial
visiveÌ com corpos graniticos, e que muitas vezes apresentam
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gradação para níveis Ieucossômicos
(cerny 1982a) .

A parti.r dessas observaÇões é possiwel supor que a

origem dos pegmatitos pode estar ligada a dois processos muito
distintos entre si, ou seja, fracionamento a partir de uma

intrusão granítica ou formação diretamente por anatexia de rochas
previamente consolidadâs, aos quais se somam ainda teorias
antigas atualmente já abandonâdas, taj-s como precipitação a

partir de soluções aquosas (Jahns 1955).
Essa apårente "confusãorr resuÌtar nas palavras de Cerny

(1991a), das dificuldades de se tentar agrupar produtos muito
diferentes de processos também fundamentalmente diferentes,
locados incJ-usive em ambientes crustais distintos.

Tal situação foi esclarecida por Ginsburq et al. lfglg
apùd Cerny I982a) com a proposta de divisão das rochas
pegmatíticãs em quatro classes ou formações .Ievando-se em

consideraçåo a profundidade de solidifìcação, mineralizações,
rel-aÇåo com processos igneos e condições de metamorfismo:

fV.A.1. Pegmatitos Abissais, Cerâmicos
Profundidade (superior a 11 km)

de Máxima

Os pegmatitos desta cfasse não apresentam rel-ação
espacial com granitos e não såo portadores de mineralizaçõesr
apresentando localmente apenas allanlta¡ monazita e corindon.
Ocorrem em terrenos metamórficos de fácies anfíbolito aJ-to a

granuliLo, a pressões e temperaturas estj_madas respectivamente em

4,9kbar e 700-800'C (Cerny 1991a). São geralmente concordantes com

a foliaçåo da rocha enca.ixante, gradando ínc.Lusive para níveis
.Leucossômicos, Os Ieucogranitos eventua.Imente pïesentes ¡ os
pegmatitos e os níveis de feucossoma apresentam composições
modais simllares e coincidência na composição química de seus
constituintes minerais. Quimicamenter såÕ enriquecidos em Ca, Ba/
Sr, Mg¡ Fe e Ti, e raramente em Terras Raras Leves,

Por não apresentarem .interesse econômico, pegmatitos
desta classe são pouco estudados, sendo escassos portanto
resultados de trabalhos investiqativos de detalhe.

em terrenos migmat ít ícos
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Watkinson & Mainwaring (1976) , ao descreverem a

ocorrência de monazita assocíada a ilmenitã e hematita em rochas
pegmatíticas do Canadá, mencionam brevemente o caráter
concordante do pegmatito em relaÇåo ao bandamento da rocha
gnáj-ssica encaixante e sugerem que o depósito pode ter sido
gerado durante a anatex.ia de unidades metassedimentares.

IV.A.2. Pegmatitos Micáceos ou de crande profundidade (?-8 a
10-11 km)

Essas formações pegmatiticas desenvol-vem comumente
grandes depósitos de mica, porém apresentam quantidades mín.imas
de elementos raros, sendo mais caracte¡ísticos elementos como Cal
Ba, Sr, Ee, Mn e Tir ocorrendo localmente mineralj-zações em

Terras Raras, Be e Nb. Såo encontradas em terrenos metamórficos
de fácies anfibolito e formam-se a pressões de aproximadamente 5

a Skbar e temperaturas em torno de 580 a 650oC (Cerny 1991a) ,

Os pegmatitÕs micáceos freqüentemente ocupam estruturas
desenvolvidas durante metamorfismo regional, em áreas onde nåo se
observam corpos graníticos. Sua mineralogia bastante simpl_es
acha-se compos icionalmente .Ligada à mineralogia da rocha
encaixante er em muitos casos, a formação de muscovíta tardia
parece ser contemporânea à da rocha adjacente (Sokolov L959l
Milovski 1962 apud Cerny 1982a),

Alguns autores (Sokolov 1959 | Sokolov et aL. L9.75 |

Sutchkov L96t apud Cerny 1982a) admitem para os pegmatitos desta
classe uma origem diretamente por anatexia, enquanto outros
(Gordiyenko & Leonova L976 apùd cerny 1982a) afirmam haver
evidências a favor de LLma derívaçåo a partir de ïochas
granitóides.

Neste último casof observa-se que os granitos parentaís
encontram-se alojados no interior de domos migmatíticos,
apresentando teores elevados em Ca, Ba e Sr, enquânto álcalis,
Sn/ Nb e Ta permanecem em vafores muito baixos, lndicando pouco
ou nenhum fracionamento, Essas evidências caracterizam taìs
granitóides como rochas de origem anatética, quase autóctones
(cerny 1982a) ,



rv. A. 3 Pegmatitos Portadores de ElementÕs Raros
Profundidades Intermediárias (3,5 a 7 km)

Elementos característicos da classe anterior, ou seja,
Ca, Ba, Sr, Fe e Mn, diminuem em abundância nos pegmatitos
portadores de elementos raros¡ que são caracterizados por valores
crescentes de Li, Rb, Cs. Tl, Be, Nb - Ta/ Ga, Ge, B¡F e p¡

dentre outros,
A presença de minerais portadores de metais raros em

quantidades economicamente aproveitáveis é responsáve1 pelo
grande voLume de trabalhos tendo como tema pegmatitos desta
c.Lasser resul-tando num conhecimento mais detalhado a respeito de
suas caracteríscicas qerais e processos de formação,
principatmente sua ligação genética com granitos parentais.

Diferenças quanto a composíçåo totaf/ assembféias de
elementos traços e t.ipos de granitos geneticamente associados
permitem a subdivisão da classe de pegmâtitos portadores de
elementÕs raros em dois tipos que reffetem, em úItima anáIise, a

fonte do material igneo responsável pela geração dos granj,tos
parentais (Cerny 1991-a, b) :

IV.A.3.a. Tipo LCT

O enriquecimento deste tipo de pegmatj_to em Li, Rbr Cs¡
Be, Sn, Ga, Ta>Nb (8. P, F) traduz-se na presença de berilo,
col-umbita, espodumênio, petalíta, lepidolita e ambligonita,
dentre outros minerais. Gera.Lmente na forma de corpos com

zoneamento bem desenvolvido e complexo¡ .intrusivos em xistos,
gnaisses ou corpos ígneos já consolidados. Associam-se a granitos
peraluminosos com tendência ao posicionamento sin- a tardì-
orogênico, cuja origem dá-se por anatexia de rochas supracïustais
ainda nåo empobrecidas em componentes voIáteis (Cerny 1991b) . A

denominação LcT provem de LÍ (L), cs (c) e Ta (T) .

O campo pegmatítico de Black Hills (Dakota do Sul - EUA)

cônstitui um exemplo bem estudado de um complexo granitico
circundado por um campo de pegmatitos do tipo LCT (Cerny 19e2a,

de



Shearer et af. 1985 | 1987a, 1987b, \992).
O Granito Harney Peak apresenta-se como uma estrutura

boxwork em forma de domof constituída por inúmeros diques, sj-Z-Zs

e corpos intrusivos de formato irregular, com as instrusões mais
jovens dispondo-se perifericamente em rel-aÇão às unidades mais
antigas (cerny 1982a) .

As unidades mais antigas ou estruturalmente mais
inferiores constituem-se de granitos com biotita, enquanto
intrusões estruturafmente mais rasas compreendem geralmente
granitos com turmalina.

De idade hudsonlana (L,7 Ga - Riley 1970), a intrusão do

granito deu-se durante o pico do metamorfismo regional, a

temperaturas e pressões não superiores a¡ respectivamente, 68ooc e

4kbar (Shearer et al. 1992).
A intrusão forÇada e a ausência de fenômenos extensos de

anatexia indicam origem do material magmático a profundidades
maiores que o nivel de intrusão e posteior ascensão (Shearer et
aL. L992).

Ao redor do Granlto Harney Peak dispõem-se
aproximadamente 20.000 corpos pegmatíticos | 2QO dos quais
zonados/ que variam de pegmatitos estéreís a corpos portadores de

Be, Nb e Ta a corpos enriquecidos em Li, Be, Ta e Nb (Cerny

L982a).
O campo pegmatítico apresenta-se míneralógica e

quimicamente zonado, e os corpos mais evoluídos (com zoneamento

.interno, teores el-evados de Rb e presença de silícatos e fosfatos
de Li e A1 ) ocorrem em áreas de densidade de pegmatitos entre O e
100 (pegmatitos/2,6km2), mais afastados do Granito Harney Peak

(Shearer et al-. 1992).

IV.A.3.b. Tipo NYE

os elementos caracteristicos
terras raras, Sc, Ti, ZT, Be, Th,

mineralogia tipicamente composta

gadolinita, fergusonita e euxenita,
ocasionais. Alojam-se freqüentemente

deste tipo são Nb>Ta, Yl

U e Fr resuftando numa

de allanita, monazita,
com topázio e beri lo

no interior do próprio



granito parentalr que apresenta caráter metafuminoso a

peralcalino, cuja origem é ainda controversä, podendo ser
explicada por fusåo de lítologias igneas juvenis (de cuïta
residência crustal) ou por fusão de crosta inferior já exaurÍda
em elementÕs voláteis por um evento precedente de anatexia (Cerny
1991b) . A siglå NYF decorre dos etementos Nb (N). y (y) e F (F) .

Os cãmpos pegmatíticos de Mont Laurier, Bancro ft-Renfrew
e Bâi e -Johan-Beet z / na provincia GrenviJ-le, Escudo canadense, são
citados por Cerny (1991b) como exemplos de ocorrências de
pegmatitos do tipo NYF.

No campo de Bancro ft-Renfrew a composiçåo dos pegmatitos
varia de sienitica a granitica, com feldspato potássico, albita e

quartzô como minerais essenciais e biotita, hornblenda oLl

diopsidio na mì-neralogia acessória, a1ém dos minerais portadores
de terras raras, U e Nb-Ta. Os corpos apresentam atitude geral
concordante com a fofiação da encaixante, porém em detalhe
observa-se que sâo discordantes aos metas sedimentos, metagabros,
metassienitos e gnaisses graniticos hospedeiros (Cerny 1990).
Granitos parentais ainda não foram identificados com certeza,
porém é reconhecível a assinatura geoquimica do tipo NyF,
particu.Iarmente abundante em U (Cerny 1991b) .

Os pegmatitos do campo de Mont Laurier compõem-se de
fel-dspatos alcalinos, quartzo/ bíotita e magnetita, aIém de uma

assembléia simples de minerais portadores de ù, Th e terras
raras, Podem ser concordantes ou discordantes em relaçåo ao
gnaisse granitico encaixante, porém são cogenéticos ao cranito
cuénette (cerny 1990).

As ocorrências pegmatiticas do campo de Ba ie - Johan-Beet z
dispõem-se ao redor do Granito Lac Turgeon, um granito potássico
com biotita¡ l-ocafmente com magnetita, muscovita, turmalina,
pirita e minerais radioativos. Apesar do caráter peraluminoso do
granito, as ocorrências pegmatiticas exibem míneralogia acessória
característica do tipo NY F,

Isócronas Rb/Sr obtidas por Fovrler & Doig (1983 )

forneceram idades entre 937 e 980Ma para os pegmatitos da região
de Bancroftr 15oMa mais jovens que a idade do auge do
metamorfismo na área e indicando intrusåo tardia, Razões SrBT
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,/SrB6 mostraram-se apenas ligeiramente superiores às razões do
manto (O,7O28-0,1054) | tornando remota portanto a possibiJ_idade
de o::igem a partir de gnaisses quartzo-feJ-dspáticos ou rochas
sedimentares.

IV,A,4. Pegmatitos Miarolíticos ou Rasos (1/5 a 3/5 km)

Ocorrem nas porções superiores de granitos epÍzonais
intrusivos em rochas de baixo grau metamórfico a pressões
estimadas de 1 a zkb (Cerny 1991a). podem apresentar
enriquecimento em Be, y. terras raras/ Ti,U/ !h, Zr, Nb>Tã e F, e
contém cavidades com quartzo piezoelétrico, fluoïita óptica,
berilo e topázio de quaLidade gemoÌógica, etc.

Na região de Korosten/ antiga URSS, pegmatitos
miarofiticos são observados em granitos rapakivi. Segundo
Lazãrenko et a_2. \1973 apud Cerny 1982a), a maioria dos teores em

elementos traços e a .razão K/Rb ãpresentam-se dentro da média ou
apenas ligeiramente inferiores a vafores comuns pãra rochas
granitóides (no caso da razåo K/Rb), com exceção da razão Mg/Li,
que é baixa,

IV.B. Evolução Interna

As feições internas incomuns dos pegmatitos
heterogeneidade texturaf e zoneamento - têm motivado o
desenvoJ-vimento de vários modeLos para a evofução interna destas
rochas, ou seja, a evol-ução do material pegmatítico desde a

intrusão até a solidificaçåo final do corpo.
As características mais gerais da fusåo pegmatitica _

uma fusåo silicática com alta concentraçâo em elementos voLáteis
- såo aceitas pela maiorj-a dos pesquisadores (Jahns 1953, 19SS,
Jahns & Burnham 1969/ London et af. 1988, I989t London 1992,
entre out.ros)r persistindo no entanto divergências guanto às
condições de cristalizaçåo, à natureza e ao pape.I das fases
fluidas, notadamente quanto
cristalinas.

à sua interação com as fases
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Jahns (1953)' utilizando-se apenas de suas observações
de campo, concluiu que o desenvolvimento de todas as feições
caracteristicas dos pegmatitos poderia ser atribuido a um

processo de cristarizaçäo fracionada a partir de uma fusão
silicática de baixa viscosidade, com ou sem o surgimento de uma

fase hidrotermal- tardia. O autor sugeriu ainda a cristal-i zação a

partir das paredes em direçåo ao centror eÍr condições de sistema
restrito que permitir j-a o estabel_ec j-mento de um del_icado
equilibrio entre temperatura e balanÇo quimico que possibiJ-itasse
o rápido crescj-mento de alguns poucos cristais até dimensões
gigantescas.

Posteriormente, )â utii-izando-se de resul_tados de
experimentos laboratorj-ais, Jahns & Burnham (1969) abandonaram o

conceito de cristal-izaÇåo progressiva a partir das bordas e

propuseram um mode]-o de f ormaçåo simul_tânea de zonas
monominerálicas constj-tuídas de albita, feldspato potássj-co ou
quartzo. O ponto fundamental- desse model-o consistia na separaçåo
de uma fase aquosa durante a cristalização, possibil_itando o

desenvolvimento de cristais gigantes devido à al-ta velocidade de
difusão dos constituintes dos minerais nessa fase al-tamente
fluida.

o modeÌo pressupunha a derivaÇão a partir de um magma

ori-ginal com quantidades apreciáveis de voIáteis dissolvidos
(principal-mente H2o), seguindo-se a consolidaçäo em três
seqüências:

a. cristalização de material de textura fanerítica e

granuJ-açåo grossa a partì-r de uma fusåo silicática hidratada;
b. f ormação simul-tânea de cristais gigantes e cle

agregados de granulaçåo fina, às vezes apÌiticos, respectivamente
a partir de uma fase aquosa em estado supercrítico e de uma fusåo
sil-icática;

c. cristalizaçåo d partir de uma fase aquosa, sem a

presenÇa de fusåo síli-cática, resultando na formação de produtos
tardios , pocket nineral-s e minerais de substituição.

desenvolvidos por
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Estudos posteriores London et al-



(1988, 1989) pa.recem contrariar o modelo apresentado por Jahns &

Burnham (1969).
Utifízando-se de amostras de mãcusanito (uma obsidiana

da regiåo de Macusani, peru, compos icionalmente análoga a

pegmatitos ricos em Li), os autores conduzÍram expeïimentos em

sistemas graniticos saturados e insaturados em H2O.

Feições importantes dos pegmatitos (zoneamento, cristais
gigantes de feldspatof j-ntercrescimento gráfico) puderam ser
reproduzidas em experimentos em sistema insaturado em H2O,

observando-se que onde a saturaÇã.o foi atingida e houve a
separação de uma fase aquosa os produtos obtidos consistiram
apenas em agregados equigranulares de míca brancar quartzo,
albita e ortoclásio em gråos euedrais de granulaçåo fina,
cristal-izados a partír da fusåo sificática residuaf.

Os autores concluíram entåo que os pegmatitos originam_
se da cristalizaçåo fracionada a partir de uma fusåo sificátíca
nåo saturada em água, porém rica em outros componentes voláteis
(8, F, P) que teriam o papeÌ de inibir a nucleação (especialmente
de feldspatos)/ causãndo o crescimento de alguns poucos cristais
que seriam favorecidos ainda pela diminuição da viscosidade do
meío.

Numa recente revisåo sobre a anatomia e evolução interna
dos pegmatitos portadores de elementos raros I Cerny (l99la)
considerou o modelo de London et aJ-. (1988, 1989) como o mais
adequado para explicar as feições observadas na natureza.

London 11992) apresenta um balanço da utilizaçåo da
petrologia experimental no estudo da gênese e evoluçåo de
pegmatitos graníticos e inclui, aIém dos trabalhos aqui
menc.ionados, outros títuIos de relevância para o tema,



V. PEGMATITOS GRANÍTICOS DA REG]ÃO DE SOCORRO (SP)

V.A. Generalidades

Este capítulo é destinado à descrição das ocorrências
pegmatíticas investigadas durante o des envo.Lvimento deste
trabalho, incl-uindo dados sobre forma e zoneamento dos coïpos,
m.ineralogia, geoquímlca, geocronologia e es tudos
microtermométrlcos em inclusões fluidas.

Foram visitados oíto corpos, cuja J-ocalizaÇåo pode ser
vistâ na figura 1.1: Pedreiras Andradas (AN) / Artur Sanches (AS),
Cláudio Bailone (CB), ,lV (JV) , Lazinho (LA) r Rubens Bueno (RB),
Remina (RE) e Serra Maré (SM) . A grande maioria encontrava-se em

atividade de exploração por ocasião das visitas, sendo este um

dos critérios utilizados na escoLha das ocorrências para estudos
mais detafhados.

Confirmando as observações de Grossi Sad et aL. (L9A2) ¡

as ocorrências visitadas apresentaram-se na forma de corpos
tabulares, verticafizadosr com comprimentos de até algumas
centenas de metros e nitidamente discordantes em retaçåo ao

bandamento horizonta-L das rochas encaixãntes.
Em al_guns desses corpos encontrou-se zoneamento bem

desenvolvido e aproxirnadamente s j-mét.rico em relaÇåo às suas
bordas, como nas pedreiras Artur Sanches e Rernina. No pegmatito
da Pedreira Cláudio Bailone observou-se zoneamento um pouco mais
complexo, incl-usive com o desenvol-vimento de bolsões preenchidos
por muscovita, microcliniÕ e turma.l-ina preta.

Sinais de deformação foram reconhecidos devido à

presença de grãos fraturados e de niveis dobrados de biotita.
A simplicidade mineralógica da maioria desses corpos

ficou evidente. Afém dos minerais já descritos por outros autores
(crossi Sad et aJ. L982t Etchebehere et aJ,. 1985) - microclinio,
plagioclásio, quartzo, biotita, turmalina preta, muscovita e

granada - foram identificados também os minerais magnetita¡
ilmenj-ta, uraninita, euxenita, zircã,o, monazita e beríto (Tab.
v.1).



AN LA RE SM CB .lv RB

MIC X x X x x X X x
PLA X X X X x X X X
ozo x X X x X x X X
BIO x X o X o o o
MUS o x X x
TUR o o o o o o o
GR.A. o o o o
zlR o
MAG o o o o o
ILM o
EUX o
UR.A o
BER o o o
MON o

min era.L ogi a principaf mineralogia aces s ória

Tab.V. 1. M.ineralogia essencial e acessória dos pegmatitos das pedreiras
Andradas (ÄN). Artur Sanches (AS), Cláudio Bailane (cB)/ JV
(JV) / Lazinho (LA) , Rubens Bueno (RB) . Remina (RE) e Serra
Maré (sM) . MIc: microcfinio; pLAr plagioclásío; ezo; quar1zoi
BIO¡ biotita; MUS: muscovita¡ TURi turmalina; cRÀ: granada;
ZIR: zLrcãoì ¡4Ac: magnetÍta; ILM: itmen.itai EUX: euxenita;
URA: uraninita; BER: berilo; MON: monazita.

Observa-se que essas ocorrências nåo caracterizam um

campo de pegmatitos portadores de eLementos raros¡ onde o

enriquecimento em Li, Rb e cs refletir-se-ìa na presença de
minerais como ambl.igonita, espodumênio/ 1epido1.j-ta, petaJ-íta ou
polucitã.

Ao contrário, destaca-se a presenÇa dos minerais
biotita, magnetita e turmalina, esta úÌt.ima de cor preta,
conferindo à esses pegmatitos semelhanÇas com os pegmatitos
abissais de cinsburg et af. (I979 apucj Cerny 1992a) ou com os
pegmatitos de tipo 0 a 2 de Varlamoff (1972), todos já descritos
no Capítulo fV.

Afgumas ocorrências por sua vez (pedreiras CIáudio
Bailone, llv e Rubem Bueno) são portadoras de muscovita e beriJ-o,
o que sugere um ligeiro enrlquecimento em e.lementos
incompativeis. Aparentemente, portanto/ os oito pegmatitos
investigados divid,em-se em duas categorias l



1. pegmatitos muito pouco evoluídos, com feldspato
potássico (microclinio), plagioclásio e quartzo como minerais
essenciais e biotitar tu¡malina preta e magnetita entre a

mineral-ogia acessória. correspondem às pedrelras Andïadas, Artur
Sanches, Lazinho, Remina e Serra Maré.

2. pegmatítos ligeiramente evoluídos, observando-se
muscovita entre os minerais essencials, com ou sem biotita, e

berilo como um dos minerais acessórios. Fazem parte deste grupo
as pedreiras Cláudio Bailone, ,JV e Rubem Bueno,

Primeiramente, serão brevemente descritos os corpos que/
por motivos variados (grau de alteraçåo elevado, zoneamento
ausente ou muito incipíente, pequena dímensão ou pouca
variabilidade mj-neralógica), foram objeto apenas de
reconhecimento prelíminar. Seguem-se então o detal-hamento das
carãcteristicas das ocorrênclas estudadas em maior profundidade
(pedreiras Artur Sanches, C1áudio Bai.Lone e Remina) e a

apresentaçåo dos aspectos gerais dos mìnerais essenciais e

acessórios presentes nestes três corpos.
Itens especificos foram ainda dedicados às observaçÒes

sobre as relações entre os corpos pegmatiticos e suas rochas
encaixantes, aos fesul-tados de datações geocronológìcas pelo
método K/Ar e

fluidas.
aos estudos microtermornétricos em inclusões

V, B. Ocorrências Pegmatiticas Investigadas

V.8,1. Pedreira Andradas (AN)

Local-ização: Eolha de Socorro - Bairro Rubinho

A rocha encaixante, um augen gnaisse, é cortada por
wej"os de material pegmatóide que såo explorados quando
apresentâm dimensões adequadas. Predomlnam os weios em atitudes
subverticais, principalmente aqueles de maior espessuïa,
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exist-indo porém vênulas concordantes com o

aproximadamente horizontal da encaixante.
bandamento

O corpo principal. em exploração quando da primeira
wisita e já abandonado numa segunda ocasião, apresenta atitude
N34W/68SWf espessura de 4m e pe.Lo rnenos ?Om de comprlmento. o
contato com ã rocha encaixante faz-se de mane.ira abrupta e bem

wisíve1, aparentemente sem modificaçòes na mineralogia Õu na
atitude do augen gnaisse.

Da borda para o centro do corpo é possível observar_se a

sucessão de três zonas:

a. zona de borda: quartzo, feldspato cinza e biotita de
granulação gros sa;

b. zona de parede: quaLtzo I feLdspato rosa predomìnando
sobre feldspato cinzar biotita e turmalina preta de granulaçåo
muito gros s a;

c. zona intermediária: cristais gigantes (dimensões de
até 1m) de feldspato rosa em meio a massas de quartzo.

A passagem de uma zona para outTa dá-se de forma
gradacional, com aumento no tamanho dos cristais e mudanÇa na
minerafogia. A espessu.ra das duâs primeiras zonas não chega a Lm,

por vofta de 1Scm e 5ocm respectivâmente.
Em outrã frente de expl_oração maís recente, também com

aproximadamente 4m de espessurar observa-se ainda o

desenvolvimento de núc1eo de quartzo:

a, zonã de borda: quartzor feldspato, blotita e

turmal.ina de granulaÇão grossa passando a mu.ito grossa em direçåo
ao cent ro;

b. zona intermediária: feldspato rosa e branco com

dimensões aproximadas de 1m, apresentando porÇões de
intercrescimento gráfico com quart zo i



c. núcIeo: veío de quartzo com cristaís centimétricos
(are 1Ocm) de turmaLina pretâ,

AIém da minerafogia jâ mencionada, dá-se também a

ocorrênc.ia dos minerais granada e magnetita, não observados j¡
sj¿u mas provavelrnente oriundos das zonas de borda e,/ou de parede
face às características da rocha em que foram encontrados.

os inúmeros veios de espessura centimétrica que cortam o

augen gnaisse também desenvol-vem zoneamento inclpiente,
predominando plagioclásio cinza, biotíta e magnetita nas bordas e

microclínio rosa pertítico no centror havendo inclusive aumento
na granul-açào em direção ao interíor dos veios.

V.8.2. MineraÇão JV (JV)

Localização: Fofha Bragança paulista - Bairro Vargem
Grande

AIém da mineralogia essencial, compostâ de quartzo,
feldspato rosa¡ biotita e muscovita/ esta última em menor
quantidade, esse corpo pegmatítico apresenta como minerais
acessóríos turmalina preta/ granada marrom-avermelhada, magnetíta
e berilo azul-esverdeado.

V.8.3. Pedreira do Lazinho (LA)

LocalizaÇåo: Folha Socorro Bairro Vi-sconde de Soutelo

Nessa oco¡rência explora-se um corpo pegmatitico
al-ongado, de atitude N15E/30SE, que tem a partícularidade de não
apresentar estrutura interna bem desenvolvida.

A presença do gnaisse encaixante sobrepondo-se ao
pegmat.ito parece indicar que encontra-se exposra apenas a porçåo
superior do corpo, possivelmente justificando a ausência de

zoneamento observada.
Predomina uma rocha de granulaçåo grossa e textura

homogênea composta principalmente por quarLzo, feldspato rosa



(microclínio) e biotita. Dispersos nessa massa quatzo-feldspática
ocorrem cristais de microcfinlo decimétricos, gue locafmente
podem apresentar intercrescimentos com quartzo,

crande parte da ocorrêncj,a é composta, no entanto, poï
material aplitico de coloração rosada e granulaçåo média, onde
obse.rvam-se quartzo/ mÍcroclinio, biotita, muscovita e turmalina
preta. Este úÌtimo mineral pode formar concentraÇões de formato :

irregular, ao redoï das quais há diminuiçåo dâ porcentaqem de :

bìotita.
Por todo o corpo é bem visivel o des envol-vimento de

p.Ianos de fratura bastânte regulares, Iocalmente preenchidos poï
biotita.

V.8.4. Pedreira Rubens Bueno (RB)

LocalizaÇão: FoIha Bragança paufista - Bairro Vargem
Grande

Nesta pedreíra o material apresenta grau de al-teraçåo
bastante eJ-evado, estando bastante friável- nas porçõeÞ de

granulação mais fina onde podem ser reconhecidos, em meio a l

massas de caulj-m e qua¡tzor cristais também muito alterados de a

turmalina pïeta e biotita, 
:

Na frente de exploïação atual-mente em atívidade l

observam-se cristais gigantes de fel-dspato rosado, levemente i

friáveis, em meio a massas de quartzo leitoso. 
:

Em blocos de quartzo sacaróide anotou*se a presença dos 
i

minerais berilo e muscovita, o primeiro em cristais pïismátj-cos I

de no máx1mo 4cm de compr.imento e colorãÇåo azul- e o segundo na 
I

foïma de agregados de placas centimétricas. Cristais bastante '

alterados de granada também ocorrem associados a veios de
guartzo.



V.8.5. Mineração Serra Maré (SM)

Local,ização: Folha Ouro Fino, Cidade de Inconfidentes
(MG) .

Quando da visita a essa ocorrência, as atividades
expforação estavam prestes a ser retomadas, observando-se
futura fTente de extração a presença de cristais gigantes
fe-Idspato brancô envoltos por quartzo leltoso.

Destaca-se também a ocorrência de espessos níveis de
biotita deformados entre esses cristais de feldspato e grãos sub-
centimétricos de magnetita em porções quartzo-feldspáticas de
granulaçâo grossa.

V.8.6. Pedreira Artur Sanches (AS)

Proprietário: Irmãos Sanches

l,ocalização: Fofha Bragança paulis tâ

Trata-se de um corpo pegmatítíco de composiçâo
mineraÌógica bastante simples, tendo como minerais principais
microclínío. plagioclásio e quartzo, e como acessórios turmalina
preta, biotita e magnetita, a1ém de crostas de coloraçåo amarelo-
esverdeada a alarajanda constituidas por material de granufação
muito fina. Essas crostãs de origem secundária não foram
estudadas sistematicamente devido à sua pequena expressividade,
na maioria dãs vezes constituindo apenas impregnaçòes.

O contato entre o peqmatitor um corpo de atítude N-
S/subvertical, e a rocha encaixante, um augen gnaisse em atitude
subhorizontal, é bastante retilineo e marcado pela presença de um

nivel fino de material moído de coloração branca e quase
totaJ-mente aJ-terado.

A J"avra segue a zona lntermediária do corpo, expondo em

ambos os lados da cava as rochas da zona de parede. À espessura
média do corpo é estimada em 30m, enquanto a extensão lâ
explorada peermite afirmar que o comprimento excede 9Om, nào
tendo sldo ainda atingida nenhuma das extremidades,

de

na

de



Da borda para o centro do pegmatito sucedem_se três
zonast aproximadamente concêntricas e simétricas em retação às
paredes do corpo (Fiq. V.1):

a. zona de borda: zona de pequena espessura, normalmente
por vofta de 1ocm, constituída por materíal pegmatóide de
granul-ação muito grossa, com gråos subeuedrais de plagioclásio de
coloraÇão acinzentada, grãos anedrais de quartzo acinzentado.
placas de biotíta e grãos anedra.is de magnetita cle dj-mensôes
nunca superiores a 1cm. Macroscopicamente observa-se o

fraturamento dos seus constituintes minerals.

b. zona de parede: da zana de borda passa-se para a zona
de parede com aumento gradativo da granulação e surgimento de
fel-dspato potássico e turmaLina. Tem-se então uma rocha de
granulaÇão muito grossa, com cristais anedrais a subeuedrais de
microclinio vermel"ho de até locmr massas de turmalina preta e os
demais minerais - plagioclásio, quartzor biotita e magnetita
em gråos menores que 3cm. Há certa orientação dos cristais de
biotita paraJ-efamente à borda do corpor perda da coloração
acinzentada do pÌagioclásio, gue tÕrna-se branco¡ e também
fraturamento dos minerais. Ocasionalmente, em poïções muito
.Locafizadas da zona de parede observam-se níve.is de b,iotita em

alternância com níveis de quartzo e feldspato rosa
recristaÌizados, formando uma espécie de bandamento que foi
deformado e dobrado. A espessura média desta unidade é de difícj-l-
ava.liação/ uma vez que seus contatos com as zonas de borda e

intermediária såo transicionais, estimando-se uma espessura média
de 8m.

c. zona intermediária: denomina-se intermediária a zona
composta por cristais euedrais gigantes de microcLínio rosa
(maiores que 1m) imersos em massas de quartzo, A pãssagem da zona
de parede para a intermediária também é transj-cional, com aumento
no tamanho dos cristais de microcl_ínio e das massas de quartzo e

desaparecimento dos demais minerais. Nesta unidade foi refatada
ainda a presença de pequenas cavidades contendo cristais



euédricos de quartzo. A zona intermediária constltui a unidade
mais wolumosa deste corpo pegmatítico, com espessura aproxjmada
de 3 0m,

Dimensões aproximadas :
, compximento i g0m
. espessura: 30m

FÍ9.V.1. Planta esquemática do pegmatito da pedreira Artur Sanches(representado sem esca.La devido à pequena espessura da zona deborda e do veio aplítico). 1. zona de borda: pl-agioc.Lásio +quartzo + biotita + magnetitai 2, zona de parede: microclínio +plagiocláslo + quartzo + biotj-ta + magnetij:a + turma.Linai 3.zo\\a inte.rmedia-ria i microclinio + quartzo; 4, aplit.o:
mlcroc-linlo + plagioclásio + quartzo + biotita + muscovitå.



No atual nivel de exploraçåo em que se encontra a
pedreira não é visive.L o núcteo de quartzor sendo a posição
aproximadamente central no corpo ocupada por um veio de material
aplitico de coloraÇão rosada, granulação fina a média e est.rutu.ra
bastante homogênea. Mj-neralogicamente. o aplito constitui-se de
feldspatô rosa (microcfínio)f fe.Idspato branco (plagíocfásio)r
quartzo e duas micas, biotita (mais escura) e muscovita (cínza-
esverdeada ) .

Na passagem do aplito para a zona intermediárla obseïva-
se que ao redor de cristais gigantes de microcÌinio rosa há um

aumento na concentraçâo de prísmas de turmalìna preta,
acompanhado pela dÍminuiÇão na quantidade de micas presentes no
aplito,

V.8.7. Pedreira Cfáudio Bailone (CB)

Proprletário: Cláudio Bailone
l,ocalizaçåo: Folha de Ouro Fino. Inconfídentes (MG)

Nesta localidade é expJ_orado um corpo pegmatltico
tabular/ verticalizado, orientado segundo NE-SW, com espessura
média de 10m e dimensão mãior de aproximadamente 250m (Fig. V.2).

A rocha encaixante, presente em toda a extensão da
parede SE e na porção superior da parede NW, é representada por
um gnaisse com bandamentÕ pouco pronunc.iado, que nas proximidades
do pegmatito assume aspecto migmatitico devido a injeções de
material quartzo-feldspátíco.

Como minerais principais desta ocorrência fistam-se
mj-croclinio, albita, quartzo e muscovita, esta úLt.ima
contrastando com a presença de biotita nos outros dois corpos
estudados mais detalhadamente (Artur Sanches e Remina),

-A maior parte da míneralogia acessória concentra-se em

estruturas em forma de boLsões, onde a1ém de muscovita e

microclinio encontram-se turmalina preta, monazita e um mineral
de hábito cúbico sub,stituido pseudomorficamente por uïanofânia,
não observado em sua forma original .

Foi determinada a.inda a presença de berilo (não



observado i¡ sjtu) e de um mineral de origem secundária do grupo
da meta-autunita.

A partir das observacões permitidas peto atual níve1 de
expl-oraçåo do corpo pegmatítico, são reconhecidas quatro zonas,
além da presenÇa de bolsões (Fig.V.2 e V.3), cuja disposição Ìeva
a crer que encontra-se exposta apenas metade do corpo
pegmatitico, podendo haver um ârranjo aproximadamente simétrico
das unidades na díTeÇão NtrrI:

D.imensões aproximadas :
, compximenLo: 2SOm
, espessura: 10m

Fig.v.2. Planta esquemática do pegmatito da pedreira Cláudio Bailone
(representado sem escafa devido à espessura muj-to pequena do
pegmatito em relação ao seu comprimento). 1. zona de borda:
microc.Iínio + quartzo + muscovita; 2 . zona de parede i
microclínio + quartzo; 3. zona ìntermediária: microclínio +
quartzo + muscovita + turmalina + albita; 4, núcfeo de
quartzo; 5. bolsões: microclínio + muscovita + turmafina +
monazita + uranofân.io; 6, desnível.
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a, zona de borda: na zona de borda observam_se cristais
decimétricos de microclinio levemente rosado envoltos ou em

íntercrescÍmento com quartzo Ieitoso. Estâo presentes também
cristais centimétricos de muscovita.

b. zona de parede: essa zona é caracterizada pela
ocorrência de cristais anedrais de mj.croclinio ïosado, de
dimensões inferiores a 1m e imersos numa matrlz de granulação
grossa constituida de grãos anedrais de quartzo e microclínio
verme.lho, ambos fraturados. Os minerais turmal-ina e pfagiocl_ásio
foram reconhecidos apenas em låmina petrográfica e em quantidades
muito pequenas.

c. zona intermediária : cristais gigantes de microclínio
rosado, euédricos e de dimensões superiores a 1m são envo.l_tos por
quartzo leitÕso. Alguns dos cristais de microclínio apresentam-se
bordejadÕs por uma faixa decimétríca de atbita ou por niveis de
muscovita e turmalina preta de granu.lação grossa. Cristais
g.igantes de albita também ocorrem nesta unidade.

d. núcleo: denomina-se núc1eo uma grande massa de
quartzo leitoso, fraturado e de aspecto sacaróide, que ocupa
grande parte da parede NW (FÍ9.V.3), com exposiçåo aproximada de
50m de extensão por 2Om de aftura. .A. passagem da zona
intermediária para o núcleo é marcada peLa presenÇa de prìsmas de
turmalina orientados perpendicularmente ao contato entre as duas
unidades (Foto.V,1),

e. boLsões: såo representados por estruturas de até 1m

de diâmetro presentes na zona intermedì-ária, constituídas de
microclínio rosa, pJ-acas hexagonais de muscovita, prismas de
turmalina preta¡ monazita e uranofânio ps eudomoïfizando um

mineral de hábito cúbico. Os cristais de turmalina, a monazita e

o mineral pseudomorfizado exibem geralmente dimensões nåo
superiores a lcmf já a muscovita apresenta maior variação, desde
p.Laquetas de aproximadamente lcm até aqueÌas com 3 a 4 cm,

constatando-se que o tamanho das plaquetas é dlretamente
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proporcional ao tamanho do bolsão.

ø
1

@@
56

ø@
23

rocha encaixante

ø
4

Flg.V.3. Parede NW do pegmatito da pedreira Cfáudio Bailone (sem
esca.La). 1. prj-sma de turmafina; 2, injeções quartzo-
feldspáticasi 3. microclinio; 4, albiLa; 5. microclinio
bordejado por albitat 6. bofsões.

V. B.8. Pedreira Remina (RE)

ProprietáTio: Ânqel-o Bortofott i
Localização: Folha de Socorro¿ Socorro (Sp)

O pegmãtito, um corpo verticalizado de direçåo ENE,/VüSW,

possui aproxi-madamente 100m de comprímento poï Bm de espessura em

méd.ia, com ã particularidade de ser a única ocorrência da área
expl-orada por meio de gal-erias. fniciada a céu ãberto/ a lavra
progride âtualmente por meio de uma galeria principal que segue o

corpo pegmatitico e de galerias laterais destinadas à extraçåo da
rocha encaixante (Foto.V.2)r um granu-Iito com bandâmento pouco
pronunclado em atitude horlzontal.

o contato entre o pegmatito e o granulito é abrupto,
d.iscordante em relaÇåo ao bandamento deste ú1timo e geralmente
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retilineo (Foto.V.3), ocorrendo apenas localmente um cÕntato mais
irregular, com veios quartzo-feldspáticos de menor espessurã
invadindo a rocha encalxante (Foto.V.4).

Na mineralogia essencial desse pegmatito nota_se
predominio de plagioclásio sobre microclínio, seguindo_se então
quartzo e biotíta. Os rninerais acessórios incluem magnetita,
ilmenita. euxenita, uraninita, qranada. zircã.o e turmal-ina preta,

Apesar da mineralogiâ bastante símples, essa ocorrência
apresenta zoneamento bem desenvolvidor onde podem seï
reconhecidas quatro zonas aproxi,madamente simétricas em relâcåo
ao centro do corpo (Fig.V.4):

a, zona de borda: constitui uma faixa pouco espessa
porém contÍnua ao longo de todo o corpof composta de quârtzo de
coloração escura, microclínio cínza, plagioclásio, biotita e

magnetita de granulaÇão grossa e textura hipidiomórfica, com
microclínio e pÌagioclásio subédrlcos e quaïtzo intersticial_, os
poucos cristais de biotita são l_ocalmente orientados
perpendicularmente ao contato, enquanto a magnetita, também
acessória, ocorre na forma de gråos de hábito irreguLar
homogeneamente dispersos por toda a unidade.

Em Iâmina petrográfica constata-se que os cristals de
microclínio e plagioclásio também podem apresentar orientaçåo
perpendicular ao contato.

b. zona de parede: tam,bém pouco espessa, esta unidade e
a anterior nåo chegam a perfazer juntas mais de O,5m. A zona de
parede caracteriza-se peJ-a presenÇa de plagioclásio e quartzo
fumê intercrescidos (Foto.V.5), Em relação à zona de borda, nota_
se um aumento gradacional no tamanho dos constituj_ntes minerais,
aÌém do desaparecimento quase totaL do feldspato potássico.

c. zona intermediária: na zona intermediárla observam_se
cristais euédricos e fraturados de feldspato de até 1m,

microclínio rosãdo ou plagiocÌásio branco, envoftos por quaïtzo
rosa ou Ieitoso. os cristais gigantes de feìdspato são coïtados
por weios de ilmenita e magnetita hematltizada, ao redor dos

:
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qua i. s concentra-se
composta de euxenita,
veios constituídos só

d. núcfeo:
contlnuação da lavra
de quartzo rosa, que

a maior pàrte da mÍneralogla acessória,
uraninitaf zircão e granada. Exístem também
de tul:malina preta ou só de qranada.

o rebaixamento do chåo da galeria para
provocou o afÌoramento de uma grande massa

nåo é observada no teto cla mina.

Uma feiçåo notável é o grau de deformação do pegmatito.
AIém do fraturamento dos minerais, observável em amostra de mão,
Õ estudo de seções delgãdas reve_Ia feições como fraturamento de
cristals tabulares de pfagioctásio e porfiroc.Lastos de
microclinio em meìo a quartzo totalmente recrístal_izado
(Foto.V.6) .

Dimensões aproximadas :

. comprimento: 10 0m

. espessura | 8m

Fig.V.4. Planta esquemática do pegmatito da pedreira Remina
(represen¿ado sem escala devido à peguena espessura das
zonas de borda e de parede). 1. zonas de borda e de parede:
microc.linio + quartzo + plagloclásio + biotita + magneLita e
p.Lag.ioc.Lásio + quartzo + biotita + magnetltai 2. zona
intermediá¡ia: nicroclínio + pfagioclásio + quartzo; 3.
núcLeo de quartzoi 4. veios de llmenita + magnetita,
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V. C. Mineralogia Principal

As caracteristicas dos minerais apresentadas neste ítem
baseiam-se principalmente nas observações efetuãdas nas pedreiras
Artur Sanches, Cfáudio Bailone e Remina/ e nas anáLises
(químÍcas, microscópicas, de difratometria de raios X) realizâdas
em amostras procedentes destas três ocorrênclas.

v. c. 1. Microc.l Ín io

Dentre a mineralogia essenciaf - feldspato potásico,
plagioc-Iásiot qvartzo I biotita e muscovita - o feldspato
potássico, por ser observado em todas as ocorrências estudadas,
foi el-eito o alvo da maior parte das análises efetuadas no

presente trabalho,
O polimorfo encontrado foj- sempre o microclínio,

pertitico ou micropertítico, com geminação em grade e coJ-oração
predominantemente rosada ou vermefha.

Na Pedreira Artur Sanches o mlneral const itui-se
provavel"mente na espécie mais abundante, presente em quase todas
as unidades reconhecidas neste corpo. Sua ocorrência inicia-se a

aJ-guns centímetros da borda, na zona de pareder na forma de

cristais anedrais e subeuedrais de coloraçåo verme.Iha,
Microscopicamente revelam-se a presenÇa de pertitas em forma de

lamelas, de geminaçåo em grade localizada e o aspecto turvo dado
pe-Ia presença de minúscufas inclusões. Em direçåo ao centro do

corpo pegmatítico observa-se aumento no tamanho dos cristais de

feldspato potássico, que chegam a atingir dimensões superiores a

lm e assumem formas euedrais em meio a massas de quartzo, Ao

microscópio o mineral" apresenta-se micropertitico¡ com exsol_uções

venulares e de aspecto turvo¡ apesar de ainda ser visívef
geminaçåo em grade,

A presença de feldspato potássico foi constatada em

todas as unidades do pegmatito da Pedreira C1áudio Bailone,
excetuando-se o núcleo. O mineraf apresenta cor rosada, à exceçåo
dos cristais observados na porçåo mais fina dâ zona de parede,
onde a col-oração tende muitas vezes para o vermelho.



Microscopicamente não se observam variacões nos grãos de

feldspato em reÌação à sua unldade de proven.iência, ou seja, a

presenÇa de geminação em grade e de micropertitasr venulares ou

Iamelares/ é comum, assim como o aspecto turvo dado pela grande
quantidade de inc.Lusões fluidas. Inclusões só1idas, apesar de

mais raras e minúsculas, também são visiveis na forma de um

sóIido de cor avermefhada que alqumas vezes exibe hábito pfacóide
hexagona.l .

Na zona de borda dâ pedreira Remina o feldspato
potássico ocorre na forma de gråos tabufares de coloraçåo
cinzenta¿ fraturados, micropertitlcos e, em aJ_guns casosr
orientados perpendicularmente ao contato com a rocha encaixante.
Na zona de parede há quase que um totaJ- desaparecimento do

mínera1, e os poucos grãos observados såo ainda tabul-aïes,
acinzentados e sem or.ientação wisível . o feldspato presente na

zona intermediária constitui crista.is euedrais. fraturados, que

atingem dimensões de até 1m e apresentam cor levemente rosada/
raramente vermelha. São micropert í tj-co s , com exsoluções em forma
de vênul-as ou lamelasf com geminaçåo em grade quase sempre
presente e aspecto muitas vezes turvo devido a inúmeras pequenas
inclusões, sóIidas e ffuidas.

V. c.1. a. composição química

Na tabela V.2 såo apresentados os teores em elementos
maio::es, menores e traços de amostras de microclínio provenientes
das pedreiras Artur Sanches (AS)r C1áudio Bailone (CB) e Remina
(RE).

A composíção química do feldspato potássico,
principalmente seus teores em elementos traços, tem sido
amplamente utilizada como um indicador do grau de evolução de

corpos pegmatiticos e de sua .Ligação genética com possíveis
granitos parentais.

Certos elementos, tais como Rb, Cs, T1, pb e B,

encontram posições favoráveis dentro da estrutura cristal-ina do

mineral. No entânto, por tratar-se de efementos incompativeis,
seus coeficientes de partição favorecem a fase fluida em
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dett:imento da fase cristalina, levando à sua concentraÇão nos
residuos fínais da cristalização. Deste modo/ os teoïes mais
elevacìos destes elementos serão encontrados nos feldspatos
crístalizados mais tardiamente no interior de um determinado
corpÕ pegmatítico, sendo úteis portanto no aconpanhamento de sua
evofução interna (Martin 1982). Já quando são cÕmparados corpos
diferentes, esperam-se os ma.iores teores nas ocorrências mãis
enriquecidas em elementos raros/ supostamente o resultado do alto
grau de fracionamento a partir de um magma granítico parental
(cerny 1982a),

Trabalho pioneiro na caracterizaçâo do comportamento de
elementos traços em fefdspatos pÕtássicos provenientes de tipos
diferentes de rochas foi desenvol-vido por Heier e Tãytor
(1959a,b) . A distr:ibuiçåo dos elementos T,i¡ Na. Kf Rb, cs, pb e

T1 (Heier & Taylor 1959a) e Ca, Sr e Ba (Heier & Taylor 1959b)
foi investigada em feldspatos alcalinos provenientes de rochas
pré-cambr.ianas da Noruega¡ incl_uindo qnaissesr granitos e

pegmatitos, dividindo-se estes últimos em pegmatitos de pequenas
dimensões, constituidos por veios e lentes concordantes com o

gnaisse encaixante lsemelhantes aos pegmatitos de máxlma
profundidade da classificaçåo de Ginsburg et á_¿. (1979 âpud Cerny
7982a)1, e pegmatitos de grandes dlmensões, a maioria destes
explorados economicamente.

Os autores verificaram que feldspatos potássicos
provenientes de pegmatitos de pequenas dimensões assemelham-se em

composiçâo aos feldspatos do gnaisse encaj-xante e apresentam
relaÇões K/Rb próximas à média para as rochas comunsf enquanto
fefdspatos potássicos de pegmatitos de grandes dimensões mostram-
se enriquecidos em Rb, resultando em relações K/Rb inferiores à

média (Fig. v.5 ) .

Com relação aos e.l-ementos Ca/ Sr e Ba/ Hejer & Taylor
(1959b) relataram que nos pegmatitos de grandes dimensões há uma

tendência de diminuiçåo nos teores com a diferenc.iação, e que

essa dj-minuição segue a ordem ca<Sr<Ba, ou seja, as relaÇões ca,/Sr
e ca/Ba aumentamr enquanto Ba/Sr díminui.
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F.iq.V,5, Razões K/Rb para feldspatos potássicos provenientes depegmatitos da Noruega. L. pegmatitos de pequenãs dimensõesi 2.pegmatitos de grandes dimensões i Iinha chela: média para
rochas comuns; linha tracejada: intervalo de variaçåo para
rochas comuns (Heie.r & ,Iayf or 1959a).

Na tãbe1a V.3 encontram-se os resultados de anáIises
químlcas efetuadas por Shearer et al,, (19g5) no cranito Harney
Peak e em alguns pegmatitos que o circundam no Campo de Bl-ack
Hills (já descrj-to no Capítulo IV) . Dos três pegmatitos
investigados pelos autores, o pegmãtíto Bull Moose constitui o
mais simples em termos de zoneamento e mineïafogia, apresentando
apenas fosfâtos prinários e secundários. Os pegmatitos Tip Top e
Helen Beryl apresentam-se mais complexos estruturalmente e

mineralizados em espodumênio, presente em maioï quantidade na
ú-lt ima ocorrência .

Da comparaçåo entre as tabefas V.2 e V.3 nota-se que os
teores em Rb encontrados nos pegmatitos de Socorro såo baixos
quando comparados com os pegmatltos portadoïes de elementos
raros, ao passo que os teores em sr e Ba são muito mais el-evados,

Na figura V.6 observa-se perfeito a_Iinhamento dos
va.Lores K/Rb e a distribulção dos pegmatitos de Socoïro poï uma

faixa ampla, sobreposta aos veios pegmatóides, ao Granito Harney
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Peak e âo pegmatito Bull Moose. A mesma sobrepos.iÇåo pode ser
constatadã também no gráfico Sr x Rb da figura V,?/ onde os dois
elementos, apesar da dispersão maior dos dados, parecem
apresentar uma correLação negativa.

euando se utifiza o elemento Ba, observa_se correlaçåo
pouco deflnida ou mesmo ãusente com o Sr (Fig.v.g) e com o Rb
( Eiq . V. 9 ) , tanto pãra os valores obtidos nos pegmatitos de
Socorro quanto para os dados da literatura. No entanto, levando_
se em consideraçåo na fiqura V,9 apenas os veios pegmatóides, o
cranito Harney peak e o pegmatlto Bufl Moose, nota_se ì.]ma

tendêncía à correlação negatlva entïe Ba e Rb e o posicionãmento
dos pegmatitos de Socorro sÕbre os veios e o granito.

Comparando-se novamente as tabelas V.2 e V.3. verifica_
se que os teores em Sr e Ba diminuem do cranito Haïney peak para
o Pegmatito Bu.I1 Moose, para depois aumentarem em direção ao
corpo mais diferenciado/ o pegmatito HeIen Beryl-. No entãnto,
apesal: dos altos teores nesses elementos encontrados nos
pegmatitos de Socorro, seus teoïes baixos em Rb posicionam_nos
entre os corpos pouco fl:acionados.
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Fig.V,6, Razões K,/Rb obtidas em feldspatos provenientes dos pegmaLit.os
de Socorro em comparação com outras ocorrênciãs. 1,Pegrnatito Artur Sanchesi 2. pegmatito Cfáudio Bailone; 3.PegmatiLo Reminai 4. pegmatitos de pequenas dímensões (Heier
6 Tay.Lor 1959a); 5. Granito Harney peak; 6. pegmatito BuffMoosei 7. pegmai-ito Tip Top; g. pegmatlto HeÌen Beryl (5 aB: campo pegmatít.ico de BÌack Hills - Sheârer et al, i9B5),
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Fiq.V.7. Razões Sr/Rb obtldas em feldspatos p.rovenientes dos pegmatitos
de Socorro em comparação com outras ocorrências llegenda
como na figura V.6) .
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de socôrro em comparacão com out_ras ocorrènc.ias (Iegenda
como na figura V.6).
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- Fig,V.9. Razões Rb/Ba obtidas em fe.Idspatos provenientes dos pegmatitos
de Socôrro em comparaÇão com out.ras ocorrências (legenda
como na figura V.6) .

AÌém do Rb/ Sr e Baf outro elemento tïaÇo dosado foi o

Li, tendo sido detectado em apenas duas amostras, ambas da
PedÏeira Cláudio Baifone (Tab. v. 2 ) .

A concentração do elemento, segundo compilaçåo de dados
feita por Smith (1974), varia entre dezenas de ppm para a maioria
dos feldspatos de rochas comuns, enquanto concentraÇões maiores
aparentemente ocorrem em fetdspatos cristafizados a partir de
so.LuÇões tardias. Ontoev & Batova 11969 apud Smith Lgj 4)
chegaram a um val-or médio de 23ppm de Li a partir da anáLise de
47 amostras de feldspatos potássicos de pegmatitos portadoïes de
el-ementos raros. Teores acima de 10oppm indÍcariam microclinios
de pegmatitos portadores de espodumênio, segundo critério de
prospecçåo sugerido por cordyienko (1970 äpud Smith 1974).

Na Labe]-a V.3 constata-se que o elemento não ocorre em

teores muito acima de 5Oppm, mesmo em corpÕs mais diferenciados,
Os teores observados na Pedreira cláudio Bailone, 122 e 11gppm,
seriam portanto indicativos da presença de mineraÌizações em

e]-ementos raros, porém o nivel atual- de expLoração do corpo, já
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bem adiantado¡ revelou apenas a presenÇa de berílo em pequena
quantidade/ o que sugere que os teores podem ter sido elevados
por contaminaçåo.

Outra aplicação que tem sido dada à variação de

determinados elementos traços em feldspatos potássícos é a sua
utllização como indicador da seqüência de cristalizaçåo dentro de

um determinado corpo pegmatitico.
A distribuiçåo de elementos maiores e traços em

feldspatos potássicos de diferentes unidades do Pegmatito Veznã
(na antiga Tchecos ]ovaquia ) foi estudada por Cerny eÈ ä_¿. (19S4)r
que observaram enríquecimento em Na, Rb e P, aumento na razåo
K/Ba e diminuiÇão nos teores em Ba e Sr e nas razões K/Na, K/Rb,
BalRb e Balsr.

Em pegmatitos da regiåo de covernador Valadares,
Marciano (1985) observou enriquecimento em Rb da zona de parede
para a zona qTâfj-ca em uma das ocorrências estudadas (Lavra do

Ferreirinha) e compoÏtamento inverso em outro corpo pegmatitico
(Lavra olho de Gato) .

Na fígura V.10 encontram-se representadas as razões K/Rb

obtídas em amostras de feldspatos potássicos das pedreiras Artur
Sanches, Cláudio Bâil-one e Remina/ dâ Zona Pegmatítica de

Socorro, As letras entre parênteses indicam o posicionamento da

amostra dentro do corpo (todas as amostras da Pedreira Remína

provém da zona inte¡mediária), onde observa-se, apesar do pequeno

número de análises, díminuição da razão K/Rb (com aumento do teor
de Rb) da zona mais externa (B: zona de bordã) em direção à mais
interna (I: zona intermediárìa) . Tal comportamento está de acordo
com o modelo de cristaÌizaçåo fracionada das bordas para o

centro, defendido por .fahns (1955) e London et al. (1988, 1989).
Na tabela V.2 observa-se que novamente tal modelo é favorecido
pela diminuiçåo dos teores de Sr nas pedreiras Artur Sanches e

Cláudio BaiJ-one e Ba na Pedreira Artur Sanches. No entanto/ na

Pedreira Cláudio Bailone nota-se comportamento inverso do Bar com

enriquecimento das zonas mais externas para as mais internas, o

que poderia ser explicado por uma complexidade no comportamento

deste elemento maior do que a refatada por Heier & Tayìor
(1959b) , Esta hipótese parece bastante provável, considerando-se
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- Fig. V. 10 . Razões K/Rb pa.ra feldspatos potássicos pxovenientes de
diferentes unidadess dos pegmatitos Artur Sanches e Cláudio
Bailone e da zona intetmediária da pedreira Remina. 1.
Pegmatito Artur Sanchesi 2. pegmatito C1áudio Bailonei 3.
Pegmat.ito Remina; (B) . zona de bordai (p). zona de parede;
(l) , zona intermedíária.

Analisando-se portanto os dados apresentados neste itemr
conclui-se que os microclínios dos pegmatltos de Socorro
assemelham-se em composiÇåo a fedspatos provenientes tanto de

veíos pegmatóides quanto de pegmatitos simptes de câmpos

mineralizados, permitindo portanto atribuir-fhes tanto uma origem
diretamente por anatexia quanto formaÇão por pequeno grau de

fracionamento a partir de um corpo igneo,
Quanto à evolução interna de cada corpo, os dados

mostram não haver desv.ios do modelo de cristalizaçåo das bordas
para o centro, e repetem o comportamento já observado por vários
outros autores (e.9. Cerny et aL, L984t Marciano 1985),

V. C.1, b. Estado estrutura.L

O estado estruturaÌ dos fel,dspatos potássj-cos também foi



objeto de inwestigações no presente trabalho por tratar-se de um

dado petrológico importantef podendo fornecer informaçôes
valiosas sobre a

pegmatit icos .

históría de crístalizaçåo dos corpos

Nâ estrutura destes minerais são reconhecidas quatro
posições tetraédricas diferentes - T1o, Tlmf lZO e .I2mt das quais
uma é ocupada por AL e as demais por átomos de Si (Ribbe 1983).

NÕ mineral sanidina, o polimorfo de alta temperatura, a

probabilidade de ser encontrado o A] é a mesma para cada una das
quatro posições e a simetria do mineral é monocl_Ínica e sua
estrutura dita desordenada, A preservação da sanídina é rara e

pode ocorrer/ por exemplo, em rochas resfriadas rapidamente a

partir de temperaturas próximas a 1,000oC (Stewart e Wright
L97 4) .

Com a diminuição da temperatura e sua persistência em

valores mais baixos por períodos de lonqa duração, ocorre a

migraçåo dos átomos de A1 para as posições T1O e T1m, e tem-se o

microclinio, o polimorfo aftamente ordenado de simetria
tricl-ínica. O ortoclásio corresponderia a estágíos intermedíários
de ordenamento.

Considerado em escala compatível com a ce.La unítária, o

processo de concentraçåo local do AL nas posições T1 resulta na

distorsåo da estrutura monoclinica e no desenvolvimento de

domÍnios de simetria triclínica a temperaturas próxìmas a 50OoC

(Brown & Parsons 1989). A identificação desses domínios pela
difração de raios X requer dj-mensões superiores a 5OOÀ e para a

identiflcação óptíca, 5.0004.
A possíbí-Lidade de cada um dos domínios trj-c]ínicos

orientar-se de maneiras díferentes em relaçåo à estrutura da fase
monoclínlca resulta no desenvol-vimento de geminações segundo as

teis da Albita e do Perictinio, ou seja, no surgimento da

geminação em grade típica do microcJ-ínio.
Portanto/ de acordo com o processo descrito,

microclinÍos sem gemJ-naçåo ou com geminaçåo simples devem ter-se
cristallzado diretamente no campo dÕ feldspato potássico
triclinico, a temperaturas moderadamente bâi)ias (< 450'C - Ribbe
1983).



Os padrões de difração de raiôs X da sanidina e do
microcfinio são perfeitamente distintos pelo fatô de algumas
reflexões que são únicas na sanidj-na dÍvidirem-se em pares no
microcfinio.

É o caso do par (131) e (1t1), utilizado poï Gol-dsmith e

Laves (1954 ) para fornecer uma medida relativa do estado
estrutural de feldspatos potássicos, ou seja, mais ou menos
ordenado, Quanto maior o afastâmento entre os referidos picos
rnaior é o valor da trícÌ j-nicidade (^) do minera]. Esse vafoï é

obtido peJ-a f órmuJ-a

L = 12, s [d(131) -d(131)],

onde [d(131)-d(1t1)] equj.va.Le ao valor em Ä da distância entre os
dois planos. Por esta definição, um feldspato potássico com A=1 é

considerado completamente ordenado, enquanto valores menores
indicam aumentÕ no grau de desÕrdem.

Admitindo-se a consolidaçåo de um corpo pegmêtítico das
bordas para o centro, seria possivel esperarem-se fel-dspatos
potássicos mais ordenados em direçåo ao centro do corpo¡ formados
a temperaturas cada vez menos elevadas. No entanto, a ação de
agentes externos (presença de uma fase fluida, esforços
tectônicos) exerce o papel de facifitar o pïocesso de inversào
(Brown & Parsons 1989), levando conseqùentemente à predominância
do microcl-ínio sobre a sanidina em pegmatitosr reconhecidamente
formados em ambientes altamente ricos em elementos voláteis.

Uma maneira de se preservar o estadÕ estruturaf dos
feldspatos potássicos seria a rápida ascenção do materiaf
pegmatitico, "congelando'r o sistema a temperaturas superiores ao
ordenamento dos átomos de A1 . TaÌ processo é descrito por O,Brient
(1986) no Compfexo Rabb Park (Ner^¡ Mexico), onde såo reconhecidos
pegmatitos arrastados por material rioLitico e resfriados
rapidamente em ambiente subvulcânico a temperaturas inferiores a

300oC, Os pegmatitos são descritos como massas de no máximo 1Om,

constituidas por uma borda aplitica, um nível- de sanidina e

núcleo de quartzo.
ortega et ä-1. (1993) investigaram o estado estrutural de
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fefdspatos potássicos de pegmatitos da região de sierra Albarrana
(Córdoba/ Espanha) / e encontraram amostras ol:denadas (as mais
abundantes ) juntament-e com exemp.lâres altamente ordenados e
apenas duas amostras desordenadas, A presenÇa desses espécimes
desordenados juntamente com a existência de geminação em grade
foram consideradas evidências de formaÇão dos feldspatos em um

estágio rnagmático, seguíndo-se o processo de inversåo de simetria
em estágj-o sub-sóIido. As amostras aftamente ordenadas são
atríbuÍdas à atuaçåo de processos hldrotermais tardios.

O feldspato potássico observado nas ocorrências da Zona
Pegmatitica de Socorro foi sempre o microclinio, identificado
pela presença de geminação em grade e pelo al-to gïau de
ordenamento estrutural, ou seja, valoïes de tricl-inicidade
próxirnos a 1 (Tab.V.4), independentemente dô posicionamento da
amostrâ dentro do corpo pegmatítico,

amost ra valor de 
^

procedènc_t a
AS - tt 0,94 P
AS-E 0.96 I
AS-T2 o,98 I
CB-6â o,99 B
iB-t o ,96 P
CB -:3 o ,95 I
RE - I:] L B
RE-10 0,81 P
RE 4a 1 I
RE 4b 1 T
RE- 7 0,91 I
RE - 18 0, B7
RE _ 19

RE - 47b 0,98
RE 4'1 c 0,95

0,99 I
¡(t! zZA I

0,94 I

B: zona de borda P: zona de parede 1: zona int.ermediária

Tab.V,4, Vafores de Lriclinicidade (^) de amostras defeldspatos potássicos provenientes das pedreiras
Artur Sanches (AS)¿ Cláudio Bailone (CB) e Remina
(RE) .
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A presença de geminaÇão em grade em todas as amostras
atesta à inversão da simetria monoclinica para a triclinicar
permit.indo afirmar que os valores de triclinicidade observados
atualmente não representam o estado estrutural, originaf dos
feldspatos potássicos, mas sÍm o resultado de fenômenos
poster.iores/ por exempLo processos hidrotermais taïdios.
Portanto, a únicâ informação que o estado estrutural dos
feldspatos potássicos ana.Iisados fornece é a de que estes
minerais cristaÌizaram-se a temperaturas superiores a 450oC (Ribbe
1983) e posteriormente sofreram ordenamento cristal_ino, passando
entåo a microclinios com geminação em qrade.

V.C.2- Plagioclás ao

A distribuição do plagioclásio dentre as zonas
pegmatíticas é variável- de ocorrência para ocorrência. Enquanto
na Pedreira Artur Sânches observa-se o mineral nas zonas mais
externas do corpo (de borda e de parede), na pedreira Cl-áudio
Bailone sua presença foi notada nas zonas de parede e

intermediária, e na Pedreira Remina sua ocorrência abrange todas
as unidades, à exceção do núcleÕ.

A coloração varia de branco a acinzentado¡ e o aspecto é

de mineral- pouco alterado. apesar de geralmente fraturado.
Estrutura interessante ocorre na pedreira CJ-áudio

Bailoner onde o plagioclásio está presente na zona intermediária
tanto nã forma de cristais euédricos como na forma de um nivel
decimétrico bordejando cristais de microclinio. Os teores de An

obtidos através dos métodos de Tsuboi e Michet-Levy classificam
o pJ-agioclásio como albita.

Outra feiÇåo pouco comum é observada na zona marginal da
Pedreira Remina, onde crìstais de plagioclásio orientam-se com
seu eixo a perpendicular ao contato com a rocha encaixante. Na

tabela V.5 observa-se que exíste uma tendência de diminuiçåo do
teor de An das zonas mais externas para as mais internas do
Pegmatito Remina.



amostr va -L or de An procedência

RE 30 25 B

RE - 10 L8 P

RE . 49 L2 P

RE "7 J.4 r
RE _ 29 I2 I

RE 38 14 T

RE _ 47 6 T

RE 51 IO I

Bi zona de bo¡da pi zona de parede I: zona intermediária

Tab,V.5. Teores de A¡ para plagioclásios da pedre.ira Remina
(RE ) .

V,C.3, Quaït:o

I

Bastante abundante, o quartzo ocorre em todas as 
;

unidades dos pegmatitos investigados e assume aspectos bastante :

Na Pedreira Artur Sanches o mineral apresenta coloraÇào l

acinzentada, intenso fïatuïamento e recristal ização. Constitui
exceÇåo a presença de cristais de quartzo euédrico em pequenas 

l

cavidades na zona intermediária. 
;

O aspecto leitoso predomina na pedreira cfáudio Bailone, i

excetuando-se apenas o quartzo avermelhado da zona de parede.
No entanto/ a maior variabilidade está presente na i

iPedreirâ Remina, com quartzo acinzentado na zona de borda, 
iquartzo fumê na zona de parede e quartzo leitoso e rosa na zona

intermediária e no núcfeo.
Steacy&Kaiman(1978)re].atamqueocontatoCom

minerais radioativos imprime ão quartzo uma coloração escura¡
fumê a preta, e que esta seria uma feição típica de pegmatitos.

ApeSaIdoaspectomacroscópicobaStantediversificado,
em seçåo delgada constata-se que a deformação é comum a todas as
ocorrências, traduzindo-se na presença de extinção ondulante e

recristalização (Foto.V,7) .
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V.C.4. Micas

Apesar da .importância dos minerais micáceos como
indicadores geoquimicos da evoluÇåo de corpos pegmatíticos, foram
analisadas apenas uma amostra de biotita da pedreira Remina e uma

amÕstra de muscovita da pedreira CLáudio Bailone devido à

dificuldade na obtençåo de anáfises.
Hawthorne & Cerny (1982), ao enfatizarem a import.åncia

da ocorrência dos minerais micáceos em pegmatitos, destacam o

fato de a biotita ocorrer exclusivamente em corpos
geoquimicamente primltivosr ou seja, em pegmatitos dos tipos
cerâmico e micáceo. O mineral, quando pïesente em pegmatitos
portadores de elementos raros, tem sua origem atribuída a
processos de contâminaÇåo pot: material proveniente da rocha
encaixante,

Varlamoff (1972) | em sua classificação para os
pegmatitos portadores de elementos raros¿ restringe a ocorrência
de biotita apenas aos tipos 0 a 3/ ou seja, aqueles formados a

maiores profundidades e menos fracionados,
Para fins de comparação, na tabela V.6 são apresentados

os resultados das anáfises químicas das micas da regiåo de
Socorro juntamente com análises fornecidas na literatuïa.

A composição quimica da biotita da pedreira Remina
(análise número 1), quando comparada com a da bj-otita proveniente
de um pegmatito do tipo micáceo (análise número 2), apresenta
como características em comum os teores elevâdos em MgO e TiO2,
Os .intervaÌos de war:iação para esses e.lementos, fornecidos por
Hawthorne & Cerny 11982), situam-se respectivamente entre 7 a

13,5$ e 1/ 5 a 2t152. Ainda em comparação com a biotita do
pegmatito do tipo micáceo, a bíotlta da pedreira Reminã mostra-se
ligeiramente enriquecida em Li2o e Rbr porém a presença da
biotita por sí só já atribui aos pegmatitos de Socorro um caráter
pouco evoluÍdo.

A muscovita proveniente de pegmatj-tos do tipo micáceo
apresentar segundo Hawthorne & cerny lI9B2) | comportamento
geoquimico caracteristico quanto aos teores el-evados em Fe (1,1 a

3¡ 2t FeO) | MgO (0,5 a 1,458) e BaO (até 0¡ 6tS) r e quãnto aos
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teores muito baixos em Be e álcalis raros.
Para comparação com a muscovíta da pedreira CIáudio

Bailone (análise número 3 da tabetâ V.6) såo fornecidos os teores
em elementos maiores, menores e traços da muscovita de um

pegmatito do tipo micáceo (análise número 4) e de um pegmatitô
simpfes porém pertencente a um campo pegmâtítico mineralizado em

espodumênio (análise número 5).
Observa-se que a muscovita da pedïeira CÌáudlo Baifone

assemelha-se em composÍção quimica à amostra proveniente do
pegmatito m.icáceo, especialmente nos teores efevados em MgO e
TiO2 e nos baixos teores em Rb e Li2O.

pe5 o 2 3 4 5
SiOc 3',1 , 56 44,O4 ),5U 44,02

L9, 10 30,10
CaO u,50 0,43 0,28 o,72
Mqo 8,33 9,28 0,83 0,37

Feroî 3t66 I,A3
FeO rb,36 IB,02 0, B1 0,87 o,79

Na rO ot2b 0,13 L ,2'7 0, B4
KcO a.4t 9,05 10,31 10,11 9.44

PcOç <0. u1 <U. UI
TiOc 2t4t3 1,83 0,58 0,06
MnO U¡ E6 0,39 0.{J5 br 0,06
Li.,o otrt 0,03 u,06 0,01 0, 19
BaO 0/ 1t) nd 0,6!
¡'r
lir* t2
NI* 60

L269 8',7 9 400 330 4 615
H¡O 3,46 q,9a 6,39
HrO U, JJ CT 0/ 6E

não analisado; nd não detectado; Lr traçosi

Tab.V.6. Composição química de micas {bioLita e muscovita) daspedreiras Cláudio BaiÌone e Remina e de ocorrências
descritas na Literatura. 1: biotita da pedreira Remina;
2: biotita de um pegmatito do tipo micáceo (cordyienko et
a7, I916 apud Hawthorne & Cerny 1992), 3: muscovita da
Pedreixa Cfáudio BaiLone; 4i muscovita de um pegmatito do
tipo micáceo (cordyienko et a_l . I9'76 dpud Hawthorne &cerny 1982); 5: muscovita de um pegmatito simples de um
campo pegmatÍtico mineralizado em espodumênio (cordyienko
19?0 apud Hawthorne e Cerny 1982).



V. D. Mineralogia Acessória

À semelhança do item V,C, os resultados apresentados
neste tópico provêm novamente da anáIise de amostras das
pedreiras Artur Sanches, Cláudio Baifone e Remina.

A presença de óxidos de Fe e Ti e de minerais
portadores de U e terras raras é de grande significado
petroqenético, pols trata-se de elementos tipicos de pegmatitos
pouco evol-uídos ou, segundo a nomenc.Latura de cinsburg et aL.
(L9'19 dpùd Cerny L982a), abissais ou de máxima profundj-dade.

V,D,l. Óxidos de Fe e Ti

Pegmatitos portadores de óxidos de Fe e Ti foram
investigados nos E.U.A. por puffer (19?5), que identifÍcou a

ocorrêncía desses óxidos agrupados segundo quatro assembféias:
ilmeno-magnetita; ilmeno -magnetita + hemo-ilmenitai ifmeno-
magnetita + iLmeno-hematita,' e magnetita + hematj-ta.

Como feições tipicas desses corpos enriquecidos em Ee e

Ti, o autor cita pequenas dimensões e ausência de zoneamento,.
mineralogia muito símples, estando ausentes muscovitâ e fases
portadoras de Li, Be e B; posicìonamento concordante com a

foliaÇåo das rochas encaixantes, estas últimas geralmente
formadas em condições de atto grau de metamorfismo; ausência de
contatos abruptos entre pegmatito e encaixante,

Na Zona Pegmatítica de Socorro, a presenÇâ desses óxidos
é constatada de modo mais marcante na pedreira Remina, em duas
formas de ocorrência.

Na ?,Õnà de parede observa-se umã quantidade
s.ignificativa do mineral magnetita, na forma de grãos anedrais
com bordas mu.ito irregu-lares. Em mj-croscopia de luz reffetlda o

mineral encontra-se em graus varíados de substituição poï
hematita (Foto.V.8), apresentando pequeno vofume de exsoluções de
ilmenlta na forma de veios ou de grânulos.

Na zona irìtermediárla, crlstais gigantes de feÌdspato
são cortados por veÍos de minerais opacos (Eoto.V.9) . A

observaçåo de seções polidas revela que esses veios podem ser



constituÍdos apenas de llmenita ou de ilmenita e magnetita
hematitizada. Neste úItimo caso os dois mÍneraís podem apresentar
feiçöes sugerindo intercrescimento ou substituiçåo (Foto.V.10 e

v.11).
Espectros cle EDS obtidos para amostras de ilmenita

revelaram a presenÇa t-ambém de Mn (Fig.V.11), que segundo Foord
(1982) pode atingir teores apreciáveis em ilmenitas provenientes
de pegmatltos (108 MnO ou mais).

0.0 keV 8.t

Fig.V.l1. Espectro de EDS obtido a partir de uma amost.ra de iLmenita da
Pedreira Remina.

Na Pedreil:a Artur Sanches, a magnetita ocorre
principalmente na zona marginal, sendo rara na zona de parede e

ausente na zona intermediária. São gråos anedrais com dimensões
iguals ou inferiores a 1cm que/ em microscopia de luz refLetìda,
revel-am a presença de grãos poligonais de ilmenita nas bordas
(exsolução em grånulo externo ) .

V.D.2. Minenais portadores de U e terras raras

Minera.is primárìos portadores de U e terras raras sâo
encontrados na Pedreira Remina (euxenita, uranjnita e zircào
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associados aos veios de magnetita e ilmenita) e na pedreira
cláudio Bail-one ( monazita no interior de bolsões).

A euxenita exibe hábito tabutar. cor vermelha escura,
quase preta, e brilho sub-metálico, ocorrendo geralmente nas
proximidades de veios de magnetita e ilmenita, muítas vezes
posiclonando-se perpend icularmente a estes veios (Foto.V.L2).

A identifìcaÇão do mineral por meio de difratometria de
raios X só foi possível após aquecimentô do material- (Anexo 1)¡
uma vez que amostras sem tratamento prévio mostraram-se amorfas.
Este estado metamictico, observado freqüentemente em mineraís do
tipo A8206 (óxidos de Nb-Ta-Ti), é atribuído a danos causados à

estrutura cristalina por partícu.Las c¿ resultantes do decaimento
de elementos radioatívos (U e Th) presentes na estrutura (Ewing
197s).

Em experimentos realizados por Ewing & Eh_Imann (1975), o

aqueclmento de óxidos de Nb-Ta-Ti metamicticos resultou na
fornação de priorita-ae s chyni t a a temperaturas mais baixas e de
euxenita como a fase de temperatura mais elevada. A cristalizaçåo
da prior:ita-aeschynita dá-se a aproximadamente 4OO.C,

correspondendo a um pico exotérmj-co em ATD, e a transição para a

euxen.ita corresponde novamente a um pico exotérmico, porém os
autores observaram que a temperatura na quaf o fenômeno ocorre é

dependente da cornposiçåo do material aquecido. para composiÇões
ricas em Y a transição ocorre no intervalo de temperatura entre
550-75ooc/ enquanto materiais ricos em ce exigem temperaturas mais
elevadasr entre 900-1.000'c.

O aquecimento e anáIise em câmara de Guinier de amostras
da Pedreira Remina fornecerãm os padrÕes representados na

fotografia V.13, onde observa-se a presença de material amoïfo a

600'C e surgimento diretamente de euxenita a 70OoC, sem a formaçåo
da fase de baixa temperatura observada por Ewing & Ehfmann
(1975). Temperaturas mais el-evadas (90OoC) permitem o surgimento
de finhas maís c.Laras e bem definidas, refletíndo a maior
recuperaÇão da estrutura cristalina. O tempo de aquecimento
necessário para a recristalização veriflcada a 7OooC foi cuïtor
menos de 30 minutos.

A anál-ise termo-diferenciaf dessa amostra forneceu o



gráfico da figura V.12r onde observa-se um pico exotérmico a j2oo

C I correspondente à cristalização da euxenita. Esta passagem

direta da fase amorfa para euxeníta já havia sido documentada por
Ewing et á-¿. (79'ì'7 ) e Hanson et a-¿. (1992) ,

Fig.V.12. cráfico de -A.TD obt.ido por aquecimento de uma amosLra de
euxenita da Pedreira Remina. Aquecimento: 1o'C,/min.

A anáIise quimica quantitativa de uma amostra foi
realizada pela ceosol, porém devido à má qualidade dos dados

obtidos optou-se por nåo inclui-Ios no presente trabalho. Os

elementos maíores presentes foram determinados qualitativamente
âtravés de análise por microssonda eletrônica (EDS) (Fig.V.f3).
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Fj-g.V.13, Espectro de EDS obtido a partir de uma amosi:ra de euxenita da
Pedreira Remina.

A uraninita foi encontrâda na forma de cristais de cor
preta. brilho resinoso e hábito cúbico, algumas vezes deformados
e estirados paral"el,amente aos veios de magnetita e ilmenita,

A substituiÇão do minera.I por uranofânio é muito
freqùente, e foi observada em vários estáglos de desenvol-vimento :

ã partir das bordas do cri-staI, a substituição da uraninita de
cÕr preta por uranofânio de cor creme propaga-se através de
fraturas finas (Foto.V.14), passando por estág.ios intermediáraos
em que a uraninita vai assumindo tons esverdeados e cufminando
com a substituição completa por material amarefo-creme
pulverulento (Foto.V.15) .

A anáI-ise da uraninita por difratometria de raios X

forneceu o padråo representado no Anexo 2.
A monazita fol observada nas estrutu.ras em forma de

bo.Lsões na Pedreira C1áudio Bailone, tendo sido encontrados
apenas dois cristals tabufares de coloraçåo vermelha escura, o

maior deles com aproximadamente 2cm na maior dimensào. o padrão
de difração de raios X do mineral encontra-se no Anexo 3.



Na Pedreira Remina observou-se que a presencä de zircão
tam.bém está condicionada à proximidade com os veios de magnetita
e ifmenita, ocorrendo cristais cor de chocolate de dímensões nåo
superiores a 0,4cmf sem brilho devido à alteração e geïalmente
cÕm uma extremidade em contato com os veios e a outra extremidade
livre apresentando faces piramidais.

A identidade do mineral foi confirmada através do seu
padråo de difração de raios X, apesar dos picos pouco definidos
que parecem lndicar início do processo de metamictizaçåo (Anexo

4).
Campos pegmatíticos enriquecídos em Nb-Ta/ U e terras

raras predominam na Província crenville e â distingüem das demais
províncias do Escudo Canadense. Os pegmatitos dos campos de

Sudbury-Brittr Mattawaf Parry Sound e Madawâska apresentam
pequena diversidade minera.Lógica (feldspato potássico,
plagioclásio e quartzo, com mineralizaçåo muito subordinada em

Nb-Ta, Ti, terras raras, Y e ocasiona.Lmente U, Th, ZT e Be -
El-lsworth 1932 apud Cerny 1990) eüe¡ associada ao caráter
Ìevemente peraluminoso (biotita, muscovlta, granada e turmafina
como acessórios) e à sua ocorrência em rochas de atto graur
levaram Cerny (1990) a classificá-los tentativamente como

transicionais entre pegmatitos micáceos e pegmatitos portadores
de elementos raros.

Os minerais acessórios que podem ser encontrados incluem
samarskita- (Y) , euxenita- (Y) r monazita- (Ce) , uraninita¡ al1anita,
itropirocloro-(Y), manganocolumbita. columbita, feïrocofumbita,
i-Imenita, pseudorrutílo, rutiJ-o, anatásio, cassiterita, fluorita,
calcopirita e pirita (Ercit 1994).

As rochas pegmatíticas da provincia crenville são
produtoras de urânio, cuja distribuição dentro do corpo ê

controlada pefa distribuição de minerais máficos (principalmente
magnetita) e pe]a presença de fraturas tardias. O minério
constitui-se principalmente de uraninita e torita rica em U

(Robertson 197I ) .

Nos campos de Mont Laurier, Ba ncro ft - Renfrew e Bale-
Johan-Beetz, as ocorrênc1as são atribuídas ao tipo NyF da classe
de pegmatitos portadores de e-Lementos raros (ver item IV,C.2).
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V.D.3. cranada, berilo e turma]ina

Na Pedreíra Remina constatou-se a presenÇa de granada em

pequena quant.idade, na forma de cristais de coloração vermelha e

brilho vitreo, geralmente euedrais porém bastante fraturados. O

mineral fo.i observado tanto em associação corn velos de magnetita
e ilmenita quanto na forma de veios monominerálicos cortando
também feldspatos da zona internediária.

Cristais de berilo forâm co.l-etados numa pilha na

Pedreira Cláudio Båilone e sua procedência é incerta, porém podem

ser provenientes de bol"sões devido ao fato de estarem associados
a muscov.itar turmalina e quartzo. Trata-se de fragmentos de

cristals prísmáti"cos com faces bem desenvofvidas, fraturados, de

coloraÇões esverdeadas a azuladas e aspecto leítoso, os cristais
originais eram provavelmente de grandes dimensÕes, pois
observaram-se fragmentos cuja largura do prisma era superior a

1ocm,

A importância do berifo na caracterizaçåo geoquimica de

pegmatitos tem sido reconhecida por vários autores¡ dentre eles
Cerny (1975) e Correia Neves et á-¿. (1984).

A vãriaçåo no teor em elementos al-cafinos no mineral é

muito sensíve.L à geoquímica do pegmatito de origem. podendo
portanto ser utífizada como indìcador geoquímico (cerny 1975),

A morfologia do m.ineral também é sensivel- ao grau de

diferenciaçåo do corpo pegmatitico, observando-se berilos azuis
de hábito prismático em pegmatitos nåo diferenciados ou na zona

ma.is externa de pegmatitos evoluidos, enquanto be¡ilos rosados de

hábito tabular ocorrem nas zonas mais internas dos corpos mais
díferenciados e zonados (Correia Neves et al. L984, Mendes &

Svisero 1993). O hábito prismático e a co.loração verde ou azul-

dos berilos da Pedreira Cláudio Bail-one refletem portanto a pouca

diferenciação desta ocorrência.
Dentre os m.inera.is acessórios, a turmalina de cor preta

constitui o único mineral a apresentar-se nos três pegmatitos
(Tab.V.1), porém seu modo de ocorrência é variávef de corpo para
corpo.

Pedreíra Artur Sanches, o mineral

'74

No pegmatito da



restringe-se à zona de parede, onde constituí agregados de

distribuiÇão irregular.
Na Pedreira Cláudio Bailone a turmafina pÕde estar

presente na zona .intermediária fazendo parte de níveís de

muscovlta e turmalina dispostos ao redor de cristais gigantes de

microclínio ou como cristais decamétricos orientados
perpendicularmente ao núcleo de quartzo. Ainda neste corpo /

observa-se tanÈém o mineral nas estruturas em forma de bolsões,
Na Pedreira Remina a turmalina foi observada apenas como

prismas mil-imétricos constituindo veios que cortam as zonas de

parede e intermediária.

V. E. M.ineralogia Secundária

A ocorrência mais notável de minerais de origem
secundáría dá-se na Pedreira Reminar onde crostas de coloração
âmarelo -esverdeada são muito comunsf principal-mente nas
proximidades dos veios de iÌmenita e magnetita que cortam a zona

intermediária. Essas crostas apresentam superfícies brilhantes,
são constituidâs por cristais aciculares visíveis apenas na Iupa,
muitas vezes em arranjos fíbro-radiados, e desenvolvem-se
principalmente sobre o quartzo e a ifmenita e magnetita dos

veios, e menos sobre feldspato. Fluorescência verde â l-uz ultra-
wiol,eta é apenas locafizada.

A obtenção do padrão de difração de raios X (Anexo 5)

possibilitou a identificação do mineral constituinte destas
crostas como uranofânio P.

Outro polimorfo, uranofânío o (Anexo 6), ocorre na forma
de materíal muito fino de cor creme e aspecto pulverulento,
preenchendo cavidades cúbicas antes ocupadas peJ-a uraninita.
Fenômenos de fluorescência foram observados apenas em algumas

cavidades muito pequenas (aproximadamente 1mm) , que apresentam-se
verdes a 1uz ultra-vioÌeta.

Crostas de coloraçåo amare.Lo -e sve rdead a a alaranjada
taÍùcém foram observadas nas dema.is ocorrências, porém em

quantidades bem menores, e não foram estudadas sistematicamente.
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Na Pedreira cIáudío Bailone também são encontradas
cavidades cúbÍcas preenchidas por uranofânior porém o material
original nåo foi observado.

Minerals uraniferos secundários geralmente nåo

constituem por si só acumulações de interesse econòmico, porérn

são importantes como guias na prospecÇão de mineralizaçòes
primárias de urånio, Steacy & Kaiman (1978) citan como exempl_o a

descoberta de uma importante ocorrênc.ia (M.ina de Eldorado - Great
Bear Lake) que foi possível graças à presença de rochas tingidas
em cores variadas por óxidos de Fe e U.

V.F, ReJ-açÕes Entre Pegmatitos e Rochas Encaixantes

Neste item analisa-se basicamente o tj-po de contato
entre os pegmatitos da região de Socorro e suas rochas
encaixantes, se concordante ou discordante, âbrupto ou

transicional, dispensando-se grande atenção a tal aspecto devj_do

à importância das informações que podem ser obtidas a partir das

reJ-aÇões geométricas ou estruturais entre pegmatitos e

encaixante.
O comportamento reológico de ambos no momento da

intrusão pode então ser estimado (se dúct.iI ou rúptíl),
conseqüentemente permitindo consíderações sobre profundidade de

colocaÇão e enquadramento em uma determinada classe de

pegmatitos.
Os efeitos da intrusão sobre a rocha encaixante,

envolvendo recristalização texturalr mineralógìca e

metassomatísmo, são conseqüência direta da diferença de

temperatura entre o materj-a.I pegmatítico e encaixante e da

quantidade e natureza dos fluidos liberados pel-a intrusåo
(presenÇa de eJ-ementos raros ou nåo), que por sua vez está
condicionada ao tipo de pegmatito.

Brìsbin (1986) afirma que o posicionamento, forma e

orientação dos corpos pegmatiticos resulta da interação entre a

pressão dos fluidos pegmatiticos, campo de esforços atuantes no

momento da intrusåo e propriedades da rocha encaixante.
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Quando a pressåo dos ffuidos excede a pressåo na
encaixante a intrusào ocorre e segue â direcåo de menor
resistência, que é determinada pela combinaçåo entre pressào
litostábica, pressåo dirígida e anisotropias da encaixante
(fraturas pré-existentesr xistosídade/ bandãmento, etc. ) . O

formato da intrusåo, por sua vezt está relacionado à

profundidade: pequenas profundidades determinam o comportamento
rúptil da rocha encalxante e a predominância de corpos tabularesr
enquanto maiores profundidades signifícam comportamento dr1cti1,
resultando em pegmatitos lenticul-ares ou irreguJ-ares.

As informaçÕes relativas à orientação dos corpos
pegmatíticos de Socorro são escassas pois nåo houve um trabalho
sj-stemático de coleta de dados com esta finalidade. portanto,
apesar de não ter sido encontrãda uma direção preferencial para
os pegmatitos (vide item V.B), admite-se que estes al-inhem-se
preferenc.ialmente segundo NE, seguindo as observações de crossi
Sad et aL. 11,982) .

As oito ocorrênc.ias pegmatítícas investigadas
apresentaram formatÕ tabular e atítude vertical, discordante
portanto do bandâmento horizontal das rochas encaixantes; veios
concordantes também foram observados¡ porém com espessuras e

volumes muito menores.
Conclui-se portanto que esses corpos pegmatíticos foram

formados a pequena profundidade, onde ainda persistia o

comportamento rúptíI da rocha encaixante, o que resultou no
formato tabular observado. A orientação segundo NE relatada por
Grossi Sad et a-¿. (1982) resultou provavelmente do preenchímento
de fraturas pré-existentes orientâdas nesta direção (feição
interessante foi observada na Pedreira Artur Sanches, onde o

contato acha-se marcado por um nívef centímétrico de

ultramiLonito/ com a foliação inicialmente horizontal da

encaixante f.lexurada e finalmente paralelizada ao contato. No

entanto/ a flexura mostra-se orlentada para baixo, numa atitude
inversa ao que seria de se esperar se sua origem fosse a ascenção
do materiäL pegmatítico, o que sugere formaçåo dessa fratura
antes da intrusåo ) .

Outrå informação importante que pode ser obt.ida a partir
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da observaçåo das relaçòes entre pegmatito e rocha encaixante
refere-se às a.l,terâções causadas pelo primeiro nesta última.
Segundo Ba.rton e¿ af. (1991), auréolas metassomáticas
proeminentes podem ser formadas ao redor de corpos portadores de

efementos raros com a adição de componentes exóticos, tais como

I-i/ F, B, Rb e Cs.

Como exemplo pode-se citar a aLteraÇåo metassomática das
rochas anfibolíticas ao redor do Pegmatito Tanco,. no Canadá¡
descrita por Morgan & London (1987). Ao redor dessa ocorrência,
um corpo a.Ltamente fracionado produtor de Ta e com grandes
reservas de Rb/ Cs, Ga, Be e Li, os ãutores caracterizaram três
eventos de a.Lteração metassomátíca do anfibolito com relação às

reaÇões envolvidas/ aos el-ementos adicionados e à ternperatura de

formação, todas em condições de fácies xisto verde:

. metassomatismo com aporte de B (tl,i): caracteriza-se
peLo surgimento de turmalina, com ou sem holmquistita, a

temperaturas não superiores a 550"C;

. metassomatismo com adição de K-Rb-Cs-F (+Ii): a reaçåo
típica desta fase envolve a transformação de hornblenda +

plagioclásio em biotita t apatita t holmquistita a tempeïaturas
próximas a 4 5 OoC;

. alteração propifítica com apoxte concomitante de Li e

COZ : representa a fase mais proemínente, com substituição de

hornblenda por epídoto + clorita + calcita t tìtanita +

holmquistita t óxidos; substituiçåo de plagioclásio por zoisita +

argilomineral t cafcita; e substituíçâo de biotita poï cloï.ita t
holmquistita, todas estas reações por volta de 400 a 42OoC.

Macroscopicamente r a intrusão dos pegmatitos de Socorïo
causou poucã Õu nenhuma modificação na encaixantef a exemplo do

contato abrupto observado na Pedreira Remina (Foto.V.3). Uma

análise mais cuidadosa em seçåo delgada revelour no entanto, os

efeitos da intrusåo numa faixa estreita ao redor desse corpo.
Num perfil realizado transversalmente ao contato,
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verificou-se que a distâncias iguais ou superiores a O, gm alnda
encontra-se preservada a mineralogia da rocha encaÍxante, umâ
rocha de composiÇão máfica metamoïfizada em fácies granulito¿ com
bandamento composicional e reve textura mifonítica. o bandamento
decorre da pequena segregaçâo entre niveis máficos, constituídos
de ortopiroxênlo, clinopiroxênio, hornb.lenda/ biotita e opacos/ e
níveis félsicos de plagioclásio/ quartzo e microcLinio
(Foto.V.16) .

Os grãos de ortopiroxênio são a_longados e têm suas
bordas fraturadas, assim como a hornbJ_enda, que apresenta
pel0croísmo forte (verde oliva + castanho-esverdeado + amaïefo).
A biotita também exibe pleocroísmo intenso, de ãmarelo para
cas tanho-avermelhado - Como acessórios observam_se opacos, âpatita
e zircåo,

Condições de metamorfismo em fácies granulito são
caracterlzadas pela presenÇa de orto e clinopiroxênio (yaïdley
1989), tâlvez em uma subfácies de temperatura ligeiramente mais
baixa sugerida pera presença de m.inerais hidratados como
hornbfenda e biotita (Mlyashiro 1973),

Em uma amostra cofetada a aproximadamente O,4m do
contato os efeitos da intrusão já se fazem presentes através de
modificações mineralógicas que incfuem desaparecirnento de
ortopiroxênio, mudança na coforação da hornb_lendar de veïde para
verde-azulada, na coloração dâ biotita, de castanho_avermelhada
para verde, desenvoLvimento de gråos euedrais de epidoto
(Foto.V.17) e o crescimento de titanita ao redor de minerais
opacos (Foto. V. 18 ) .

No entanto¡ ao contrário do observado em Tanco, as
alterações mineralógícas ao redor do pegmatito Remina såo devidas
a reações metamórficas causadas pe]a intrusåo do materiar
pegmatítlco em condições de pressão e temperatura mais amenas que
as da rocha iniciaJ-, sem a adiçåo de e-Lementos exóticos
(metãssomatismo) . Faz-se necessária apenas a presença de H2O
(plovavelmente suprida pela fusão pegrnatítica) para permitir as
reações de hidratação observadas (üIinkler 19??). pode_se portãnto
admitir que a intrusão deste corpo ocorreu em condições de
pressåo e temperatura correspondentes a fácies epídoto



anfibol.ito¡ cuja associaçåo mineral característica inclui
plagioclásio sódico, hornbl-enda azul-esverdeada e epidoto
(Miyashiro 1973).

As transformaçòes que ocorrem em uma rocha básica por
efeito de retrometamorfismo (Miyashiro I913t yardley 1989)
incluem formação de hornbfenda a partir de orto e clinopiroxênio;
mudança na coloraçåo da hornbfenda segundo o eixo Z, passando de

castanha para verde e finalmente verde-azul-ada a temperaturas
dec.rescentes por efeito de perda de Ti; mudança na coloração da
biotita, de cãstãnho-avermelhada para verde; e formaçåo de

epídoto a partir do componente An dos plagioclásios,
o limite inferior da fácies epídoto anfibolito é marcado

pelo surgimento de actinofita em fugar de hornblenda em fácies
xisto verde (Miyashíro L913) | que ocorre possivelmente a

temperaturas em torno de 50Oocr com pouca variaçåo segunda a

pressåo (Yard.Ley 1989) , Este val-or representâ portanto uma

temperatura mínima para a intrusão do Pegmatito Remina. euanto à

profundidade, a ausência de granada, um mineral indicativo de

pressão média a alta (Yardfey 1989)/ pode significar baixa
pressãor comum em auréoLas termais.

V. G, ldade dos Pegmatitos

Äs considerações sobre a idade dos pegmatitos baseiam-se
nos va.Lores obtidos a partir de duas datações K/Ãr e nas relações
de campo observadas entre essas ocorrências e estruturas
desenvolvidas durante a evolução geológica da região. Informações
disponíveis na vasta Iiteratura sobre a área permitem ainda
comentários quanto à correlação dessas idades K,/Ar com valores
obtidos em datações de eventos metamórficos e corpos granitóides
aflorantes,

Foram utifízadas duas amosLras de micas, sendo uma de

muscovita dâ Pedreira cl-áudio Bailone e uma de biotita da

Pedreira Remina,

Placas de muscovita de dimensões centimétricas (3 a 4cm

na maior dimensão) foram co]-etadas em um boJ-såo, não apresentando
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fraturamento ou outro s.inal de deformação. A idade obtida para
esta amostra foi 579119M4/ com ?rK:8,44 e Ar40rr¿ : 223,60.10-
6cm3ste/g.

A amostra de biotita fol composta por cristais de 2 a

3cm separados manuaLmente de um fragmento de rocha proveniente da
zona de parede do corpo pegmatítíco. AÌém de fraturamento,
ôbsêrváve.L macroscopicamente / outros sinais de deformação foram
constatados em Ìâmina petrográfica, tais como cristais de
micrÕclinìo arredondados e com bordas fraturadas/ níveis de
quartzo recristalizado e kink bands em cristais de biotita
(Foto.V.6). A dataçãÕ R/AT forneceu um vafor de 573t13Ma, com tK :
1 
' 41 e At4or.d = 195r 41.10-6cn3ste/g.

Segundo cordani (1980)f as idades obtidas pelo método
K/Ar såo sempre consideradas "idades mínimas" por representarem o

tempo decorrido desde que o mineraf atingiu temperaturas
inferiores à temperatura crítica, ou seja, aqueta abaixo da quãl
a retenção de Ar na estrutura cristalina é completa (250 a 300oC

para micas). No entanto, os dois valores obtidos são considerados
como próximos à idade de formaçåo dos pegmatitos, pois trata-se
de corpos rochosos de pequenas dímensões que devem ter finaLizado
o processo de consol-idaçåo num interva.lo de tempo re.Lativamente
curto em compãração, por exemplo, com corpos de dimensÒes

bato.l"íticas. Além dísso, a amostra de biotita, apesar da

deformaÇão reconhecidar forneceu idade praticamente idêntica à da

muscovj-ta, esta sim indeformada. Estudos microtermométricos (item
V. H) revelaram que após a recristalização observada na

fotomicrografia V.7 houve ainda uma fase de fraturamento na

presenÇa de fLuidos a temperaturas de 150-160oc (temperatutas
minimas de formação das inclusões fluidas), abaixo portânto da

temperatura crítica para a retenção do Ar nas micas.
Rel"ações de campo mostram que as ocorrêncías

pegmatíticas ocupam fraturas verticais que, segundo Grossi Sad et
af. (L982l I seriam as estruturas mais recentes da região, As

faixas de císalhamento rúptil reconhec.idas por Artur (1988) podem

portanto ter sido as responsáveis tanto pela criação dos espaços
aproveitados pelos pegmatitos como pela deformação neles
reconhecída, uma vez que sua atuaçåo estendeu-se supostamente até
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50OMa.

Com relaÇão aos eventos ígneos e tectono_metamórficos
que afetaram a região, a intrusåo dos pegmatitos de Socorro deu_
se em periodo imediatamente posteriÕr à formaçåo dos granitóides
de Morungaba, cuja idade média é estimada por Vlach (19g5, 1993)
em 60oMa; entre ã formaçâo do Complexo Granítico Socoïro e dos
pegmatitos observa-se um intervafo bem maior, pois os primeiros
apresentam idades em torno de 65OMa (Campos Neto 1991_).

As ocorrêncías de Socorro podem ser aj_nda contempo.râneas
a fases de migmatizaçåo do cicfo Brasitiâno, datadas entre 5OO e
880Ma por Artur 1988.

V.H, Estudo de Inclusões F,Iuidas

O estudo de inclusões fl-uidas em minerais provenientes
de corpos pegmatíticos representa uma oportunidade, muitas vezes
única. de se obterem informações quanto às condìções de pressåo e
Lemperatura reinantes durante a formaçåo destas rochas,
permitindo portanto a eLucidaçåo de questões iigadas à sua
gênese, além de possibi-litar o acompânhamento da evolução dos
fluidos presentes no decorrer da consolidaçào de um determinado
corpo, podendo esclarecer aspectos da seqüência de cïistalizaçào
de suãs unidades constituintes,

Esta técnica tem permitido estimar intervalos de
temperatura de formação de pegmatltos simples entre lO0O-800 e
500-35ooc (Roedder 1992) e de pegmatitos portadores de elementos
raros entre 750 e 450-40OoC, com um inte¡valo de pressåo para
esÈes últimos de 4 a 1,5kbar (Cerny 1991a). Em ambos os casos, as
temperaturas mais elevadas såo obtidas em me_¿Ê inclusions,
representativas de um estágio magrnático inicial. enquanto os
valores mais baixos são fornecidos por inclusÕes aquosas (+CO2 ) de
baixa salinidade, cuja presença sugere a atuação de umâ fase
hidrotermal f inal^.

Segundo Roedder (I9B4t f992), a passagem entre estes
dois estágios ocorreria de forma abrupta pela separação por
irniscibilidade de um fluido altamente salino, cuja existência
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seriâ atestada pela presenÇa de inclusões altamente safinas
(acima de 50t do eq. em peso de NaCl) com valores elevados de T¡¡
(ac.ima de 50ooc) , como as observadas por Kosukhin (1979 ) em

pegmatítos portadores de elementos raros.
Uma mudança gradua.I na composiçåo dos fluidos presentes

foi defendida por London (1986) a partir de seus estudos
m.icr o t e rmomét r.icos no Pegmatito Tanco (Canadá) . O autor estudou o

comportamento de inclusões preenchidas por uma soì-ução âquosa de

baixa salinidade e grande quantidade de sólidos de saturaçào,
representados por crj-stais de albita, cookeíta, soluçåo só1ida
pollucita - analcima, quartzo e uma espécie nova denominada
diomignita (Li2B4O1). O aquecimento a 470"C em cápsulas de pt
revelou que a esta temperatura a maioria dos cristais já havia se

dissolvido; posterior resfriamento rápido deste material forneceu
uma fase vítrear liquido e vapor,

Para o autor, este tipo de inclusões seria a evidência
do aprisionamento de um fluido silicatado denso, hidratado e rico
em B e á}ca1is, compos icionalmente intermediário entre uma fusåo
de composiçåo gJ:anitÍca e um fluido hidrotermal- aquoso,
documentando desta maneira a transiçåo entre condições magmáticas
e hidrotermais,

No presente trabalho, o estudo das inclusões fluidas
tinha como objetivo ínìcial a delimitaçåo de intervalos de

pressão e temperatura atuantes na formação dos corpos
pegmatiticos de socorro, de modo a permitir a sua cÌassíficaçåo
de acordo com os tipos de pegmatitos propostos por cinsburg et
aJ-. (1979 apud Cerny 1,982a1 . A evofução interna dos corpos
pegmatÍticos e a sua influência sobre as rochas encaixantes
também seriam abordadas ãtravés da análíse de amostïas
provenientes de diferentes unidades internas e de pontos
locaLizados na encaixante a distâncias crescentes a partir do

contato.
Dentre as ocorrências da regiåo de Socorro/ optou-se por

concentrar os trabalhos no pegmatito da Pedreira Remina devido à

boa exposiçåo do corpo e da rocha encaixante, esta úl-tima
explorada por meio de galerias transversais que facil-itaram a

coleta de amostras em quatro pontos localizados a 0, 0¡4; 0,8 e



t,2m a part.ir do contato. No pegmatito foram coletadas uma

amostra na zona de parede e duas no núcleo, sendo uma de quartzo
l-eitoso e outra de quartzo rosa.

Precedendo os Lrabalhos de petrografia e mapeamento das
inclusões, amostras de quartzo do núcleo na forma de grãos foram
observadas ao microscópio, reve.lando-se propicias ao estudo
microtermométrico por apresentarem inclusões em tamanho e

quantidade satísfatórios.
Confeccionadas as .Lâmìnas petrográficas e as seÇões

bípofidas dãs sete amostras selecionadas, iniciou-se a análise
microscópica gue, por sua vezt acusou a existência de
d.ificu]dades não detectadas pelo estudo prévio de gïãos. Nas

amostrâs provenientes do pegmatito constatou-se, aIém da intensa
deformação dos minerais, que a grande maioria das incl-usòes
dispunha-se em trilhas, sendo portânto de origern secundáría. Na

rochâ encalxante, o tamanho diminuto das inclusÕes inviabilizou
os trabalhos com o equipamento dlsponível.

Uma das premissas pâra a apticaÇåo do método
microtermométrico é a não modificação da densidade e composição
dos fluidos após o seu aprisionamento, havendo um consenso quanto
à inadequaçåo de material deformado devido à possibilidade de
escape desses fÌuidos.

O estudo de amostras de veios de quartzo de regíões
tectonicamente perturbadas permitiu a Kerrich (1976) concluir que
a Tht varia com o grau de deformaçåo da amostra, ou sejal
domínios não deformados apresentariam inclusões primárías em

grande quantidade, as quais forneceriam Tht consistentesl
enquanto o desenvolvimento de feições tipicas da atuação de
esforços (extinçåo ondulante, recrístafização) seria acompanhado
pela diminuiçåo no número de inclusões e aumento nos valores de
T¡¿, os guais apresentariam ãinda grande dispersão.

Segundo V{ílkins & Barkas (f978), o processo de
recrÍstal.izaçåo do quartzo hospedeiro teria como efeito a

eliminação das inclusões do centro dos subgrãos formados. Os

fluidos ai presentes serìam então concentrados nas bordas destes
subgråos, constituindo novas inclusões interdigitadas de
morfologla lrregular.
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No ent.ånto, os experimentos de Bakker \L992) com

âmostras de quartzo cÕntendo inclusões sintét.icas de H2O + CO2

indicam que a atuação de esforços pode modificar a composíçâo dos
fluj-dos sem alterar a morfologia das inclusões, causando o escape
preferencial de H2O através de descontinuidades na estrutura
cristalina do mineral hospedeiro, de modo a enriquecer o fluido
resultante em CO2.

Estendendo-se estas observações a inc1usões naturais,
isto é, com sais dìssolvidos além de H2O + CO2r conclui-se que a

deformaçåo do mineral hospedeiro pode levar à modificaçåo das
características originais das incl-usões presentesr resu1tando em

salinidades e densidades variáveis, o que explica a dispersåo nos
valores de T¡¡ relatada por Kerrich \L9'76J .

Tendo sido identificada a atuação de processos de

deformaçåo sobre o corpo pegmatitico selecionado para os estudos
microtermométricos, procurou-se determinar os efeitos desta
deformação sobre as inclusões fluidas presentes, na tentativa de

encontrar inclusões primárias pouco modificadas em suas
caracteristicas originais.

com esta final-idade, foi selecionada a amostïa de

quartzo feitoso do núcl-eo do pegmatito, que submetida a exame

petrográfico e mapeamento permitiu o reconhecimento de dominj^os

caracterizados por deformaçåo em intensidade variáve1 e grupos de

inclusões distintos (Foto,V.7 e Fig.V.14) : as porções onde a

recristalízaçäo foí mais intensa/ com desenvo.l-vimento de inúmeros
subgrãosr foram denominadas de I'quartzo I", enquânto faixas com

leve extinção ondulante receberam a denorninaçåo de "quartzo II".
Nas áreas de recrista]ização mais ìntensa (quartzo I),

as incfusões fluidas são em quantidade muito pequena¡ ocorrendo
no centro de subgrãos e apresentando morfologia bastante
irregular. Quando aquecidas fornecem val-ores de Tht muito
dispersos e apresentam em alguns casos evidências de necking
down, ou sela, divisåo da incl-usåo original em outras menores por
recristalizaçåo do hospedeíro, Este processo, se atuante após o

surgimento de cristais de saturação, por exemplo, pode resultar
em proporções entre as fases presentes diferentes das do f Ìuido
inicial. Neste domínio observam-se ainda, nas bordas dos



subgråosr minúsculas inclusões interdlgitadas de morfologia
bastante irregular, muitas vezes monofásícas. As feiÇões deste
domínio são portanto muito semelhantes às descritas por Wilkins &

Barkas (197e) e que decorrem da destruição das inclusões por
recristalização do mineral .

Nas porções de quartzo If as lnclusões são em maior
número e possuem características de oriqem primária, ou seja/ não
apresentam nenhuma ligaçåo com planos de fraturã, podendo ocorrer
isoladas ou constituir grupos de não mais que cinco indivíduos
(Foto.V.19a) . À temperatura ambiente podem ser compostas por uma

fase aquosa + vapor ou fase aquosa + CO21iq. + CO2gas, motívo
pelo qual foram divididas em inclusões bifásicas e trifásicas

t'ig. V, 14. Representação esquemátlca de amosLra de quartzo com
deformaçåo de intensidade varlável; áreas de inLensa
recristalização - quartzo I - e áreas com leve extinção
ondulante - quartzo II. Acham-se representados ainda grupos
de inclusões lsoladas de aspecto primário em quaxtzo lf e
trilhas de inclu6öes secundárias.

Sub,metidas a resfriamento, ambas apresentaram valoïes
Teut muito dispersos (Tab.V.7)¡ o que sugere a presença
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fluidos com composiçòes wariáveis em teïmos de íons presentes
(Tab.II.1). O resfriamento provocou a formaÇão de um cristal de
saturaÇåo birrefringente e de hábito prismático, cuja dissoluçào
ocorreu dentro de um interva.lo de temperatura bastante amplo, No

entanto, devido à inc.Linaçåo da curva no diagrama de fases NaCl +

HzO (Fig.II.1), a safinidade encontrada païa os va]-ores extremos
da Tdissol aproxima-se de 259.

A homogeneizaçåo do CO2 nas incl-usões trifásicas deu_se
tantÕ para o liquido como para o crítíco, neste úftlmo caso a
temperaturas próximas a 28oC, sugerindo a presença de outros
componentes no sistema afém do CO2 eue, quando puro, apresenta o

pontÕ crítj-co a 31,1'C. A Espectroscopia Raman confirmou a

presença de N2. A T¡cO2r que também podería dar ind.icações da
pureza do CO2r nâo pôde ser observada devldo à pequena quantidade
da substância.

Por fim, ãs medições de T¡¡ forneceram valores muito
dispersos, reproduzindo as obsevações de Kerrich (19?6).

trpo de
incfu,såo

Teut fa TcIat rdissol T¡..,CO2 r hr
bifásicas

isoladas em
guartzo II

4 E a
-26

-1 t0 a
-4, O

L4 a 30 UU a 230

trlfásicas
isoladas em
guartzo Ìl

-28 5,8
22 a 30 26 29a I3U a 220

bifá€icas
em t ri lhas

J{ a
-32 -5.0

IOa26 I5U a 160

trr fásÍca,s
Lrilhasem

Jb a 6.0 a
6,5

l¡l a ¿t.5 a 150 I60a

Tab'v'7' Resultados microtermométricos de inclusões fluidas do pegnatito
da pedreira Remina (em oC) . Os vafores para as inclusões emtrilhas representam o intervaLo de roaior concentração dosdados; para as inclusões isoJ.adas såo apresentados os valoresmíni¡no e máximo observados. sem intervalo de concentração(para a Tdissol das inc.lusões bifásicas em trifhas também estãorepresentados os valores mínimo e máximo).

Algumas consideraÇões podem ser feitas portanto com
relaÇåo às inclusðes presentes nÕ quartzo II. Apesar da pequena
intensidade da deformaÇão neste dominio. os dados
microtermométricos acima permitem supor a atuãção do processo
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descrito por Bakker \L992) | ou sejar escape preferenciaf de água
e conseqüente modificaçåo das características originais dos
fluidos, explicando a grande faixa para os va.Iores de T¿1"=o1 e

Tnt. No entanto, valores diferentes de Teut geralmente
representam presença de espécies iônicas diversas, numa situaÇäo
não investigada por Bakker, poi-s o autor utifizou-se de inclusões
contendo apenas H2O + CO2. Algumas explicações possÍveis seriam
escape preferencia.l de alguns ions juntamente com a água ou
presença de soluções aquosas com composições diferentes (pouco
provável, poj-s as variações às vezes ocorrem entïe inclusões
dispostas .Lado a lado.

Cortando indj-stintamente tanto guartzo I como quartzo fI
(Fiq.V.14)¡ portanto formadas após o processo de recristal izaçã.o,
ocorrem ainda trilhas de inclusões bifásicas aquosãs e trilhas de
inclusões trifásicas aquo-carbônicas.

A comparaçåo dos val-ores de T.r¡ (Tab.V.7), semel-hantes
nas inc.Lusões bifásicas e trifásicas em trilhas. com dados de
sistemas já conhecidos fornecidos na literatura (Tab.IL 1)
permite supor a presença de soluções contendo H2O+NaCl+FeC12 ou
H2O+NaCl+MgC}2, cujas T".r¡ såo respectivamente -37,0 e -3S/OoC,
sendo o primeiro sistema o mais compatível com as presenças de

biotita, magnetita e ilmenita no pegmatito.
o processo de resfriamento também provocou nessas

inclusões em trilhas a formação de um sótido de saturaçåo
birrefringenté de hábito prismático, cujas Tdíssol (Tab.V.7)
forneceram salinidade em torno de 25t de NaCl por comparâção com

o diagrama da figura II.1.
A presença de CO2 nas incfusões trifásicas, confirmada

através da Espectroscopia Raman, dá-se em pequena quantídade a

julgar pelas relações voLumétrícas yCO2/Vt sempre inferiores a

108. Além de Co2r a Espectroscopia Raman posslbititou também a

detecção de N2. Novamente a T¡CO2 nåo pôde ser medj-da.

No entanto, os valores encontrados para Tht dessas
inclusões (150-160'C) são muito l¡aixos para o ambiente de uma

intrusão pegmatítica, e representam provavelmente fenômenos
hidroterma.is tardios. Apenas para í_Lustrar a utilìzaÇåo do
programa de computação FLINCOR (Brown 1989), foram obtjdas a



composiÇãô dos fluidos e

secundárias (Anexo 7). As

por soluçào aquosa de

L,L94q/cm3, enquanto as
,11,1-J5g/cm-.

as isócoras para essas inclusões
inclusões bífásicas são constituidas
densidade variando entre 1/ 190 e

trifásicas forneceram densidade de

IncÌusões sól-idas ta¡nbém foram observadas e puderam ser
divididas em três tlpos, descritos abaixo:

. tipo r: o mais abundante, corresponde a inclusões de
um mineral de hábito acicular, provavel-mente rutífo¡ dispostas
caoticamente por toda a âmostra (Foto.V.19b),

. tipo m: prováveis meLt inc1usions de aspecto globular
preenchidas por material birrefringente homogêneo, tendo sido
constatada a presença de bolha em apenas duas ocasiões
(Foto.V.19b) . Aquecidas estas duas inclusõesf observou-se que as
bolhas diminuiram gradativamente de tamanho sem mudar de posição
e desapareceram completamente a 256,2 e 365,AoC. Durante todo este
processo o aspecto do materiaf birrefringente näo sofreu
alterações. Outras inclusões do mesmo tipo mas sem bolha foram
aquecìdas até temperaturas mais eJ-evadas, porém a fusåo desses
só1idos, que fornecería a temperâtura mínima de aprì-sionamento
das inclusões, nåo pôde ser compl_etamente estabefecida pois,
devido à Iimitaçåo imposta pe.lo equipamento utilizado, foi
possível o aquecimento apenas até 575oC. No entanto, a esta
temperatura observaram-se modificações (aumento da rugosidade nas
paredes das inclusões) que já indicam a ocorrêncìa do processo de
fusão, o qual completar-se-ia provavelmente a temperaturas não
mu j-to superiores a 60ooc.

. Lipo s: tafiÙcém de aspecto globu]-ãr/ estas inclusôes
säo preenchidas por um agregado de materiaf birrefringente
(Foto.V.19c)/ e guardam semelhanças com inclusÕes hipersaJ,ínas,
onde o voÌume de sól-idos de saturação excede em muito a fase
aquosa.

Como concÌusões dos estudos mícrotermométricos podemos

dizer que a pJ-ena caracterização da evoluçåo interna do pegmatito



Remina não pôde ser levada a efeito devido à atuaÇào de eventÕs
deformacionais euer alterando as características das incfusões
primárias (isoladas em quartzo IT)r inviabiLizaram o tratamento
matemático dos dados para a obtenção de intervalos de pressåo e

temperatura reinantes durante a consÕlidaÇåo do corpo.
No entanto, os tipos de inclusões encontradas podem seï

relaclonados a estágios dessa evotrução interna. As inclusões
sólidas do tipo m documentariam o estágio magmático,
caracterlzado pela presença de uma fusåo silicática, enquanto as
do tipo s e as aquosas e aquo-carbônícas isoladas representariam,
respectivamente, Lìma soluçåo altamente salina e um fluido âquoso
com ou sem COz.

Considerando-se que estes três tipos correspondem a

inclusões primáriasr a sua ocorrência na mesma amostra parece
indicar que, conforme o exposto por Roedder (7992). a evoluÇåo do
f.luido pegmatíticor desde a fusão sificática até as fases
hidrotermais, ocorre bruscamente através de processos de
exsoluÇåo. No entanto/ o número de incfusões só]idas dos tipos m

e s observadas foi muito pequeno para permitir uma afirmação mais
segura.

outro aspecto que deve ser analisado com cauteLa é a

presenÇa das inclusões primárias aquosas e aquo-carbônicas , Sua

ocorrência é tida como evidência de um estágio predomínantemente
hídrotermal, ou seja, com uma fusão silicática e uma fase aquosa
individuali zada, conforme modelo de evolução pïoposto por Jahns &

Burnham (1969) . No entanto, no corpo pegmatítico investigado
faLtam evidências da existência de grandes vol-umes desta fase
fluida, como cavidades rniarol-iticas, unidades internas de
substituição ou metassomatismo da rocha encaíxante.

Portanto/ é possível que no pegmatito Remina a

individuali zaçåo da fase aquosa tenha ocorrido apenas localmente,
por exempJ-o na forma de gotícuJ-as que nåo chegaram a coalescer
para constituir uma fase consideravelmente volumosa, talvez como

decorrência do caráter pouco hidratado da fusão pegmatítica
inicial.



VÏ. CONCLUSOES

A feiÇão mais característica das ocorrências
pegmatíticas da região de Socorro estudadâs neste trabalho é a

sua mineralogia bastante simples, composta princlpalmente de
mì,croclinio, pÌagioclás.io e quartzo, AIguns dos minerais
acessórios presentes - biotita, óxidos de Fe, Ti, U, Nb e

minerais de terras râras - já revetam a pouca evoÌuçåo destes
corpos, fato que é ainda reforçado peta quase ausência de
minerais portadores de elementos raros - apenas beïiLo e

turmal,ina em pequena quantidade¿ sem espodumênio, polucita,
lepidoJ-ita, dentre outros - e pela geoquimica de elementos traços
em feldspatos potássicos e micas.

Os teores em e.Iementos indicadores de grau de
fracionamento nos minerais dos corpos pegmâtiticos de Socorro
sobrepõem-se aos valores encontrados em veios pegmatóides gerados
por anatexia em terrenos migmatiticos e em corpos mais simples
dentro de campos portadores de elementos raros.

Por estas caracteristicas r poder-se-ia atribuir estas
ocorrências à classe de pegmâtitos de máxima profundidade,
formados díretamente por anatexia e sem relação com corpos
graníticos, No entanto, o mecanismo de intrusåo - aproveitamento
de falhas pré-existentes resultando em corpos tabulares
discordantes com a encaixante - indica condições rúpteis
possíveis apenas em profundidades não muito elevadas/ enquanto as
alterações causadas pe1â intrusão do pegmatito Remina na sua
encaixante revelam ainda grau de metamorfísmo mais ameno (fácies
anfiboÌito baixo) do que aquele estimado para a formação dos
pegmatitos de máxima profundidade. Àfém disso, a pïesenÇa de
berilo em aLgumas das ocorrências evidencia um certo
fracionamento, ainda que pequeno, não descrito em pegmatítos
abíssais.

Estas evidências ambíguas sugerem portanto a incLusåo
dos pegmatitos de Socorro na c.l-asse de pegmatitos mlcáceos ou de
grande profundidade, onde a origem a partlr de anatexia ou
diferenciação é geralmente obscura.

É possível que esses corpos sejam o produto da
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diferenciação de granitóides tipo Morungaba, que nåo resultaram
em pegmatitos mineralizados em elementos raros pois o granito-
fonte nåo tería os atTibutos de um granito fértil (cá1cio-
alcalino, marginal-mente peraluminoso X peral,uminoso) .

As rel-aÇões espaciais com o granito-fonte, seja ele o

próprio Morungaba ou outro corpo não afloranter podem ter sido
mascaraclas pelo aproveitamento de falhas pré-existentes.

Quanto às idades K/Ar obtidas, estas permitem a

correlação tanto com os granitóides de Morungaba (6OOMa) quãnto
com fases de migmatizaçåo (500 a 880Ma).
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FOTOGRAF]AS E FOTOM]CROGRAFIAS



Foto,V.1. Prisma.s de turma-Iina orientados pe rpendi cul a rmente ao
contato entre zona intermediária e núcleo do Pegmatito
cÌáudÍo Ba.i1one.

Foto.V.2. Galeria principa.L da Pedreira Rem.ina, que segue o corpo
pegmatítico, et à direita da foto. uma das galerÌas
secundá.rias que expÌoram a rocha encaixante.





Foto.v,3. ContaÈo abrupto e retilineo entre .pegmatito e rocha
encaj-xante (Pedreira Remina) .

Foto.V,4, contato irregular entre o Pegmatito Remina (canto
inferior esquerdo) e rocha encaj-xante.

Foto,v.5. I nte rcres cimento entre quartzo fuInê e plagioclásio na
zona de parede do Pegmatito Remina.





Foto,V. 6, Ä]nostra proveniente da zona de parede do PegmatiLo
Remína apresentando deformação intensa, com
porfiroclastos de microclínio em meio a grãos de
quartzo recristalizados.

Foto.V. ?. Ânostra de quartzo do núcleo do PegmaLito Remina,
apresenlando recr.istalizaçåo e extÍnção ondulante (esta
última pouco visíveÌ na faixa mais clara no centro da
fotomicrografia ) .

Foto,V.8. CrtstaÌ de maqnetita da zona de parede do Pegmatito
Remina (liso) apresentando substituição por hematita
(gradeado ) .
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Foto.V,9, Veios de i.Imenita e magnetita cortando quartzo fumê e
feldspato do PegmatiLo Remina,

Foto.V.10. Ilmenita (canto superior esquerdo) com exsoluções de
hemaLltai magnetita hematitizada {ce¡itro); e
lnLe r cres cimento entre ílmenita (1isa, rosada) e
magnetita,

Foto,V.11. DetaJ-he da fotorni crogra fi a anteriorf apresentando
.inLercresclmento entre iÌnenita (lisa) e magnetiLa
hematiCizada (gradeado) .





Foto.V.12, cristais tabulares de euxenita dispostos
transversalmente a veios de iLmenita e magnetita
cortando feldspato da zona intgrmediária do Pegmatito
Remina .

Foto.v.13, Padrões de difraçåo de raios X obÈidos a partir de
amostras de euxenita aquecídas a temperaturas de 600"c
{a), ?00oc (b) e 900oc (c), mantidas a estas
Lemperaburas por 60, 30 e 60 mj-nutos, re6pe ctj-vamente .

Tempo de exposição na câmara de Guínier de 6h.

Foto.V.l-4. Veios de ilmenita e magnetita e dois crístaís de
. uraninita (centro) parcial-mente substituídos por
uranofânio de cor amare.la (fragmento de feldspaÙo da
Pedreira Renlina ) .
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Foto.V.15. Dois cristais de uranin.ita de hábito cúbico
intercresc.idos e compfetamente substituídos por
uranofânio ama¡elo (Peønatito Remina) .

Foto.v.16. Rocha encaixante não afetada pela intrusão do Pegmatito
Remina, apresentando a mineralogia original preservada
onde observa-se ortopiroxênio, hornbÌenda, biotita
ave.rmelhada e opacos.

Foto.V.17. Rocha encalxante co.Ietada a aproximadamenþe 0'4m do
contato com o pegmatito, apresentando modificação da
mineralogia inicial por efeito da intrusão' com
anfibólio verde-azulado, biotita verde e crista.l
euédrico de epídoto no canto superior esquerdo'
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Foto,V.L8. Nivel de titanita bordejando mineral opaco'

Foto.V,19. fnclusões observadas em quartzo do núcleo do Pegmatito
Remi-na:
A, inclusões fluidas aparentemente primárias;
B. íncfusåo sólida birrefringente com bolha e
inclusões sófidas acicuLares;
c, inclusåo sóIida birrefringente de aspecto gl-obuLâr.
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ANEXOS



d {A) r (%) hkl-
t) o2a
I9 111
2S L2T
100 13:l
L6 04r
27 200
l4 147
!s oo2
11 oI2
11 051

2,41 L6 o22
I 060

2t42 6

5 LT2
5 240

2,r8 3 0br
2,TI 6 L32
2,04 I 161

170
1l 202
11 2T2

r, v¿3 L1 222
L,'7 69 11 062
r,'128 11 r80

6 013
2 r62
I3 340

rtbz I1 u33
7,56r L1 34 r
I, 484 LA 3L2
t,9?ð 2 203

3

Anexo 1: Padrão de dlf.ração de ra.ios X
durante t ho.ra¡ indexado por
ICDD, Âmostra proveniente da

para euxenita aquecida a 9009C
comparaçåo com a ficha 9-442l

Pedreira Remina.
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A¡exo 2. Padxão de difraÇão cle raios X para
indexado por comparação com a ficha
proveniente da Pedreira Remina.

o mlneral u.ranini La,
5-550, ICDD, AmosLra
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Anexo 3: Padrão de difraÇão de raios X para
monazita, indexado por comparação com
Amost.ra proveniente da pedreira CLáudio

minexal do grupo da
a ficha 11-556, ICDD.
Bal1one.



d (A) r (î) hkl

40 101
100 200
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2,08 rt 3 0:l
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21 3r2

A¡exo 4. Padrão de dif.ração de raios x para o mineraj" zlrcão/ indexado
por comparação com a ficha 6-266, ICDD. Amostra proveniente da
Pedreira Remina.



d (A) r (\) hkl
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¿t It) Ð 311
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!, o tt 33 3
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E a) a

A¡exo 5. Padrão de difração de raios X para o mineral uranofânio Þ.
indexado por comparação com a ficha 8-301, ICDD. Amostra
proveniente da Pedreira Rem.ina.
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Anexo 6. Pad.rão de difração de raios X para o mineral uranofânio q/
indexado por comparação com a ficha 8-442, IcDD. Âmostra
proveniente da Pedreira Remina.
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ANEXO 7; Obtenção das isócoras para inclusões bífásicas e i

trifásicas em trilhas I
..

O programa de computação FLINCOR (Brown 1989) permite 
I

obter, a partir dos dados fornecidos pelos trabaLhos de ..1

microtermometria, as caracteristicas dos fluidos presentes nas

inc.Lusões (composiçãor densidade) e os va.Lores P x T a serem ;

utilizados na construÇão de isócoras, ou seja, curvas de mesma :

densidade.

Inc]usões bifásicas em trilhas

Pe.l-o fato de nåo haver um intervalo de maior freqùêncìa
para a Tdissol das inclusões bifásicas, foram obtidas duas

isócoras utilizando-se os valores mínimo e máximo da Tdissof.

f. T6isssl : lOoC

Dados microtermométricos r 
,

. T¿i==o1: 10oC

. T¡¡: 155oC (média entre 150 e 160oC - Tab.V.6) :

i

Parâmetros obtidos , I'

:

. molafidade do Nacl: 6,108

. fraçåo mo.Iar de Nacl: 0/099 l
j

. salinidade| 26t3052 do eq. em peso de Nacl 
ì

. densidade do fluido: f ,l-94g/aê I

. valores P x T utiJ-izados na construção da isócora a da i

figuïa A,1: :

P (ba r ) T ('C )

2368 100
4991 200
1625 300
r0254 400



, : ) âoa

Dados microtermométricos :

_. aeoa,. rdrssol, zv v

. T¡¡: 15 5'c

ParâmetTos obtidos:

. molafidade do NaC.I: 6,I57

. fração molar de Nacl: 0'100

. salinidadet 26,4622 dÕ eq. em peso de Nacl

. densidade do fluido: 1,1909/cm3

. valores P x T util-izados na construção da isócora b da

f .igura A. 1 :

P (bar ) T ('c )

1.888 100

4432 200

6971 300

9522 400

Inclusões trifásicas em tri lhas

No caso de inclusões trifásicas (H2O + NaCl + CO2) r

primeiramente såo caracterizadas separadamente as fases CO2 e H2O

+ Nact, para então ser obtida a isócora para o f l-uido total-,

II1, Fase CO2

Dados microtermométricos :

. ThCOZ: 21 |5oC (para o liquido)



Parâmetros obtidos:
. pressão de vapor: 68,097bar
. densidade do fluido (COz) | O,661g/cnt3

. vafores P x T (não foÍ construída a isócora) :

P (bar ) r ("c )

32'7 r00

663 200

984 300

129',l 400

IV. Fase H2O + NaCf:

. Dados microtermométricos :

. Tdissol: 19oC (média entre 18 e 2OoC)

, T¡¡: 15 5oC

Parâmetros obtidos:

. molalidade do Nacl: 6¡133

. fração molar do Nac.I: 0/099

. salinidade: 261385t do eq. em peso de Nacl-

. densidade do fluido (H2O + NâCl) : I,L97g/ar9
, val-ores P x T util-izados na construção da isócora c da

fígura 'A.1:

P (bar) T (oc)

2094 100

46'.76 200

'125',7 300

9838 400



V, Fase CO2 + H2O + NaCI:

Dados microtermométricos :

molalidade: 6,0 (aproximada, por limitaçãÕ
programar do valor 6,133 obtido no item lV.)

'I6CO2: 27,soc (para o líquído)
vçç2/v¡z 0,10 (relação entre wolume da fase cOz

vo.Lume total da ínclusão, medida a T : 30oC)

Parâmetros obtidos:

fração molar dÕ H2o: 0,8755
fração molar do eO2: 0,0299
fraçåo molar do NaCl: 0,0946
sa.Iinidade: 25,96L9* do eq. em peso de NaCl

densidade do ffuído: 1,1335g/cm3
va.Lores P x T utilizados na construçåo da isócora d da

f igura A. l- :

P (bar) T ('C )

14 13 100

3395 200

53'l 6 300

'135',7 400

Ana]isando-se as isócoras resul-tantes na figura A,1,
observa*se que a curva ct correspondente à fase aquosa das

inclusões trifásicas, posiciona-se dentro da faixa definida pelas
curvas a e b, representativas das incl-usões bìfásicas, o que

perm.ite supor que ambos os grupos podem ter sido formados pelo
aprisionamento do mesmo fluido em estágios diferentes de evolução.

Considerando-se uma tempeïatuïa minima de formaÇão das

inclusões bifásicas e trifásicas em trllhas igual" a 155oC, obtem-
se pressões mínimas de 2,5 e 3t2-3t7kbar.
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Fig.A.1. Diagrama P x T e isóco¡as para as
trilhas (a,b) e fase aquosa (c) e
incl-usões trifásicas enr trilhas.
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