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RESUMO:

Os corpos pegnatíticos das lavras do 01ho de Gato, Fer

reirínha, Boi e Faria encontram-se localizados na Província Peg

matítica Oriental, distando 30 kn a noroeste, da cidade de Go-

vernador Valadares, Minas Gerais; encaixados em biotita-xistos.

Fez-se estudo mais detalhado nos dois prineiros cor-
pos, nos quais a coleta de amostra foi realizada segundo perfis,
que pernitern a visuali zação do zoneamento interno, cono també¡n

a compreensão da evolução interna e a dístribuição dos elemen-

tos alcalinos, alcalinos terrosos e outros, nos minerais das di
ferentes zonas.

Os objetivos principais deste trabalho foran: (1) a

caracterização morfológica, nineralógica e geoquínica de alguns
pegmatitos; (2) defínição do posicionamento geol6gico e estrati
gráfico desses coïpos; (3) descoberta de evidôncias da evolução
interna capazes de auxiliar o estudo petÏogenético de1es.

A netodologia empregada para alcançar os objetivos já
referidos foran: rnicroscopia ótica, difração de raios-x, espec-
trografia por absorção de infravermelhos, microssonda eletrôni-
ca e datação de rninerais atrav6s do nétodo Rb/Sr.

Os corpos estudados possuem nineralogia bastante sim-
p1es, apresentando-se zoneados (na prováve1 sequência de forrna-

ção): zona marginal com una característica assenbléia rnineral:
albita + qvartzo + biotita + moscovita + turnalina (exceto na

lavra do Ferreirinha que não possue turrnalinas) ; zoÍa rnural con

albita + nicroclina pertitizada + quartzo + berilo; zona inte¡-
média con grandes cristais de quartzo e mlcroclina pertitizada;
núcleo de quartzo e corpos de substituição con forrnas irregula-
res e nineralogia variada. A1ém dos rninerais aci¡na citados ocor

ren óxidos, sulfetos, fosfatos e outros silicatos.
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0s feldspatos, berilos, rnicas e colunbo-tantalitas fo

ram analisados quantitativanente através de diferentes m6todos,
tendo sido obtidos os dados referentes à malha elenentar para os
dois ú1r ino s .

0s valores para a triclinicidade dos feldspatos potás
sicos, bem cono os politipos das micas (rnoscovitas e noscovitas
litiníferas, 2M¡ ou associação deste politipo en IM e 2M2, ì¡io_
titas 1M e lepidolitas 2Mz) ; foran obtidos e 1ançados nos perfis.

Através das análises por espectrografia por absorção
de infraverrnelhos, constatou-se a presença, na estrutura c1a naio
ria dos minerais constituíntes destes corpos de CHa, COz, OH e
Hzo.

Este ú1tino rn6todo citado denonstrou a substituição
do silício tetra6drico, pelo boro, nas nicas, feldspatos, quart
zo, berilos e granadas eÍì corpos onde não há ocorrência de tur]
rnalina, ou quando o aparecirnento dela 6 bastante restïito.

O enr i que c iment o

tos e nicas 6 crescente da
enquanto para os e l enento s
contrário.

em elementos alcalinos nos feldspa-
zona rnarginal en direção ao núcleo,
alcalinos-terrosos se dá em sentido

A c¡istalização dos corpos do Olho de Gato e Ferreiri
nha parecem ter seguido o rnodelo proposto por Uebel, sendo apre
sentada e discutida no texto,

As duas datações pelo método Rb/Sr são concord.antes e
representam o evento termo-tectônico Brasiliano, sendo interpre
tadas como a idade de ctistalização dos pegmatitos.

Quanto ã origen, a geoquÍnica dos ¡ninerais, principal
nente feldspatos e micas, como tanb6n a não oco¡rência de cor_
pos graníticos pr6ximos aos pegnatitos estudad.os, tende a ser
interpretada cono anat6tica.
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ABSTRACT:

The 01ho de Gato,
belong to the huge Brazilian
located 30 kn no rthwe s tward
of Minas Gerais. The country
tite l¡earing schists.

Ferreirinha, Boi and Faria pegnatites
eastern pegrnatite Province and are

frorn Governador Valadares in the State
rocks of these pegmatites are bio-

A rnore detailed study was carried out on the tl¡o filst
bodies according to the better quarring facilities found there.
In them the sanpling of the major ninerals was undertaken ac-
cording to the internal zonation.

Three have been the nain purposes of this word: (1)
the gathering of norphological , mineralogical and geochemical
evidences in the pegnatites thenselves. (2) the understanding
of the geological settirìg of these bodies; and (3) a final atterpt
to understand the petrogenesis and the internal evolution of these

pegnat ite s

To arrive at these purposes the pegmatites have been
rneticulously sampled according to its internal zonation. The zo-

nation and sanpling points of the ntaj or ninerals (alkali feld-
spars and nicas) , have been recorded and charts prepaired during
the field work.

The polarization ¡nicroscope, the x-ray diffraction and

x-ray fluorescence, the microprobe, the infrared absorption, etc,
Ilave been used in the laboratory studies of the sarnpled rnaterial.
Rb-Sr ages of two sanples have been also obtained,

The internal zonation, reflecting the rnorphology of
the pegmatite body itself, and the major minerals occuring within
the zones are: (1) border zone with albite, quartz, biotite, and

book muscovíte; (Z) wal1 zone with albite, perthite and quartz
nainly with graphic intergrowths; (3) internediate zone with giant
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perthites and quartz and (4) qvartz core. Scattered in the peg-
natites mainly in the hangingwall, occur smal1 replacenent bodies
the najor rnine¡alogy of which is cleavelandite and brownish mi-
ca. Some of the minor ninerals which have been found a¡e: schorl
it in the border zone; beryl and Ta poor colurnbites in the waII
and intermediate zones; apatite and herderite in the replacement
bodies and late hidrothernal ninerals and sulfides.

The crystallization sequence of the minerals occuring
in the pegnatites is presented and discussed in the text.

The chenical conposition of a1ka1i feldspars, beryls,
rnicas and colurnbo-tantalites and the ce11 paraneters of some of
then have been deternined according to íts petrogenetic rneaning,

The triclinicity values in the K, Na-feldspars the mica

politipes as well have been determined. Among the nica politi-
pes the most frequent of then is the 2M1 , is rnuscovites and Li
bearing ¡nuscovites. The lepidolites are of 2M, type, The politi
pe lM has been found associated with the biotites. Sometirnes the
politype 2M1 occurs associated with the lM and/or 2M2 ones.

Through the infrared absorption of beryls, nicas, feld
spars, qvartz, and others it becane evident the presence of CH4,

CO2, OH and H2O within the structure of these minerals. In the
tourmaline lacking pegmatites, as it appears in the Ferreirlnha
one, sone of the infrared absorption diagrans of the same miner
als show a very sharp absorption which has been identified as

meaning the presence of B in tetrahedral sites,

The geochernistry of feldspars and micas seems to re-
present an anatetic origin for the pegnatitic naterial, which
have been enplaced in biotite bearing schists seemingly without
parent granites in the neigborhood.

The distribution pattern of the alka1i elements in
feldspars and micas and that of the Ca in the sarne rninerals seems



XV.

to represent a crystallization trend according to the Uebel's
mode1,

The two Rb/Sr ages are concordant and represent the
B'raziIían thermo tectonic event. They are interpreted to repre-
sent the crystallization age of the pegnatites.



PLANO DA DISSERTAçAO

Para um melhor entendimento do presente trabalho, apre
senta-se a divisão do tena em capítulos, seguida de uma síntese
do seu conteúdo.

Na introdução, procura-se abordar
caïacterísticas texturais e estruturais dos

mo fornecer uma visão das províncias pcgmat

dando destaque ã Província Oriental, por ne

corpos estudados.

Os capÍtulos 4 e 5 são dedicados
tos alcalinos e micas, respectivamente. A

tâ.ria, o grau de ordenamento estrutural , a

. O prineiro capítulo contém uma síntese da geologia re-
gional e o posicionamento geológico e geográfico das lavras, com

citação dos trabalhos anteriormente publicados, sem, contudo,
chegar a um estudo detalhado da geologia, pois a tcmática prin-
cipal acha-se relacionada ã mineralogia, geoquímica e gônese dos

pegmatitos.

A idade geológica dos corpos pegmatíticos é apresenta-
da através de datação real ízað.a em anostras de mica e feldspato,
sendo esses dados comparados com outros já publicados, tanto na

ProvÍncia Oriental, como em outras provÍncias brasileiras. Esse

assunto será discutido no segundo capítu1o.

A estrutura zo¡rada das Lavras do Ferreirinha e Olho de

Gato, bem como a mineral ogi a desses corpos , e das Lavras do Boi
e Faria, são discutidas no tercei-ro capítu1o, através de perfis
e do relaci.onamcnto do mincral com as zonas da estrutura a que

pertencem. As duas últimas lavras não tiveram sua estrutura in-
terna detalhada devido a inpcdimentos locais resultantes de pro
blemas na extração.

de forma gen6rica as

pegmatitos, bem co-
íticas brasileiras,
Ia se localizarem os

ao estudo dos feldspa
estrutura cla cela un_i

tricl inicidade dos
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feldspatos, o politipismo nas rnicas f orarn deterrninados por meio
de difração de raios X. A1ém da análise j'a citada, as análises
por espectrografia de absorção de infraverrnelho e análises quí-
micas por vários n6todos foran aplicados na obtenção de dados
geoquínicos e nineralógicos necessários ãs interpretações petro
1ógicas e genéticas dos corpos.

Os quartzos e os rninerais acessórios (beri1os, turnali
nas, granadas e columbo-tantalitas são estudados, principalnen-
te, através de anáIises de difração de raios X, aná1ises quali-
tativas þor fluorescência de raios X e espectrografia por absor

ção de infravernelho, nos capÍtulos, 6 e 7 respectivamente,

No capítulo 8 analisa-se a evolução da cristalização
interna dos corpos, dando ônfase ao estudo geoquÍrnico das dife-
rentes f ases.

As teorias que tentan explicar a gônese dos corpos peg

matÍticos são surnarizadas e apresentadas no capítu1o 9 sendo fi
nalrnente di.scutida a origem dos corpos estudados ã luz dos da-
dos obpidos nos capítuIos anteriores.

O capítulo 10 reúne as conclusões rnais inportantes con

seguidas atTavés dos nétodos ernpregados, para un nelhor conheci
nento da nineralogia e geoquÍmica dos corpos pegnatÍticos da re
gião de Governador Valadares.

Finalizando, fornecernos dados relativos ã metodologia
ernpregada nos diversos inétodos analÍticos utilizados, em r.un apêrr

dice.



3.

I , I NTRODUçÃO

0 presente trabalho se ocupa do estudo de quatro cor-
pos pegmatíticos local izaðos nas proximidades da cidade de Go-

vernador Valadares, na região do vale do rio Doce, Minas Gerais.

Pegnatito 6 uma rocha de granulação nuito grossa e cons

tituída cssencialmente por feldspato potássico, quartzo e nicas,
exibindo, poróm, grande variedade dc mincrais acessórios, alglrrs

dos quais conferindo-lhcs via de rcgra valor econômico. O tcrmo
pcgnatito foi utilizado cm 1849 por Delesse para designar grani
to de granulação muito grossa. Em 1933, Landes define o termo

da seguinte forma: "uma rocha holocristalina intrusiva contposta

essencialmente por minerais fornadores de rochas que são dcsen-
volvidos em parte por grãos individuais maiores do que os grãos

dos mesmos minerais, eue ocorrcm na rocha plutônica equivalcnte,
nornalrr.

A1ém da granulação gïossa, caracterÍstica textural ge-

neral izada, oS pegmatitos podem apresentar estrutura zonada ou

não. O primeiro a reconhecer cstrutura interna zonada em pegma-

titos foi Hunt em I97I (Caneron et â1.,1949).

I.1. Províncias pegmatÍticas brasileiras

Glycon de Paiva muito contribuiu para o desenvolvimen-
to das pesquisas sobre pegmatitos, como também foi o primeiro a

classificar as ocorrências pegmatíticas cm províncias, basean-

do-se principalmente na sua locaLização geográfica.

As ocorrências pegmatíticas brasileiras foram por ele
classificadas (Paiva, 1946) em três províncias: 1.. Província Nor-

destina, dividida em região da Borborema, que se estende pelos
estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, e região do Ccatã;2.
Província Oriental, da qual a bacia do rio Doce ocupa a porçao



Hoje, dados adicionais ja pernitem a individualização
de outras províncias, várias delas anteriormente previstas por
Paiva (194ó): 1) A província do ccntro-norte de Goiás cstudada
por Marini et a1 . (I977) , Andrade e Danni (1978), M¿rrtins e Lcmos

(1981); 2) A província pegnatítica do Amapá, dcscrita por Kloos
terman (1970), e formada por corpos ricos cm Sn, Ta e Nb que ocu

pam faixa de 200 kn no sentido N-S; 3) A província pegmatítica
do sul da Bahia ou do Itambé, corïespondendo a porção setentrio
na1 da Província Oriental, assim clcsignada por Misi e Azevedo

(1971, 1975), que {azem referência à ocorrência de corpos pegma

títicos localizados em ã.rea situada ao norte do rio Pardo.

A Figura I.2., cxtraída da Rolff (1959), mostra as pro
víncias classificadas por Paiva (1946), numeradas de 1 a 7, e as

províncias previstas pelo autor, e numeraclas de 1 a 3; as pre-
vistas 4 e 5 foram acrescentadas, utilizando dados de publica-
ções jâ referidas.

I.1 .1 , Pn-ovíncia Pøgmatítíca 0n-i¿ntaL

A região leste de Minas Gerais e sul da Bahia, loca1i-
zada nos vales dos rios Doce, Jcquitinhonha, Mucuri, Paraíba e

Pardo, formando a Província acima, será apresentada com maior
detalhe, pois nela se enco¡rtram as lavras do Ferreirinha, 01ho

de Gato, Boi e Faria, terna central desta dissertação.

mais evi.dente, embora hajam corpos pegmatíticos de grande

tância nas bacias dos rios Jequitinhonha, Mucuri, Paraíba
do; 3. !¡gI_l¡_çf_q Meridional constituída pelos pegmatitos
ranapiacaba e do alto vale do Paraíba (Fig. I.1.).

É a maior provincia pegmatítica brasileira, e foi
meira a ser descoberta e estudada. Segundo Paiva (1946), a

víncia Oriental começou a ser explorada por entradistas e

deiralrtes, desde aproxinadamente 1550.

4.
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Figura f.7.
PROVÍNCIAS PEGMATÍTICAS BRASILEIRAS (PAIVA, L946) .
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As formações pegmatíticas dessa região ocorrem nurna fa!
xa N-S, com cerca de 800 km de extensão e 100 a 150 kn de largu
ra. A faixa inicia-se ao sul, na cidade de Bicas,MG, e segue pe

1a porção ocidental por Rio Piracicaba , Guanhães , Sal inas at-e

São João do Paraíso, na Bahia; na sua porção oriental, partindo
de Bicas, e1a passa por Espera Feliz, Conselheiro Pena e Teófi-
1o Otoni, indo até Itambé e Conquista ja na Bahia (Fig. I.3.).

Os pegmatitos da Província 0riental encaixam-se em 1i-
tologias atribuídas a duas grandes urìidacles tectônicas distin-
tas. As porções meridional e oriental da ProvÍncia fazem parte
da Faixa Dobrada Paraíba do Su1 (scgncnto sctcntrional da faixa
Dobrada Ribeira de Hasui et ãL, 1975) do Ciclo Transamazônico,
mas remobilizada rìo Ciclo Brasiliano. As irorções setcntrional e

ociclental situam-se em terrenos da Faixa de Dobramentos AraçuaÍ
do Ciclo Brasiliano (Almeida et â1., 1976) (Fig. I.4.).

Os pegmatitos quc aprcscntam maior intcrcssc econômico

são os c1o al to e nód io rio Doce , af l orando princ ipalmente nas

localidades de São Jos6 da Safira, Governador Valadares, Conse-

theiro Pena, Gâ1i1éia, Divino das Laranjeiras e outras (Pecora

et a1. , 1949; Barbosa et â1. , 1966; Fanton et â1. , 1978; It'loura

et al., I978; Correia Neves et â1., 1981); e na parte módia do

]^io Jequitinhonha, pelos municípios de Virgem da Lapa, Araçuaí,
Itinga e Salinas (Sá, L977; Pcdrosa Soares, 1979; Correia Ncves

et ã1.,1980a) (Fig. I.5.).

Na região do vale do rio Doce, os pegmatitos encaixam-
se nos metamorfitos do Grupo Paraíba, tendo sido sua exploração
e pesquisa grandemente desenvolvida na d6cada dos 40, ao abrigo
de convênio entre o D.N.P.M. e o U.S. Geological Survey. Presen

temente, vem sendo incentivada exploração mais racional pela
Metamig, procurando melhor aproveitamento não só dos minórios
pobres (feldspatos, micas e quartzo) , mas também dos berilos,
pedras coradas, etc., tradicionalmente garirnpadas.
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Na região do médio Jequitinhonha, os pegmatitos encai-
xam-se quer em metassedinentos do Grupo Salinas (Pedrosa Soares

et al. 1984), quer em granitóides. Nessa porção da Província
Oriental, com os dados de pesquisas j6, disponíveis, é possíve1

subdividi-1a en dois distritos nineralizados distintos: 1) Dis-
trito títio-estanífero de Araçuaí-Itinga (Sá, 1977); 2) Distri-
to de pegmatitos com berilos e turmalinas mais pobres em títio
de Virgem da Lapa-Coronel Murta-Rubelita (MoIrteiro, L979; Pedro

sa Soares, 1979, 1981; Jardim et a1. 1980; Correia Neves et al.
1e80).

A Província Oriental, segundo previsões de Glycon de

Paiva, 6 a maior provÍncia produtora de mica do mundo, com este
agrupamento mineral estabelccendo um marco histórico, pois o

aproveitanento das micas na década das 40 mobilizou vários pes-

quisadores para essa região (Pecora, Larrabee , Fraya, Klepper,
Licínio Barbosa), e representou um ciclo da hist6ria econômica

do Brasil, no Setor mineral. Outros produtos, al6m das micas,

desenpenham ho j e papel prcponderante , cono : l) I\'lj ncrais Indus-
triais: feldspatos, caulim, pegmatito gráfico; 2) Minérios: be-

ri1os, columbo-tantalitas, cassiterita.e minerais de títio; 3)

Genas: pedras coradas e peças para coleções.
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÃREA

I. I. Locali zação e Acesso

Os corpos pegnatÍticos estudados localizam-se na Folha
de Marilac (MI-2463, escala 1:50.000), distando 30 kn de Gover-
nador Valadares, esta a principal cidade da região do vale do

rio Doce em Minas Ceraìs

A ârea de estudo situa-se a 324 km de Belo Ho¡izonte e

pode ser alcançada atrav6s das rodovias asfaltadas BR'262, que

Iiga a capital rnineira ã cidade de João Monlevade, e BR-381, que

completa o percurso até Governador Valadares. A etapa final Go-

vernador Valadares-lavras 6 feita atrav6s de rodovias não pavi-
nentadas.

O acesso ã principal cidade do vale do rio Doce pode

ser efetuado também através das ferrovias Rede Ferroviária Fede

ra1 e Estrada de Ferro Vitória Minas, que cobrem trajeto Belo
Horizonte-Nova Era-Governador Valadares; e, ainda, por via aé-
rea, pois há vôos diários partindo da capital mineira.

As Lavras do Olho de Gato, Boi, Ferreirinha e Faria,
que são o objetivo principal deste trabalho, acha¡n-se linitadas
pelas coordenadas geográficas 18"30' a 19"00' de latitude sul e

42"00 a 42oI5' de longitude oeste (Fig. 1.1. ) .

L.2. Clima, Vegetação, Hidrografia e Geomorfologia

A conceituação concernente ao clina foi elaborada com

o emprego da classificação de Köppen (1948). 0 regine das chu-
vas é o elenento preponderante na variação do c1ima, dessa na-
neira, a caracterização dos diferentes tipos e variedades ctiná
ticas é efetuada atravõs de p1uviogramas.
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Na área de trabalho o clirna é do tipo AW' Esta catego-
ria é caractetízada por una estação seca bem acentuada, cojnci-
dindo con o inverno, e recebe a denoninação de tropical subquen

te e subseco. As temperaturas, no nês nais frio, varian entre 15" e 19o '

A vegetação predominante é conhecida con o none de fto
restas mesõfilas ou floresta estacional subcaducifótia tropical
pluvial , que se caracteríza por caules delgados, pela maior penetração de

1uz e abundãncia de cipós mais ou menos lenhosos (Fontes et 41., 1978).

A região das lavras é drenada ao norte pelo riberrao
do Bugre que é afluente do rio Suaçuí Grande ' e' ao sul' pelo
córrego do Ferreirinha, afluente do r j-beirão do Onça, que desa-

gua no rio Suaçuí Peclueno. Tanto o Suaçuí Grande como o Pequeno

são afLuentes da rnargern esquerda do rio Doce.

No tocante à geomorfologia, o trabalho mais completo

sobre a área 6 o do rnapeainento do Projeto Radar-lt'finas Gerais, efetuado em

L977, que enquadra a região do rio Doce en duas uni<lade s de relevo' a saber:

Unidade 1

Unidade 2

Depressões interplanálticas
Planaltos dissecados

A unidade 2 6 a característica da área dos pegnatitos
investigados, onde predornina um relevo fortemente influenciado
pela erosão diferencial, dando origen ao aparecirnento de Inorros

e pontões rochosos, onde afloran dorninantenente formações do Grupo ParaÍba.

1.3. Gebrlogia

1.3.1. T¡abaLho¿ 9e-oL6gicrtt e nineíno¿ anl¿nion¿¿

A geologia da â'rea não foi objeto desta pesquisa, sen-

do portanto, as breves notas sobre a região resultantes de con-
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sultas b ib l iográf icas.

Vários pesquisadores trabalharan na região do rio Doce,

principahnente na d6cada dos 40, durante a Segunda Grande Guer-
ra. O interesse rnaior naquela 6poca estava tigado à produção de

mica e ao conhecirnento das reservas desse rnineral, cono tanb6nl

de outros considerados de írnportância estratégica. Forarn reali-
zados estudos siste¡náticos nas jazidas dessa área, o que origi-
nou una s6rie de publicações avulsas da Divisão do Fomento da

Produção Mineral do D.N.P.M. (Larrabee e Fraya,1945; Klepper et
al ., 1945; Pecora e Barbosa, 1945a,b) culminando posteriormente
com a publicação sÍntese de Pecora et 41. (1949).

Em 1963, 0 D.N.P.M, iniciou trabalho de mapeamento ða

região, através de prograrna que contou com a colaboração dos t6c
nicos da Geosol, O napa preliminar resultante, contendo notas
explicativas, foi publicado por Barbosa e! af., (I966).

En 1976, Costa e Rornano elaboraran o Mapa Geol6gico de

Minas Gerais , na escala 1: 1, 000. 000, através de un convênio
IGA-SEPLAN/ I BGE,

A C.P.R.M. foi encarregada do desenvolv j.mento de dois
projetos, o prirneiro na região do vale do Jequitinhonha e o se-
gundo na do rio Doce. Estes dois programas foram fundidos en

1"974, recebendo a denominação de Projeto Jequitinhonha. No ano

seguinte, foi apresentado um relat6rio prelininar.

0 objetivo principal desse projeto visava o mapeanento

geológico regional, na escala 1:250,000, como contribuição para
avaliar o potencial econômico-rnineral da região. Esse mapeamen-

to foi tambén utilizado na preparação da Carta Geológica ao Mi-
lionésimo do Brasil. 0 relatório final consta de doze volurnes,
com o segundo deles reunindo os mapas (Fontes et ai., 1978).

Nesse mesmo ano, o Instituto de Geociências Aplicadas
desenvolveu un projeto de confecção de ca¡tas geológic.as do Es-
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tado de Minas Gerais na escala 1:500.000, utilizando para tanto
base geográfica organi zada a partir de folhas planimétricas na

escala I:250.000, elaboradas pelas equipes de geografia e carto
grafia daquela unidade mediante interpretação de mosaicos semi-
controlados de imagens de radar (Projeto Radar-Minas Gerais).

Estudos sobre a evolução geológica do Pré-Cambriano da

ârca em apreço têm sido dcsenvolvidos por numerosos pesquisado-
res. Dadas as características do presente trabalho, não foi pos
síve1 a real ização de uma revisão <letalhada dos problemas geoló
gicos quer na escala rcgional, quer local. Illementos para este
fim poclen poróm scr cncontrados nas publicações c1e Alnrcida ct
al-. (1976), Hasui et a1. (1975, 1978) e Siga Jr. et a1. (1982).

| .3. 2. Geolctgia t-ocaL

O mapa de localização das lavras (ltig . 1.2.) teve sua

claboração fundanentada nas Cartas 1:250.000 de Guanl'rães (SE-23
Z-B) e Governador Valaclares (SE-24-X-A) do Projeto Jequitinho-
nha, conjugadas com a Folha de Belo Horizonte,na escala 1:500.000,
do Proj eto Radar-Minas Gerais.

0s corpos pegnatíticos cncontram-se encaixados em ro-
chas do domínio pepxq (Fo1ha dc Belo llorizonte), que são bioti-
ta xistos granatíferos e moscovíticos do Grupo Paraíba, e dife-
rentes dos biotita xistos do domínio pepbx da região de Tumiri-
tinga, que foram descritos por Barbosa et a1. (196ó) como xis-
tos São Tomé. Fontes et a1 . (1978) enquadrou-os t'to Conrplexo Gnáis
sico-migmatítico da Associação Barbacena-Paraíba do Su1, por en

contrar dificuldades na separação dessas rochas em aerofotos fa
ce à falta de padrão textural definido.

Esses xistos, na porção ocidental da ã.rea, âssentam-se
sobre rochas do embasamento granítico-gnáissico indiviso (pein),
enquanto que do lado orjental fazem contato com gnáisses banda-
dos mais ou menos mignatizados (pepgn) considerados tamb6m do
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Crupo Paraíba.

Os granitóides mais próximos afloram alinhados na dire
ção N-S. Desses, a intrusão do Ibituruna, em Governador Valacla-
res, dista, em linha reta, cerca de 20 kn do 1oca1 de afloranen
to clos pegnlatitos.
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Z . GEOCIìONOLOG IA

Várjas datações foram real izadas em amostras de rochas
e minerais da Província or j-ental , tanto pelo rnétodo K-Ar, cono
pelo Rb-Sr.

Para uma mclhor interpretação genótica clos corpos peg-
matít j cos investigado-s, foram envi aclas duas amo-stras, uma de ni
ca (moscovita) e outra,de feldspato (rnicroclina), âo Laborató-
rio de Geocronologia da u.s.P. para serem datadas pelo mótodo
Rb-Sr. 0s dados obtidos constam da T'abc1a Z.I.

Material Lavra

-_-f
Iloscovita Ferreirinha 491 + 1.1

Microclína Olho de Gato

Tabela 2.1. Dados geocronol69icos de minerais dos pegmatitos

A razão inicial Srt'/Sr86 é igual a 0,705 e o valor uti-
rizado para a constante de desintegração relativa ao RbBi1,42 x
10 " anos '.

Os dados acima são concordantes com outros valores co-
ligidos para pegmatitos próximos da cidade de Governador Valada
res. Dirac e Ebert (1967) noticiaran idades cm moscovita de um

pegmatito dc Manhuaçú, pelo mótodo K-Ar, corn valores de 55ó+16
e 505+10 m.a.; Cordüni (1973) atribuiu idade de 408+ 8 m.a. ã

moscovita de unì pegmatito cie Governador Valadares.

Iìoram datadas amostras cle mica e feldspato provenicn-
tes da região de Eugenõpolis-caparaó, que também exibem, segun-
do Corclani et a1. (1973) , idades concordantcs com as forneciclas

Rb
p pnr

Sr
PPrìl

Nlo

Laboratór i
U.S.P.

ldade m.a.
Rb-Sr



neste trabalho. os dados referentes a essa última citação
determinados em moscovita, pelo m6todo K-Ar e Rb-sr, e em
pato' pelo Rb-sr. As idades são, respectivamente, 4s4+zs
452+15 m. a. para a mica, e 47 ó+15 m. a. para o f elclspato.

20.

foram
fe lds

n.a. e

z-r- Outras datações na província pegrnatítica oricntal

Siga Jr. ct al. (1982) apresentarn apôndice contendo cla
dos geocronológicos da parte setentrional da Faixa Ribeira, no
qual aparecem nove datações em minerais de pegmatitos da provin
cia 0rienta1, se¡rdo sete enì moscovita e dois em feldspato. A
maioria das amostras de rni ca foi d¿rtada pclo nótodo K-Ar.. conr
idades entre 4 50 e 480 m. a. , cnquanto os f cldspatos f oram cl¿rta-
dos pelo métoclo Rb-sr c mostram idade-s que variam de 492+rs a
415+l9 m. a.

I)l' r"eg ião clcr At'lrç'u¿rí " c'xistem dilas dataçòcs rc¿ll izacla-s
por Haroldo sá, em r977, erïr moscovita pelo métoc1o K-Ar. As ida_
des encontradas foram 467+ 18 m.a. para a Lavra da cachoeira e
490+12 m.a. para a Lavra do Maxixe.

Além dos resultados de Dirac
vitas de um pegrnatito de Manhuaçú , hâ.
matito de Bicas, ao sul da provÍncia
tas foran datadas pelo m6todo K-R em

e Ebert (I977) para mosco
ainda dois dados de r¡n peg

0riental, onde as moscovi-
511+14 m.a. e 483+IZ m.a.

2-2. Datações de outras províncias pegmatíticas

As datações reartzadas em minerais cle pegmatitos c1a

Provínc i a Norctestina exibem val ores cf ctuaclos entre 5ló m. a. e
579 m.a., enquanto duas biotitas cla l)rovíncia Meridional p.ssì-¡-
em i<lades de 623+65 e óó3+óg m. a. (Dirac e Ebert , rg77) .

Em Minas Ceraì
tações dc moscor¡ita do

s, na regi ão cle São João de1 Rei, as da_
Pegmatjto de Volta Grande deram idade



21.

mais elevada que a dos demais pegmatitos, de 1.105+39 a 1.18ó+98

m. a. (Guimarães, 1951) .

2.3. Conclusões

Da cornparação dos dados publj-cados com os obtidos para
as lavras do 01ho de Gato e Ferrcirinha, pode-se concluir que

os pegmatitos em qucstão foram formados durante o Ciclo Brasi-
1j-ano (450 a ó50 m. a. )., como todos os demais pegmatitos da Pro-
víncia Oriental, e tanbém os da Província Nordestina e Meridio-
na1.

A únjca exceção entre as dat.ações citadas é a dos peg-
matitos de São João del Rei, gue, caso confirmada, obrigaria a

relacionar es-ses cor^pos com um cvento orogênico anterior ao Bra
siIiano.



3. OS CoRPOS PEGMAIÍITcos

3. 1. Introdução

Dos pegmatitos aflorantes
ce, próximo à cidadc cle Governador
quatro corpos para seren estudados
co, geoquímjco e genético.

na região do vale
Valadares, foram
do ponto de vista

7')

do ri o Do-
escolhi dos
rn j nera 1óg i

Doi -s clesses corpos forarn anal isaclos com maio. detal he,pois estavam sendo lavrados, enquanto nos outros croi s , Lavra cloBoi e clo Farìa, não houve ess¿ì possibilidacic, cn, virt.cle cle otrabalho de lavra ter-se iniciado muito recente¡nente no primei _ro, assim que nela só se encontra um amp10 salão, 10go após àabertura de entrada; e o segundo, devido ãs chuvas c ao mótocroscle lavra, se ach¿r entulhacio pelo abatimento cras galcr_ias.

A minerarogia e assoclações paragen6ticas das Lavrasdo Boi e Faria são mostradas nas T,abelas 3.1. e 3.2.

Nas Lavras do Ferreirinha e olho de.Gato foram elaborados perfis que contemplam as duas paredes limitante, ;;, 
-;;;":

rias mais extensas desses coïpos (perfis 3.1. e 3,2.). Infe rtz_mente, uma vez que a lavra não foi acompanhada, como seri-a desej áve1 ' dos coïrespondcntcs cstucros geológico c .orror.;raol 
-;;;

é possíver ter-se uma imagern objetiva das formas e dimensõesdasporções desmontadas nesses corpos pegmatíticos.

3.2. Estrutura dos corpos

3.2.1 Lavfta do F enn¿inínha

A l,avra do Fer-rei
te à zonada cle Carneron et

rinha possui estrutura rnuito semelhan
a1. (1949) para os pegmatitos hetero_



CLAS SE

Õxi do s

Fos fatos

TT I NE RAL

Silicatos

iixidos de }fn

,\patita

.3io t i ta

l"foscovita

Cas (P0,* ) ¡F

lf urma I ina

FÕRMULA CRISTALOOLIfMICA

Kz (Mg, F"*') s-u (Fe+ 3

Granadas

KzA1,, [si5Alz026 ] 1ou,r¡ u

(laul ini ta

Na (l'1g, Fe, Iln, Li, A1 ) 3 Al 6 B 3 S i 6 027 (01i, F ) u

,\lbita

TABELA 3. I.

(Fe,Ifn,llg) 3A1z [siOu] :

l.f icroc I ina

Alu [siuoto] (oH)t

,A1, Ti) o-, [Sie -sA1r-r0ro ]

Quar t zo

NaAlSi ¡ 0e

Ilinerais da Lavra do Boi: paragânese e localização

KAISi 3 08

Si0z

;""

Albitarmoscovita,quartzo e granadas

(0H,F) ¡-

ASSOCIAçÃC

MoscoviLa, quartzo e granadas

Corpos de substituição,zona gráfica

Corpos de substituição

Pegmatito grãfico, feldspatos
corpos de substituição

Feldspato K e Na

Feldspato pertit ízado
subs t i tuição

Zona gr'afica e intermédia

Genera I izada

v

e corpos de

e



CLAS S E

Óxidos

Fosfatos

õxido Mn

MINERAL

ilicaros

Co lurnbo- tantal i ta

Autunita

Biot i ta

Moscovita

lfoscovita litinÍfera

(Fe,l'fn) (Nb,Ta) zOr

Caulinita

FóRMULA cRr srALoQrrfMtcA

ca [uoz] [eou] toH.o

Albita

K2 (Mg,Fe+2) 6-u (Fe+3,A1,Ti) o-z [sis-sAlr-rorJ (oH,F),.

Microc I ina

KzAl,+

Turmalina

A1zA1,{ [sioetzozo ] {oH,r¡,

[strerro, ]

Granada

TABELA 3.2. Minerais da Lavra do Faria u paiagônese.

At,. [si,,oro ] (og),

Berilo

NaÀlSi¡Os

Cooqueí ta

(0ti, F) ,.

KAlS i s 0e

Na (Mg,Fe,l'fn,Li,At) 341583 Si6O27 (OH,F),.

(Fe,tfn,llg) 3af 2 [siO,,] 3

Dendritos e ponCos em feldspatos e
quar t.zo

A12Be3 [Si5O,, ]

ASS0CTAçÃO

Feldspato, quartzo, turmalina negra
e autunita

LiAl,, (AISis)0ro (0H) I

Feldspato, q1!?yLzo e outros

a

Feldspato branco, quartzo e môãcõif
ta
Clevelandica, f eldspato branco, quart
zo e turtnalinas
Àlbita, quartzo, turmalina e mosco-
vi ta

Albita e micas

Qr¡artzo, turmalina e micas

Amostra isolada

Corn mica 16sea, albita e quartzo

Cristais isolados

Albit¿ e turmalina

E um pseudomorfo do espodumônio,
ocQrre com turmaline e quartzo

t\)
À
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geneo s .

Se nos deslocarmos através da galeria principal, que

tem orientação SW-NE e pouco mais de 50 m de comprirnento, da en-
trada até I fundo da 1avra, pode-se observar a rocha encaixante,
a zona marginal, a zora mural, a zona j-ntermécl ia, o núc1eo e os

corpos de substituicão. A clisposição clas clif erentes zonas na es-
trutura clo corpo ó altamcnte didática, con todas as unidades aflo
rantcs ncss a galeria.

As caracterírar.u, das zonas, ben observadas
do corj)o pcgmatítico, são relatadas a seguir:

na 1 apa

20
J. L Zona lvlangi.nal - A zola ma j -s cxtcrn¿ì do pcgm¿ìtito ó f or-

m¡rd¿r por qrrartzo incolor a cjnz¿r claro, plagjociásjo só

di:o c moscovit,a. Ocorre sc¡1undo uma f aixa dc 0.30 '¿

4t) m cic cspcssuri-l, (luc nantóm const-¿lnt.c c corn iimitcs
bem delineados. Posiciona-se concorciant.ementc, logo ¿lci

na da rocha encaixante, um biotita xisto.

3.2.1.2. Tona Munal - Locafizada acima da zona marginal, esten-
de-se por uns 40 m, aflorante, com uma cspessura de 2,5
a 3,0 m. ConstituÍda por pcgmat j.to gráf ico con inter-
crescimento dc microclina, às vezes m¿ìcropertitizada, e

quartzo; ocorr,-rndo ainua nroscovita e granada. A propor-
ção dos minera r s no pcgmat i to gráf ico , obt j da por aná1i
se noda1, varia entrc os limites segì.rintes: quartzo 25

a 33T, mjcroclina 55 a ó51, plagjoclásio 10 a 15% e mos

covi ta mcnor que I i.

3.2.1.3. Ttsna 7nf ¿nnteclía - Na zona internédia aparecem como mine
rais essenciais, quartzo e feldspato potássico claro e

intensamente míìcropcrtitjz¿rclo, cllquanto berilo, colum-
bo-tantalita e ¿rinda moscovjta corrcs¡rotrdem ãs fases



)ç

accssórias.

0s feldspatos dessa zona chegam a alcançar 4,0 a

5,0 m de altura por 2,0 ou 3,0 m de largura e, por essa
razão, alguns monocristais gigantes foran destacados no
perfi 1 .

Na zona inter¡nédia, mais que nas zonas marginal e

mura1, foram coletadas sistcmaticamcntc numcrosas amos-
tras para estudos mineral69icos e geoquímicos que serão
referidos em outros capítulos dest.e trabalho.

3.2 1.4 N ucl,¿tt Consistindo essencialmente de quartzo, mostra-
se exposto, como pode ser constatado atr¿rvés cio perf i I .

por uma extensão dc 25,0 m com 2,0 m cle espessura média.

3.2.1.5. Cctnpo¿ de ,sub,sÍ.iÍ.uiçãct - Massas compostas por albjta 1a

lltclar fotLrt¿int tocio o teto c1a galeria, quc alcança por ve-
zes altura super r or a 1 0,0 m. As fácui as de moscovita
com 15,0 a 20,0 cm de comprimento são muito abundantes.
São encontrados ainda berilos, variedade água-marinha
em esp6cimes muito bonitos de coloração intensa; grana-
das que chegan a medir 4,0 a 5,0 cm de diâmetro e tam-
bém berilos para utilização industrial, denominados na
região de "escora" de berilo.

A'l'abc1a 3.3. apresenta a relação dos nrinerais da La-
vra do Ferreirinha com a sua ocorrência nas diferentes unidadcs
e a Fotografia 3.1. mostra aspectos da lavra.

3 .2 .2 . Lavtta do 0.(.lno de Ga.tct

E-ste corpo, com dimensão maior do que os anteriormente
descritos , posst-li mineralogi a rna j-s var j ada, com um núnero m¿ri or
cle espécics n¿rs classes dos fosfatos e silicat.os. ('fabela 3.4.).



CLASSE

Sulfetos

óxi do s

MINERAL

Pir i ta

Õxidos de

Fosfa cos

Silicatos

Colunbo-tantalita

Autunita

¡'fri

Biotitê

FeSz

Moscovita

FÓRMULA cRI STALO QU f }I1c A

Cau l ini ta

(Fe,lfn) (Nb,Îa) 2 05

ca [uo,] [r0,.] rou,o

Berilo

crana¿a

K2 (Mc,Fe+2) 6-q (re+3,¡1,ti) o-¿ [sis-s¡12-¡dzo] (0H,F) q

Â1bitê

KzA1,, [si6A12o20 ] (oH,F) 4

TABEIÁ 3.3. Minerais da Lavra do Eerreirinha e suas zonas de ocorrência,

A1,. [S i,,0 Ì (oH) 8

'licrocli.na

Ar 2Be 3 [si 6o rs ]

Quar Lzo

(Fe,Mg,Ìrn) 3412 [si0,,] 3

NaAlSi¡0s

KAlSi30¡

Corpos de substituíção

sio2

Genei al izad¿

OC ORRÊNC IA

Zora intermédiá

Dispersa priricipalmente sobre os
fe ldsÞâto s

Zona marginal

Corpos de substituição, zonas margi
nal e mural

Zooa marginal

zona inÈe¡mãdia e co¡pos de subsÈi-
tuicão
Coipos de substituição, zoras úural
e ma¡ginal
zonas interhedía, marginál e orural
Corpos de substi tuição

Zonas marginal, mural e intermãdia

Núcleo, zonas interm6diâ! mu!a1 e
marginal . corpos de substituição

NJ
lc



EotografícL 3. 2,

ASPECTOS DA LAVRA DO FERREIRINHA

Aspectos da entrada da Lavra do Ferreirinha, vendo-se na porção inferior ã

esquerda, uma faixa do xisto, encaixant.e seguido das zonas marginal (pouco
visível) e mural , onde o rnaterial se enconErâ bâstânte intemperizado,



cl^ssE MINERAL

Õxidos iixido de ltn
l

Fo s fato s

(lo lurnbo- t an t a I i ta

,\pa t i ta

Silicaros

(Fe,Mn) (Nb,Ta)205

FÕRMULA cRr sTALoQUf tÍr cA

Cas (p0,. ) 3 (0H. F)

l[oscovica

¡ 
ca Iuor] [ro.] rouro

ìloscovita Iiciníf .

CaBe (P0q ) F

[cu {uo, ) z (POq ) 28-12nzo]

12 [uo2] [rou] oH.o

K2Ä1,. [Si6A12O2s ] (OH,F¡.

I

I lficroclina

K2A1,, [si6Alzozo ] (oH,F) q

i,¡uurrro

K2 (Ilg,Fe+2) 6-u (Fe+3

Alq [siqoro ] {oH) a

NaAlSi¡0e
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Entretanto, a galeria representada no Perfil 3.2. estâ localiza-
da essencialmente na zona internédia do corpo pegnatitÍco, nuna

posição que não atinge o núcleo. lsto 6 consequência da lavra pa

ra feldspato, que é retirado essenc j.alrnente a partir dos grandes
crrstais da zona intermédia do corpo pegrnatitico,

A rocha encaixante ! que se acha representada no início
do perfil, é un xisto se¡nelhante àque1e da Lavra do Ferreirinha,
tanbém nuito íntenperizado. Na porção correspondente ao encosto
imedj-ato com a zona marginal há una faixa de 0,5 n de turmatini-
to (Fotografia 3.2.).

Na estrutura do corpo distinguem-se as seguintes unida
des:

3-2.2.1 Zona Ma,¡gínctl- - É caracterizada pela ocorrência de felds
pato potássico, plagioclásio, arnbos pouco caulinizados,
qlrartzo e bastante míca, tanto claras como biotitas, Há

urna regi.ão de transição muíto nÍtida, diferenciada pela
dininuição do aparecirnento das micas. Ainda ocorren crlig
tais de berilo ern prisrnas longos e turmalinas negras.

Zona Muna,L - 0 pegrnatíto gráfico que constitui esta zo-
na apresenta variação na dimensão dos grãos, passando

de granulação fina, na porção nais próxima ã zona rnargi.

nal, a nédia, quando se aproxirna da zona intern6dia.Não
há mudança brusca na textura do pegmatito gráfico de urna

zona para outra, notando-se apenas un aumento do grão
até alcançar as grandes dimensões dos cr.istais que for-
man a zona intern6dia. Observan-se ainda, no neio do peg

matíto gráfico médio, porções de gráfico nuito fíno.

A rníneralog:-a da zona é determlnada principalnen-
te pelo intercrescirnento de microclina pertitizada com

quartzo. Há regiões onde a biotita apal:ece em fáculas



Fotografía 3.2.
LAVRÁ DO OLHO DE GATO

Aspectos do Èurrnalinito, encontr:ado na Lavra Olho de Gato. Na porção infe-
rior vemos a rocha encaixante, e na superior a zona mural , A zona marginal
apresenta-se logo acima do Èurrualinito e é caracterízada por um maior con-
teúdo em micas,
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de 20 a 30 crn de dìmensão; en outras, ocor'Le berifo, tan
bém em prisrnas longos, corno os existentes na zona margi
na1.

A relação feldspato/quartzo cresce com o aumento
da dinensão dos minerais que compõern a rocha. No pegna-
tito gráfico fino, a percentagen de rnicroclina varia de
62 a 70".", a de quartzo de 19 a 25e" e a de plagioclásio
de 10 a I2"". A moscovita ocorre em proporção menor quc
Ieo.

Zona 7nLønm1,dia - O feldspato potássico, quase setnpre
macropertitizado, apresenta brílho perláceo intenso, em

cristais rnuito desenvolvidos, que representan, juntamen
te con o quartzo, a mineralogia principal da zona inter
méd.i a .

Esta zona alcança ató o tetô da lavra, chegando
em âlgumas porções a atingir espessura de 6,0 n.

Próxímo ao teto, nas regiões mais altas, tanto na
zona internédia corno na nural , há ocorrência de grandes
nassas, rnuítas vezes con albita de estrutura lanelar,
de corpos de substituição, que se descrevern a seguir.

Conpot de- Sub¿tiÍ.uíção - Formados principalnente por al
bita lamelar (clevelandita), q\tartzo e rnoscovita. Corno

rnineralogia acessória contén berilo (água-marinha) , tur
rnalinas negras e verdes, colunbo-tantalitas e granadas.

0s berilos acha¡n-se alterados ern rninerais de bai-
xa tenperatura, identificados como bertrandita e baveni

Algurnas nassas são fornadas de albita sacaróide,
encontrando-se nelas apatita, Em outras, o intercresci-
rnento gráfico de quartzo e tuïmalina negra é nuíto ca-
racterístico,
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Ëm um túnel não napeado, a albita la¡nelar estã ín
tercalada com columbo-tantalita de habito idêntico. Nes

te nesno local, a albita sacaróide ocorre na forrna de

"buchos" e em associação com moscovita litinífera em 1a

nelas diminutas ,

Ocasional¡nente, aparecen outros minerais, em cris
tais bern formados, cono por, exenplo, herderita.

A níneralogia da favra do Olho de Gato é sumarizada na

Tabela 3.4., juntament'e con as suas zonas de ocorrência.
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4 . FEL]JSPATO S

4.1. Introdução

0s feldspatos constituen um grupo de rninerailr que per-
tence à sub-classe tectossilicatos, onde ocorre o rnaior grau de
polimerização das unidades Si0,,. Nessa sub-classe todos os qua-
tro oxigênios do tetraedro são conpartilhados pelos tetraedros
vízinhos , apresentando , urna estrutura tridi¡nensional.

A j.nportância desse grupo reside no fato de serem os
feldspatos os mais irnportantes minerais formadores de rochas, sen
do encontrados em una anpla variedade de condições geológicas.De
vido ã ubj.qiìidade apresentada, são etes utilizados nas classifi-
cações petrogrãficas, .levando ern consideração ô tipo e abundân-
cia na rocha (Barth, 1969 e Corre j.a Neves, 1981),

Há três "moIéculas" quínicas de feldspatos formadores de

rochas. A nolécula ortoclásio, KAlSirOu (Or),a albita, NaAlSi3Os(Ab),

e a anortita, CaAl 2Si2Or.

En ternperaturas elevadas há u¡na cornpleta solução só1ida
entre Ab e 0r, o que propícia a produção de cristaís corn conposi
ção quínica internediária entTe os dois extremos, constituindo
desta maneira a s6rie dos feldspatos atcalinos. 0s membros desta
série contêm en geral menos de 5 a 10% da ¡nolécula cálcica en so

1ução só1ida, entretanto, os rne¡nbros ricos ern s6dio podem apre-
sentar um pouco mais.

A nol.écu1a KAlSisOs pode se apresentar em doís arranjos
estruturais diferentes: C2/n esp6cie rnonoclÍnica, o ortoclásio e

a sanidina, e Cf espéci.e tríc1ina, a rnj crocl.ina (nome introduzi-
do na literatura por Breithâupt, l830a,segundo Bar.th, 1969).

0s feldspatos alcalinos de acordo com a composição qui-
rni.ca apresentada e seu estado estrutural, podem ser classifica-
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dos nas quatro seguintes sérr-es (Dcer et a1 19bó):

1. Alra-albita
2. Alta-albita
3. Baixa-albita
4. Ilaixa-albita

A Figr-rra 4.I. il
i somórfica de feldspatos
Ab, e anortíticas, An),e
nos.

-+ a 1ta sanidina
-+ baixa-sanidina
-' orotclás io
* microcl ina

ustra a sórie dos p1 agi oc1ásios (série
consti tuída pelas molécu1as albíti cas,
a prinleira sórj.c dos feldspatos a1ca1i-

Nas serles
c albi ta-microclina,
cimcnto de fases Na

de

d

na

mais baixa tcmperatura, albita-ortoclásio
solução sótida fica restrita a intercres-
fase potássica. Se este intcrcrescimento

AU

I"igura 4.1. Conposição dos feldspatos.

ÂnorT,oclcísio



for visível c:¡n escala macroscopica,
clina pertita e ortoclásio pertita.
microscópio ou aos raios X, recebe
ou criptopcrtita, respcctivamente.
um feldspato alcalino que apresenta
buíclos a intercresc imento micro ou

38.

recebe a designação de micro
Caso seja visível somente ao

a denominação de micro¡rert i ta
O termo "moonstone" é dado a

brilho ou iridescência atri-
criptopertítico.

Esta breve introdução enfocando principalmente daclos dos
feldspatos alcalinos é dcvida ã grande importância dessa sórje
na compreensão clos corpos pegmatíticos da região de Governador
Valadare-s. Entretanto não 6 nossa intenção , nem f inal idade desta
dissertaÇão, claborar una rcvi são bibliográfica c aná1ise da inlen

sa séri e de trabalhos abordando o estado estrutural e o quimi smo

clo.s f cl cìspatos.

Será feita a.scguir uma síntese rlas características gc-
rais, tanto quínicas quanto cstr-utulais, rccorrcndo a nomcnìclatu
rír aclotaci¿l intcrnacionalmcntc.

vem a

restrc
ZAM OS

Barth
(19; s)

A literatura sobre feldspatos é muito numerosa, como con
uma famí1ia de minera j.s que ocupa grande parte da crosta ter
. l;xatamente devido a isto existen várj.as obras que sumari
clados conhecidos até o nomento, como: Deer et a1. (19ó3) ,

(1969), MacKenzie e Zussman (I974), Snith (I974a e b), Ribee

, lr{artin (1982) e outros.

4 .2 . Estrutura cristal i na dos felclspatos

A estrutura cïistal jna de um feldspato é const,ituída
por uma arrnação de aluminossilicato cu-jos interstícjos são ocupa

dos por átomos alcalinos (Na, K. Rb. Cs) ou alcaljno-terrosos
(Ca, Ba, Sr). A rcde de alumino.ssilicato 6 formada por tetr'¿re-
dros ligados pelos vórtices por átomos de oxigênio. Cada um oxi-
gônio ocupa o v6rtice de dois tetraedros adiacentes, enquanto ca

da t.ctraeclro tenr no centro um átono de sil íci o ol¡ de altniínio qu€r

e desjgnado por (T). Cada átomo de si1ício com valência cluatro
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neutraliza, eletrostaticanente, os quatTo neíos (1/2J oxigênios
em seu tetraedro, nas cada átomo de alunínio deixa de balancear
urTìa carga. O equilíbrio de carga na estrutura é rnantido pela en-
trada de um ãtomo grande (M), dentro dos interstícios que exis-
ten entre quatro tetraedros. Assirn, a fó¡nu1a geral dos feldspa
tos pode ser escrita corno MT,,Oe. Para átomos (M) monovalentes um

dos átomos (T) é o a1u¡nínio, enquanto para (lr{) divalentes, dois
deles são alunínio (Srnith, 1.974),

Do ponto de vista da estTutura cristalina, TaOs corres-
ponde a um anel de quatro tetraedros, dos quaís pelo meno-s um é

de 410,, (Fig. 4.2a,), o que dã a esse anel u¡na carga residual ne
gåtiva de pelo nenos una unidade, Esta carga negativa possJbili-
ta a entrada na estrutrira <1os feldspatos dos cátions (M).

As unidades T.qOs se orientan na estrutura de tal forma
que um anel fica na posição horizontal e o seguinte na posíção
vertical , e assim por di.ante. Todo esse con_junto õ paralelo ao
eixo cristalográfico a (Megaw, 1974; Riòbe, I975).

0s átonos de alunÍnio poden ocupar 50% dos tetraedros
da estrutura, e a relação Si:Al é igual a 1. Neste caso a estru-
tura é bastante ordenada. Entretanto, a substituição do alunínio
pelo si1Ício nos feldspatos alcatinos é de 25".", logo a relação
A1 :Si é nenor que un, o qi.te inptica em uma diversidade de locali
zação do átorno Al nas unjdades T4Oa.

Taylor (1933) estabeleceu a estrutura da sanidina,
partir da qual explíca-se a estrutura dos out¡os feldspatos.

0s átornos de A1 poden esta¡ distribuídos ao acaso pelas
quatro posições tetra6dricas Trn, TrO, Tzn e TzO (Fig. 4.2b,) e,
dessa forna, o feldspato terá uma estl:utura desordenada em rela-
çao à razão Si:Al e será monoclínico, corn sinetria CZ/m', como acon

tece com a sanidina de alta tenperatura, A probabilidade do A1

se encontrar en una posição deterrnÍnada T 6 igual a 0,25.

ai
I
I
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EsLrutura dos feldspatos: a) anel da cadeia dos feldspatos segun
do Hatch et â1 ,, 1972; t¿) projeção da esÈrutura sobre (010) (se:
gundo Megaw,-1974, e Ribbe, 1975).
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FIGURA 4.2



Segundo Stewart e Ribbe
do A1 ocupar as posições 'l'r. Isto
to perca sua si.metria C2/n. Esta
ra do ortoclásio, onde a possibil
posição Tr é 0,5.
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(19ó7, 19ó9), há unìa tendência
pode ocorrer scm que o feldspa

probabilidade reflete a estrutu
idade de encontTar o A1 em uma

Com a diminuição da temperatura a posição T r passa a

ser a plcfcrjda c o feldspato tcnì tcnclônci¿r a obt-cl una simctria
baixa, C1 triclínica, porém, a relação Si:Al é orclenada. Esta es

trutura ó própria da microclina.

Há tendôncias cle quc os feldspatos que se arl^efeceram
rapi.danente deveriam ser inicialmente Ìromogêneos, cntretanto, apre
sentam-se pertÍticos pois sofrerani un processo cìc exsolução gl'a-
dual o qual é cfetivo mesmo a temperat-ì.lras tão b¿rixas como 150"C.

(Barth, 1969) . Feldspatos que tenharn se resf ri ado rnui to lentamen
te consistcm dc intcrcrescinlento de fe.ldspato potássico e alblta
quasc puros. Deve-se notar poróm que, enqualtto qì.ìe a fase ric¡r
em Na e altamente clesorclenacìa rìo caso das pertitas de alta tenìp(

ratura e altamente ordenada no caso de pertitas de baixa tempera
tura, o mesmo não acontece com a fase rica em K, onde todas as

variações no grail de ordem são po-ssívei s.

Nos corpos pegnatíticos estudados os feldspatos são so-
nrente de duas espócies: microclina e albita.

4.3. ldentificação dos feldspatos das l-avras da região de Gover-
nador Valadares

A identificação inicial das amostras de feldspato foi
rcalizada utilizando aná1ises por espectrografia de absorção de

inf ravcrmel hos.

Este método apresenta a v¿rntagern c1e consurnir rnuito pou-
ca quantidade de anostra, c-omo também proccssa a iclcntif icação
do tipo de ligação. Sendo sensível ã substituição atômjca em c1e-
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ternrnada posição da estrutura, revela ainda a presença de fases
fluidas características.

Os silicatos em geral começaram a ser alvo de estudo pe

1o método de absorção de infravermelhos, de forma mais sistemáti
câ, í) partir de 193i1 com o trabaliro cle lt{atossi e Brondcr (1938) ,

que scguiu as publicações sobre rcflexão oe infravermelhos de

Sch¿refer et a1. (1934) e li{atossi e Kriiger (1936), cit¿rdos resnec
tivanente, em Launer (1952) e Ii{ilke¡. (19ó0).

A Figura 4.3. apïesenta o deslocamento da banda de absor

ção da ligação Si-0 dcsde a sub-classe mcnos poljmerj zada, oncìc

o intervalo da banda é maior, at6 ao grupo da sílica, onde o 'àr-

r"an-j o tr j.dimensional dos tetr¿redros determina un deslocanento cles

-sa banda para a rcgião de menor conprimento de onda. A crescentc
complexiclade do arranjo dos tetraedïos nos silicatos está direta
mcnt-c rc1¿rcionado ao deslocanento da bancla (Launer " 1952).

Nos feldspatos, a ligação Si-0 ó fortcmente absorvida
na região pr6xima a 10 micra ou 1000 cm-1. A comparação cntïe
dois cristais de formas diferentes de KAISi¡Oa, ortoclásio e mi-

TETRAEDOS ISOLADOS

CADEIA SIMPLES

CADEIA

I

CAMADA
I

I

DUPLA

ARRANJO TRIDIM

l2 13 t4

COMPRIMENTO DE ONDA EM MICRONS

4.3, Deslocamento da banda de absorção Si-O
nas srrb-cl asses dos si I i catos.

þ. I GURA
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croclina, microclina mostra que o espectro de infravermelÌro de
um mineral depende não somente da conìposição química mas também
das diferentes formas nas quais os átomos se acham arranjados na
estrutura cristalina.

Lstas vibrações de cstiramento (stretcirj-ng) que ocorren
entre 950 e 1200 cm-l são as mais nítidas, e caracterizam t,;rnto
as ligações si-0-si cono as si-0-41. são assimétricas, e segundo
lvlilkey (1960), há uma tendência geral do centro de gravidadc da
absorção se desl ocar ,para regiões de mai.s baixa f requência com o

aumcnto do conteúdo cle alumínio. Na Figura 4.4., pode-se obser-
var esse deslocamento se forern comparadas as curvas dc absorção
da amostra C - anortita, que contém uma maior quantidade em alu-
¡nínio, com as das amostras A, B e IJ (rnicroclina. ortoclásio c al
bita, respectivamente), evidência ta:nbém notada por (Correia Neves,1962).

A seguncla região de nais fortcs variaçocs e aqucla com-
prccrtclid¿r cntre 400 e 550 crn-r. Estas vibrações c1e clcfornr¿rÇiro
(bending) das ligações 0-Si-0.

Todos os silicatos com arranjo tridimensional apresen-
tam bandas de intensidade na faixa conrpreendida entre 550 e 850 cm-I,
que são uma consequôncia da sua estrutura polimerizada. A esco-
tha de uma nomenclatura conveniente para descrever esse terceiro
tipo de vibração vem apresentando alguma dificuldade.

Farmer (I974) classifica essas bandas
ras, sendo que a ú1tima apresenta maior número

de

de

quatro manei -
vantagens :

a.) .

4.

ativação do estirarnento simétrico do componente te-
traódri co .

estiramento Si-Si (Lippincott et â1. , 1958).

--:L-^--:^^ 
^1 ^ 

ô: t\t^1 ^ i^-^\Vll,l.llt,('5 ./\.1 -\,-ùl INUtC5UV¿1 ) IJJJ).

estir"anrento sim6trico T-O-T, onde T representa um

íon em coordenação tetraódrica, geralmente Si ou A1

(Lazarev, 1968; Flanigen et al., 1971).
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Na F-igura 4.5. observan-se espectros de absorção de in_
fraverrnelhos de anostras de albita, enquanto na Figura 4.b. os
espectTos de nicroclinas da Lavra do Ferreirinha exibern variação
na transnitância dos picos 770 e 725 cm-r. A transrnitância des-
sas duas bandas de absorção parece estar relacionada co¡n o grau
de ordenamento da estrutura desses ¡ninerais.

A análise macroscópi-ca das amostras cle feldspato reve-
Iou as seguintes características: a cor varia do branco ao cfaro
nas microclinas, enquanto as albitas são brancas e às vezes qua-
se transparentes; as anostras ò,a zona rnarginal das Lavras do Fer
reirinha e Olho de Gato encontTan-se pouco alteradas, já as de-
mais, totalrnente desprovidas de alteração. possuen brilho nacaïa
do, clivagen nítida segundo (001) e menos caïacterÍstica segundo
(010) , sendo raros os cristais idiomórficos cono o da Fotografia
4,1.; pertitas bastante nítidas podem ser observadas: quando sub
metidas ã luz ultravioleta, algumas anostras de albita das Lavras
do Ferreirinha e 01ho de Gato exibem fluo¡escência laran,i a como
tanbén de cor verde, esta últina devido à presença de autunita,

A análise rnìcroscópica das microclinas evidenciou o sis
tema de dupla macla (albita-perictina), produzida pela mudança
da sirnetria ¡nonoclínica para triclÍnica (Sníth 1974b), e tarnbérn a

presença de lamelas pertíticas que, segundo a classificação tex-
tural devida a 01af Ande¡sen (Barth, 1969), são do tipo "vein,',
perpendiculares ao eixo cristalográfico ao.

Para possibilitar uma melhor interpretação, tanto do
ponto de vista da evolução dos corpos pegmatíticos, cono tarnbém

a respeito da sua possÍve1 gênese, foram executadas análises quí
nicas quantitativas pel.a Geosol em S7 amostras de feldspatos,
através de várias técnicas descritas no apêndice, assim distri-
bui das .
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FiGURA 4.5. Espectros de absorção de infravermelhos de Albita.
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FOTOGRAFIA 4.1. Cristal de feldspato K da Lavra do
Ferreirinha.
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LAVRA MICROCLINA ALBITA TOTAL

01ho de Gato 22 I1 33

Ferreirínha T6 3 r-9

Faria 2 1 3

Boi 2 2

TABBLA 4.2. Número de anìostras de feldspalo analisadas.

Da análise dos maiores constituintes pode-se constatar
que esses feldspatos apresentam teor muito baixo ern ferro, rnagné

sío, titânio, fósforo e manganês. As posições T são so-
mente ocupadas por silícío e alumÍnio, enquanto nas posições M

localizam-se Õ potássio, o sódio e nuito pouco cálcio, que varia
de < 0,01 a 0.21 nos feldspatos potássicos e de < 0,05 a 1,4 nas

albitas.

A cornposição dos fetdspatos, expressa ern função dos corn

ponentes 0r, An e Ab, acha-se relacionada nas Tabelas 4.3.,4.4.,
4.5.,4.6.,4.7. e 4.8., e projetada na Figura 4.7., representa-
ção do s j-stema quaternário Or-Ab-An-H O a 5.000 bárias de pres-
são hidrostática de Yoder et al. (I957). Nessa figura reunindo
apenas os clados das Lavras do Ferreirinha e Olho de Gato, os feldE
patos potássicos agrupan-se entre os valores 7 5e" e 90e" en Or,
ocorrendo ainda algumas amostras que apresentam valores entre 60

e 70eo em Or. Os feldspatos ricos e¡n sódio ocupan o intervalo en-
tre 85 e 100% em Ab.

Os elementos alcalinos Rb e Cs foram dosados, porém, os

resultados ¡nédios, quando confrontadàs con os de outros corpos )

evidenciam o seu pequenÕ grau de diferenciação. 0 Li por ter uÍì

raio iônico nuito pequeno prefere as posições M ao invés das T

ocupadas pelos outros metais alcalinos. Não foi dosado por ser
nuito raro em feldspatos, aparecendo em naior concentração nos
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TABELA 4.3. Cornposição química dos feldspatos - Lavra do Ferreirinha

227 0A 2268 ¿¿/Í) 2277A 2287 2289 2292 1to1 2294A 2301

Si0z 65 ,7 65,7 65,5 66,3 64,8 65,8 66,5 66,2 65,6 65,8
A12O3 ìo .)

18 ,9 r8,4 18,9 18,5 r8 ,9 19,5 18,6 18,6 18,8
Fezo: < 0.10 0,10 0,1 < 0,10 < 0- 10 < 0,10 < 0, 10 < 0,I0 < 0,10 0,10
Fe0 < 0,07 0,07 < 0,0 < 0,07 0,07 < 0,07 < 0,07 0,07 < 0,07 < 0,07
Lig0 0,07 0,01 < 0,0 0,01 < 0,01 < 0 ,01 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
CaO 0,11 o,02 0,0: 0, 05 0,02 0 ,02 0, 02 0,04 0.04 0,01
Na20 2,7 3,1 rb 3,0 3,0 to 2,8 3,1 2,5
Kzo tt,7 L2,0 r3,1 t7 -7 13. r r1,8 10.6 I0, 8 1t o 11 )
TiOz 0,01 0.01 0,0 < 0,01 < 0,0I 0,01 0,01 < 0,01 0,01 0,01
Pzos 0, r0 0,14 0,1 o,12 0,L2 0,r1 0,10 0,08 0,07 0.11
Mn0 0,01 0,01 0,0 0,01 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 Ì

PF 0,2r 0,00 0,02 0 ,00 0,27 o -11 0.21 0.34 o.24 0.28
TOTAL 99,80 99 ,87 100,08 i00,08 99,82 99,7L 99,74 99 ,71 99,76 99,73

Fórrnula estrutural ()\9 de íons na base de 32 O)

si 12 ,08 t2,07 L2,0 12 ,t6 11,9 12,II L2,23 t2, r8 LZ,O7 | 12,Lr
A1 4,16 4, 10 3,98 4 ,08 4,0 4,10 4,22 4 ,O3 4,03 4,08
Fe-

Fe2

Mg

Ca 0,02 0,01 : *

Na 0,96 1.L0 1 ,03 1,07 r,07 1,03 1 ,00 I ,32 0,82 0 ,89
2,7 4 | 2,82 |

o, oz I o,oz j

3,06i 2,74 3,07 | z,7t

9{?l oror i o:9?19lojP

2,49

0,02

2 ,53

0,02

3,03

0 .02

2,86

0,02
* Valor da ordem de 10-3

Composição em relação às ¡no1écu1as: Ortoclásio bítica e AnortÍtica

0r 82,4 8t ,2 83,4 81,1 82 ,9 81,9 80,8 76,1r 86,0 84. s
Ab 17,0 L8,7 16,5 18,6 1.7,0 18,0 19,1 13,7 15 ,5
An 0,6 0. r. 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 ã) 0,3 0.0
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23r1A1 23r0 | 23r2A

MsO i. o,otl . o,or

NarO i 2,7

K,o r r_2j:_]_13 ,0

TiOz i . O,Ot

t - --------_I I -BELA 4.4. Composição química dos feldspâÊos - Lavra do l¡erreirinha

25r3 2664A1 2265A

65,1

18,6

0, 0,10

r,3
7 ,7

7,1

<0 < 0,01

-l
0,0si<c)

< 0,01 .,orl- rpti
_-L_
4 lsl o ,411

99, nr,*L 
-n.,,u:i

0,

100, 100, 99,81 99 ,67 | LO) ,L9

Fórmul a cslrutural (N9 dc íons na base de 32 O)

si L2 ,0 12,07 | L2,26 rI,9 12,09 L2 ,O

A1 4,00 4 ,09 4 ,LO 4 ,06 4,08 4

Fe"

Fe 
2

Mg

lc" i *
r'--'--ì'-- -----'
l Nu I 0,e6

[* 
'' 

t,o;
f-
|P ! o:01

_j'?5
l9-a_
0,01

*
----_]

0,68

2-ta4 I

'------- i
9:??l

0,01

_i41
:t?,

_9'_91
? qa

;-

0, 5;

0 
"01

* Valor dâ ordem de 10-3

Composição em relação às rnol6culas: Or:toc1ási.o, Alhítica

86,0 | 90,5

Ab 1 15,7 I 12,6

87 ,6 1 8s,6

L2 ,24 1r, 12 ,O4

4 ,34 4,49

0 ,01 0 ,04

0,01 0,19 o,2:

3,U r ,47 2 ,6¿

0,10 6 ,16 0 ,1(

e AnortÍtica

13,6 8,3

93,8 70,9 78,9

t,0 15,5An I o,ri 0,1 0,2

9,4
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TABELA 4,5. Cornposição quírnica dos feldspatos - Lavra Olho de cato

23r5 2336 23 38A 2344 2346A 2348A 236IA 2530 2538 2539

si.o2 66,9 66,8 66 ,5 66 ,7 66,6 66,8 66,9 66,9 66,7 64 ,7

412O3 L8,2 r8,4 18,4 18,3 18,1 r8,2 18,1 18,2 L8,2 L8 ,1
Fezo: < 0,10 < 0,10 0, 10 0,r0 0,r0 < 0,1( < 0, 10 < 0,10 < 0, r0 < 0,10

Fe0 < 0,05 0 ,05 0 ,05 0, 05 0,05 < 0'0: < 0, 05 < 0,05 0,05 < 0,05

Mgo < 0,01 0,01 0,0r 0,ol 0,01 0,0 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01

Ca0 0, 03 0 ,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 < 0,01 0,03 1,1

Nâ20 I,9 2,6 3.2 3.1 2,3 2.3 2,7 3,4 3,9

Kzo 1r,8 r0,5 tL,2 r0 ,6 r0 ,9 11.4 11,6 10,9 r0,5 11,0

I'fn0

lOTAI, 98,99 99 .19 98,89 98,98 98 ,89 98,8t 97,07 98,87 98 ,99 99 ,s6

orûÌu I a estrutura e ions na base de 32 0

Si L2 ,40 t2 ,36 L2,34 L2 37 t2,36 12,4Q L2,39 12,42 12,36 r1,93
AI 3 ,98 4,01 4 ,02 4 ,00 3,96 3,98 3,95 3,98 3,98 4,06

fe

-2¡e

Mg

Ca o ,22
Na 0,68 r.18 0,94 i.15 t,t2 0,83 0,83 0,97 I.39

K ) 'to 2 ,48 2,65 2,5r 2 ,58 2,70 2.74 2 ,58 2 ,48 2 ,59

Mn

,, Valor da ordem de 10-3 *r Valor da ordem de 10-

Cornposição em relação as mo1ãcu1as: Ortoclãsio, AlbÍtica e Anortítica

Or 87 ,3 78.0 78,9 78-7 19 _60 84 -6 85 ,0 8r,9 77 -3 7r,2
Ab t2 ,5 27 ,9 ,n o zl 2 20,2 15,3 15,0 18,1 )) 7

An 0,2 o,2 0,2 o,2 o.2 0.1 0.1 0,0 0,2 6,7



254tA 2545A | 2327

AlzO¡

Mgo l< 0,01

ee,78 | 98,77 99,991 99,08

12,4O I 12,38

2,5r | 2,48

78,7 | 7e,2 178,L f84,0

TABELA 4,6. Composição química dos feldspaÈos - Lavra OIho de Garo

Fórmula estrutural (Ng de íons na base de 32 O)

rI,73

99,09

3 ,43

* Valor da orde¡r de IO-s

Composição em relação às nrolãculas:

L2,70 1r,85

2,30

"-.-¡r^^ varor da ordem dê t(J

Ortoc1ási.o, AlbÍ t i ca e Anortíticã

99,47

4,04

0,82

3,31

81 ,4

12,6

6t ,0 63 ,4 84, r 1 88,8

0,0



TABELA 4.7, Composição quírnica dos feldspatos - Lavra Olho de Garo

2319A 23LgD 2339A 2347 A 2349A 2360A 2362A 2329A 2330A 2331A

SiOz 68.2 66,6 66,1 61 .7 67,3 66,7 70,3 66,8 66,3 65,9
Alz0¡ 18,3 18, 4 r9,5 r9,0 18,9 19,7 17,3 19-5 L9 ,6 19 ')

Fe203 0,10 < 0, 10 < 0,10 0,10 0,10 0, 10 < 0,10 < 0,t0 < 0,10 < 0, 10

FeO < 0,05 0,05 0 .05 0,05 0 ,05 0 ,05 < 0,05 < 0 ,05 < 0,05 < 0,05
Mgo 0,0i 0.01 c,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,0r < 0.01 <0,001
CaO 0,03 1,4 1.3 o,22 0, 65 0, 89 0, 16 0,31 0. 96 0 ,57
Na2 0 r1,8 10, 9 I1.0 18,8 1r,8 I1,8 r1,0 11.9 12 ,0 13,0
Kz0 0 ,23 0,16 0 ,40 ñ t) n ,q 0,41 0,L7 0,38 0,53 0 ,2r
MnO 0,04

TOTAL 98,99 97,66 99,06 oo 1,) 99,06 99,06 99 ,L0 99 ,05 99,55 99,O4

54.

I Fórrnula estrur:ural (Ng de íons na base de 32 O)

si t2,16 t2,03 11,88 r2, 05 L2 ,16 11-88 11.90 11,75 I1,74
A] 3,84 4 ,09 3,99 L t) 4 ,01 3 ,63 4 ,O9 4 ,09 4,O3
Fe

Fe

Mg

Ca o,27 o,25 0,04 o ,r2 o,77 0,03 0,06 0,18 0,11
Nâ 4,08 3 ,82 3,80 4 ,07 4,08 4,08 3,80 4 -11, 4,L2 4 ,49
K 0, 03 0,04 0 ,09 0,0s 0,06 0,09 0, 04 0,09 0,L2 0,05
luln

* Valor da ordeür de 10-3 ** Valo¡ da ordem de 1O-a

Cornposição em re1.ação às mo1éculas: Ortoclãsio, Albítica e AnortÍtica

Ab 97,7 87,7 86 ,7 96,3 o, o 90,0 97,0 oL ) 88,8 94,4
Or Z,L r,4 3,5 2,0 2-2 3,s t,7 3,4 4,3 L,7
An 0,2 10,9 9,8 L.7 Lq 6,5 1,3 2,4 6,8 4,0



25298

64,8

L8,2

. OJO

< 0,05

Fe2o3 l < o,10 l< o, ro < 0,10 ¡ 0,1
< 0,05 < 0,05

[; ABELA 4.8. Composição guímica dos feldspatos

Lavra Olho de Gato

2535

Si0z 64,6

'L

Lavra do Faria Lavra do Boi.

ì

2017A l

64,8 i

< 0,01

64,9

1r0

iït

18,3 I

< 0, r0 i

13,9

99,27

0,03

Fórmul¡ cstrutural (NP oe Íons na base de 32 O)

2,3

13,9

fers | ??'i3 99,27 oo ,l0

Si 11,41 tt,94 11,96

A1 3,90 3,94 3,96

^ 2+te

Mg

Ca 0 ,02

Nâ 3,73 0,86 o,82

K 0,r2 3 ,30

Mn

* Valor da ordem de l0-3

Composição ern relação às rnol

2:!:4-):!,"i, gs,tt

** Valor da ordem de 10-"

0rroc1ãsio, Albítica e Anor

2,2

6cul as:

r,2 87 ,6 89,s
98,4 'tJ L LO ,4

0,4 0,0 0, r

1I 74 1l,98

3,94 ? oo

[-1t 0,75

3,40 3 ,27

i:l -

ítica

83,8 I 88,0
16,1 I 11.9



FIGURA 4.7. Composição dos feldspatos das Lavras do Olho de GaËo e
FerreirinLia reprebcnLada na projeção do sistema Ab-Or-
An-H2O a 5000 bars de pressão hidrostãtica de Yoder et
aI. (r957).
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I'ri rirocarbclneto saturado, gás carbônico, oxidrrLa c água, são rnui

tc elucidativas e respc.ito do conteúdo das inclusões fluicias dos
fetdspatos que ocorren nos quatro corpos pegmatÍticos (Ca1as et
a1. , 1976) .

As amostras das Lavras do lrerrcirinha c Boi apresentam
bancta de absorção na região de 1395 cfi r, com transrnitância bas-
talrte -significativa de 30e¡,. Essrr pico é caract.erístico clo boro
em ligação tetraédric.a,.substitujndo o -sitícjo n¿ìs 1>osìçõcs tc-
traét ri ca s .

Segrrndo Smith (1 97 4 a), o boro c o único el emento, em ad i
ção a Si e A1 , que pode ocupar as posições tetraótricas. E entre
tant.o lt'l¡lrtin (1982) af i rma que os clois principai s elementos pa-s-

síveis da concentração nas posições T clos feldspato-s pegmatíti-
cos. alóm de Si c Al , são o B c o Ire3+. Rankama e Sahama (1950)
¿rclnritern ¿r llossjbj l idade de qLre, c¡uando a qLianticlacie cle bo:'o du-
r^¿ìnte a cristalrzaq:âo magmática for mriìto pequen¿r. insuficiente'
mcsmo para a formação dc mincrajs de boro, principalmente turma-
1inas, esse elemento poderá entrar na malha de outros minerais,
cono feldspatos e micas, substituindo o Si nas posições tctraédri-
cas. Nas anostras de feldspato dos pegmatitos de Moçambique, Lo-
pes Nunes (1973) detetou a presença de boro como clemento traço.

Todas as anostras de feldspato provenjentes da Lavra do

Boi apresentam pico característic<-, para o boro, enquanto na La-
vra do Ferreirinha as amostras coletadas na parede oeste prova-
velmente são dcsprovidas de boro, pois não possuem essa banda de

absorção, poróm todos os feldspatos da parede leste mostram o pi-

co a 1395 cnl-l com a1t¿l tran-smitÎncia.

Fato ctrrioso ó a associação da banda de absorção carac-
tcrística da substì tuição boro-si 1ício (S6crates, 1980) a 1380

cm- I com unìa outl-a banda nlui to ampla a 3135 cil I , que ó cxplica-
da por \:an dcr^ ltlarcÌ c Beutclsirachcr" (197ir) como scndo re lat iva a uma mo

nocamada <le no1écu1as de água, fortenente unidas ã superfície do

mineral.
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As vibrações de.se últj.no tipo são as que possibititan
uma identificação visual mais rápida, pela variação do núrnero e

forrna, da espécie de feldspato, quando esta não for anônala. A Ta

bela 4.1. relaciona as várias r¡ibrações que ocorrem nos diferen-
tes fetdspatos nessa região do espectro, enquanto a FiguTa 4.4,
apresenta a forma, intensidade e núrnero das bandas ern cada felds
pato, o que é bastante para se conseguir identificá-lo.

Lazarev (f972) questíonou que nos feldspatos aÌcalinos,
contendo quanto rnuito,16 oxigênios na ntalha prinitiva, devería-
nos esperar tamb6m quanto nuito 16 vibrações (T-0-T); ou, ainda,
quanto muito 8 clessas vibrações deveria¡n ser ativas quanto à ab-

sorção de infravernel.hos devido ã presença do centro de sirnetria
na estrutura. De fato, há oito bandas dessas vibrações, entre 500

e 800 cm-1, na albita de baixa temperatura e sete na rnicroclina.

Os cátions alcalinos ou alcal inos-terrosos tôm as vibra
ções de suas ligações registradas entre 100 e 250 cm-r (Iiishi et
aI ., I97I; citação en Farmer, I97 4) ' Estes mestnos autores chega-

ram ã conclusão que a. substituição do alu¡nínio por ferro (F"t*)
e gátio (Gat*) promove o deslocanento das bandas que envolven o

alrrmínío ðe 20 a 70 crn-1.

O estudo da regíão entre 2800 e 3900 cm-r de vários feldr
patos possibilitou a descoberta de trôs picos entre 3400 e

3600 cn-t, qr" foram identificados pelo processo de deuteração

corno sendo bandas de absorção de 0ll (Wilkins e Sabine' I973, des

crito por Snith, 197 4a) .

As amostras analisa<la-s apresentan via de regra bandas

de absorção nas regiões de 2880 cn-l e 2940 cm-t, que são carac-
terísticas de hidrocarboneto não saturado, nuito possivelrnentc
netano. Na região próxima a 2340 cn-I, en todas as aná1i.ses exe-

cutadas, há o aparecinento de uma banda que caraci.eriza di.óxido
de carbono,

Essas ban<1as de ab-sorçã.o, que são características para
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feldspatos de pegnatitos mineralizados com netais raros, (Gordienko
e Kanentsev, 1969, em Smith, 1974b.).0 conteúdo em potássio clas

anostras foi bastante variáve1 se cornparado con os dados obtidos
por Correia Neves (1962) e Lopes Nunes (1973). Na Lavra do Fer-
reirinha os valores obtidos para os teores de K se situara¡n no

intervalo 8,80 e I1,45%, enquanto os da Lavra do Olho de Gato en

tre os teores de 7 ,39 e 12,45",". As arnostras das Lavras do Faria
e Boi não apresentam essa variação, porén, o núrne¡o de amostras
analisado é muito pequeno. O conteúdo en sódio tanbén apïesentou
variação, havendo concordância dos dados obtidos con os forncci-
dos por IJeier e Taylor (1959a) para pegnatitos. O teor em s6dio
das anostras de feldspato está ligado ao conteúdo normal dessc
rlernento presente nos feldspatos potássicos, acrescido do encon-
trado nas lamelas de pertitização, produto de exsolução, que ain
da pode sofrer um aunento caso haja una contaminação por albíta,
das últinas fases da formação pegnatÍtica.

A rel aç-ã.o K/Rb ('l'abelas 4.9. a 4.13.) projetada no grá-
fico de Ahrens et al. (1952) (Fig. 4.8.) denonstra una diferen-
ciação pouco acentuada, Nessa figura a linha contínua indica o

valor nódìo que a relação K/Rb toma para as diversas formações
geológicas e meteoritos, e as linhas interrornpidas os lirnites de

vari.ação dessa relação nédia nornal (cerca de 220-230).

Os valores co$lgidos para as amostras das Lavras do Boi
e Ferrelrinha situam-se rnais próxinos ãs linhas da dispersão nor
rnal que os do Faria, que se encontran rnais afastados. Esse posi-
cionamento Ieva ã conclusão que os corpos pegnatÍti-cos do Faria
e 01ho de Gato, pela orden, são rnais diferenciados que os do Fer
reirinha e Boi ('l'abel.as de 4.9 - a 4.13. ) .

A faci lidade con que o Rb+ (raio iôni.co 1,47 .Å) substi -
tui o K* (raío iônico 1.33 Å), "rtá ligada ã grande semelhança nas

seguiÌltes propriedades c r- i s t a I o q u Ími c a s : eletronegatividade e va

1ência, respectivâmente 0,8 e 1+; potenciaL 0,68 e 0,75; potencj.
al de ioni zação 4, 18 e 4,33. Apesar de o ¡aio iônico do Rb+ ,".
1.0% maior que o do K*, aquele elemento pode facilmente estar co-
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TABELA 4.9. Composição química - Elementos traços - Lavra Ferreirinha

CalSr

2268

227 6

0, ó0

2,0

i,r,,: lr,nlo,o4 lroso L4 i ro )z+z,a i sz,+a

i27 1.zo is+:,s 7r,o

l. to '< 20 14s9,5 | 6e, e3 
i 70,0 20,0

l0 ,. 20 1440,0 64,23 68,5 20,0

r0,0 2,0

I

0,74 ,

3,857

2,0

2,0

0,03

0,01 lrroo

2299 0.0r 11010

2309 ro,?rl;j;-J1160

23i2A i,ro,i,i', o,a2 
'li27o 

I ,o ' 44
--- _ ¡ __-. _

2513 lll,45 i 0,01 rl33O i. ro i. 2o
l__11_,-,__lit¡

2z7oA 1e,71 io,o8 lro:o I ,, I soo

r,05

0,19

sr l¡apPm pPm

3e I o,a56

38
244 ,7 4

48,3e I 7,92

( 20 1543,5

j a,rolo,o: I nto

40 | 270 l:r,,o

I

l20 l< 20

ls )< 20 lrozs,o

tz2B7 
| ro,az j o,oz I t42o

,*^;--r--:--I

12289 ) S,tOto,oz ;1400
.--. i
)2292 ì8,80 10,02 ) t37o

20 ,6 22,86



TABIìLA 4.10.

2315

Composíção química - Elementos traços - Lavra Olho de Gato

<5l+ot,tiso,tr

8, 80 5 628,6: 7s,86 i co,ol. ztz I -
:l

10 < 5 431,0' 51,13 30,0 | 234 | 0.5
!ts 7 675,7 . 16,2s I 22,22. L77 i o,ra ,

: ¡ r_-i ztote ] r,oo l0,007i 1660i<s, s 1380 sB,re i zo,o 20s ll,6
I

lllll t-1t'1i o'02

i zs3s j s,o, ] o,rt

900 <5 <5 413,3 96,44 60,0
t-

1800r<5 i<5 '11,6 1SO,SO ZZOO,O 
i

180

360

1,0

1,0

254rA ) 8,60 I 0,02
ìi

Iogol<5 <5 ,ros,s I ts,øs 60,0 : 2t6 r,0

2543A | 8,82 0,02I 1580 5 <5 420,0 I 55 ,82 60,0 316 1,0

2545A 8,80 0,021 I17 0 <5 <5 419,0 i 75,27 60,0 234 1,0

2319A I 0, r9 0 o2 42 <5 5 r 9,0 45,24 60 ,0 8
l1,0 
l

23reD ] 0, 13 1.0 45 8 <5 ; 0,1 128,89 17 5 8,0 9 0, 63

i

2339A I
I-i

2347 A )

I

'_,]:
0,18

:i:i
0,16

27 20 < 5 , 0,4 '122,22 650. 0 5 0,25

31 <5 < 5 1,1 r58,06 440,O 6 1,0
I

2349^ ) 0,2r
i

-- j^-
z¡ooe 1 o.:¿t'
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TABELA 4.11. Composição química - Elemenros traços - Lavra OLho de cato
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nuflado na estrutura dos feldspatos potássicos, sendo assinr que,
em condições extrenas de fracionamento magrnático, a relação K/Rb
deve decrescer (Heier, 1962). Co¡no o potencial de ionização do
Rb+ ó tigeiramente nenor que o do K*, há una maior tendência pa-
ra a entrad.a do Rb*, em substÍtuíção a esse último elemento, na

fase fínal de diferenciação rnagrnática (Goldschnidt, 1958).

Se associarmos essa última tendência corn o modelo de

cristalização proposto inicial¡nente por Caneron et a1. (19a9) e,
no momento, defendido,por vários outros pesquisadores, devería-
nos encontrar valores para a razão K/Rb que decrescessen nos cor
pos pegrnatíticos, de uma forma centrÍpeta. Os valores para essa
relação, bem como os teores e¡n bário e césio em pprn, e aqueles
listados para a percentagen da no16cu1a anortítica nos feldspa-
tos (Tabelas 4.3. a 4.7.), forarn colocados nos perfls 4.L e 4.2.,
conseguindo-se, assim, u¡na rnelhor visuali.zação em ternos quanti-
tativos.

Cornparados os valores de anostras da zona marginal con
os obtidos para as situadas próxinas ao núcleo, verifì.ca-se que
há um aurnento do conteúdo e¡n Rb. Entretanto, se forem correlacio
nados os teores ern Rb da zona muraL con os da zona gráfica, idên
tico raciocínio só é vátido para a Lavra do Ferreirinha, pois do

Olho de Gato ocorrem valores mais baixos para a zona ínterrnédia.

Com base nesses elementos, é plausível aceitar-se o mo-

delo de cristalização simultânea de constituintes da zona nural
con os da zona intermédia, defendido por Uebel (1978), e dernons-
trado experinentalnente por Jahns e Burnham (1969) e Jahns (1982) .

0 teor em rubídio nas amostras de plagioclásio da zona
rnarginal e corpos de substituição é consideravelnente menor que

o das amostras de feldspatos potássico, en concordância assím co¡n

lleier e Taylor (1959a),Lopes Nunes (I973), Correia Neves (1981).

Nos corpos pegmatíticos, os elementos alcalinos terro-
sos Ba e Ca devern, segundo Heier e Taylor (1959b), dírninuir da
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parede para o núcleo.As escassas informações disponiveis para o

bãrio e o baixo teor de cálcio apresentado peJ.o feldspato inpede
a conprovação dessa distribuição, una vez que as anostras forarn
em pequeno nú¡ne¡o, analisadas, con a maior parte dos dados sítua
dos no Iimite de detecção dos nétodos analíticos ernpregados.

Os elernentos traços não dosados, indicados por aná1ises
de fluo¡escência de raios X, são os seguintes: cìrumbo e titânio
na maioria das amostras, nióbio e flúor en algunas e, rnais rar:a-
nrente, urânio, zinco e, zi¡cônío.

Os feldspatos potássicos coletados nas quatro Lavras fo
ram investigados através de aná1ises por difração de raios X. Da

interpretação dos diagrarnas é possÍve1 ca¡acterizar-se sonente
estruturas de microclina, não ocorrendo aquelas típicas de orto-
cl.ásio, conquanto existan ternos internediários entre as duas fa
ses.

As variações estruturais entre os f el.dspatos potáss-icos
podem ser apreciados pelo grau de triclinicidade (Goldsnith e La

ves, 1954a) , definida por eles como a diferença entre as distân-
cias inter-retículares dos pJ-anos (13I) e (131), 

"*p."rsu, "t Å,

multiplicada por I2,5, segundo a expressão:

L2,s ld (131) - d (13r1 
|

O valor da triclinici.dade (À) acha-se indicado nos per-
fis 4.1. e 4.2., e expressa o grau de desorde¡n existente entre
os átomos de AI e Sí na estrutura.

Mackenzie (1952, 1954) utilizou o par de picos (130)

(I30) para assinalar o gråu de tricli.nicidade.

outros métodos tên sido referidos pata a análise do es-

tado estrutural dos feldspåtos (Wright, 1968; Wri.ght e Steldard,

1968), entr.etanto, não forarn ut j.1izados no presente trabalho.
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Peto exposto no início deste capítulo, o grau de desor-
dem entre os átomos de A1 e Si na estrutura dos feldspatos estã
intimarnente associado ãs condições físico-quÍnicas da sua crista
Tização, Adotado o rnodelo de cristalização proposto por Carneron

et al. (f949), os valores obtidos para a tricllnicidade deveriam
se dÍstribuir de ta1 forma que feldspatos com ¡naior grau de de-
sordern estariam posicionados nas zonas nais externas do corpo peg
natítico, enquanto as microclinas rnáxirnas deveriam se localizar
rnais no seu centro, pois são as de rnaior grau de or.denamento. Contu
do, esse comportanento,não foi verificado, o que pernite adniti¡
duas possíveis interpretações: 1) o rnodelo seguido não foÍ aque-
1e simplista, de cristalização das bordas para o centro do pegma

tito, atiás, o que coincide con o raciocínio desenvolvido duran-
te a aná1ise dos dados quírnicos e 2) houve v:rriações físico-quí-
micas apreciáveis que ocasionaran essas rnudanças na distribui-
ção'

Do estìido dos feldspatos pode-se sumarlzar os

pais dados conclusivos da seguinte for¡na:
pIlncl

I]

Nas lavras estudadas o úníco feldspato potássico
identificado 6 a microcl ina.

Na maioria das arnostras, os plagioclásios acharn-se

representados pela albita, existindo apenas una úni
ca exceção junto à Lavra do Ferreirinha.

Ocupando a posíção tetraédri.ca, boro foí identifica
do pelas aná1j.ses de espectrografia de absorção de
infravermelhos nas Lavras do Ierreirinha e Boi, on-
de não há turmalinas (Ferr:eirinha) ou só turrnalinas
negras eln pequeno número (Boi,)

0 enriquecìÌnento em elenentos traços alcalinos não

obedece ao rnodelo c1ássico de !ersrnan (1930) e Carne

ron (1949), aproxirnando-se mais do proposto por Uebel
(1978) e Jahns e Burnharn (1.9ó9).

IIJ

IV
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bt.

A drnrinuição em eLenentos al-calinos terrosos, corrro

relatada por Hcier e Taylor (1959b), não foi const¿ì
tada face à insuficiência de dados analíticos crite
ri osos.

0s valores obtidos para a relação K/Rb levarn a esta
belecer a seguinte ordem para o grau de diferencia-
ção cias lavras estudadas: menos dif crenc j ¿ld.a, a l,a-
vra do Boi , segui cla d¿r do Ferrei rinha , Olho de G¿rto

e Faria, esta última a que reúne dados de maior di-
ferenci ação .

Por úl timo, os valores obtidos para a tricl inicicta-
c1c t¿rnbém não seguem o rnodelo c1ássico dc cristal i -
zaçào; aparentemente " sugerem um raciocínlo segunclo
LJebel (1977).

\/I I
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5. MI CAS

5. L. I nt rodução

Um dos grupos minerais silicatados de maior importân-
cj-a nos pegrnatitos é o das rnicas. que nos corpos estudados ocu-
pa o terceíro lugar en abundância.

0 significado da ocorrência de nicas em pegnatitos e

nú1tip1o. Tipos individuais de mica são caracterÍsticos de <Iife
rentes estágios da evolução dessas rochas: a sua geração, o equ!
1íbrio e/ou relação de reações com Õutras fases auxiliam na de-
lineação do cu¡so da cristalização pegnatítica. As micas serveÍì
corno indicado¡as do potencial econônico do pegnatito parental,
ou das unidades pegmatíticas internas. Esse grupo rni.neraÌógico
encontra una ampl a varjedade de empregos índustriajs: na óptÍca,
na eletrôni.ca, na extração dos elementos Li , Rb, Cs e Ga (l-iau-

thorne e Cernf, 1982).

Segundo Pecora et al. (1949) , das 725 concessões de pes

quisas para rnicas pelo Departamento Nacional da Produção Mine-
ra1 (D.N.P.M. ) até 1944,90e" localizavam-se na porção oriental
de Minas Gerais ern um cinturão de 200 km de largura por rnais de

600 kn de conprimento (Fig. I.1.). Hoje, 57,76e" ð.as reservas rne

didas e 46,93e" das reservas indicadas para o Brasil situan-se
nessa região (A1ecrin, 1982).

5. 2, Estrutura

0s prineiros estudos estruturais por ra j.os X ern nicas
forarn realizados por ltlauguin (I921 , 1928), Paulíng (1930) e

Jackson e West (1930, 1933) (citação em Deer et a1., 1966). As

estruturas dos diferentes polinorfos fo¡arn inicial¡nente pesqui-
sadas por Hendricks e Jefferson (1939) e ¡nais recentenente, por
Heinrich et a1. (1953) (citação em Deer et al. , 196ó) e Snith
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e Yoder (1956j.

As nícas são filossilicatos e apresentam-se constituí
das por estrutura e¡n folhas onde os cátions podern assurnir: coor-
denação tetraédrica (camada tetraédrìcas) ou octaédrica (cama-
das octaédricas). Ent¡e cada grupo de 2 carnadas tetraédricas com

uma octaédrica internedíária ocorren ainda cátions intercamadas
com coordenação 12.

As camadas tptra6dricas acharn-se formadas por tetrae-
dros lZOrl-* nos quais três dos quatro oxigênios são conpartilha
dos por tetraedros vizinhos, O Z nos silicatos, de um modo ge-
ral, é o si1ício que na estrutura das rnicas pode ser substituí-
do pelo alunínio en una percentagem que conumente chega até 25"",

constituindo unidades l(Sl,,qf)z0s) l. En uma ca¡nada tetraédrica
todas as ligações cátion-cxigênio apicaís estão voltadas para
un nesno lado (Fig. 5.1.), e o arranjo planar dos tetraedros li
gerdos cn anõi.s aprescr)1a rrma s irnetr-i a pseudo-hexagonaJ , que mui

tas vezes em pegnatitos se traduz morfologicanente en exempla-
res idionórf icos pseudo-hexagonais.

As camadas octaédricas são formadas por ãnions (OH)-

ligados a cátions bivalentes ou trivalentes en coordenação oc-
taédrica. 0 Mg é o cátion bivalente que entra na forrnação da ca
nada tipo Brucita Mg, (0H) 6, enquanto o al.umínio representa a fo
tha tipo Gibbsita Alr(0H)6. Dos seis (0H) existentes na camada

octa6drica, quatro são substituídos por oxÍgênios apícais das
carnadas tetraédricas. Os íons (OH) renanescentes estão situados
nos centros dos hexágonos forrnados pelos vértices tetraédricos.
Os cátions con coordenação octaédrica deterninarn a posição das
carnadas tetraédricas, ocorrendo um deslocamento de a/3 na dire-
ção lfool de uma camada tetraédrlca ern relação a outra.

As carnadas conìpostas são então formadas por una folha
centTal octa6drica envolvida por duas canadas tetra6drícas para
lelas, uma de cada .lado, e apresentando os ápices dos tetrae-
dros em posições opostas. Esse conjunto possui una carga negatí
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(Fig.va residual que é balanceada pelos cátions ínterfoliares
s.1.1.

Quando o núrnero de posições octaédricas ocupada é de
sonente 2/3, o cátion será trivalente (41 3+); logo a camada in-
termediária 6 gibbsítica e a mica classificada cono diocta6dri-
ca. 0 número de cátions octaédricos na rnalha unitária da camada
é 4, Ëntretanto, se todas as posições octaédricas estive¡ern ocu
padas, os cá¡ions que f orrnam una camada octaédrica tipo Brucita
serão bivalentes e a ¡nica ctassificada cono trioctaédrica. O nú
mero de cátions na folha octaéd¡ica será 6,

A1ém da classificação rnencíonada no parágrafo anterior,
outras subdivisões são citadas na literatura, como a que leva
em consideração os cát j.ons interca¡nadas: as ¡nicas mais conuns
tên como cátion intercarnada o K, que pode ser substituído por
Na, Ba e Ca, orÍginando os ternos nicas sódícas, micas cá1cicas,
e tc. .

A fórmula gerål que descreve a composição quírnica das
micas para sua estrutura teórica pode ser escrita da seguinte
forrna:

XrYu - 6 2 8 020(0H-F) 4

X - cátions intercarnadas: K, Na, Ca

Y - cátions em coordenação octa6drica: A1 e Mg

Z - cátions em coordenação tetraédrica: Si e A1

Da análise dessa fõ¡mula geral para a estrutura teó-
rica pode-se esperar que a carga negativa ¡esidual da camacla con
posta se j a originada na carnada tet¡a6drica, pe1.a -subst j,tuição
de Íons Si por Al . F6rnu1as calculadas de análjses publicadas
de um grande nú¡nero de micas dioctaédricas e trioctaédrícas nos
tram que essa relação ideal de carga é alterada pelá substitui-
ção de cátions da camada octa6drica por cátions de carga dife-
rente , perdendo assin sua neutralidade (Foster, 1960). Essa au-
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FIGURA 5.1, Estruturâ "ideal" das micas (reprodução de Smith e Yoder, 1956),

a - Projeção no plano (010) mostrando uma folha composta, os cã-
tions interfoliares e as camadas tetraádricas das folhas adja-
centes superior e inferior. OA = oxigânios apicais e Og = oxigê
nios basais. Os Íons K, Si, Mg e OH podem ser substituídos po;
outros Íons.
Projeção no plano (001) mostrando o deslocamento de 1,7 i sofri
do por uma camada tel-raádrica em relação à outra ern uma mesmã
folha compo s ta,
Projeção normal- de uma camada de rnica ruostrando somenÈe os áto-
mos de K e OB. Os ãtomos de Og estão nos vértices dos hexãgonos.
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tora apresent¿r com pornenores a aná1ise do bal-anceamento necessá
rio entre substituições que ocorrem simultaneanente nas camadas

tetraédricas e octaédricas.

Ëssas substituições por Íons de carga e raio iônico di
ferentes geram deformações, como, por exenplo, as dimensões e as

espessuras das carnadas octaéd¡icas e tetraédricas são alteradas
acarretando assim rnodificações nas confi.gurações teóricas. A16n

das substituições sof¡idas pelas carnadas octaédricas e tetraé-
dricas, as que ocorren qo nível dos cátions inte¡foliares tarnbém

originam deformações (lrlcCauley e Newnhan, 1971), sendo necessá-
rías distorções para a acornodação quando da forrnação da carnada

conposta. As distorções envolvem dois rnovinentos: 1) rotação da

ca¡nada tetraédrica provocando redução das suas dimensões e 2)

achatanento da camada octa.édrica (McCauley e Newnham, 1971i Appe

lo, 197tr; llawthorne e Cernf, 1982); relaxamento devido à repul'
são cátion-cátio¡ di.stribuÍda através da aresta do octaedro cau-
sando adelgaçanento e expansão da canada octaédrica.

Dessa forrna, nota-se que as substituições catiônicas
ocorrem en todas unidades estruturais da rnica.

A Tabela (5.1) relaciona os íons com a camada

pertencen:
que

CAI{ADAS C.ÃT I ONS

Tetraédrica si4+. Al3+. Be2+. Ps+ e Fe3

tlct¡Ã,lr
Di octaédricos A13+, Ti',,+, Fe2+, Mg2+, I\,h2+, Li+, Cr3*, y:+

Tlioctaédricos Mg'*, Alt*, Fe3+, Fe2+, Iftr2+ e Li+

Intercanada (coord. 12) K+, Na+, 
'^'*, 

Ba'*, Rb+, Cs+ e IlzO+.

TABELA 5.1. Substituíções isomõ¡ficas nas micas
de Foster, 1960; Deer et a1 ., 1963 e

( tabe la elaborada com dados
Lopes Nunes, I973).
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5.2 I'o.Línrt n i¡.t.tntu -P c, Li t i yti,:ntl

Polimorfismo é a aptidão cle

cn mai s de uma f orrna estrutural conìo

quôncj-as tie cmpacotanìettto cie camadas

das canaclas composta-s da estrutura cl¿i

d i f crentes (Hawthorne e tlcrni , 1982) .

Como ia foi di
maclas compostas de micas

uma substância en exi"stir
resultado de diferentes se-
idônticas. 0 empacotamcnto
mica ða orígcm a politipos

¿Ìnt eri ormente , o enp¿Ìcotament o dc ca -
rea 1 i zado com um desl ocamento dc a/ r

tlpos
2

ea
difi-
e 3'l'

méto
¿t\l ì

to
e

(1,7 Ål dcterminaclo pelos cátions octaõdricos, logo a simetria
alcanÇada ó nionoc,[ínica ao rnvós de hcxagonal ou p-seuclo-hexago-

na1 , como mostrada pelas camadas octaédricas c tetraédricas, pois

c.ada camada possui um plano de sirnctria vert-jcal passando atra-
vés do-s íons (OH) , c a camada é de f ace centrada. Qtrando o empi -

.lhamento cle camadas composta é iniciado. há umíì concordânci a to-
tal clttrc os ti ¿ítomos de oxigônio basais da prirncìra carnada com

os c.orl-c-spondclltcs clu -sc.grrncì¿i c-¿ull¿tc.l rr. entrct¿tnto, os ápjccs, das

du¿r-s folilas tetraóclrica-s dc unì¿.r nlcsnìa c¿rnt¿rria conìi)osta aprescnt.ail)

um dcf asagem de I,7 /i. Por causa da simetria hcxagonal dessas ca

mada-s tetraédri cas hâ -seis possíveis orientaç.oes da nova c¿rmada

que estão relacion¿:das com rotações de b0".

O ângu1o de empacotarnento intercamada é ciefiniclo como

o ângulo entre os vetores de cmpacotamento em camadas adjacentes,
pr^oietado dentro do plano da camada. Smith e Yoder (195ó) mostra
ïan quc somcntc b polltipos são possíveis cotlt perìoclìciclade etì-

trc 1 c ó camadas (Fig. 5. 2.) , com uilì ún ico ângrrl o de. enpacot¿ìmen

to intercamaclas dctcrmiltando um dado politipo.

Un nétocio simples para a identif icação dos 1lo1.i

cie nica é o da difração dc raio-s X, com major precisão para

t6cnica do cristal únjco, poì s a clivagem basal proeminente
grrintle (ìtìanticlade de elcmcnt,os em comum noS difratogramas
c:ult¿rnr ¿r identific:rção pelo n6todo do pó. 0s politìpos lM

c1¡i sóric Flogopita-biotita não podcm ser difel'eltci¡rdos ¡rc1o

clo clo pó; os ()utlros politipos clicrctaódrjcos contÌrrs (1l\l, 5T,
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As se j.s f ornìas sirnples clc enll)acotaurenLo das nìicas, A.s
setâs são os vctores c1c crnpac.otantcnto intercamada. Os
vetores em I inha conlínua tnosLrâm o enrpilltanrento da
cramada em unta cról ula unj tãria, cnquanto os vetores em
Iinha int erronp jcl a most ranl as posições rì¡rs c,;rn¡clas na
próxinra cólula rìnitária. A basc cl¿r célula uni tãria es
tá a¡>reserìLada por I inhas <ìelgacìas, € o girrìpo esl,aci:
a1 e relações pararrõLricas estão listadas ao Iado do
cìi"r14rarna enr ( ¿rda caso (Smitti e Yoder, I956) .
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e 2M2) são facilnente caTacterizados.

Na Tabela 5.2 relaciona-se os seis politipos com suas
dirnensões celulares e o ângulo ß, alén do grupo de sínetTia espa
cial a que pertencem.

POLITIPO a (A) b (A) c (A) s GRUPO ESPAClÀT,

IM 5 .25 9.10 LO .20 r00 c 2/n

2Mt 5.25 L10 20. 00 95 c 2/c

7Mz 9.00 5 .20 20.Q4 100 c 2/c

2or 5 .50 9.50 20.00 90 Cc mm*

3T 5 .20 5 .20 30.00 'l = 120 P3l I2

6E* 5 .20 5 .20 60.00 l=I2o P6122

TABELA 5,2. Politipos das mícas e características da malha. 
l* Sonente o grupo espacial derivado Pnmn tem sido reconheci- 
ldo nesse tipo. 
i

+ Esse politipo nunca foi encontrado, j

i

I
I

As rnícas podem ainda apresentar sequôncias de enpacota l

mento desordenado, origínando politipos (lMd), que são rnais co- 
i

muns nas rnicas trioctaédTicas, enquanto nas dioctaédricas ocoï- 
l

rem em espécies de grão fìno (Deer et al., f966). I

.

5.3. Micas das lavras de Governador Valâdares l

I

Às rnicas tanto quanto aos f elclspatos foi clada muita aten

ção,vistodesempenlrarenpape]decisi,vonoentendimentodaevo1u
ção dos corpos pegrnatíticos, como também na sua prováve1 gênese.

Para tanto , forarn empregados \¡ár j os rnótodos de anál jse,



que se achan descrÍtos no

pect rografi a de absorção
vários processos.
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apêndrce, cono difração de raios X, e-c

de infravernelhos, aná1ises quírnicas por

Nas quatro 1av¡as estudadas foran encontradas micas pel
tencentes ãs séries moscovita-lepidolita e flogopita-biotita.

As noscovj tas são mais abundantes , e representan un

dos minerais com valor econôrnico das lavras, podendo ocorrer des

de rnaterial corn grão muito fino (palhetas nilim6tricas) até f â.-

culas que alcançan 20 a 30 crn, As moscovitas Iitiníferas (J-epido

litas no senso comum por serem rosadas) são menos comuns ì apaÌe-
cendo sonente nas Lavïas do 01ho de Gato e Faria, Nesta últina,
foi constatada a presença de uma amostra de lepidolita, no r€al
sentido do termo, As biotitas que ocorrern nas Lavras do Olho de

Gato e Ferreirinha chegarn a rnedir 30 cm. Detalhes nacroscópícos
e de localização de cada exernplar são for¡ecidos na Tabela 5,3.

Alravés da análise de difração de raios X conseguiu-se
identíficar diferentes politipos. Nas nicas dioctaédricas, o po-
litipo naís conum é o 2M1, caracterizado petas reflexões 3,73 i;
3, 50 ,Â ; 3,20 ,Ã e Z ,99 Å cuj os índices de Mi11er são , respectiva-
nente, (023), (114), (114) e (025) (Lopes Nunes, 1973). Forarn re
conhecidos ainda os politipos 2M, e 1M. Na Lavra do Ferreirinha,
analisou-se a ocorrêncía dos politipos das micas dioctaódrjcas
através do Perfil 5,1., tendo sido verificado que aqueles exen-
plares reunindo dois diferelltes politipos (2Mr e 1M) no rnesmo mi

neral localizam-se preferencialmente nos corpos de s-ubstituição,
na zona rnargínal ou em regiões da zona mural muito próximo a elas.

Essa distríbuição parece confirmar o papel doninante da ternpera-
tuïa e das condições quínicas, inclusive saturação em alguns e1e

ìnentos, considerados por Dekeyser e Anelincky (1953; in Sníth e

Yoder, 1956) como fatores de controle do potitipisrno. Nessa 1a-

vra muitos exemplares de mica, cerca de 40"'. do total, são consti
tuÍdas pelo enpilhanento de unidades 2Ml , com as reflexões carac
terísticas já citadas, e unidades ÌM corn as ¡eflexões 3,66 Å e

3,08 Ã (tanbém por radiação Ko do Cu), cujos planos são, respec-
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TABILA 5.3, CARACTERfSTTCAS MACROSCÓPICAS DAS MICAS

LAVR,A ÀIO coR CARACIERfSTICAS
MORFOLÕGICAS

LOCALTZAçÃO NO PEGI,IA-
TfTIco E MINERAIS AS-
socrADos

Far ia

Far ia

Ëari a

Falia

Far ia

Faria

Far ia

L49C

149H

r-150A

r- 15 0c

I I-15 OE

rv-150D

149Ë

27 6A

Lí1ãs

Lrlas

Cas tanha

L1las

LrIas

Cas tanila

CasLanha

L1-LaS

Placas pequenas
d,eIa2rDmcons-
tituindo um bloco
botrioidal.

Placas formadas
por lamelas trâns
parentes de - 10
a 12 cm contendo
míca de grão f ino
e de cor 1ilás na
borda de - lcm.

[l]-ca lì las clarao
de poucos mrn que
ocorre na bordâ
da moscovita 14 98.

Mica moscovita em
placas de l0 a
12 cm com bord as
subsLituídas por
mineral 1i lás mui
to claro.

Pequeníssimas la-
melas de cor 1i-
lãs na borda da
moscovita, I-I504.

De poucos crn de
dimensão as soc ia-
da ã mica castâ-
nba clara muito
pequena.

Mica clara em mui
to pouca qu an t idã
de e com poucos
centímelros de ta
manho .

Pequenos cristais
de mrca Ial as U,5
a I,0 cm.

Corpo de substítuição.
Associada a clevelan-
dita e quartzo.

Corpo de substítuição.
Ocorre eûì contato com
clevelândita, quart zo
e turmalina verd e .

Id em

Corpo de substituição
Turrnalina verde, quar t
zo e mica lilãs.

Iden

Corpo de substituição
Prisma de turma l ina
negrå no c ent r:o com
turmalina verde na
borda, quartzo,

Corpo de substituição,
Albita cau l ini zad a
com cristais de turrna
l ina negra no cen¿rã
e verde nâ borda,
quartzo

AIbiLa



79.
Continuação da Taìrela : . 3.

LAVR-4 N9 c0R CARACTERfSTICAS
MORFOLóGICAS

LOCALIZAç4O No PEGI.{A-
TfTIco E MINERAIS As-
SOCIADOS

¡ ârÌa

Faria

¡arta

¡arla

Faria

Boi

BoÍ

Boi

Boi

27 68

277

27 88

218C

280c

L485Ar

148581

1485C

I485Dl

LrIas

Cas tanha

Negr:a

Cas t anlìa

Li1ás

Castanha

Câ s t anha

Ca s t anha

Negra

Lâmelas muito pe-
quenas (nil inãtri
cas).

Folhas t ran sp a-
rentes constitu-
indo livros de 8
a l2 cm.

Fãculas bem desen
vol.vi.das co¡n di=
mensões gue vari-
arn de 6 a l0 cni.

Moscovita que
ocorre no centro
da arnostra de bio
tita nq 2788.

Diminutas lamelas
de mica lil ãs em

clevelandita.

Palhetas transpa-
renLes de dimen-
sões mil imétrica
a centimátrica, no
f eldspato.

Palhetas mrlr-ne-
tricas de mi ca
transparente.

Livros de mica
t ransparen tes d e
4-a 5 cm de dirnen
sao.

Mica já a l. t erad a,
com zonas de mos-
covita. As bioti-
tas medem de 3 a
5 cm.

Feldsparo cinza com
superfície c au 1íni za-
da-

Feldspato branco fo s-
co, quartzo, moscovi-
tâ no centro das {ácu
las de biotita e pe:
quenas lamelas de mos
covita de 20 a 30 .m
no feldspato.

Idem.

Corpo de subsrituição.

Feldspâto branco
granadas vermelhas.

Feldspâto rosado e
granadas ve¡melhas
amarronzadas jã alte-
radas.

Moscovita e caul im.
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Continu:Lção da Tabela 5.3,

LAVR-A Ng coR CAÌACTERiSTICAS
MORFOLÓGfCAS

LOCALTZAçÃO NO P1ì0MA-
TITO E MINERAIS ASSO-
CIADOS

Boi

Boi

Boi

Roi

Boi

Boi

Boi

Boi

Boi

Boi

Boi

1485D3

148 6A

14868

2010A

207 0F

207 3B

207 0A

207 58

207 5D

207 6A

20t 6B

Castanha

Negra

Câstanhâ

Cas tanha

Ve¡de

Cas tanha

Cas tanha

Rosada

Negra

CasLanha

Rosada

Zonas centrais da
biotita de d iâme-
tros de 0,5 a
1,(l 3¡.

Grandes placas de
âproxirnad aüenÊe ,
28a30cmx18a
20 cm.

Livros'de mc¡ s covi
ta Lransparentã
de, aproximadamen

Mica de cor casta
nha amârronzadã
del0cmx6cm.

Palhetas rni l imé-
tricas as soc i adas
a albira.

Livros de 4 a
8 cm de moscovita
transparente.

Cristais de atã
15 cm de dimensão
aderidos ao quart
zo.

l"lica "rubi" de 5
a 10 cm.

Biotita in tercres
cida com moscovil

Cristais de l ame-
1as transparentes
de mica com 5 a
10 cm.

Livros com tamâ-
nhosde6aScrn.

ldem.

Moscovita e caul im.

Biotita e cau I im.

Corpo de subsrituíção
Albita, quartzo, gra-
nadas vermelhas , apa-
titas e rni ca verde .

I d ern .

Feldspato branco,
quartzo, caulim.

Quartzo, biotíta, mi-
ca "rubi".

Biotita, quar t zo
mo s covi ta .

Moscovíta, quar t zo
"mica rubi".

Feldspato pouco alte-
rado, quartzo e mica
rosâda,

Td ern .
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LAVRI N9 coR CA.RACTERf STICAS
}.lORFOLÓGICAS

LOCALTZAçÂO NO PECMA-
TITO E MINERAIS ASSO-
CIADOS

Bo1

Boi

Bor

Ilo i

Ëe¡reirinha

Fe¡rei rinha

Ferreirinha

Bo1

l'errei::inha

Ferre i.r:inha

Ferreir. inha

207 8A

207 88

2079D

2 080A

20808

22338

2234

22648

22658

22668

227 98

Rosada

Negra

Cas tanha

Ca s tanha

Veid e

CasLanha

Negra

Castanha

Castanha

C a s tanha

Câst ânhå

"Mica rubi" em

vros de 6 a 10

Faculas de ate
18c¡n aderidas ao
feldspato.

Lamelas de mo s co-
vita transparente
de3a5cm.

Palhetas de mica
c la r:a transparen-
te de 3 a 5 cm.

Palhetas fíníssi-
mas milim6trícas.

Lamelas de mi ca
clara mi I imétrica

Amostra de bioti-
ta, quebradiça já
al terada .

Lamelas de mosco-
vita com d imen-
sões de 1,5 cm x
4,0 crn.

Pequenas palh e ta s
de mica transpa*
rente de Lamanho
inferior a 1,5 cm

Quant id ad e mu i to
pequena de mica
en palhetas de
0,5 a 1,0 cm ¡6
pegnatito gr ãf ico

Pequeníssimas pa-
I hetas , qr.rase in-
colores, â l guns
rnilímetros,

ri
cm,

Feldspato branco
quartzo, granada
biotita.

Tdern.

Corpo de substituição
Albita lamelar e tur-
malina negra.

Corpo de substituição
Albíta, quârtzo, mos-
c-ovi ta, mica verde e
a::gila.

Ld em.

Feldspato branco,
quartzo e autunita.

Zona narginal.
Feld spato rosado.

Zona Mural,
FeLd spato claro
quartzo,

Zona Mural.
Fel<lspato branco,
quartzo e ãxido de
rnângânês superficial
(dendritos).

Zona lntermealra
Feldspato branco.
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Ferre ir inh¿

I erreiri

l.'crreirínha

l,'errr-ci riûi,:r

Fcrrcirinha

Iierreirinha

Fcrrreirinha

Fcrl:cri.rinh¿r

Fcrrcirinha

22BOB Cas tanha

22948 0as tanha

22941) Ca s Lanlra

2295C Ca s t anira

2296C Vcrd er

2296D incolor

2297C Verd c:

2298F C¿rstanha

2'298C Vcrd e

CARACTERfSTICAS
MORFOLõGICAS

Mica clara em

¡irandes I i.vr:os de
5 ,0 a 8,0 cur.

Ò,

LOCALIZAçAO N0 PEGt'fA-
TITO E MINERAIS ASSO-
CTADOS

Corpo de substituiçãc)
Fe I d spatcr branco,
qu.irtzo e granada ve'r
nlelÌra escura.

Zona mural
Fe1<1 spaLo branco,
quartzor peQuenas gra
nadas e mjca pcquena.

Id em.

r-'

Livros de
clar:a de
1 0 cnr, ncr
to grãfico

mtca
5a

pegmati

l'1ica c I ara
ocorrc com d

sões rnenores
?.0 cnr e ma

que
i nlen-

que
ic¡rcs

que I ,0 c:nt.

Mjca clara no 1'leg
mar'i ro ¡ráti,'o.
llamanho cl e aproxi
nr¡dalncntt l,(t . ri,-.

Palhetas de mic¿-r

de 0,5 a 1,0 cn cr¡
tom esverdeado
c laro .

Pequeníssimas pa-
lhetas mrll.metrr-
CAS.

Pa thetas de mic¿r
dela2clnamare
lada a r'svcrdt'¿rdã.

l)l rrcas dc nri ca,
pst,rrcl o-hex:r gona i s
de 6,0 a 8,0 cûr,
aprL. sen t ando as
bordas al ter¿¡clas
( onr (:(')1oraçá() anta
rel o-csvcrrdeada.

Bor-da de al guns
nri i ímetros, na mi
ca 22988.

Zona mural
l'e I dspalo
cluartzo,

branco,

Zona intermédia.
Felcìspato branco alte
rado, quarfzo, nricã
clara e granada.

ld em.

Corpo de substituição.

Zona intcrmédia.
Feldspato branco per-
titizado, mica e cau-

Idem.



Continuação da Tâbe1â 5.3.

LAVRA l\]o c0R CARACTERiSTICAS
MORFOLÕGICAS

LOCALIZAçÃO NO PEGMA-
TITO E MINERATS ASSO-
CIADOS

Ferreirinha

Fer rei r inha

Fer::eirinha

Ferre i r inha

Fe::reirinha

Ferrei rínha

Ferreirinha

Ferrei¡ínha

2io2

2307 A

2303

2306C

23078

2308A

23118

2314A

Cas Ëanha

Cas t anha

i.."..::.

Verde

Castanha

Rosadas

Preta

Livros de mica
clara com dimen-
sões de 8,0 a
10,0 em, apresen-
tando regiões cau
linizadas.

Livros de moscovi
ta de 20 cm x 12 c¡r
com forrna ps eudo-
hexagona 1.

Lamelas de mica
transparentes de
d i¡lens õe s bem re-
duzidas 0, 5 a

1,0 crn,

Lamelas de mí ca
clara com cl imen-
sões que variâfl
de 5,0 a 6,0 cm,
apresentando as
bordas al terâdas
(verd e-amare lad a s)

Borda verde amare
lada da amos trã
2307 A.

Mica clara de 3,0
a_5 ,0 cm de dirnen
sao.

Micas clar:as
transpar:entes de
2,0 a 3,0 cm.

Cristal de bí.otí-
ta contendo uma
região al t erada
para no s covi ta.
(12 a 15 cn) .

Corpo de substituição
Moscovita e caul im.

Corpo de substituição.
Albita e quartzo,

Corpo de substítuição.
Albita, quarLzo, gra-
nadas vermelhas.

Corpo de substituição,
Ocorrem em po s ição
perpendicular ao con-
tato do corpo de subs
tituição com ^ ,onã
gráfica.

Td em.

Corpo de substituição.
Feldspato branco,
quartzo, granadas.
Ocorrem p erp end i.cul a-
res ao contato do cor
po de - substituiçâo
com a zona grãfica.

IZona 1nt ermed 1â , Iogo I

abaixo do núcleo.l
Fe ldspato branco per- i

titizado, quu.t"o, 
Igranadas. 
I

f4oscovita. I
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t___-
i

I Ferrerrrnha
I

23I4B Castanha

Ferre ir inha 2 3688 Ro sad a

Ferre i r inha 23698 Liiás

Ferrci rir-rha a ç't 11 Cas tanha

Ferreirinlra 25T2D Cas La¡rha

Ferreí rinha 25158 Cas tanha

Fer re ir inha 251.5C Cas tanha

Ferreirinha 25188 Ca s L anìla

Ferre i rinha 25?OR Cast anha

CARACTERÍSTICAS
MORFOLÓGICAS

Cristal de mosco-
vila claro, com
forma pseudo-hexa
gonal de 5 r0 ã
6,0 crl denLro da
folha de biotita.

Mica "rubít'em li
vros de 2,5 ã
5,0 cm no '¡regnrati

to grãfico.

Mica 1i1ás clara
cm habitus granu-
1ar, com diruen-
sões de alguns mi
1ímetros.

l'1ica muito c:1ara,
transparenLe e de

¡3r:ro mui to f ino,
milimétrico.

Mica clara ern pa-
thetas formando
I i vros de: aproxi-
madamente 2,0 crn.

Algumas palhetas
de micas, mi 1 imé-
tri cas.

Al gumas p:rlhetas
cle nii ca de d inren-
soes marores que
da fase 25158;
1,0 a 2,0 cm.

Pc,quenas palheLas
de rnj c:a quase in-
colores dispersas
pelo fel.clspaLo K.

J,ivros de moscovi
tâ, pseudo-hexagã
nais que apresen-
tam tauranlros en-
tre 4 a l0 c:m.

Corpo de substituiçao.
Albita caulir-ri zada e
quar t zo .

LOCALTZAçÃO UO

TITO E MINERAIS
CIADOS

Biotita.

Zona mural
Feld spato
1 inizado e

PEGMA_
ASSO-

branco carr-
quartzo.

(ìorpo
Al bi ta

Tdem.

su.bstí
cu¡lrtz()

cl e
^¡trriçao.l
.lc ml-

Zona intermódia.
Feldspato branco
dendrí tos de I'ln.

Tdem.

com

Zona intermédia.
Feldspato K per:títiza
do, columbo-Lantalitã
e quartzo.

Cclrpo de srrrbsti trriçao
Feldspalo branco.
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LAVIìA Ng c0R CAIACTERfSTICAS
MORFOLõCT.CAS

LOCALIZAçÂO NO PEcltA-
TITO E MINERAIS AS SO-
ClADOS

Ferreirinha

Ferr e ír inha

Fer¡eírinha

O1ho de cato

Olho de Gato

Otho de Gato

Olho de Gato

01ho de Gato

Olho de Gato

2304C

23OAD

23t2c

t47I

1472

147 3

1416A

2316D

23T18

Verde

Cas t anha

Cas tanha

E s crr r:a

Cas fanha

Ro s ada

Cas tanha

Cas tanha

Dourada

Palhetas de mica
muito del icadas
em tom verde ama-
relado, de dimen-
sões muiro peque-
Ðas (-n*).

Mica de tonal ida-
de escurâ, s eme-
thante å dourado
sujo, de ¿¡[ 3 cm

Palhetas de mica
clara, ern pouca
qu anÊ i dad e, ad er i-
da ao feldspato
(-alguns mi I íne-
tro s ) ,

Livros cìe mica
marrom intenso de
5,0 a 6, cm de
dimensão.

Livros de mica.

Mica 'rrubi" apre-
sentando-se bem
desenvolvida che-
gancroa4a5cm.

Cris tais de mica
apresentando 3 a
4 cm.

Palhetas pequenas
de nica (- 1,0 crn)

aderidas a<¡ f elds
pato.
Palhetas de mica
transparentes de
pequenas d inen-
sões, 1,0 a 2,0 cm
disseminadas no
feld spato do p eg-
mariro gráfico.

Corpo de subsrituição
Feldspato branco,
quartzo, granadas ver
rne tha s escuras,

ldem -

Zona internédia.
Feldspato branco per
titízâdo, quârtzo
mica clara,

Cont ato-pegmat i Ëo com
xisto. Quartzo e
feldspato a1terado,

Corpo de substituição
Feldspâto caul inizado
e quartzo,

Feldspato alterado,
quartzo e mica.

Turmalina negra m1-

Zona mural.
Feldspâto branco,
quårtzo e âutuníLa.

Zona mural .

Feldspato branco, a1-
bira e turmalina ac i-
crrl er -
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L.A.VR¿. N9 c0R CARACTERÍSTICAS
MORFOLõGTCAS

LOCALTZAçÃO NO PEcÌ.tA-
TÌTO E MINERAIS ASSO_
CIADOS

01ho de Gato

Olho de Gato

01ho de Gãto

01h o de Gato

Olho de GâLo

01ho de Gato

Olho de Gato

01ho de Gato

lho .l rì Cato

23188

23L98

23198

232I8

2322C

233L8

23348

23358

23388

I)our ad a

Verde

Castanha

Cas tanha

Verde

Cas tanhâ

Castanl.ìa

Amarela

CâsLånhâ

Pequenos livros
de rni ca com palhe
tas menores que
1,0 cm.

Livros de mica es
verdeada com forl
ma pseudo-hexago-
nal de aproximada
mente 2,0 cm,

Llassa de mica
de aproximadamen-
te 5,0 cn,de habi
tus granular , cons
tituída por peque
nas l ame las .

Livros de mica
cl.ara de 3,0 ¿.r

6,0 cur.

Mica clara esver-
deada de pequena
dimensão.

Mica clara trans-
parenEe chegando
a dimensões de
3,0 cm.

Livros de mica
clarâ de 4,0 a

6,0 cm em pegnari
to grãfico muitã
grosseiro.

l'1íca inco I or ou
anar:e l ada de grão
f ino, ini l imé tr i co,

Mica cl ara de 0,5
a 1,0 crn em pegna
rito Brãfico dã
grão médio.

Zona mural.
Feldspato branco, al-
bita e turmalina aci-
cu1ar.

Corpo de substiruição
Albita, quartzo e mi-
cas.

ldem.

Zona mural .

Feldspato pertíti co e
quartzo,

Zona marginal.
Feldspâto branco,
granada, autunita e
quar tzo ,

Zona marginal.
Albi.ta e quârtzo,

Zona mural,
Feldspato e quartzo,

Zona rnar ginal ,

P.l a¡rroclasao, au tun 1-
ta, columbo-tantal i ta
e óxido de }ln,

Zona mural.
¡'eldspato branco e
quartzo.



Continuação oå Tabela 5,3.

LAVR¡ N9 COR CA.RÂCTERf STI CAS
MORFOLóGICAS

LOcALrzAçÃo No rEcl't\-
TITO E MINERÁIS ASSO-
CIADOS

01ho de GaEo

olho de Gato

Olho de Ga to

01ho de Gato

Olho de Gato

Olho de Gato

01ho de Gato

Olhr¡ de Gato

Olho de Gato

2343D

23488

23398

2339C

23428

23438

23498

2 351A

2353C

Verde

Cas tanhâ

Cas tanha

Cas tanhâ

Cas tanha

Cas t anha

Castanha

Cå s t anha

Cas tanha

Pâlhetas de míca
quase incolor de
poucos milímetros

Palhetas de mica
clara de grão fi-
no, aproximadamen
te, 0,5 a 1,0 cm.

Raríssimas palhe-
tas de mica quase
incolor de poucos
mi1ínetros, no
pegmatito gr áf ico

Palhefas de rni ca
cl ara de 0,5 a
1,0 cm de diuen-
sao.

Míca em lamel as
trnrss].mas (rnrIl-
métricas) esver-
deadas,

Palhetas de mica
clara milimétrica
em pegmatito grá-
f íco,

Lamelas de mica
clara cons t i tuin-
do pequenos li-
vros, poucos milí
metros.

Livros de moscovi
ta com d imensõeã
que variam de 4 a
5 cm.

Palhetas de mi. ca
:m pegmatito grã-
fico muíto gros-
seiro. As lane1as
rpresentam d imen-
toe s que \Tarlam
le mm a 0,5 cm.

Zona mural,
Feldspato branco cau-
linizado, quartzo in-
color e granadas,

lden.

Zona mural.
Feldspato branco per-
titizado, quartzo, gra
nada.

Zona marginal .

Feldspato branco,
quartzo e granadas a1
t€radâs.

ld em.

Zona mural.
F eldspato branco per-
titizado, quartzo e
granada.

Zona marginai.
I'e1d spato branco e
quârLzo,

Corpo de substituição,
Quartzo incolor.

Zona rnural.
Feldspato branco
ouartzo -



Continuação da Tabela 5.3.

LAVRA NQ COR CARACTERÍSTTCAS I r-OCalrzeçÃO NO PEGMA-
MORFOLOCICAS I TITO E ¡1INLRAIS ASSO-

lcr¡¡os

Olho de Qato l¡23548 | Castanha

01ho de Cato | 23558 lCastanha

oLho de c"to I z¡sz¡ lcr"r"',¡n

01ho de Cato | 23588 lCastaulra

tlti
01ho de Gato I 23598 | Castanìr¡

Olho de Gato I 2359C I Castanh¿

Olìro de Gato | 23608 | Ilegra

01ho de cato 

I 
23628 

| 
cast-anha

tl
Olbo de cato I 23638 | Casr unha

O.l ho de câtol 23658 I Cast,tnha

PalheÈas de mica
clara com 1,0 crr
de dimensão.

Poucas palhetas
de mica mil imét¡:i
cas en pegmatitõ
grãfico.

Mica clara em pa-
lheÈas de poucos
mi tímetros a
0,5 cm, em pegma-
tj to gr:áfico nui-
to grosseir:o.

Palhetas de mosco
vita clara de 1,õ
a 2,0 cn no peg a
tj to grãfico nél
r1i r¡.

Llvros de nos cov
Ea de 4,0 a 5,0 cm

Palhetas de mica
clara apresentan-
do dimensões de
0,5 a 1,0 cm,

Lamelas de bioti-
ta recob¡indo o
feldspâto.

Livros de mica
clara de 3,0 a

4,0 cm,

Fãculas de mica
de até 25,0 cm em

pegmat i to grãf i. co
nui to ¿irosseiro.
Poucas lamelas mi
lirnétricas de mil
ca no pegmatito
eráfico nádio.

Zona marginal,
¡'eldspato, quartzo e
granada.

Zona mura1.
Feld spato branco,
quartzo e granada.

Zona mural -

}-eld spato branco,
quartzo, granada e
turrnal ina negra,

Zona ¡nural,
Feldsparo branco,
quartzo, granadas e
dendritos de },ln.

Zona marginal.
Feldspato branco t er-
ro so, quartzo, grana-
da e dendritos de Mn,

Idem.

Zona marginal,
Plagioclásio branco,
quârtzo.

Corpo de substituigao.
Al.b i la e quartzo.

Zona mural .

Feldspato branco per-
titizado, quartzo e
turmalina negra.

¿ona gratrca.
Feld spa to branco,
quartzo e óxido de
nanÈanes.
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LAVRA N9 coR CAXACTERlSTICAS
MORFOLõGICAS

LOcALrzAÇÃO NO PEGIIA-
TITO ASSOCIADOS

Olho de Gato

0lho de Gato

01ho de Gato

01h o de Gato

Olho de Gato

01ho de Gat o

01ho de Ga to

23668

2366c

23678

23698

25268

25318

2534c

Negra

Castanhâ

Cas Êanha

Li1ás

Castanha

Cas tanha

Douradå

Grandes livros de
biotita de 6 a
8 cru.

Lamelas de mos co-
vita de 3 a
5 cm em continui-
dacle com a bioti-
ta e também den-
tro dela.

Muito poucas pe-
lhetas de nica de
poucos mi 1ímetros
em pegmatito grá-
fico fino,

Pequenas palhetas
f orm¿rndo pequ eno s

livr:os (-2,0 a
3,0 rur) díspersas
no corpo de sub s-
riruição.

Livros de mica
clara de aproxima
damente 2 cm, per
pendiculares ou
inclínadas ern re-
1ação ao contato,

Livros de mo s covi
ta de 5,0 a 6,0 cni

Pequeniníssimas
lanelas mi 1imé tr i
cas de mica amarã
la ou dourada.

Zona marginal .

Feldspato branco cau-
linizado, qrrartzo,bio
tita, moscovit" e grã
nadas.

ldem.

Zonâ mural.
Feldspato branco
qr.rartzo,

Corpo de subsrituição
Albita ba s tante cauli
nizada e quar L zo .

Contato.
Turmalinito ( turma 1i-
na feldspato branco
caulinizado e quar t-
zo) ,

Corpo de subsriruição
Clevel.and ita e quart-
zo,

Corpo de subsrituição.
Albita variedade cle-
veland i ta.



90.

trvanìente, (1I2) e (I12). Na Lavra clo 0lho de Gato, a ocorrência
de dois politípos em una nesna anostra acha-se restrita a apenas
25% ào total; a distribuição é nal definida, como denonstra o

Perfil 5,2., concordando assìrn com Snith e Yoder (1956) que afir
nam que os fatores estruturais, bem corno a tempetatura desempe-
nlram papel rnoderado no grau de orden e a desorden e frequência
dos politi.pos ea uma deter¡ninada ocorrêncía, As noscovitas lití-
níferas róseas, correntemente designadas como "lepido1itas", são
do politipo 2.M2, tanto na Lavra do 01ho de Gato cono na do Faria.

Na Lavra do Boi, rnuitas rnicas, além do politipo ZMt,
apresentan tarnbém una reflexão en 3,63 Å, que, segundo a ficha
25-649 A,S.T.l\4., é co¡num ao politipo 2Mr, ocorrendo dessa forrna
os diferentes politipos monoclílti.cos diocta6d¡icos ZM¡ e 2M2 cnì

uma mesma anostra. Lopes Nunes (1973) assegr.rra que nas associa-
ções 2M, + 2Mz, o ¡nétodo de dìfração de raios X permite sonente
afírrnar que o pol i t rpo 2M, es tá presente.

O politipo trigonal 3T das rnj cas dioctaédri cas é bas -
tante raro (Hawthorne e Cernf, 1982), não tendo si.do destacado
nas favras estudadas. CorreÍa Neves (1962) apresenta dados de mos

covita 3T da Venturinha " ern Portugal, ben como os da arnostra de

Sultan Basin indicados por Yoder e Eugster (1955).

,As rnicas tTioctaédrjcas não podem ter seus politipos
deternina.dos a partir de diagramas cle raios X pelo rn6todo pó
(Smith e Yoder, f956) ì porérn, associando-se análise difratonétri
ca e espectrografia de absorção de ínfravermetho, que será discu
tida a seguir, torna-se possíve1 afirmar que o politipo é fU.

Corn base em dados difratonétricos, deterrninou-se a geo
rnetria da nalha el.enentar con o auxí1io do prograna <Ie Lehtinen
da Universidade de Helsìnquia, nodificado para ser utilizado no

computador tsurroughs B 6700 do Centro de Computação da UFMG. Es-
ses dados estão relacionados na Tabela 5.4,

Quanto ãs análises de espectrografia de absorção de in
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N9 po 1i t ipo I
å

o
b

o
c

o
"ß vol. . ce 1a

(4")

I485A 2Mr 5,184 8,861 20,440 95,887 934 ,O7 6

tMd 10,525 5.922 20,452 84,537 1268 ,97 r

14 858 r 2l4t 5,218 9,044 20,tI9 95 ,7 03 944,699

r485c 2Mt 5, 195 I,994 20,066 95,762 932,847

2t12 9,205 5 267 19,944 98,593 956,O70

L 485D: 1M 5 ,123 9 ,r22 L0,326 r03,552 524 ,07 6

t4868 2Mr 5 r83 8,950 20,o51 95,890 925,4Ot

14 86A 1M 5,3C)4 9, 135 l0, I81 99 ,539 486 ,447

201 0 r\

2070F

2l4t

2Y¡,.

- 
.,.,'u-
5,r16

9 .2tr
I

Ii s.04q

19,680

20 - 124

95,783

9\.920

| 9q0.996I'
L__
l

937,667

O
Êa

Oô

TÀBELA 5,4. Politipos das nicas cotn caracter:ístjcas då cela fundanen-
tal -Lavr.as de Govelnador Valadares.

207 3B 2Mt 5,18s I 9 ,239 20,031 95,570 955,057

2I1z 5 113 8,955 20,038 9s,640 923,669

207 5A 2I4t 5,r94 I,997 20 ,o7 0 95,602 933,403

207 58 2It I s,348 8,681 20,026 95,49r 925 ,363

207 5D LIl 5 214 9 7t5 10,768 96,130 542,345

207 6A 2¡{ l 5,r92 971 20 o57 95 944 929,813

2l{z 8.6r8 5,360 20.195 99,368 920,455

207 6B 2Mr 5. 199 8.947 20 078 95,831 ¡))q 19J

2Mt 9 .O32 5,332 20 1.25 9l I60 96r

207 8A 2It: 5.r94 8.965 20,047 95,731 928,802

2l1z I,662 5 351 20,I94 99 ,470 923,382
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O
co

oâ
E

I

Poliripo a
o

b
o

c
o

vo1, cela
(A3)

207 8B 1M 5,L37 9,O02 L0,2t7 100,436 464,690

207 9D 2Mr 5,193 9,04r 20 ,07 6 95,704 937,816

2070A n'ld 8,559 5 ,289 20,265 99 ,697 904,227

5,t16

5,188

2Mr 5 ,.182

I ,971

) 1472 I '", Ì s,180

1L'71 I tM^

t47 6A I,988 20,053 95,702 929,334

9.067 19,959 9s,044 928,155
-.

2334ß 2Mr | 5,149

ol
5,098

ZYts I s, rs:

9,r75 r0, 15 6 
l
!

99 ,9s7 467,86s

! | ,,0,'

o
=J
O
oâ

É

I

5,201

5,r94

5,205

5 ,203

478,830

TÂBEI-A 5,4' Politipos das micas com caracLerísticas da cela fundau¡en-
tal - Lavras de Governador Valadares.

5,307 I o -oru
I

t]L ,t 34

20,064 I 95,664

20,090

20,r87

921 ,L27

93t,69t

95,305 | 943, r59

23488 i 2Mr r 5,181

2 351A 20,o87 | 9s,699 937,r82

936 ,52023548 20,082 95,7L2

9 ,049 | 20,0r4___t_.
i9,0s9 | 20,06s

20,0r4 95.888

940,815

20,r27 I 9s,661

20,r15 93t,625



rig 
lroritiro

a
o

b
o

c
o

'ß vo1. ce 1a
(A3 )

2366C 2Ml 5,207 8,927 20,089 96,247 928,288

It'l 5, r40 8,92t LO ,2] T 101 707 46r,180

25318 2Yrt 5,240 9,040 20 012 95,633 943,436

25268 2M 5,182 9 ,0L7 20 . 000 95,382 930,291

i lM 5,239 9.0i6 IO t8l 101 s38 72 525

2341C 2Ilr 5,194 9 032 20 056 95 661 *!:1-'l 
-

998,trz2369P, ztr) I 087 5 - 235 2l 248 99,089

i

: 2234 1¡r i ,.oy i ,.nur I rc,zet itot,ro, ] oro,trt

TABELA 5.4. Politipos das Micas com características da cela fundamen-
Lal -l-av¡as de Governado¡ Valadares.

-
É
uJ
É.
É.
Lrl
Ll-

o
Ê

Í

--J

22648 1M 5,161 I,9L4 10, r49 100,490 459,080

25r2C 2Ms 5 195 9 ,063 z0 ,025 95 794 38,09

22658 IM 5,169 I,940 10,153 t00, 603 46r 133

25T58 2Mt 5,185 9,014 20 ,049 9s,69s 938,545

22668 IM 5. r89 9,026 10,135 r00,439 466 ,832

2520R 2Mt 5,255 8,988 20,049 942,085

I¡,J 5,r43 9 , 01.6 10,144 100,447 462,599

22808 1¡1 5 .2r2 8,551 10.256 99 ,636 450,604

22948 2Ml 5.182 9,036 20 ,020 95,437 933,283

IM 5 ,166 8. 645 tt t75 115,197 504,014

2295C 2Mz 9,146 5,269 20,066 98 ,816 955,454IL-
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-
É.

LIJ
É.Í.
L,IJ

LT

N9 Politipo a
o

b
o c

o
'ß vol . cela

(4" )

2296c 2Ml 5 .204 8.98s 20,o79 95,902 933,931

229 6D 2l4t 5.200 9,0r8 20,ro2 95,106 937,982

2297 C 2'lIt 5,598 8,873 20,t97 90, r56 r002,836

1M 5,346 9,046 10,028 99,938 477 681

22988 2Mt 5,263 8,999 20,009 95,665 943 133

2l4z I ,287 5,505 20,126 98,604 907,820

2298C 2I4t 5,206 8,9r2 20 ,r2r 95,8r7 928 ,7 54

]M 8,287 5,505 20,126 98,604 901 ,820

2302

2303

1M

2M

t:!:
5,191

'::'-!
9.035

l9:11?

20.014

100,353

95,368

461,581

934 ,47 9Oo
É

J

'lM I s,zos I s,osa 10,099 100,485 1468,604

2306C 1M 9,t42 r0 ,r7 7 101,897 484,54I

23078 2Il i 5,r78 9 ,000 20 ,r59 95,834 934 ,s60

2307 A 2Mr s ,40s 8, 903 20,0r8 94 ,457 960,466

2308A 2If I 5,220 9 ,637 I7,500 95,788 875,880

IM 5,242 9,010 r0,085 100.538 468,32r

2 3118 2Ml 5.199 9.004 20,067 95 ,69 4 934,6s3

23I4A

IM 5 -209 9,025 10,203 r01 584 469 .892

1M 5.408 9 .38s I0 ,21r 101 882 510 185

231-48 2lI¡ 4 .420 8,t25 )L \A) 92 720 947 378

1M 5,r94 8,969 r0 ,228 ro2,294 465 ,480

TABELA 5.4 . Politipos das
tal - Lavras cle

micas com ca¡actelísticas da cela fundamen-
Governador Va.l.adares.
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Ne i rori.ipol

---1
1rr,r1?_l

I

).49tr 2M, 5,196 8,957 20 ,062 95,605 929,II3

li2'z 9,019 4,949 19,997 95 ,7 33 976,673

l4 9E 2M, q I q? 8,942 20,r23 95,949 929,230

r-150A | 2M, 5 r83 I,967 20 048 95,848 o)A 82r

ì zv, 8,659 5 310 20 190 99.300 9t6 r02

I z¡t^ 6,7 55 822 20 656 r05 580 185 7 56

2768 ì 2M, 5,204 8,966 20 072 96,084 931 366

277 \ 214.il^^-'l-^-."--'
278c i 2Mr

\ ))\

5,160

9 ,083

8,942

20,o55 95 89l 946 829

20,058 96,797 920,054

lr

o.o

.d
!
õ
,l

l_1-
llAlllìl,A ,5.4 . Pol. j.típos das Mj cas com características da cel-a f undamen-

tâ1 - Lavras de Governador Valadar:es'
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fravermelhos, foram obtidos 103 diagramas de micas das quatro
vras; 13 da Lavra do Faria, 17 ða Lavra do lloi, 35 da Lavra
Ferreirinha e 38 da Lavra do Olho de Gato.

No grupo das nicas as vibrações de estirarnento (Stret-
ching) <ìo ânion OFI- são captadas na região entre 3,600 a 3.750
cn-1, enquanto as vibrações de deformação (bending) aparecern na

região entre 600-900 cm-) .

A]õm dos ânions OH- há na estrutura das rnicas outros
constituintes, como os ânions silicatos, os cátions octaédricos
e os cátions interfoliares. Cada um defes possui urna absorção ca
racterÍstica para as vibraç.ões de est j-ramento e defornação, que

é captada en uma dete¡:ninada faixa do espectro.

As vibrações de estiranento Si-0 ocorrern na regìão en-
tre 700-l20tl cm-r; .jã as de deforrnação para o mesno grupo sjtu-
am-se entre .l 50 e 600 .r-t. As vibraÇões de estirarnento das ljga
ções Si-0 quase não sofren influências das variações na cornposi-

ção quírnica das carnadas octaédricas ou tetraédricas, porérn, as

vibrações de deformação são nuj.to afetadas por essas variações.
bem como peJas modifìcaçòes dc vìbrações dos grupos OH-. As vi-
brações dos cátions inter^foliares aparecem na região entre 70 e

150 cm-1, logo não são marcadas nos nossos diagramas onde o re-
gistro vai só atõ 200 cm-1.

l4uitos trabalhos têm sjdo publicados sobre o uso das

aná1ises de absorção de infraverrnelhos a mine¡ais da- sub-classe
filossilìcatos, existindo vários atlas e cornpêndios que reúnem

di.agranas e algurnas notas sobre os tìpos de ligações e suas vi-
brações. Una rer¡isão sobre a absorção de ìnfravernelho pelos fi-
lossilicatos com diagranas demonstrativos é dada en Moenke (19ó2),

Farmer (19741, Gadsden (1975) e Van der lr'Iarel e Beutelspacher (1976).

Na série moscovita-fengita, as bandas de absorção do

espectro infraverrnelho para as vibrações de estiranento do OH-

são regisrradas na reg.j ão de 3.600 a 3.700 cm-I (3625. 3635 e 3645

1a

do
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nas noscovitas das lavras estudadas) , enquanto as de deformaçâo
acham-se localizadas na região de 930 e 405 cm-r. Vedder (19ó4)
e Vedder e Wilkins (1969) estudaram bastante as regiões de absor
ção das vibrações do ânion OH-, registrando vari.ações nostradas
pelas frequêncías durante os processos de desidroxilação, reidro
xilação, oxidação e redução das rnicas; foram tarnbé¡n obtÌdos ða-
dos de variações ocasionadas por substituições ocorridas princi-
palmente na camada octaédrica. A banda de absorção das vibrações
de esl-irarnento do OH estará na região 362t), 3600 e 3560 crn- I quan
do un sÍtio vazio da ca,mada octaédrlca for ocupado. Fo¡am fejtas
tentativas de correlacionar a posição das bandas do espectro com
a carga do Íon que ocupa o sítio vazio (Vedder, 19ó4), tendo si-
do "ì.rservadas varrações na frequência das bandas 3620. 3600 e

3650 c¡r- ì .

Stubìðan e Roy (1961) relacionaram a quantidade de Llg

octaédrico na estrutuïa das rnoscovjtas corn a variação de frequól
cia apresentada pela banda ¡ 54: cn-t (pig. 5.38.). Â substjtuì-
ção do Mg octaédri.co pelo AtVl tamb6rn interfere na forma e niti-
dez àa banda de absor'ção a 935 cn (O-H--At). A Figura 5.34. re
produz o gráfico elaborado por Stubiðan e Roy (1961) nostr ando a

relação entre â quantidade de Mg octaédrico e a frequência da ban-\, 
r

da Si-0-AI"' (a1umínio octaédrico). Utilizando esse gráfico para
âs nossa-s anostras chega-se aos seguintes resultados: nas favras
do Ferreirinha e 0lho de Gato, o conteúdo de À,1g octaédrico varia
de zero a 0,30; na lavra do Boì, de zero a 0,20, enquanto na la-
vra do Farj,a alcança o valor náxi¡no de 0,25. Apesar de seren en-
contrados valores de 0,30 para o conteúdo d" MgVI . o histograrna
da Figura 5.4. mostra que a tendôncia da maioria das arnostras é

a de exi stir núrneros ben nenores.

As biotìtas forarn rnuito estudadas por Stubiðan e Roy
(1961) , Liese (1963 , 1967), Veclder (1964) e \/eclder e l{i.lkíns (1969).

A regì ão de absorção das
ânion OH- sofrc nodifi.cações, com

ro tota1, responsável por urn acrésc

vibrações de estiramento do

o aunento do conteúdo em fer'-
imo no número e intensídade
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FIGURA 5.3. a) Relação entre å frequência de Si-o-AIvr
e o conteúdo de Mgvì das ¡nicas da sé-
rie noscovita-fengira (sLubicãn e Roy,
I961).

b) Espectro de infraverinelho da série
moscovita-fengita. Linha contÍnua, me

nor conteúdo ern l"tgvr; .linha ponluada,
maior con¿eúdo em Mgvr (Stubicãn e

Roy, 1961).
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das bandas ILiese, L967). Vedder e Wilkins (1969] demonstran que

há una perda na nitidez e intensidade dessas bandas de absorção
quando ocorre oxídação das biotítas'

A substítuição de A1 por Si ocasiona variaçóes no es-
pectro de absorção de infravermelhos, levando ao aparecirnento de

urna nova banda na região de 830 sn-Ì. e u¡ra série de l¡andas fracas
entre 600 e 780 cm-ì lStubi.ðan e Roy, 1961). Essa nova l¡anda na

região de 830 .¡n- t é questionada por Liese (Ì963) , que en suas

pesqr.risas não a encontrou, acreditando que e1a representa mera-

mente una variação gradual no cornprimento de onda. Por sua \tez,

Liese (1963) observou r..lna discreta ¡nas si.stemátÍca variação nas
j-ntensidades <1e absorção na região de 780 a 650 cm- t , ql," supõe

estaï relacionada a rnudanças correspondentes na quantidade de alu

mínio tetraédl"ico, ou aì.nda ã cornbìnação de variações octa6dri-
cas e tetraédricas. Nas amostras da Lavra do Olho de Gato 23608

e 256óB. das quais se oìrteve análises químicas completas, verífi
cor)-se un grancle núnero cle bandas refe¡entes ãs absorções das vj
brações c1e estirarnento dos Íons OH-, o que dernonstra urn aumento

na quantidade do ferro total. Não se acha evidente a "nova" ban-

da de Stubiõan e Roy a 830 cm-t, " n deslocamento das bandas a

454 cn-i e 673 crn- Ì r'elacionado a un aumento do conteúdo de Fe e

dimi.nuição ern Mg (Liese, 1967) foj- bastante discreto.

Nas lavras estudadas só foi reconhecida urna real lepi-
dolita con estrutura trioctaédrica, as dernais rnicas rosadas são

liti.niferas, tanto na Lavra de Olho de Gato cono na do Faria. Lí
tio é un cátion octaédrico comum as noscovÌtas, mas- pouco se co-

:rhece sobre a sua influência nas frequêncìas de absorção das vi-
brações de estiïanìento do OH- (Farnter, 1974) .

l'odos os trabalhos consultados sobre a análises de ab-

sorção de infravermelhos tïatarn de duas regiões específicas do

espectro: cìa por:ção onde ocorren as viblaçòes de estirânento do

OH- (3600 a 3700 cm-I), e de uma parte da região de "inipressões
cl ìgitais", compreendj da entre 1100 e 300 cm-Ì.
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Examínando os cliagranas obtidos das análises das amos-

tïas das l-avras de Governador \¡aladares estudadas, nota-se a pIe

sença de bandas de absorção a 3400 tm-' e I625 cm-t, qt" são re-

ferentes a H2O de absorção, A naioria das anostlas aPresenta na

reg5 ão de 2850 .t- ' " 
2920 cm- ' duas bandas cìe absorção por ve-

zes bem illtensas, e que são c--ar-acteríst jcas de hìdrocarbonetos

saturados, rnuito provavelnente netano. cita-se ainda a oco¡rôn-

cìa cle COz em todas as amostras' demonstrada pela handa de absor
-Ìção crn 2350 cn tFigs' 5.5â- b.)'

Cirarna a atenção a exjstência de una banda bem desenr¡ol

r¡ jda a 3135 cm-t, " ,rtt outra nítjda, de gr^ande intensicladc na
- I ima<ì¡,u¡ente 50% das amo:c-região cle .l 395 cm , presente s em aprox:

tïas da l,ar¡ra do Iìerreirinh¿r, 100% das da Lal¡r¿l do lloi , tantÕ enl

rnoscovitas cono biotitas, e ausente-s lla Lavra do 0lho de GatÕ'

\nlt ricr" l.lalel c llcaut c] spa cher' (1976) e¡]] icall ¡ l¡ancla cle al.¡sorcilo a

3200-SZS0 .n,-' aoro sendo clevr da a uma nonocanada de nol éctr.l ¿r .-c

de água. ii rrnencntc ì:gacias ã supcrf ície r'lo nineral. A bancla rie

abso:-ção ¡ .i SB() cn,-l r:e prescr)ta vlbrações cJe esti ranento das 1i-
gações B-O-Sì (Sócrates, 19801 ' Rankana e Saharna (1950) ¡rdmi tem

ser provárrel que, quando a quantidade de boro durant-c a cr^istal j

zação magnátjca é tão pequena para pernitir ¿l f ol-maÇão de mine-

ra j-s de boro. ele poderá substjtuir o si1ícjo no tetraedro ]SiOt l.
Goldschmjdt (l95SJ faz referência ao conteúclo surpreendentemente

bajxodeboro(5ppmde}}zO:)encontladoemrnoscovitas.f]ogopi_
tas, biotitas e lepidonelanas de rochas ígneas' Lopes Nmes (1973)

apresenLa dados sobre elementos tr¿lços em noscot¡itas e lellidolr-
tas. con os referentes ao boro variando <le < 3 a 500 ppm e 4 a

112 ppm , resPectivanente.

Asanálises,porespectrogl¿lflaóptica'cle¡r¡lostrasdas
l,a\iïas do Iloi e clo Ferreiri nha apresentam os segu:i nt es va I ores

cle boro em PPnì (Tabel a 5. 5 ' ) '



FIGURA 5.54' Diagrama de espectrografia de absorção de infravermel-hos de rnoscovitas das lavras de Gover-
nador Valadares.
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LAVRÁ NQ ESPECIE
B (ppm)

Boi 1485A luloscovita 105

Boi 1485D: Biotita 22

Boi 207 58 t(uol 47

Ferreirinha 2297 C Moscovita 520

Fe¡r e ir inha 22988 Moscovita 72

Fe¡reirinha 23I4Ì Moscovita 2:)

TABELA 5.5, Teor em boro de amostras de mica.

Fi.nalnente, as aná1ises pol^ espectrografia dc absorção
de inf r"ar¡ermellìos auxillan na identificaÇão dos politipo-s. 0s pg

I itipos nonocl íni.cos poden ser distinguì.dos dos triclínicos 3T

pel.a banda cìe absorção aÍs forte a 760 cm-r dada pelo politípo
3T e tambóm pela aì.Ìsêncía de um patamar a 640 cm-r no espectro
do 3T, ciue ocorïe nos politipos monoclínicos 1M e

1s64).
2M (Vedder,

Poucas foram as anoslras analisadas quinicamente. Des-

sa f orrna, as interpretações baseiarn-se apenas em 8 aná1ises da

Lar¡¡a Olho de Gato (6 moscovitas e 2 bìotitasl . 7 noscovìtas da

Lavra do Ferreirinha, 3 moscovitas da Lavra do Faria e 2 rnoscovi
tas da Lavra do Boi (Tabeìa 5.6,, 5.7, e 5,8.).

As fórnulas estruturais foram calculadas a partír de

análises incornpletas, pois s6 para 5 anostras da Lavra do Ferrei
rinha forarn obtidos valores par:a perda ao fogo e flúor. Através
dessas anãlises é possírre1 constatar o seu conteúdo nuito peque-

no em f1.úor. de resto já denronstrado pelas anãlises de espec

trografia de absorção de infravernelhos que apresenta pjcos ca-
racter"ísticos para OH- e HzO, Con base ern clados conse guirìos por

esses dois õt odos c hcga - se ã conclusão de que as ¡njcas que ocor



FóRjtULA ÊSTRUTUR^L - tìóúero óa íone nà b¡s. dc {8(o.oll,r)

0,282 0. ¡¡ 09

3,07\ 3,011:

0.0i¡, 0,3r

0.018

0,006 I 0,0t2

TABELA 5.6. Composição Química das micas da lavra do Olho de Gato'
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TABIìLA 5.7. Composição quíuica das micas dê lavra do Ferr:eirinha,
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Ís0 I . o,ol I . 0,0ì

o.olr I o,3z

FORI.lIILA ESTRUTURAT

3 ,99 i ti ,5,

a,\le

0.016

Lavra do Farra

TABELA 5.8. Composição quínica das rnicas

Lavra do Boi

das lavr:as do Faria e Boi.
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rem nessas lavras da região de Governador Valadares são hidroxi-
Ìadas.

Nas posições tetTaédricas, silício e alurnínio nantêm a

proporção de três áto¡nos de silício para um de alurnínio na malha
unitária. As posições octaédricas das moscovitas são preenchidas
por A1t*, F"'*, F"'*, Mgt*, Mn'* e Li*, enquanto nas biotitas
elas o são por esses ÍLesmos elementos e, ainda, Tlu * , Os e1e-
mentos que ocupaÍì as posições de cát j-ons interfolj.ares são: K+,
Na* , Rb*, Ca2+, cs+ e s¡'?+ (Tabel.as 5.6., s.7. e s.g,).

Considerando os valores médios para cada componente das

quatro lavras, depreende-se que a Lavra do Faria possui rnaior con

teúdo em elementos alcalinos (K. Na, Rb, Cs e Li), sendo seguida
em ordem decrcscente pelas Lavras do 01ho de Gato, Boi e Ferrei-
rì.nha, o que pode ser tanbén i.ntelpretado como signifìcando uma

r¡ariação na intesidade de dife::enciaÇão alcançada por esses cor-
pos pegÌ¡atítÌcos. (Tabelas 5.9. e 5.10.).

As nicas de coloração r6sea a li1ás, que nen sempre são

corretanente denorninadas lepidolitas, e que ocorreÍl nas Lar,ras do

Fa¡ia e 01ho de Gato. mostran un teor en lítio atingindo no máxi
rno a 18.334 ppn, o que obriga a sua classificação cono ¡loscovi-
tas litiníferas (Foster, 1960; Deer et a1., 1966; Lopes Nunes,
t97rl .

Cornparando os dados oì¡tidos para os elementos alcali-
nos, através das anátises quÍrnicas constantes das Ta-belas 5.6. e

5,7, e as posições dessas amostras no corpo pegnatítico represen
tads--c no perf il, nota-se que a variação no seu conteúdo se dá <le

maneir"a crescente para os eleme)ttos Rb e Li, partindo da zona mar

ginal em direção ao núc1eo, e de forrna decrescente ern relação ao

K. Na Lavra do Fe¡¡ei¡jnha, a concentTação em rubÍdio é maior nas
anostras localizadas em corpos de substituição e nas situadas
rnais próximas ao núc1eo; já as amostras das zonas narginal e mu-
ral contém vaìores ben ¡nenores. A mesna relação 6 observada para
1ítio, Ëntretanto, a di.stribLlição do conteúdo em césio não se acha
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tão def in j-da, provaveJ-nente porque
xos; a anostra quu apresenta ma.i or
tida de un corpo de substituição.

II2 ,

os seus teores são nuito bai-
valor é a de número 252011 , ob

O comportamento dos teores em efementos alcalinos da

l,avra 01ho de Gato 6 bastante sinilar ao da lavra anteriorlÌente
refèrida, lembrando contudo que o perfil da Lat¡ra do Fer¡eirinha
é mais denonstrativo para essas variações, pois contém todas as

zonas inclus ive o núc1eo.

As biotitas analjsadas possuen naior teor em 1ítío re-
lativanente ãs noscovrtas, cono exemplificado pelas micas 23668
(bjotíta) e 2366C (moscovíta), retiradas da mesma anostra da zo-
na nrural da Lavra do Olho de Gato, apresentando 3022 pprn e 778
pprn de 1ítío. Corno ocorrôncia de blotita acha-se relaciona<ìa prin-
cipalmente à zona rnarginal, que é a mais temporã ern relação à

cristalizaÇão e resfrianento, o baixo conteúdo em rubídio folne-
cicìo pelas anã1rses ,j á era de se esperar, vindo assirn confirmar
espectativa de que quanto rnais tardia for a fase rnineral, maior
será a sua concentração ern rubídio.

A Figura 5.6. ilustra a composição quínica dessas bio-
titas projetada no dìagrarna de variação de biotitas e flogopitas
con o tipo de rocha, A amostra núrnero doís encontra-se deslocada
da região no diagrama relativo a pegnatitos por estar alterada,
tendo sofrido oxídação de Fe2+ para Fe3+. O conteúdo em Mn é ¡nui

to baixo e muj-to senelhante nas duas amostras, por isso não foi
feíta a sona FeO + I4nO, e tambén porque não foi dosado o TiO2.

A relação entre o conteúdo K e o Rb é fornecida no grá
f ico da F.igur:a 5. 7. , origir.ìêlmente proposto por Ahrens et a1,
(1952). As linhas interrompídas deterni.nam os lirnites de varia
ção das razões norrnai.s encoltr-¿rdas pelo-s autores (220 a 230) e

confirmadas por outl"os pesquisadores (Taylor et a1., 1956). As

ânostras cuj as relações K/Rb acham-se plotadas fora desses l-lmi-
tes possuen valor anorrnal (lleier e Taylor, I959a) , A linha contí
nua indica o \¡a1or médio que a r"e1ação K/Rb toma para as diferen
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Variação da composição quírnica de biotitas
flogopitas com o :ipo de rocha. Amostra rrq
2,3668; nQ 2, 23608 (Engel e Enge1, 1960).

r,



IIGURA 5.7, Relação K/Rb nas micas das lavras de Governador Valadares.
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tes formações geoló8icas e neteoritos.

O diagrama acima evidencia que as quatro lavras estuda
das apresentan grau de diferenciação variado. As anostras da La-
vra do Ferreirinha, retiradas da zona marginal e nuraf, ocupan

posição bem próxírna à linha dos valores n6dios, enquanto as pro-
venientes de corpos de substituição localizan-se fo¡a da linha
que deternina o linite das razões nor¡nais, porém ainda não rnuito
distante dela, o que leva a concluír que esse pegnatíto é pouco

di-f erenciado,

Na Lavra Ol.ho de Gato, das oito anostr-as analisadas, se

te sitr.ìam-se fora da 1ínha dos 1i¡nites de var:i.ação para a rela
ção K/Rb, exibÌndo urn naior conteúdo ern rubídio que o da Lavra
anterior. Ðesta mesma 1â\¡ïa há seis dados de análises obtirias por
llegner (1983), que nostråm um conteúdo rnaior ern rubídio, porénr

colno essas anáLises rrão se fazen acompanhar" de descrÌção nìacros-
cópi ca e paragônese , ne t,anpoì.rco de perf 1.1 que demonstre a slla

posição no interior do corpo, torna-se difíci1 interpretá-1as.
Conparando os dados das duas lavras, pode-se afi¡mar que o corpo
pegmatítico olho de Gato é nais diferenciado que a do þ-erreirinìra.

Quanto ã Lavra do Boi, o número rest¡ito de anostras
analisadas e a ausência de perfil tÕTnam precipitada qr.ralquer con

clusão sobre o grau de diferenciação alcançado. Não obstante, una

das anostras dernonstra naior grau na diferenciação em relação ao

valor norrnal, como jâ era esperado.

Os teores mais etevados em rubÍdio para as mjcas inves
ti.gadas provêrn das anostras da Lavra do Faria, que a1ém de ter
um conteúdo rnais alto em ál.ca1is, possui urna assembléia mineral
que perrnite afirmar ser este corpo pegnatítico mais evoluído den

t-re os e studados.

A razão LilRb (Fig. 5.8.) mostra uma maior densidade de

pontos em una zona situada ben próxlrna ã origern do diagrama' A

linha interrompida t indica a tendêncía dada petas rnoscovitas dos
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FIGURA 5,8. Relação Li/Rb nas micas das lavras de
Governador Val adares.
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pegmatitos potássicos, radíoativos e sodolitinífe¡os, investiga-
dos por Lopes Nunes (1973) , sendo que as amostras das variedades
litiníferas ocupan a porção da extremidade superior dessa 1inha.
Somente duas arnostras (l,avra do Faria) localizam-se ern posi.ções
indrcativas de conteúdo relevante en Rb e Li, as dernaís que se
concentram próximas ã origem, de forma semelhante às mìcas clos
pegmatitos potássicos pesquisados por aquele autor, tên teores
bastante baixos para os dois elernentos.

A razão LilCs não é elucidativa para a Lavra do Ferrei
rínha, poìs o conteúdo en Lì de suas amostïas é muito pequeno¡en
quanto o de Cs alcança prati.canente o lirni.te de sensibilidade dos
nétodos analíticos e¡npregados (F1g. 5.9.).

Na Lavra do Olho de Gato, as amostl,as de mjca apresen-
tam conteúdo pouco mai-s elevado nesses elenentos que na anterior.
ainda que este.ian dìstribuídos sem tendência determinada.

Os dados obtidos para as Lavras do Faria e Boi, -iunta-
nente con os relativos a duas anostias da Lavra do 01ho de Gato,
determinam a linha 1, que revela un aunento gradativo em litio e

césio, sobretudo para o corpo do Faría,

A Figura 5.10., reLacionando as razões K/Rb das amos-
tras de mica com o seu teor ern Rb, indica uma variação crescente
do conteúdo en rubídio corn a dirnj.nuição da razão K/Rb, que é re-
sul.tante da tendência observada nos perfis. onde pode-se verifi-
car um aunento na concentração em rubídio junto às -zonas mais in
teÌnas em comparação corn as mais externas do corpo pegrnatítico.

Os dados obticlos vêrn reforçar as conclusões extraídas
Aleksand¡ov e Laricheva (1983) para a distribuição de rubídio em

rni.cas.

O conteúdo em rubídio das moscovitas de pegmatitos
graníticos pode variar de 0,01 a I,2oø. Pegrnatítos
rnicáceos (cìasse na qual se enquadrarn os investiga-
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dosl c cer'ãnr.icos tlrfcrcm dos minerarizao<¡s a metais
raros pela corìccntração mais barxa em rubíclic_r exibi
da pelos prirnci ros enì relação aos úf tinìos.

O conteúdo em rubídio das noscovitas é determinado
pcla cspccif -i ciciacle c1a região e pcla clif erencração
durantc a formação pc¡lmatítica. A especificidacje g9
\/erna ¿l posicão do corpo pcgnírtito lros gráficos, i-.,
to a. o tcor nrócìio cic rubíclio. ,\ <listriirulcão cio r^u

bídjo atr¿rr,ós do corpo pcgmatítico é de¡rcir.lentc cla

di fercnc i ação .

J. Crs cont.eúclos em rubídio das

¡rotí-s-sico.s são c:t1 uir, liIelttcs
mi cos para a-s r¡rzões K/lìb.

moscor¡l tas e f el dspatos
collro,rncl i c¿rtlorcs gcoc¡rrí

Os elc'nlcrl 1ct.s ¿llc;tì ino-tcr"l-osos íìcìhlrn-sc pl^cìselltcs ¡e-s-
.sâs íì11ìo.stríls <lc'llr it-¿r {'nì (-olr(-cntl-¿ì q'òcs nluito baj-x¡rs. cl Ltc .sc -situ-
arÌ llo Iinliar cla .sc)rì-sibiIiclaclc pelnitida pelos nótodo-s analíticos
utilizados. como demonstrado pelos valores obtidos para cáicio e

cstrôncio.
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6. QUARI'20

6. 1 . IntroduÇao

Nas lavras estudadas, o aparecinrento do quartzo é variá
vel nas diferentes porções do corpo. Na zona margillal, ele ocor-
rc em mellor proporção associado a outros minerais, cnquanto na

zona mural sua rllcìciôncia acha-se sempre relacionada a um ¿ìrríìll-
jo gráfico com o felds,pato potássico. A zona intcrmédia ó carac-
ter j zada por grandes cl-istais tanto c1e quartzo como dc l-clclsllrto,
scndo o núc1eo, uma zona, comumcntc constituída só por quartzo.

0 nonle qualtzo f oì rnt rocluzido no f inal do sócu1r¡ X\'11i ,

cm substitui ção ¿ìo tcrmo c-r istal dc rocha, cmprcglrclo ató aqrrclit
época. Est a pal avra parece ser deriv¿¡c1a do i erno de orígen saxô-
nica "qucrkluf tcrt:", que -sc transformou na fonla condcns¿rda Qr.rc:-crt:
c. 1-ilrlrllncntc. L'm ciuartzo (ltccr et al. 1963-) .

Vário-s textos têm sido redigidos contendo uma revisão
sobre propriedades físicas. cristalografia, análises químicas, re
I ações cie f ase no s i stema SiO2 , como a claìroracla por ljrondel (1962) ,

porém, a abordagem arqui se restringirá ao polinorfo o do quart-
zo, as inclusões fluidas, a malha unitâr:-a e os elementos tïaços.

6-2. Polimorfo.s

Sendo os pegnìatitos graniticos formados a partir de fu-
sõcs cnricìuecidas em água. e crrstalizað.os em ambjentes plutôni-
cos, nelcs s6 ó possível cr)contr"ar os pol ilrtor^f os qu¿rrLzo o e

quartzo ß, pois essas são as condjções qlre cal'acterizam os cam-

pos de cst.ahi I idacle dc.stas formas mincrai s.

Ent retanto, coino a fusão gl'anítica que produ z as pegma-

titos ó muito rica cm água e a tcmpcratura do "minimrrm" ó norrnal
mente mais baixa do que no .sisterna NaAlSi rOB-KAlSi 3Os-SiOz-HzO
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('l'r¡tt1e e Bowen, 1958) , devido à presença de F, Li , B e outïos
el.ementos, a frequência de cristalÍzação do quartzo 13 torna-se
nuíto limltada. Como resultado, o maior índice de ocorrência é a

do polimorfo quartzo o, fato aliás conprovado pela frequência do

aparecimento nos pegmatitos de quartzo de hábíto prisrnátÍco,

Na Figura 6.1., a linha ínterrornpida que intercepta o

"solidus'' granito saturado em água o f,az a uma pressão de 3 Kbar
e a uma temperatura de 665oC através da curva S(1)H.P., enquanLo
a linha 1(S)H.P. represçnta o "liquidus" para o rÌìesmo magÍìa, e

S(1) para o sistema haplogranito onde ocorrem Lí, B e F 1j-vres,
Acha-se tanbõm assinalada a linha qric deterrnina a temperatura crí
tica para o "solvus" dos feldspatos alcalinos (Martin e Bonín.
L97 4) .

Ocorrênclas bern documentadas de quartzo B em pegnatrtos
não são conuns. I'an (1966) assinaJ.a uma interessante ocorrência
de, excepcì onalnente, bem desenvolvido quartzo em microlina pro-
veniente de Cranberry Creek, Nova lorque, E.U.A. Quensel (1942)
descreve uma signifìcatìva jnversão quartzo ß-+r em amostra macì-
ça de quartzo leitoso do pegrnat j to de Varuträsk, Suðcía.

Barsanov e Gu¡eeva (I964) relatan a importância da ocor
rência dos geminados de quartzo segundo a lei do Delfinado (na-
cla de interpenetração onde o eíxo cristalográfico c é o eixo de

geninação) cono un resultado da inversão quartzo ß r o.

6. 3, Esl rutura e composì çåo

A estruturâ dos diversos polimorfos de sílica ten um

ponto em comum no que diz respeito à polì.nerízação do tetraedro
SiOu, onde todos os oxigênios são comparti tha.dos pelos Letraedros

vizi.nhos, proporci onand<¡ um arranjo no qual cada átono de s j.1í-
cio tem quatro oxigênios corno vizinhos mais próximos, enquanto
c.ada oxì.gênio somente possui dois sìlícìos.
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B e temPeratura crí
tica nos "solvus" dos feldspatos alcalinos (Martin e Bo-
nin, 1974).
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TABELA 6.1. Dados cristogrãficos dos polimorfos do quartzo
et. al., 1966).

(Deer

Os parârnetros cefulares do quartzo o têm sido nedidos
en rnuitas espécies, e poï muito pesquisadores, e cono há constân
cia nos valores obtidos para anostras de várias localidades, o

mineral venì sendo utilizado cono padrão para a calibração de dia
gramas de pó en análises de ra ios X. A Tabela 6.1. reproduz os

dado*c de Deer et a1. (1966) para os dois polinorfos, enquanto a

Tabela 6.2. anresenta os obtidos das aná1j.ses de quar"tzo das la-
vras de Governador Valadares rnvestig:rdas.

Mótodos nuito precisos de medida revelam significativas
diferenças nesses valores, que, nuito provavelmente, resultarn da

associação en soluÇ.ro sõ1ida com íons de impurezas.

A cornposição parece ser tão pouco variável quanto a es-
trutura. No quartzo a príncipal impureza é o atuníniol que pode

ser neutralizado na cstrutura por trôs mecanisrnos: 1) substitui-
ção de un oxigênio da estrutura por OH; 2) peta introdução nos
interstícios de cátions monovalentes cono Na* e Li*. e 3) pela com

h j.nação de arnbos necanìsmos.

0s elementos traços encont¡ados nas anostrâs estudadas
foram detetados por neio de análises qualitatjvas de fluorescên
cia de raios X. São etes : W, Ti , Mn, Fe , Ca , K, A1 e Cl , collt-u-
do, os elenìentos W, Ti, Mn e Fe parecìarn decorrer, pelo menos em

parte, de contaminação havida no decu::so da moagern.

Forma de
Si0z

Sistema Classe da
s ime tr ia aA bA cA Densidade

Quartzo d Trigonal 32 4.9L3 5.405 2,65

Quartzo ß Hexagonal 662 5.01 5.47
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A cor exibida pelo qvartzo pode evrdenciar ¡nacroscopica
mente o elemcnto traço que eje contém e. algumas vezcs, a posi-
ção que ocupa na estrutura c¡istalina. Nas variedades incolor,
enfumaçado e leitoso, o mineral é de ocorrência co¡num nas quatro
lavras, porém a variedade rósea só foi reconhecida na Lavra do
Ferreirinha.

A cor enfurnaçada do quartzo decor¡e de una banda cle ab-
sorção do espectro eletrornagn6tico da luz vi.sívet, relacionada à

presença de aluminio nE posição do si1Ício ou à transferôncra de

e1étrons associada a defei.tos estruturais induzidos como Ìesulta
do de radiações (Nassau e Prescott, 1977), provocada por mine-
rais r¿díoativos que possam existir nos corpos onde essa varieda
de ocorra, 0 quartzo leitoso i.ndica a pt'esença de uma niríade de

inclusões fluidas que podem cot.lter apreciáveis concentrações de

elenentos rncornpatíveis (Martin, 19S2). A co¡ rosa do quartzo
tem sido atribuída ao manganês, ernbora haja al.guna evidênc j.a que

essa cor este-ia associada a t.itânio e lítio (Deer et al., 1906ì.

T,/lBEL^ 6,2 - 
^"ãÌ1sc 

d¿ Difråção de
Oùã¡r2".
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Existen aÌnda outros eÌementos c minerais que ocorrem
corno inclusões fluiuas e que tambén ocasionam modifícações físi-
cas e estruturais no quartzo, contudo, esse tópico será abordado
no íten seguinte.

6. 4. lnclusões fluÍdas

As amostl-as coletadas, provenientes das lavras da regi_
ão de Gove¡nador Valadares, não fo¡an analisadas através de méto
dos microscõpicos ou mesmo químicos, corn o ob-jetivo de se conhe-
cer o núrnero e a composÍção quíni.ca das i.ncLusões fluídas. Todas
as infornações obtidas são fruto de cuidadoso estudo por meio do
método de análise de espectl:Õgrafia por absorção de infraverme-
I hos.

NÕ quartzo, há seis ¡nodos de vibração de estjramctlto das
ligações Sj-O-Si, porén o "doubl.et" em 780 e 790 cn-r é o mais
util j.zado para distingui-1o das outrås formas polimórficas (Figs.
6.2. e 6.3.).

Espécines naturais e tanbén sintéticos podem conter quan
tidade razoâveI de ligações SiOH, proveniente de Íons OH- e água
assÕciados con ¡netais alcatinos presentes quando da substituição
de Sí por Al . Estas modificações contribuen para o aparecinento
de banda distinta de absorção entre 3200 e 3600 cn-ì (Farmer, 1974.).

.As bandas de absorção relacionadas ã presença de COz,
netano, água e OH-, da rnes¡na forma que nas rnicas e feldspatos, se
mostrarr bastante níticlas nos quartzos estudados. Isto concorda
com relatos de tr4artin (1982) , rei ativos ã presença dessas nesûìas
substâncr as co¡no i¡rclusões fluidas.

A presença de boro, demonstrada pela banda en 1395 cn-r
só ocorre nas aná1i.ses das anostras provenielttes das Lavras <1o

Ferrei¡inha e Boi., vjsto que esses pegnatitos não apl-esentan tur
rnal ina, caso cia prìmeira , ou que só contém tul'rna1j rìa negra, em
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pequena quantidade, como na segunda. Malinko _"1 a1. (1976) chega
ra¡n à conclusão de que rnuito do conteúdo de boro no quartzo está
associado co¡n inclusões fluídas.

A1én das jã citadas, há possibilidade de se ter ainda
corno inclusões cristais de halita, silvita, etpasolita, criolr-
ta, fluorita e de outras fases que poderíarn explicar a presença
de Na, K, Ca e Cl nas análises por espectrografia de fluorescên-
cia de raios X (Martin, 1982).
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7. M]NERAIS ACESSÕR.]OS

7.1. I nt ro duç ão

Os mineraís acessórios, apesar da pequena quanti.dade
nos corpos pegnatítícos, são os fatores responsáveís por sua
maio¡ ou nenor i.rnportância econôrnica.

Os corpos pegüatiticos estudados por serem na sua rnaio
ria nineralízados a mica e, portanto, corTì urn gr:au pequeno de di
ferenciação (Fersnan, 193I, VIasso\., f952; Gi-nsburg, 1955; Var-
larnof f , f959) são portadores de um número bastante restrito de

mìnerais acessórios.

Nos parágrafos seguintes, será feita a abordagern sucin
ta de cadã um del.es reuninclo ¿¡s análises empregadas pal"a a sua

identificação e possíve1 aproveitanento econômico.

7. 2. Berilos

Co¡no rnenc i onado previanente,
sem berilos, Nas demais, esse rnineraL
ma de belos cristaìs transparentes, de

que pÕden ser lapidados, representando
cono tarnbém na de rninerais industri.ais
metal beríl io.

Lavra do Boi é a únrca
encontrado tanto na for

tonalidade azul claro,
a variedade ãgua mar inha
usados para a obtenção do

a

A estrutura do berilo (Bragg e West " 1926; Belor¡ e

Matveeva, 1950) consiste de urna série de tetraedros SiO e BeO,
conectados com octraedros A106 à razão de 6:3:2, dando a conpo-
sìção Be3A1zSie0re. Todos os tetraedros Si0q ocorrern en arranjo
cícl.ico corn sinetria hexagonal de rnodo que o espilhanento das

unidades anelares adquire forna paralela ao eixo cristalogrãfi-
co c, O canal assirn forrnado tem aproxinadamente s,f ,Â de diâ¡ne-
tro. A substituição do Fe2* pelo A1 '*, o.r ainòa a ornissão de um
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íon Be2+, produz una carga residual que é neutr alizaàa pela en-
trada de íons alcalinos no canal (Wood e Nassaw, 1.968), con unìa

única exceção, o Li+ , Pequenas proporções de íons aparecen na

f orrna de ímpurezas, Fe'* e Cr3*, em substituição ao 413*. o 1i-
tío entra na estrutura ern substituição ao berí1io.

As aná1ises de espectrografia de absorção de i.nf raver-
melhos dernonstran que os berilos analisados ex.ibem as bandas
príncipals características do tetraedro Sr0q a 8.2 p ou 10 p e

a banda 12,5 u, que evidencia o arranjo anelar corn simetria he-
xagonal.

Dois tipos de moléculas d'água podem ser jdentifjca-
dos: a água do tipo 1, que se posiciona na estrutura coJn o ve-
tor H-H paralelo ao eixo c cristalográfico fornlada por uma pon-
te de hidrogênio com oxígênios cìe dois diferentes ané j.s e apre-
sentando bandas de absorção a 7542, 3555. e 3694 cm-r: e a água

do tipo 11, que tem o vetor H-H perpendicular ao eixo c, forma-
da por uma ponte de hìdrogênio com doís oxigênios opostos de unl

rnesmo anel (Fig. /. I . ) .

O CO2 é também encontrado no canal da estrutura dos be

rilos, devido ao fato de ser uma rnolécula linear cujas dinen-
sões alcanç am 2,8 x 2,8 x 5,0 Å. A molécula de gás carbono pode

se posicionar de f orrna perpendicular (en 80? dos casos) ou para
1e1a ao eixo c, prostrando band¿rs de absor'ção ¡r 2390 cm-r e 2570 cm-ì,

respecti.varnente, O diõxido de carbono pode ocorrer na f orrna ga-

sosa como inclusão, corn banda de absorção a 2349 cm- r .

Iìrn adição ao COz e HzO, outras moléculas têm sido cjta
das na literatu¡a corno obtidas através do aquecimento de aÍìos-
tras de berilo, como é o caso de He, A, Nz, HzS e CH4, esta ú1-
tima evidenciada na Fig. 7.1.. pelas bandas de absorção a 2850 e

291.5 cm- I (Böse , 1936 ; .Alclritch e Nier, 1948 ; Correia Neves et
al., 1984).

Através das análises de difração de raios tr. é possí
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ve1 notar que as anostras das Lavras de Governador Valadares apre

sentan-se alteradas e, por vezes, con alguna quantidade de quart
zo. Os ¡ninerai s , produtos de alteração ã baixa tenperatura, fo-
ran caracterizados corno bertrandita e bavenita (Burt, 1982).

Análises quantitativas foram executadas ern seís anos-
tras, duas de cada Tavra, com as características nacroscópicas
contidas na Tabela 7.1. Por outro lado, Correía Neves et al,
(f984) estudararn 14 amostras de berilo das quais a de núunero 152

procede da Lavra do Faria.

AMOSTRA LAVRA CARÄCTERlSTICAS MORFOLõGICAS

L52 Faria Massa xenomõrfica azul

27 9A Faria Massa xenomórfica azul

27 98 ¡ârra Massa xenomórf ica rosada

22368 Ferreirinha Crísta1 prísmãtico azul

2236A Ferreirinha Cris tal prismático branco

t482 01ho de Gato Cristal prismãtico azul

2324C 01ho de Gato Cristal prísmãtico azul

TABELA 7.1. Características morfotógícas das amostras de berilo.

As variações na composição quínica do berilo, particu-
larnente quanto aos teores de álcalis e Hz0, achan-se forte¡nen-
te correlac.ionadas ãs caracterÍsticas geoquÍmicas e paragenéti-
cas dos sistenas geológicos en que o mineral ocorre, e portanto,
tanbém dos pegmatitos, ðerni (1975) elaborou urna classi.ficação
de pegmatitos portadores de berilo en cinco tipos, tomando por
base a proposta por Beus (19ó0) , na qual se utiliza a variação
do teor ern á1calis como parânet¡o de referência principal.

As aná1ises da Tabela 7.2., que ta¡nbém contên o núnero
de átornos por cela elementar, perrnitern classificar o corpo da

Lavra do Faria como do tj-po IV (berilos ¡icos ern Na e Li) , ca-
racterizando pegrnatitos portaclores de 1Ítio; os da Lav¡a d<¡ Fer



LAVRÂ FARlA FERR]] IRINHA OLHO DE GATO

7" L52 27 9A 27 98 22368 2236A r482 2324C

Si0z 6q,8 66,2 66,6 66,2 83,0 66,8 66,8

A1z0: Ll ,4 L8,0 L8,5 11 .4 4,3 t8,2 r8,4

Fez0: 1,51 0 ,82 0,10 0, 83 0,15 0 ,57 o ,42

BeO t4,0 11,9 r0,9 1t L 10,1 11.7 LI,8

Naz0 0,55 0,65 0,98 0,51 0,13 0,70 0, 48

Kr 0 > 0.10 0,03 0, 04 0,05 0,04 0,04 0, 03

Lí zO 0, 05 0, L6 0 ,67 0. 039 0.037 0,07 0, 10

RbzO 0.005 0,019 0, 066 0 016 0.005 0,014 0,0t

Cs2o 0.10 0 ,25 t.02 0 33 0,04 0,17 0,28

P.F. 1.54 2 ,47 2,68 2 -t4 t ñ't 2,r0

TOTAL 100,534 r-00.499 101 556 r00,355 99 942 100, 34 100,42

P PT¡ I

Rb 23 90 300 74 63 71

CS 940 I19 0 4810 1550 r90 820 1340

Li 200 7 44 3116 181 363 465

Número de cátions calculados na base de 32 átomos de oxígênio

rl
!
a

l¡

ol

(!

5

sí rt,67 11.96 lt,92 11,98 t5-08 12,09 12,08

A] 3 ,69 3,83 3,90 3,7r 0,92 ? 0t

Fe - 0 ,20 0,11 0,013 0,11 0. 02 0,78 0,057

Be 6,05 5 ,17 4 ,69 5,39 4,4r 5.09 5, 13

Na 0,r9 o ,23 0,34 0,18 0,05 0,246 0,168

K < o -o2 0, 007 0,009 0,01 0, 009 0,009 0, 007

Li 0. 04 0,116 0 ,48 0,028 0,027 0,058 0,073

Rb 0. 006 0, 002 0, 008 0, 002 0. 0 006 0,002 0, 002

Cs 0,008 0,019 0,078 0,025 0.003 0,013 o,022

H+ r ,85 , oe 3,r99 3, r 15 2 594 t Lqq ? q ì?

TABELA 7.2. Dados analí¿icos de be¡i1os das 1avÌas de Gove¡nador Valadares.
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reirinha sorian do tipo III (berilos sódicos), car¿lcterjzando
pegnatitos con paragêneses albíticas mas muito pobres em áIca-
1is raros; e, final¡nente, as anìostras da Lavra do Olho de Gato,
que se constituem em uma transição entre os dois tì.pos, anterj
ornente citados (Hawthorne e Cernf, I977),

A cl.assificação acima é contudo possÍve1 de questiona-
nento, uma vez que o sistema utilizado na amostÌagern foi o de

¿ìnostrâ média, e como há um zoneamento corìpos j.cional nos beri-
los, os dados da Tabela 7,2. podem eventuafnente repr-csentar ape

nas porções int,ernas orr então erterrÌas (CernÍ e Hawthorne, 1976).

7..3.'lurnalinas

Âs lavras tr"azcndo trlrmal jlra cm suas paragôncses são

as clo Iraria, con cristais pris:nátlcos bon d.esenvolv jdos dc col o

laÇão negra e ver-de: 0l.ho de Gato com clistr.i s negros grandes.
enquanto os crjstajs \,erdes, além de aprescnla,rem ocorrência
mals linitada, são tanbén pequenos. Na Lavra do Boi, ocorrem so

nente cristais de turnalina negr¿.. Todavia, cono en todas as

amostras de feldspato e nica cle ssa lar¡ra foi constatada nas aná

lises a pïesença da bancla cìe absorção a 1390 cn-r, a espectati-
va é de que não haja outras varíedades de Lu¡:malina nesse cor-
po, apesar dos tlabalhos de lavra se encontrarern na fase inici-
al.

Turnallnas são conhecidas pela sua

quími ca e propriedades fÍsicas.

A l'6rrnula geral xM3Y6l (oH),, (tsO) 3 (Si
ra1 o sódio na posìção X. conquanto o cá1cio
sente.

arnp_la diversidade

uOrr) ] , mostTa em ge

tambén se:faça pre

Nas posições octaédricas poden ser encontrados Fet*,
¡'In2+. Al t*, Li I +, enclr:anto n¿ìs l)osiçoes Y Â1 3+ é ãs vezes subs-
t:i tuído por Fe3+.
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Segundo li'loore (1982.1 , a variedade schorlita aparece en

todos os estágios da consolidação pegnatítica, ì)articul¿,ìr ente
nas zonas intermediárias; já as subvariedades da série elbaíta-
1i.d jcoatitâ são típicas dos estágios fínais.

Na figura 7.2,, acham-se representadas cinco aná1ises
cìe turmalinas, sendo que a anostrâ 2 818 verde e a 213C negra. Da

Lavra do Olho de Gato todas as anostras são negras, porérn, de

háb i t-o dif erente.

Na região de 3600 cm-r observa-se a banda característi
ca clo OII- , enquanLo na <1e 3400 e 1.630 .n,-t u, bandas relacíonal
cìas con a presenÇa da Iì20. Os pi.cos 2850 cn-t, 2935 cn-t e 2360

ar- t d"ror'rrtram a presença de rne lano nos do j s prine iros e a cle

COz no ú1tino. As bandas de absorção caractertzando o grupo (BO3)

.l-oc¿rlizam-se na região. cornpr-eendida entïe I240 e 141tJ c¡n-r .

As ¿ìnostr-as ínvestlgadas exibindo col ot-ação ncgla incl:L

caram a presença de Fe, e ausência de Mg, nas aná1ises de fluc-
rescência de raios X, der¡endo port:ìnto ser cfassifícadas cono

schorl.íta. Corno as turnalinas podern possuir composições quÍmi-
cas as mals varjadas, se¡do essas variações características de

soluções só1idas, é de se supor a existência nessas lavras das

séries schorlita-eLbaíta e elbaíta-1ídicoatita.

Staatz et al . ( I9551 vcr-if icaranl que o coDteú,,o em K.

Rb, Cs, Irb. lje e i-i nas trìrú41ínas aume:tta enr direção ao núcleo

do pegnatitÕ, enquanto o de Fe, Mg. 'fi, Na, Co, Nl,-Cr e V de-
clesce na nìe sna direção. A concentração dos eleneutos Ga, Sr,
Se, Zr, Nb, Sn, Cu, Bi e Zn permanece constante durante todo o

curso da cristalização pegmatítica.

As turnalinas verdes da Lavra do 01ho de Gato apresen-
tan Llma pr:opri edade senellìante ao acatassolanellt,o, que lhe con-
fere o norne de Olho de Gato, none este dado também à lavra.

Segundo l,ondon e Burt (1982) os pegÌnatitos ri cos em
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elbaíLa são muito raros, con a maior proclução cìessas genìas pro-
vindo do Estado de Minas Gerais, no Brasil,

7. 4. Granadas

C grupo das granaclas pertence ã classe dos nesossilica
tos onde os tetraedros Si0! isolados acharn,se ligados a cátíons.
Este grupo está subdÌv j.dido on es¡:écies , rept esentando os rnem-

bros extremo-c de sérj es iso:nórficas, que foram classíficadas em

duas séries distintas: Pìralspita (piropo, almandina ) espessaï-
ti.ta) e Ugrandita (uvarorrita. gt ossularia e andradita) (Deer et
a,L.,196irj.

As ¿ìnostl:as de granada col etadas nos cor.pos pegma.tÍti_
c,os da regì.ão de Gor¡ernador Valaclares corresponden de m¿tnei ra
geral a cristats de I a ? cm de diâmetro, apre-sentando coDt.or_
nos subidiomórf :i cos a idionórf icos. <le colora.ção vcrmelha cscr.l-
ra a marron e muitas vezes al¿erados. As val.ìedades do Ferreiri
nha constltuem exceção quanto ao tamanho, corn cristais dodecaé_
trìcos chegando a alcançar 5 a 6 cm de diâmet¡o.

Nas análises por fluorescôncja de raios X os elenentos
detetados foram Sr, A1 . pb, K, Fc2+, Ca, Ti, Zn, Mn2+ c Fej*, Ain
da qr.re as anãlises tenham sido qualì.tatívas, a ausôncia cle Mg2+
permite enquadrá-ìas dentro da série piralspì.ta. subsérie alnan
d i.na - e sp e s s a r t i t a .

Nas análises por difração de raios X foram identifica-
das reflexões dos membros e xtl"e mos a_l¡nandina e espes.sarti.ta e

duas ãs vezes três refl.exões ca¡acterísticas de pi ropo.

0 peso específico variou entre os va I ores I inites de
3,95 e 4,26. o que tarnbém ó indicativo da série piralspita,sub-
séri e alnandina-espessart i ta,

Scguìndo a classificação de Tarre (196S), pode-se clas
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sifrcar as arLostras analisadas como almandina-espessart]"ta. .A

banda B du, Figura ? .3. Iocaliza-se no intervalo entre 980-940 cm-r;
apresentan banda E a 630 cm-Ì, várias band¿rs entre 350 e 310 cm-I.
i.ntervalo entre as bandas C e D de 20 a 22 cm-r. Estas caracte-
rísticas são próprias da subsérie alnandina-espessartita e nada

conuns ã espécie Piropo. Frnalmente, verifica-se que as amos-

tras se aproximam mais do membro extTemo espessartÍta, uma vez
que as bandas B, C e D situam-se rnais perto dos valores, 950,
885 e 865 crn-r, respectivanente; diferente do esperado para a

almanciina, com val.ores.a 962, 897 e 871 cn- t ¡i:armer, 7974).

^s 
anostïas de granada do Ferreírinha e do Boi mostra-

ram pico a 1395 cr-I. caracte¡ístico de boro tetraõdríco; e as-
socìado a e1e, a 1.1 20 ciìr-1, o da mo:rocanada de ãgua. A exenplo
dos ¡rinerai.s -i á descri tos , apar ecem ailrcla conìo compo¡cnte.'q da f ase
fluida nas qr-latr:o lar¡r.as CO2, netano e ágrra,

7 . 5. Col unbo-tan¿al itas

As amostras de nlnerais metá1icos de cor negra class j--

ficadas cr¡mo columbo-1.anta1itas tên sua identj.ficação baseada

en exame rnacroscópico e análises de difração de raios X (Tabela
7.3.). de espectrografia de absorção de i.nf raverrnelhos e aná1ise
quantitativa obtida por Mi.crossonda eletrônica,

A maioria das a ostras estudadas enquadra-se no tipo
II (ordenado) pois apresentam como primeira reflexão a da famí-
Ila de planos (020) cujo d é aproxirnadanente 7,00. (Adusuni11i,
19761.

As varieclades das l-avl"as do Ferreirinha e Olho de Gato

possuem peso específjco nédio de 5,40, que as coloca como colun
bitas corn teol" em Ta2Os rnf el : or a 20"ø; jã a a:nostra 2271C da

Lavra do Felreir-inha aprese¡ta o valor de 6,75, o que lhe confe
t-e un teor- mais elevado em tântal.o e tambén indjca um estágio
mais tardj o de crìstalizaÇão.
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Esta amostra, está Iocals-zada na zona internédia ' no

feldspato potássico cuj a borda exibe ínten:a albitização asso-

ciada a presença de mica clara de grão fino'

As análrses por espectrografia de infraverrnelhos nos-

tran poucos picos, estes concentrados na região conllreendida en

tre 150 e 355 cm r, não possibilitando quaisquel outras inter-
pretações.

A Tabela 7 ' 4. apresenta as análíses de cinco anostras,
o'bti.das pol microssonda eletr-ônica, realizadas no Canadá pelo

Dr. Petr Cern!, que tarn'bén realizou os cálcillos do núnero de cá

tions na f ólmu1a e os vaf ol"es das dimensões e voluÍìe da cela
unitãria. O peso específico foi obtido atrav6s de pesagens das

amostÌas.

(; conterido em tãntalo das amostras analisadas pel^mite

c.lassif ìcar- a cle;rç 227iC como f e r r o - t- a n t a I i t a , pois 'la+s ó rnai-

or que Nb+5 e Fe*2 é naior que Mn+2, enquanto todas as outras
são f e r r o - c o l unb í t a s 1õern!, 1975 , Foord , 1982) '

7 . 6. Outlos rninerais

As lavr.as en estudo contêrn outïas esp6cies rnínerais que

forarn identificadas e achan-se relacionadas no Capítu1o 3, po-

rérn, não const rtuíram alvo de estudo detã1hado nesta disserta-

ção.
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clroQuf¡rrclr E E\/OLUÇÃo INl'ERNA DOS CORPOS PEGI{ATfrtCOS

lrrt roclução

Na regiho de Governador Valadares, dos cìuatro corpos que

itucm o principal ob.ictivo desta dissertação, somcnte do is
foram cjescrjtos L:onì detalhes, de forma it ])ermitir a elabo-
cle estìrdo sobr^c a stÌ¿r evoirtçlro.

N¡ts ì,at, l-¿ts clc¡ i;erreirinha e 0lho de Gato. como a íìmos-

t l^agcnt ¡'cal i l¿rda {oi acompanhada por pcrf is das galerias (perf is
5.1. e 5.2.). at:-¿rr'ós dos quais os d¡rcios obtidos pelos diversos
nlót oclos ¿lna1íticos puder:rrn scr comp¿ìr¿ldos com ¿r estrutura. exis-
tc m¡rior facjlidatle na análise, d¿rs v¿rrjac,ões cìuímicas e cstrlltri-
l'ais das cliícrcntcs fascs ninerais.

)ro-(: (.lrpíîtr lo.. .i c ! . cì rìc sc ocupa ì am rlo cxamc dcls l'cl cls

patos e mjcas. ìtorivc a l'lleocupação de r¡tilizar oS perfis pala

rirostrar variaçõcs na compo-sição química dcsses minerais, a f im

cie que com base nesses d¿ldo-s fosse l)ossível deduzjr a sua sequên

cra de cristalizaÇão.

8.2. i,avra do Fcrreirinha

O zonc¡lmento prcscntc neste corpo pegmatítico é p"rfei-
tílmcntcì vj sír,cl nos perf is, a ponto de seI tomado como exemplo

d:i dát ico par¿l a ìLrrstt"irt:iro clo -oncancnto proposto por Cameron et a1.

(194e).

A pcqrÌÉìÌ't¿ì (luant-icì¡rcle tlc bjotita cncontrada na zon'à mar-

gi¡al se aprcselìta lla lornra clc grãos tnctìore-s qtle 0,5 cm c muito

¿rltcracla. r¿rzão pela c¡ua1 o mjncr^al não foi analisado qulinicamen

te. Nas moscovitas. os valores obticlos para a razão K/Rb se dis-
tt"ji¡lrcn cle forn¡r clccl-csce,ntc, eonr rt¿tior-cs valol^es lla Tona meTgi-

naL c nì cllol'e.'s em alnosl ras ìoca li zatlas ¡rróxìnro ao núc1eo cle qllal-t
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zo. Con os feldspatos se processa o mesmo, nas zonas nais exter-
nas , os l)lagioclásios possueÍì valor nédio de 105 ,38 , caindo tìas
porções nais internas para 64,23; jã a nédia para as rnicroclinas
é de 87,44.

Os valores obtidos para os feldspatos, como também a né

dia de 75,95 alcançada nas nicas, são j nferj ores ¿ro-c indi cados

lrara o íntervalo de dispersão dessa razão, admitido por Ahrens
et al. (1952) , o que demonstra uma apreciável diferenciação des-
te corpo pegnatíticô,

O conteúdo em 1ítio das moscovitas é nuito pequeno,atin
gíndo um náxino de 511 ppm, sõ comparável ao menor valor coligi-
do nos pegnatitos potãssicôs de Moçambìque (Lopes Nunes, f973),
enquanr o a média em césio é de 64,14 ppm, representando un quar-
to do valor nédio obtido para as ¡nicas dos corpos investigados
pÕr- esse autor.

Segundo Cameron et al. (1949), o conteúdo en An dos ptagio
c1ásíos diminui., sisternaticamente, desde a per:if eria até ao nú-
cleo do corpo pegmatítico. No presente caso não foj. possíve1 ob-
servar essa variação pois sõ os plagioclásios ò,a zona rnarginal
f orarn analisados. Al j o con¡eúdo nédi.o é de 9 ,7ti' , enquanto o

rnalor valor encontrado alcança apenas 15,5%,

O conteúdo em cálcio cìas ni crocl inas é muito ba ixo. O va

1or médio obtido foi de 0,03%, sendo que nas micas eIe se encon-
tra abaixo do tinrte de sensibilidade do nótodo (<.0,01%) .

0s outros el.cnentos alcalinos terro-sos analisados, Sr- e

Ba, quando conparados aos c1¿rdos de Correia Neves Gg62) e Lopes

Nunes (1.973), nostrarn o seguinte comportamento: das 19 anostras
anali.sadas, 13 possue¡n conteúdo em bário inferior a 20 pprn, com

as outras seis apresentando média de 8ì ppml o teor médio cm es-
trôncío é ðe zZ ppn, ben simi lar aos valores reportados por aque

les âut ores.
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Correia Neves (1981) , pesquisando o conteúdo de bário
em 40 anostras de feldsparos brasileíros, obteve valoÏes nais ì¡ai-
xos para as amostras provenientes de pegmatitos encaixados em mi

ca xj-s¿os; os valores encontrados para a Lavra do Ferrejrjnh¿l
guardam conco¡dância con essas observações'

Nos pegmatitos potássicos de Narnalalo e Igaro, minerali
zados a berilo e c o l umb o - t an t a 1 i t a , como é o caso da Lavra do Fer

reirinha, o conteúclo de bário va¡ia òe 25 a 360 ppm, com valor
médio de 9-5 ppm. Por sua vez, o cstrôrlcio no pegmatito de lgaro
alc-ança valores inferjores a 0,10 ppm e no de Namalalo varia des

cle <10 pl)n a 122 ppm, sendo a médìa de 64 pprn (Lopes Nunes,1973)'

A cristal izaçáo do pegmatito do Ferreirinha pode ser ana

lisada do ponto de r¡ista geoquími.co en três estágios pl-incipais '

0 estágio potássì co , quando l¡ouve a cr-ist'a1ízação das zonas pri -
rnárìlrs: o siljcoso, oncle se deu a f ornai:ão do núcleo de quartzo

e. l)or úÌt j.no, o -*ód jco. que corr:esponde ao aparecimellto dos cor

pos dc substjtuicão'

De acordo com os estudos esperimentais de Jahns e Burnhalr

(19691 , o núcleo começar:i a a se forrnar em ulna fase um pouco mais

precoce que a prevista no rnodelo de Caneron -"1 ul' (1949) para a

estrutura zonað.a dos pegr iltítos' Nesse esquema, o núcleo repre-
scnta o cstãgìo finai da ùr'istêlização prìnária. ocupando regìão

prõxi na ao cent t:o.

Com base en observações de campo exìrer^iêncj-as de labora
tório, Jahns e Burnham (1969) afirmaram o seguinte: "a distri.bui
ção e ocorrôncia do quartzo e feldspato potássico ern segregaçôes

nos cor-pos pegmatíticos srÌgerem que se trata de aspectos comple-

mentares, e em nluitas ocorrênci.as podem muito ben ter-se formado,

pratlcìameDte - ao esmo tempo". Por sua vez, Uebel (I977) admíte

a cristal ização de partes das z.onas ¡nais internas conconitânte-
mente à cristal i.zaçã.o das porções mais externas.

Os cor-pos de substj tuição nostl"am-se em geral co¡rstituí
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dos por ntiner¿ris dc: granulação bcnr mais f ina que a exib j-cìa pci lrs
fases que elttram na fc,r:nação da zona interr-nré<1ja e núc1c'o. Ifuitas
amostras de f el dspato potássico c quartzo acham-se corroíclas por-
albìta (variedade c1êr¡elandita) e rnosco\¡jta, clcnonstr¿lncìo assinr
cristali zação mais tardia para esses corpos de substituição.

Nest-a Lavra não ocorre tur"malina. Cono a conc-cntlrì(-ão
dc bot"o cxisteltter na fusão nãc¡ fo j srif icientc para for-má-l a, cs-
se cLcnellto clct,e ocorrcr -substrl,r.linclo o Si tctraódl^i.co dus anìos-
tr^as clc fcldspato i)otás-sico, qtÌ¿trtzo c )lìosr-.oVita.

S.:gul)do a cl ¿rssi fj caçao 1.cxt-ural-pat^¿ìgcitótica cle \,la-s-sgr¡

(1952-) , o corJ)o pcgrnatítico do Iìerreirinira corr-'csponcle ¿t Lxnatr¿ìn
sìc-¿r<¡ clìtt-t'os tipos Ii c III. corn a su¿l con.stìtr¡rc-;to rnclujltclo
t rôs r-onas (mat"girral . nur'¿r1 . il'rt ernód j a) . nricl co e coì'po.q dc -sub-..-
tjtu1ç¿ro (I'jg. E.t. ).

-\ cÌ¡ts;s jf icecio csi¿ìì¡clc': itla por (,ilr:;ìrrlre ci lil. {lii7!) j. ¿rlólt,

dos cÌados par'¿rceltétìcos e texturi,is r^el¿lcionacìo-c pclo autor ¿lcj.-
nta. foran acrescentados os geoquín'icos, cìue -são cìc impol^tância
capital par¿l o entcndin,.'n1o dos últinos estágio-s da cr-jstaliza-
çao pegrnat ít ica. Segrrndo css.: classi f i cação . o pegmati to cla La-
vr¿ì cio Ferreirinha se enquadra na segunda etapa clo processo gco-
químico e no terceir o tipo de f ilão de pcgr;ratítico.

A'l'abe1a 8.1. plocura col"rciac-jonar a.q vãrias c.l¡rssifi-
caÇõcs cxjstentcs: Ì';cr'-slnan, (ìinsburg. Vl¿tsso\/ c \l¿lr.lanoff (\,arla
noff , (1!)54 ).

/ts {'ases cla cvoltrçiìcr pegmatítica rc'lac:jonadas à c'ol'rcs-
¡roltcì cllte tcntl'lcl-atrÌra cle cr j st al i zlrç;ro f orarn il-lic j almente pl^ollos-
t¿t.s por lìt:i'silan t1931) . c) Írrlran-sc r-ctÌll jdas t'tÍl Fìgrrra 8.2. . onclc
tuIIt -sc ¿i c(-rmparaÇão claS clifet"cntc-s fases e lnì'cr-¡tjs corn a parapô
tìeìse da i,¿rr'¡'a do lìerl'eirinha.

I)a porç:ro infeljor da figur-a collslam os clatlc¡s obtìclos
cìpcrintcnlalncntc por Janh-s (1982) para iìs cljfc'r^cn1cs etal)¿r-s de
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TABEI1\ f.i. Correspondêncía entre as classifj.cações de Fersnan'
Ginsbur:g, v1¿1ssov e Varlamoff (Varlanoff, 1954).
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Corpos de Substll uico-o

Figúo L2 SEOUËNcIA DE cRISIALIzAcÃo Do PEGMATITo Do FERREIRINHÂ
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forrnação de um pegmatito cristal.izado a uma profundidade de lS krn,
conflnado à uma pressão litostática de 5 Kb, Es¿e exemplo parece
se¡ similar ao pegmatito do Ferreirinha, que corresponde ao tipo
três da clas s i ficação ge ol ógica-petrogenética de Grnsburg er al.
(1e7e).

8.3. Lav.¡a do 01ho de Gato

0 encaixe enì antifotne deste
rendo en pos j ção assimétri ca, que não

fil, obriga a um exane nais cuidadoso
das aná1Íses das micas e feldspatos.

corpo, com o núcleo ocor-
está representada no per-
dos dados obtidos através

Ao contr ário da l,avra clo Ferrei::inha. a ocorrôncia de

biotr ta nas zonas marginal e, pri ncipalnente , nura.l é inteltsa.
Da s cluas anostras anal i.sadas , a m6di a obt j da para a razão I(/Rb é

de -58,40. enquanto as mosco\rì t¿ls clas mesn¿ls zonas alcancaa um va
1or nédio de 51.,26. Estes clados cor-lcordam con as paragêneses re-
lacionada-s pela maioria dos autores (Fersman, 1931; Cameron et
a1. , 1.949; Vlassov, 1952 ; Ginsburg, 1955; Varlamoff, (1958) nas
quais as biotitas se cristal.izam antes das moscovitas e nostran
un teor en Rb ¡nenor,

De acordo con a estrutura proposta por Cameron et al.
(1949) e os estudos experirnentais, de Jahns e Burnham (1969) , a

crj.stal ).zaçáo das zonas externas se daria para as rnais internas,
com o conteúdo em rubidio, c6sio, 1Ítio aunentando no nesmo sen-
tido.

As rnjcas tên possibil idade de aloj ar maior conteúdo eln

álcalís (Rb, Cs e Li) que os feldspatos (Rankarna e Sahama,1950),
o que é conf ir-mado pela sua média em Rb de 1650 ppm,289 pprn e

71.5 ppm da Cs, atém de 966 ppm e 2518 ppm de Li, respectivanen-
te , para rnoscor¡i tas e bíotítas . Nos fel dspatos Iotássicos , a con

centração méc'li.a en rubícli o é de 894 pprn, a do Cs 237 ppm. e a do

I ítio não foi pesqui sada. De acorrlo com IJei cr e Tayl or (1959a) . o



teor eÍr Rb e Cs nos feldspatos alcalinos aumenta com a

ciação rnagmática.

r52.

dife¡en-

Na zona rnarginal, o valor nódio da razão K/Rb nos felds
patos é de 85,05, enquanto nos coïpos de substituição é de 59,46.
havendo portanto um enriquecimento em rubídio.

Comparando os resultados obtidos para a razão K/I|b nos
dois corpos pegrnatíticos , nota-se nos gráf i.cos (Figs . 4 . 8 -- 5.7. I
que as anostras da Lavra do Olho de Gato se colocam nais à direi
ta relativanente às do Ferreirinha, evidenciando maior grau de

d;iferencìação do prineì.ro corpo ern relaçào a c-.' segundo (Heier e

1'a1'1¡., 1959a) .

A qi.ranti da<1e n6dìa de césio nas rnoscovitas e biotitas é

de 289 e 7i5 ppn, respectivamente, nuito semelhantc aos daclos f or.-
lueci clos por Lopes Nunes (1973) para as nicas dos pegmatitos po-
t.írssi r:os cle ltloçambì qtre,

O conteúdo en Ìítio das nicas da Lavra do 01ho de Gato
é ¡nuito superior ao das moscovi.tas do Ferrejrinha e tarnbérn maior
que o ref er.i do por Lopes Nunes (f973) para as rnicas dos pegmati-
tos potássicos dc Moçambíque.

Na naioria das amostras, taDto de rnicas corno de feldspa
tos, o estl^ôncio não alcançou o limìte de sensibìlidade do néto-
do (<5ppn), enqLìånto que o conteúdo de bário dos 53 espécimes de

feldspato se ellcontra distribuído da seguinte for¡na: 26 amostras
com ûìenos que 5 pprn e as 7 restantes contendo valor médio de 72

ppm. Rcssalta-se ainda que a anostra ne 2361 , da zona rnural,apre
sentou 38 ppm, en flagrante contraste coITI as varjedades localiza
das na região pr-óxina ao ¡rúcl.eo que ten somente 7 e I ppm. Estes
clados concordanl com lle j.er e Taylor (1959b), que investigando f eì.ds
patos âlcalinos do pró-cambrj ano do Su1 da Noruega, concluirarn que

a concertração de bário diminuia corn o grau da difeletrclação,

O cálcìo nas micas estã presente em pequena quantìdade.
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Nos feldspatos, mesno nos plagioclásios da zona nargì.na1 , o con-

teúdo em cálcio é ¡nuito baixo, com un teor ¡nédio ern An de 8,96%;

nas anostras de ptagíoc1ásio clos corpos de substitu j-ção c1e 6 da

ortlen <1e 1 ,03,¿. A var j-ação do cálcio e de outlos metais alcal i-
nos terïosos se apresenta de forna decrescente da borda para o

centro (Heier e TaYlor (f959b).

Na Lavra do O1ìlo de Gato, alén das turmalinas negras pre

SenteS naS ZonaS nalginaì e mUra1, oCOl'Iem tul:naliÏlaS VerdeS cOlll

acatassolanento, de onde proveio o nome da lavla'

Segundo a c-lassif icação text-ura1-paragenética de Vl assor¡

(f952), o coïpo pegmatítjco de Olho de Gato corresponde ao tipo

ll l, o::de.i á tcm luga r lìma ma ior abtlndâllc ìa dc nlinerais ¿'cossó-

rios' A Lal,ra c]o Ferl.ei¡inha cotresponde ao tipo 4 e a do olho

de Gato ao 5 cla classificacão de Varl a¡nof f (1954) '

A cristalizaçãc¡ das z-onas pllnrãrias segue Õ nodcìo pro-

posto por Jahns (1982), coneçando da parede para o centTo se l

transição brusca de uma zona para a outra' A zona marginal mos-

tra uma redução do conteúdo de nicas no seu limite con a mural'

enquanto esta ú1tina 3lrescnta glantrlação carla vez mais grossa e

contato graciacional coÍì â zona inter:nédia'

Na zona n.lral, aparecern regiões com textura gráfica rnui

to fina envolr¡ida poI lTìateIìal exibindo textllla mais grossa, cìan-

clo a idéia de que houve variação nas condi.ções de cr.isl,ali z;'ção.

A cristalj zação nos dors corpos pegnatítícos se cleu de

folma muito senelÌ:antc, que será relatada maìs pormenor:i zaclanen-

te nos parágrafos seguintes.

O tnagna residual j.nicial rico ern Si, Al , K, Na' Be' B e

algurn Ca, com conlponentes vo1ãteis ( CO 2 , Cll + , Ij , 0H ) , possu'incìo a iri

cla outros elementos dispersos, coneçou a cristalízar-se for:mando

os segui.ntes n:inerais prirnários: albita, quartzo, biot:i ta' nosco

\r1t-a e turnal i.ua negra (este úl tino aLrsente da Lav¡a do Ferreiri

\
I

l
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nha.) . A temperatura estinada situa-se ao redor de 700'C, tomando
por base o conteúdo m6dio em An dos plagioclãsios da zona rnargi-
nal,6,l6% e 9,67% nas Lavras do Olho de Gato e Ferreìrinha, res
pectivamente, A pressão ] itostática confinante deve ter sido ele
vada pata inpedir que os componentes vol.áteis escapassen,

Na seqüêncÌa da cri.stalização fracionada, couì a dimi nui
ção da viscosidade do magna e aumento dos componentes voláteis,
foran separaclas glandes quant jclades de K20,4120. e Sì02 sob a

forna de feldspato potássico e quartzo, que, por vezes associa-
dos a. mo:,covita e a1bi.ta na fase pegmatítica de Iìersnian, consLi-
tuíram a zona mural, e isolatlanente, a zolla inLer"rtédia, como gra¡l
des cristai s de feldspato potássrco, geraJnente pertiti z rdos, e

quartzo dcn1. r"o da fase pegmatójde.

A maior partç do berilo
se , sinul t¿ìneaneDte a esses dois
luml)o-tanta.l i ta.

tambón se crist-âliz-ou nessa fa-
últirnos m:inera is, trelli como ¿r co

O núcleo cie quartzo dos dois corpos, provavelmente, inj
ciou sua crì..sta1ização na fase pegnatóide junto com os grandes
cristais de feldspato potássico (Jahns e Burnham, 1969; Uebel
19771 Jahns , 1982),

Nesse estágio o magma r-esidu¿rl tornou-se enriquecido em

Na, Li, Fe, Mn, P, Sn, Nb, Ta, B, Be, Ca e nos componentes volá-
teis, coÌltuc1o, r:ma parte i rnllortante do nraterjal é ainda consti-
tuída pelos elementos Si, Al e K.

Na fase supercrítica ou hi droterrnal de alta tenpel-atura
c r r. s t a ì i z a r am - s e injcialmente alb í ta (variedade cl eve l andi ta) e

gr-andes quantjdades de rnicas, que en Ìlarte substituiram a rni.cro-
clina. 0 lÍtio entra principaJnente na estrutura das micas, como

também nas turmalinas verdes (Lavra 0.lho de Gato). -A.pareceni ain-
da nessa fase apatita e granadas,

Na Lavrâ 0lho de Gato, o berílio cristal:izou-se cono be



rilo e herderita, com o conteúdo de Nb e Ta utilizad.o na

ção de cris¿ais lameLares de columbo-tantalj.ta.
forma -

Na fase hidrotermal , o ferro restante produziu pirita.
que ocorre na La\¡ra do Ferreirlnha, sendo a bertrandita e bavenj
ta derivadas a par¿ir do berilo, Ao seu final, ou possivelrncntc
na fase slrpergêni ca, deu-se a fornação dos seguintes rninerais : au
tuni.ta, torbenita, meta-altkoleita e catrlinita. Os compostos se-
cundários de manganês e ferro guardarn associação com a fase su-
pergêirica.

A paragênese lnÌneral da Lavra Olho de Gato, de forma si
mi I ar ã do Ferreirinha, está demonstrada na Figurzr 8,3,

1r aná1j.se clos gráf icos cias l.-igur¿Ls 8, 4. e B. S. l¡ermite
constatar que os teoÌes de rubÍdjo e litj.o cla njca cla zona intcr
¡nédia são na.ì ore-s que os das anost::as dos corpos de substìtuiÇlc
cla i,ar¡ra clo Fe t"r"eilinha, o quo pocieria representar Llm¡i ex¿ìust.lo
desses elemelltos na fase supercrítica e hidrotermal. De forrna se
melhante há un decréscimo de Rb nas amostras de f eldspato àa zo-
na iltter"média rel âtivelnente à rnu¡al na Lavra do Olho de Gato, po
rõm, o conteúclo desse elernento nas micas é crescente en direção
ao núcleo e corpos de substituição, o que ven confj.rnar uma cris
talizaçãa seguni:o o modelo proposto por UebeI (I977). Neste node
1o, ocorre cr.isLalização de regíões nas zonas rnais internas, con
comitantement€r - à fornação das z-onas exter'nas.

A tazãa K/Rb nos dois corpos não possibilita a demons-
tração do crescimento no conteúdo de rubídio, pois o potássio va
riou desde 8,809 a 11,45? nas a ostras das zonas muLaÌ e inter-mó
dia da Lar¡r"a do Ferreirinha e de 8,60% a 12,45e" nas anostras cor
respondentes cla Lavra do 01h o de Gato,
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F¡qÙfo 8,3. SEOUENCIA DE CRISTALIZAÇÃO OO P¡OVAI¡TO DO OLHO DE GATO
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FIGUR-A 8.4. ConìporLanento dos elenentos alcalinos, er¡ re-
lação ao SiZ, e Zonas do Pegmatito do Olho de
Gato.
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9. GÊNESE DOS PEGMATITOS

9. 1. Introdução

A gênese dos pegnatitos ven despertando o interesse de
muitos pesquisadores, há quase un século, e dive¡sas teo¡ias tõrn
sido enunciadas, envolvendo processos distintos tais como: in.jc-
ção, segregaç-ão, secreção. recristal ização e diferentes cornbina-
ções <lesse-s processos (Jaì-rns 1953, 1955).

As várìas teorias propostas podem ser reunidas, cìe acor
do corn trâbalhos de Jahns (1.955) e ðernf (1982), en três g.upos,
dos quais sonr( rte os clois últimos podern encontrar evidências de

canpo que as funda¡nente,

A - T ¿o )LL(i"^ Aquo d a.6

1. Secreção lateral
2. So1uc.ão seletiva ("Anatexia aquosa")

6 - 100,L1 0.^ lan0a^

1. Magma viscoso, segregado ou injetado

2. Magma altanente fluldo, segregado ou injetado

3. ltlagma inìetado formado por anatexia ou pa1:i.ngêne

SC

4. Sol-uções aquosas derivadas dos magrnäs

C - T Q.ot1 io.s Molanindica,s

1. Recri sta I i zação

2. Anatex j.a ou pal ingênese

3. Substi.tuíção ou secreção através de difusão de

partícu1as
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A origem dos pegnatitos pode ser abordada a pattir de

fusões silicatadas, visto o fato de tanto as teorias nagmáticas
como as metanórfícas tomaren como ponto inicÍal essas fusões.por
não apresentarern evidências de campo ou nesmo experimentais capa
zes de fundamentá-las, deixará de ser discutida a gênese dos peg
mat j tos a parti r de secreção I ateral e soJ ução seletjva. Estas
duas teorias acharn-se descritas no trabalho de l-andes (1933).

9. 2. Teorias nagmálicas

Ëstas teorjas tem como marco inicía1 irnportantÍssirno o

model.o genético sugerido por Fersrnan (1931.), seguido por traba-
thos i.ntensos r'âs pror'íncias pegmatíticas dos Estados Unidos da
América desenvolvìdos por uma cquipe, que, corn base em dados cie

camllo. tcittotr expJjcar a origcn dos pegmat.itos cono proveniente
de fusões magnát-icas (Carneron et a1., 1949).

0s trabalhos de campo e tanbén os experimentais, ¡ea1i-
zados por Vlassov (1952) , Valanoff (1959) , Jahns e Burnhan (19ó9),
Uebel (1977), Stewart (1978) e outros tTazem muitos subsÍdios às
teorias magrnáticas, exi.stindo pontos onde a rnaioria dos pesqu j-sa

dores concorda e out¡os onde há var j-ações de ai.:.1 rr para autor.

Os corpos pegmatíticos heterogôneos são for¡nados a par-
tir de un f1uido magrnático rico em SiOz, Alz0s, NazO, KzO, con-
tendo ainda quantidades elevada.s de 1Ítio, boro, fósforo, água e

compostos vo1áteis. A injeção desse fluido é seguída por crista-
Iízação fracionada que, partindo do contato em díTeção ao núcleo,
ori gi.na o zor)eralTrento ilrterno.

Caneron et 91. (1949) advogan a

pegrnatítico injetado en uma câmara sofre
da, clando lugar ã formação de diferentes
ria chamar de "sistema restri-to", isto é,
ponto de que nada .lhe é adi.ci onado a par-t
fr.¡são, ent-re o mo]Ìlento do posicionamento

tese de que o 1íquído
cristal. ização fraciona-
zonas, no que se pode-
un sistema fechado ao

ir da fonte ini cial da

original do rnagma pegma
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tÍtico e o f irn do ciesenvol.vinento das zonas prirnárias, mas aber-
to a ponto de que reações entre o material pegmatítico e o resto
do fluido possan ocorrer, assim como reações entre o materjal pe!
natítico e as ¡ochas encaíxantes ! ou mesno haja escape desse ma-
¿erial da cârnara, São tanbém defensores dessa teoria Kernp (I924),
Fersman (1931), Landes (I932), Correia Neves (1962, f981), Cor'-

reia Neves et aL (L972, 1980) e Uebel (1975, I977).

Uebel (1975, L977), bem como Jahns (1982), acreditam que

as zoïlas se forma¡n da 1:arede ern direção ao centro, ocor-rendo en-
tretanto cristalização em regiões mais internas (zona interrnédia
e nrÍcleo) em períodos sinultâncos ao da crlst al.:-zação processada
nas zonas nais externas (marginal e rnural). Este modelo acha-se
fundamentado em daclos de campo e experiências laboratoriai.s.

Há pesquisa.dores que adotam a teoria nagnática., porém,
discoldarn da cristalização ern "sistema restrito", caso de Vlassor¡
(19.5:1. qrro cJabora a aboldagcm da çôncsc assumindo quc a in.i c-

ção cìo f luirìo pegmatitico na cânara nagmática poderi.a receber,
nas etapas finais da cri-sta1i zaçáo, emissão de gases e soluções
hidroternais, vindo a lnfluenciar a composição mineralógica des-
ses pegmatitos.

Outros defenden o ponto de vista de sucessívas injeções
através de um fenômeno pulsatório. As fontes magrnáticas emiti-
riam o seu conteúdo sob a i.nf 1uêncía de esforços tectônicos ou

sob a influência combi.nada desses esforços e da sua própria ten-
são dev j.da aos elementos vol.áteis e ao abaixanento -da temperatu-
ra (Varì anoff 1959).

9.3. Teori as metassonáti cas

Estas teorjas explicam a formação clos corpos pegnatíti-
cos através de processos de recristatização e de metassomatose
processados sob a inflr:ência de soluções qúentes põs-nagmáticas
em sistena aberto,
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Schaller (fqZ5) propôs que os pegrnatitos litinÍferos da

Califõrnj.a resultaran de substi.tuições, provavelnente hidrorer-
mais, de uma rocha desprovì.da dos elementos mineralizantes.

Na Rússia, as teorias sobre a origem dos pegmatiros atrâ
vés de processos metassonáticos são delendidas por: Zzrvaritsky e

Nikitine. Este úttino auLor sugere que os pegrnatitos são origina
clos a partir de corpo:- filcneanos rnagmáticos (granitos, aplitos)
llor r-ecr-istalização seguida de netassomatj sno illtellso (lìiguei r e-

do de Barros e Ma¡tins Vicente , 1963).

No Brasil, Djalma Guimarães âtribui aos fenôm nos físr-
co-quínrcos determinantes do netarnorfismo regional e de contato
i.rriportância rel evante na f olnação dos j azigos crpigeléticos e)r ge

r¿¡1. considerando-os colro casos particulares do geoqui.tttismo de

formações de ânbito geossitrclinal. Aqr.ri. as profr.rncìas modif ica-
Ções cìr:e se observa:n de pegmatrto para pegnatito são unia resul-
lirnt( Jc cifusão iónic¡ quc Il'occss;'l j3 3 Inc1ltrsollsrosc lCttinrlr-
rães , 1961J .

Nei i;rança. as teori.as metassomáticas são def encìidas por
Roubault, Perrin, Lenoble, Gangloff e orìtros (l,opes Nunes, 1973).

Urna ampla revisão nos trabal.hos sob a origern dos pegma-

titos foi apresentada nr Canadá por ðern! (1982), contudo, ou-

tros pesquj sadores tanbõn elaboraram sínteses sobre as vár-ias teo
ri.as gcrétì cas, corÌìo Varl ¡rnof f (19S9) , Figueiredo Barros e Mat--

tins Vicente (19ó3), Lopes Nunes (1973), Sã G977 ) -e Correia Ne-

ves (1981J.

A orrgem do pegnatito como produto cÌe anatexia é discu-
ti.da por anbas teorias, e rccorrendo ã classificação de Ginsburg
e1 q1_. , (19i9) , baseada em criiérios geoJógico-pet-rogenéticos, é

possívet cl.assrficar os peg atit,os em estudo em: "Totttttaçõet peg-

mafíti,cat de gnandø.r ¡cno[und+dade^ l7-8 a 10-11 [zn, ¡cegno.Í,íto.t
pnctduT.rtnø.t da. míeo"): htt.t¡cødado^ p()iL /r.ochat mef,am6n{ica.,s dø dãc'Le,t

a!-n¡andi.ncL-andLbctLi.Ía ltlinlz!!¿n, 19 67 ) e, 'p 0 llf qrLl.() , confendc quan'
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tidadø.¿ nínínta¿ øn ø.L¿m ¿ntc,t t netyton'sâvøít pr.'n mLnettal!ízação na"na.

Pnadutct.t dLL¿ÍoA oe anataxLa au beperLcLd()Á lr0rL a,'LatexLa pun gnaut
lo.t ¡nnL¿ ou ne,noL autoel()n¿.6" lGintbung øt aL. , 1979) .

9.4, Origem dos corpos pegmatíticos do Ferreirinha e 01ho cle Gato

A seguir. serão f eit.as aìgumas considerações a respeito
de obser\rações de canpo e provenì c¡tcs de anál ises real.Ízad¡rs em

laì¡oratór j os , que ¡rode rão contr j.buir na e1t:ciclaÇão da pror,ávc.l
gônese desses corpos.

0s corpos pegnatitos do 01ho de Gato e Fe¡reirinha
apresentan estrr.rtura z.onad¿.r, se¡clo qrre neste último
o núc1eo õ mostrado atravé-s do perfil, en una posi-
ção simétr,ìca.

ûs a cntatos er.ìtre as zonas silo g::aclali\'os
tcncio variação brusca,

n¿lo ocor-

3. Estes pegnatitos apresentarn sequências definídas de

associações rnineralõgicas desde as paredes até o nú-
cleo, a-s quais f azen parte das associações donlj,uan-

tes enr una sequência gera.1 (Camer:on ct ¿rl. , 1949) .

0s plagíoc1ásios possuern ba.ixo teor em An, alcançan-
do ern uma úníca amostra 15%.

O conLeúdo anor:tít jco clas amostras de plagioclásio
das zonas ext-eïras é naior que Õ das amðstras das zo

Ilas ma i s ilÌte'l-ras.

Tanto na l-avra do Ferr-e j.rinha, como na clo 0lho de Ga.

to , o teol" em l-i , lìb e Cs nas mi cas varì a de f or¡na

crescente, das zonas nlais externas em direcão às meis

i.nternas.

7. Nos perfis, principal.mente no da Lavra do Ferreiri-
nha, acham-se representados monoclistais de feìdspa-

I

l

i
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tos e quartzo con alguns netros, enquanto as fáculas
de rnica moscovita atingem 30 a 40 cm. Na Lav¡a do

Olho de Gato, as fáculas de biotita alcançan por ve-
zes mais de 50 cm (Fotografias 9.1. e 9.2.).

Os cri.stais de turmal.ina e berilo dessas lavras pos-
suem os eixos de sinetría ternários e senáríos, res-
pe( tivamente, perpendiculalles às superfícies de ar¡-e-

fecinlento e paralelos ao contato, enquanto os cris-
tais de rnrcas têrn as folhas (001) perpendicula¡es ao

contato,

9. Nos fel dspatos pertíticos
dì cularmente ao contato,

o eixo a se dispõe perpen

As observações acima descritas trazem subsídíos a urna

colocação rnagnatista para s gênese desses corpos pegnatÍticos.

0 conteúdo crescente em ãlcalis, tanto nas micas cono

nos feldspatos, da parede para o centro dos corpos, favorece urna

cristalização e¡l ambiente restrito, onde o resíduo enriquecido en

Li, Cs e Rb se posicionaria preferencialmente nas porções mais
centraís,

Äs grandes dimensões exibidas pelos cristais das zonas

murâ1 e internédia, segundo Jahns (1953), não poderiarn ser expli
cadas por netâssomatose.

O conteúdo decr:escente e¡n An dos plagioclásios desde a

região de contato aró o nrjcleo, bem cono a dimìnuição nc, conteú-
do em elenentos alcalinos terrosos na mesma direção, demonstram

una cïistali.zação seguindo esta orientação, que pode ser favore-
cida em anbiente fechado.

Uebel (1977) nostra cfaranente que a cristalização cen-
trípeta, inic j.ada a partir das paredes e que produz o crescimen-
to or"ientado dos cristai.s, pode muitas vezes estar aconpanhada

de cristâlização independente e r:ião orjentada ¡nais no interio¡



F'OTOGRAFIA 9.1. llonocris tai s ða zona interrrrãdia
(Lavra do Ferreirinba).



FOTOGRAFIA 9.2. Fãculas tle biotita no teto da galeria
zona grÁÍica (Lavra Olho de Gato) .
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do pegmatito (Fig. 9.1.). Esta verifÍcação explicaria muitos exen

plos de comportanento geoquímico anôma1o observado ern f elclspatos
pertíticos, como é o caso da Lavra OIho de Gato, apontado no Ca-

pltuIo ö.

9.5. Relação entre os pegrnatitos e granitos

Os corpos pegmatíticos estuda.dos encontram-se encaixa-
dos em rochas netamórfiças xistosas ricas ern quartzo, feldspato
e biot.i.ta. Na regi ão , o corpo granítrco mai.s próxino está si tua-
do a urna distância nédia de 30 Kn, ocorrência es1-a ocupantlo área
aproximada de 50 rn2 e que se destaca no relêvo (Pjco do Ibituru-
na).

Devjdo ã grande d j.st.ãncia separando esse granito e as

larrras estudadas, tor:na-se difícil cogltal^ da existência cie tiga
ção gen6tica entre a-. dL:a.c formações geol c5g:icas. pois as zoneo-

grafías apresenladas por vári.os autores mostra relação de gran:-
tos com pegmatjtos en afastamento máximo urn do outIo cle 5 Km

(Fersman, Ì934 ; Varl amoff, 1959) .

Duas amostras de granito e una de rnonzonito do Itiburu-
na foram datadas, pelo nétodo Rb/Sr, por Besang et al. (L977),
óando para o granito idade de 5tl+13 m.a. cor¡elacionáve1 portan
to ãs obtidas a partir da aná1.ise de moscovita e f e:ldspato potás
sico das Lar¡ras do Ferreirinha e Olho de Gato, respectivamente
(Tabel a 2,L). 0s dados obtidos por esses autores acharn-se leuni
dos na Tabela 9.1., corn a Figura 9,2. ttazendo o Diagrana de Ni-
co l al's en corre spondente ã i sóclona.

Esses dados conduzen a r:ma prj-rneira suposição quanto ã

gênese dos corpos pegnatíticos en estudo. Estes corpos poderiam

estar relacionados a granitos n.âo aflorantes, com caracte¡ístj -

cas sernelhantes ãs do Ibituruna. Assj.rn, se granitos e pegnatitor.
são contenporâneos, pode-se supor que tenbarn sido formados atra-
vés de processos interl ì gados.
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'l AijELA 9.1. Resultados das análises de anrostr-as do Ibituruna, Governaclor Va-
I adares.

Do ¡tonto de r¡ista c1uímico, ¿rs ¿ìrnostr-as de nica e f cl ds-

pat.o clas l,avras do Fcrlcil^inha e Boi ri¡t cscnl ¿tnt ¿ll1¡ls lri -õc's Ì./Rb.

cu-ios \/alores se sjtrran cientro cla-s linhas cìa disi;ersilo normal cle

Ahrens _el a1. (1952) ou nas srìas prox iln iclacles , o qtle I ev¿l ¿i lrrlmi

tir llrrì¿ì difet'encjac-ão mujto p('r(luena clc,-sses cot"i)o-s. (ìLlc logo tjcvc

rão es1.ar bem próxìnlos ã [oltte do rnatt'ria] oue litc's cleu ot'ìeclr;.

Qr-ranto ãs Lavras do 0lho cle Gato e fr¿rrja. ¿ìpesar cle nai-s diferen
ciadas que as prineiras, contên conteúdo mu.i to baixo en el enien-

tos alcalinos, Se c-omparados com oS dados dos pegmatitos da regi
ão do valc do rio .,cquitinhonha iSá, 1977) , Moçambique (Lopes N.9

nes, 1973) , Bernic Lake (Rinaldi .-el g!. , 1g7?; ðernf e lr4acek,

1972); portanto, devem ter também se cristalizado a peqlrena dis-
Lâ¡rcia da fonte nagmãtica.

.As al,átises por csI)€retrograIi:r t]e ¿rlrsot'çIo de ìlfl¿lver-
melhos fo¡'arn cie gt'ande util i clade na ident if icaç:ão dos coì¡rpollen-

tes das inclu.sões fluiclas dos niner¿ris, colìo discut-ido nos Capí-
t.ulos il , 5, 6 c î. A l)l-c-scrìç,íl dc "rnct.¿l)lo" Poderia c-st¿ì1 ligacla a

rc-stos orgãnicos do Pró-Cantbr-i:lllo (ìucì sofrcr-am trans{ormações e

QUr, , por ação de vári os processos (di agônc-se, metamorf j smo e mes

mo anatexia), clet"am orígcn a cornpostos orgânicos: eSteS, nas fa-

-scs l¡r¿lis a\'.ìlìçadas das tr';lnsf crÌ^mações, pass¿tl'ílm a pcr"tencer- aos

voláteis quc acornpanharam os processos de metamorfjsmo e .ìnate-
xia. Este mcsrno racioc-ínio ó dcsenvolvido por Kerr (1984) e Cor-

r-eja Ncve.s et a1. (1984).



L7 I,

Como os pegmatitos ern estudo acham-se encaixados em xis
tos de conposição pouco variada, e possuem valor econômico liga-
do quase exclusivarnente aos minerais indust¡iais (quartzo, felds
pato, moscovita e berilo), pode-se supor que esses corpos tenhan
sido gerados por anatexia, guardando ou não rel.ação com granitos.

Como mostrado, os dados obtidos levan a várias conjectu
¡as sobre a origem provável desses corpos, contudo, un estudo
mais minucioso, acornpanhado de mapeamellto de detalhe, faz-se ne-
cessário para que as várias suposições feitas sejam rnelhor funda
ne:ltadas.
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] O . CONCLUSÕES

O estudo dos corpos pegrnatítícos do Boi, Ferreirinha,
Faria e Olho de Gato está voltado essencialrnente para a minera-
1ogia, no que diz respeito ã inequívoca identificação das fases
rninerais, tanto do ponto de vista químico cono estrutural de for
ma a permitir a interpret-ação geoquimica da evolução e difere¡¡-
ciação dos corpos. As informações obtidas foram 1ançadas en per
fis e, assin, ã estrutura dos corpos procurou-se associar os da

dos químicos e estr-utu,rais das fases minerais, buscando um me-

thor entendimento dos raciocínios elatrolados a respeito da evo-
lução interna clesses corpos e sua possíve1 gêneqe.

,/
Os corpos pegrnatíticos

cia Pegnatítica 0riental (Paiva
região do vale do rio. Doce, nas

nador Va I adares.

estr¡dados fazern parte da ProvÍn
, I946) , estando localizados na

prox j.nidades da cjdade de Gover

Os corpos do Ferreirinha e 01ho de Gato são pegnatitos
heterogêneos (.Iohnston, 1945), mostrando estrutura zonada, que

se ach¿l representada em perfis, corn camadas concêntricas segun-
do o modelo proposto por Cameron et al ' (1949) .

Corresponden ao tipo de pegnatitos "forrnados a grandes

profundidades (7-8 a 10-11 kn), pegmatitos proóutores de rnica,

hospedados por rochas rnetanórficas de fácies almandina-anfibol-i
to (Winkler, 1967) e, portanto, contendo rnínírnas quantidades de

eLenentos responsáveis por mineralização rara. Produtos diretos
de anatexia ou scparados por anatexìa por maìs ou nenos grani-
tos aut6ctones" (Cinsburg _g! ql . , 1979) .

Os corpos pegrnatíticos estudados se originaran durante

o Ciclo Brasilìano (450 a 650 rn.a.), tendo sido obtjclas para eles
idades de 497+I4 m.a,, concordantes coln as datações realizadas
em outros pegnatitos da Província Oriental.

Os feldspatos analj.sados foram identifi.cados colno pla-
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gioclásio (em geral correspondendo a albita e, nais raranente,
oligoclásio) e fase potássica cujo estado estr:utural equívale ã

da rnícroclina, con graus diversos de t¡iclini.cidade.

As micas são biotítas e ¡noscovitas; estas ú1tirnas, na

Lavra do Olho de Gato, chegan a noscovitas litinÍferas, enquan-
que, na do Faria, são verdadeíras lepidolitas.

Os principais politipos encontrados f orarn: para nosco-
vitas e moscovitas 1i!iníferas 2M1 , para biotitas 1M e para 1e

pi doli tas 2M2, Nas moscovitas e Inoscov.i tas l it inífcras foram

aÍnda caracterizadas associações de poli.tipos 2M1 + 1¡4 c 2 Jvl i +

2M2, que na Lavra do Ferreíri.nha são pt"ovenielltes preferencìa1-
mente clos corpos de substituiÇão ou de locais próxirros a eles,
e da zona margir.ral.

Os valores obtidos para a relação K/Rb, tallto nos feld:
patos e mjcas, como tambéTn nos bcrilos da Lavra do Faria, são

bem inferiores ao valor médio (220-230) encont¡ado para esta re

1ação para diversas forrnações geol6gicas e meteoríticas, o que

indjca uma maioL diferenciação do pegnatito do Faria en relação
aos três, que apresentan valores rnais elevados.

O conteúdo en elenentos alcalinos é pe,queno, se compa-

rado aos teores fornecidos pelos rninerais dos pegnatitÕs de Ara

çuaí investígados por Sá (I977). Eìtretanto. o fato era de se

esperar uma vez que se trata de pegrnatitos minelalizados a mi-
ca correspondendo portanto nas zoneografias discutldas a cor-
pos bern próxirnos ã fonte magmática.

Quanto ao conteúdo en elenlentos alcali.llos terrosos, por
apresentarem teores muito baixos, estando a maiorla deles no Ii.
mite de sensibi. lidade d.os nétodos enpregados, não foi possívet
a observação do seu comportamento em relação à estrutura do cor
po (Heier e Taylor, 1959b).

,]

A concentração en elementos alcalinos das dí ferentes
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fases nj-nerais é mais baixa na parede do corpo, havendo contudo
tendência de crescimento em direção ao núcIeo, ainda não unifor
me, o que foi demonstrado nos perfis e gráficos. Estes valores
fornecerarn elementos para chegar à conclusão que houve cristali
zaçáo fracionada, ocorrendo ainda cristalização sinultânea de

zollas mais externas com pr.rrções das zonas ¡nais internas (l{e.i er
e Ta r or, 1959a) , Uebel (I977) .

O teo¡ em tânta1o é maior nâ âmostra 2Z7IC da Lavra clo

Ferreiri.n.ha encontrada en um feldspato potássico que apresenta
a borda albitizada a.ssoci acla a.i.ltcla a urna rnica clara de grão fi-
no, Entrc.rtanto todas as outras åmostras exibem densidades bai-
xas, portanto teor baixo em tântalo, Esta tantalita Ïepresenta
portanto, u:n est.ágio f i.na1 de crj stalização 1i ga do ao netassonìa
tismo do sódio.

As análjses de espectrografra de absorção de infraver-
melhos se revelaram de grande i.mportância na c¿rracterizaçâo dos
componentes voláteis do fluido gerador desses corpos pegnatÍti-
cos. Os consti tuì ntes detetados peì o nétodo f orarn: CO, , OH- , B

e CH,,. Contudo, aná1ises quantitativas por fluorescênci.a de ¡ai
os X apontaram ainda o flúor.

A banda de absorção de infravermelhos que ocorre na re
gião de 1395 cm-r. é caracterÍstica do boro com coordenação te-
tïaédrica na estrutura de diversos rninerais (feldspatos, micas,
quartzos e granadas), é ind;cativo de u¡n dos aspectos do netas-
sonâtismo do boro durante o processo de cristalização pegrnatíti
ca, As lavras não portadoras de turmalinas coradas, são aquelas
enl que este pico apal'ece nos diagramas '::ef erentes aos ninerais
citados anteriormente,

Foi observada t.arnbém uma banda a 3120 crn-l, que só ocor

re e¡l aná1ises que exibem o pico para o bor^o tetraédlico, Esta
associação se mostrou con-stante em todas as análises da l,avra do

Boi, bem cono nas do Ferreirinha que âpl-escntam pico para o bo-
ro. A referida banda é caracterÍstica de una rnonocarnada d'água
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aderida à superfícre do cristal (Farrner L97 4) .

Para f j.nalizar, os pegmatítos estudados parecem não es

tar rel aci onaclos dj retamente a granitos , uma vez cìue estes não

r'oram encontrados nas suas imediações. 0 corpo granítico rnais
próximo é o de lbrturuna, cuja idade é concordante coni a dos, ¡:eg
llìat j tos, porém devido ã distância qr.re os separa não deve exis-
tir relação gerét ica entre eles.

Sugere -se que a gônese cìos corpos pegrnatíticos estej a

l:igada a pr-ocessos anatétìcos e, nais, qtrc a evolução scguiu o

nodelo p.r"oposto por Uebel (1977) e Jahns e llurnha¡n (1969). En-

tr-e tanto, há nec'.es:.idade de estuclos maís cletal.h¡.dos da área, a

possibilitar una j.ntel-l)rctaqão nais rigorosa a re spe:ì to dessa
orìgcm,
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i.PÊND I CE

A presente dj.ssertação é parte integrante de projeto
mais arnplo, dedicado à avali,ação quali¿ativa e quantítativa das

potencj a1ìdades dos corpos peglnatítÍcos da Província Orjental- em

lr'lin¿rs Ge¡¿ris, coordenado pelo P¡of. Ilr. José li'lar:ques Cor-reia Ne

. :,.s. Este pro-i eto visa o napear¡ento das f or-mações regi onaÍs e

L stritos pegrnatíticos associados, fixando rigorosamente sua lo
cali zação; colno também a ca¡acterização mi.nera.iógica, geoquími-
ca, estl-utr.ìra I e neta.l.ogenétì ca clos pegnìatitos.

Foram r:eaLizacios quatro períodos de canpo , durante os

quaís hour,re coleta de 253 anostras e execução dos perfì s,

Estas í,ìrnostr:¡,ts for¿rm qucbradas a rllílrteLo, e sellar"acìas

nas diversas fases, nacroscopicarnente der¡ido às grandes dímen-

sões do..< mineraìs, irorém em nuit:rs opol^tr-rtli dade s, l.iouve necessi
da e cie selar^aÇãro atrar¡és do uso de iupa, O apl:re1ìro utilizado
é de marca Carl Zc'iss-Jena, nodelo ester-e oscõltrco de projeção
en vìsor corn dispositrvo para luz trans itida.

As fases obtidas da f orrna descrit¿L no parágrafo ante-
rior, foram pul.verizadas, durante o intel:valo de 60 ninutos, en

rnornho c1e bola de carbÌrreto de tungstênjo, ¡narca Fritsch sendo

que as ni.cas foram ainda passadas através da peneira de abertu-
ra cle 0.250 mm.

Tri.;rta e sete -.ecções detgadas f oran elaboradas, sendo

l2 (doze-i en pegrrati to gráfi co de grão fino, 7 (sete) e¡n xistos
e 13 (tr.^eze-) en fe1dspr:to pot íssico lcrt jt j;:ac'lo.

Estas lân:ì nas forarn examjnadas ao nicroscópio, un apa-

relho Anplìval de fabricação Carls Zeiss-Jena, e as ì2 (doze) aná

lises moclais f eitas con o auxí:l :io de um contador" de pontos de

marca Swift. O núllero de pontos por secção varjou de 1500 a 2000.

Os trabalhos a:ra1ític-os nas fases nìne¡ai s forarn reali
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;ados corn espectrônetro de absorção <1e inf ravermelho-.. espectrô
netro de fluorescôncia de raios-X, di fratômetro de raios-l e mi

crossonda eletrôni ca.

ËSPEC'IROCRAFIA I]E ABSORÇÃO DE iNFRA\¡ERTÍ]ìI,HOS

Os trabalhos fo¡am c'xecrrtados no I¡l'oratório do Depar-

tamenlo de Quíurica . da Unir¡et"siclade Fedel^a1 de Minas 6eraÍs.

O sÕ1\¡ente acìotaclo foi XBr sendo os discos das amos-

tras anal j s¡,idos cm uD espectr^ógrafo da nlarca Perkin-Ëlmer, mode

lo 467.

0s 4 71 diagr-anas obtido..c l-egi stram
in1c.r\ aìo dc ne rle oncla: 4.0{)(r a 20(l cm-: . c

dos f azendo-se' a cal ibr"ação a1.r¿t\rés clo 'triccr

t¡ar¿ldos com :1,q taìrel a,rs e puìr1i¡aÇões cira.ìas

I-SPECTROGRAFIA I]E }:LUORESCENCIA DE RAIOS.T

pl cos no segurnte
fol.ain interpreta-

do po) j.est.ir eno, con
na irìbl iograf ia.

As aná1j.ses qualitativas foran obtidas ern equipamento

Rigaku, peïtence¡te ao Departanento de Química da Unive¡sidade
Federal de lr4rnas Ge¡ais. Os espectl"ogl-anas de fluorescência de

rai.os-X foran registrados ut.ilrza¡do rarìiação do Cr.

DI IJRA'IOM]]]'RIA DE RAI OS_X

o pó dos ¡rj.Lrera j s foi utilizado pala ,'ìífração, sendo

qLre nas rnìcas, feldspatos c bcrilos f orarn adicionadas substân-
cias nl¡na ¡ro¡or ção dc lUi. câfa7cs de ¡r'opor-< ional trna major
correção.

Nas nicas o fluoreto cle cá.lcio foi ìrt-ilizado para

cor-reção, enquanto nos berilos foi ac:¡-e scentado quartzo '
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I:,¿tra o cá1cu1o cì¿'r triclinicidadL' rìc)s feldspatc)s fot-¿rtl'

usados dor s tìpos de Ilrdrão interno: Cal-': e Ktsr0: .

l)ara obtenção clos Índices das rc--flexões foram utiltza-
cl¿r-s a-s fjcìr¿¡: da JCPIIS Ilntclri¡rtional Ccrltrc for cltffr-.cti.on I)a

tíl I (.lr coì;,rì-rir;-aÇão com a '\S 
j'Ìrl (Anerican So¡ jcty for' 'icstrng and

l'latcr-i¿rls).

.i,5 clifr"¿lcõcs iorltnl obtìcla-c lloc l¿tboratól"ios de

r ao rlos ll, |l-t rt:'illrc'lr1os rle i:ís ic¿r e dc Qlrírl ica cla IJIìI{C.

\1I ( Iìt)SSì()l(l)i\ irl.I flì(,ì\I (.^

difra-

<lcst c

Jl:rr-i:

oirnllro-i ilnt'a l it¡rs f o¡-¡tn ¿rnalisad¿r-s a.traves

rrrcrí(ì-csL-ìï l)r. I'ctl^ Cct-ní', pesqt¡is¡rclor clo De-

Si-ìc,ìì.(,s of l'1¡rni i oha. Calra.'ì á: L-orro ltm¿l genti
l. ilr . i'-'si ]ria lrrrtls: r.lrt ct ¿t J\ct-c'-'.

-\s ¡lltállses (ltìirntit¿rtir¡as rle fc'ltlsj)atos. rnicas e beri-
los. iìTrl-('sc.rri¿tclas nestc ìr-ab¡rlho for¿rm rcalizados nos laborató-
t'i os rla (ìcrt-so1. tls lrai ores e l clrentos f or-¡rm ¿:n¡rlisados por f 1uo-

l-cscê,ncia tlc raio-s-X. com íunostra fundida c:on tetraborato de 1í
t io e l,a2O3 collìo absol-vc-nte. O r'-cl)ectl-ômetr-o uSado é ¿a malca

ììigailu-Dc:nki. a r,ác:uo. L)s l-e-sitlt;rdos daclos cìm pelCentagem de

órido ioi'¡rm: SiOr.Al2t)..1::e203 I'lcO. (.¿10,'J'i0, e Pz0s.).

C's c'lcnelrtc.s lll'r. (-.-c, S:- ê F,íl lol^¿lm analisacl os nor fluo
lci¡r dc iaic.s-),. t',c,r'ólr ( c)ìlr pó fl'cnsatlc.

0 l.i:,0.
obt icla ('onì áciclo
sol-Ç¿lo aIôrnic:.1.

0 lrc-r ro e

de c,ni -s-são ót ica,
co. O FeO for obt

K: O . Ìia;'O c' l'1n0 fol':tm an¿r I i zaclos , en solução
llrroríclrico c áciclo nítrico, pclo mótodo de Ab

berí1io folan dcter-rnìnados por espcctrografia
enquanto o fIuor por cIctrodo de íon cs1',ecífi

j cl o l)or t i.r rirr ttta, l)e /¿l t ittli açã<-, Lolll Ki'ilrÜu .
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As aná1ises de berilo, bem como as determinaÇões de bo

r() em micas foram real :'zadas, gratuitanìente, pelo c¡uím-rco Cl áudio

\,' r-e i ra Dut ra.

r
*
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