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RESUMO

Nesta Tese foram estudados os depósitos de coríndon que ocorrem nas

variedades rubi e safira, distribuídos nas proximidades da cidade de Barra Velha,

região nordeste do Estado de Santa Catarina. O coríndon ocorre em depósitos

sedimentares inconsolidados localizados ao longo da bacia de drenagem do Rio

Itapocu, tendo sido detectadas ocorrências também na porção norte da bacia de

drenagem do Rio ltajaí Açu, aproximadamente 40km a sul da cidade de Barra Velha.

Ao todo os depósitos e suas ocorrências menores cobrem uma área de

aproximadamente 80km2.

A geologia regional é representada pelo Complexo Granulítico de Santa

Catarina, caracterizado por um contexto essencialmente metamórfico de alto grau,

onde estão presentes gnaisses granulíticos, rochas ultramáficas, quartzitos e

formaçöes ferríferas bandadas. O coríndon ocorre em depósitos coluvio aluvionares

quaternários, concentrados nos flancos dos morros locais (rampas coluviais),

distribuídos também nas planícies regionais. Os cascalhos säo constituídos

principalmente por seixos e calhaus de quartzo leitoso, quartzito e fragmentos líticos

quartzo-feldspáticos, distribuídos em uma matriz areno argilosa de coloração cinza.

Esses fragmentos apresentam-se angulosos sugerindo condições de sedimentaçäo via

fluxos gravitacionais de encosta, com transporte pequeno a ausente. Os minerais

pesados associados são representados principalmente pelas fases magnetita, ilmenita,

hematita, rutilo, zircão, monazita, hiperstênio, hornblenda e epidoto, cuja origem está

relacionada aos litotipos que ocorrem na região.

O coríndon ocorre na forma de cristais euédricos, subédricos e de

fragmentos irregulares, principalmente na cor vermelha (rubi), e em menor freqüência

nas cores branca, rósea, cinza e preta (safiras). Apresenta hábito em barrilete

característico, transparência limitada e dimensões que vão desde milímetros até

exemplares com 1Ocm de comprimento. Os cristais exibem partição romboédrica

pronunciada em função da ocorrência de diásporo nos planos de geminação

polissintética. O diásporo se forma a partir da alteraçåo do coríndon em um processo

gradual, resultando em uma associaçäo íntima entre esses dois minerais onde o

diásporo se distribui na forma de uma rede romboédrica constituída por camadas

sucessivas de coríndon e diásporo.

Do ponto de vista químico, o coríndon é constituído essencialmente de

AlzOs (96 a 99% em peso) contendo impurezas de CrzOs (0,00 a 0,83% em peso), FeO

(0,12 a 1,51o/o êr't1 peso), e outros elementos em proporções menores. O cromo é o
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elemento cromóforo sendo responsável pela cor vermelha ou rósea, enquanto o ferro

influi nas coloraçöes escuras e saturaçäo das cores observadas.

O coríndon de Barra Velha hospeda um grande número de inclusöes

cristalinas entre as quais foram identificadas biotita, clorita, zirúo, rutilo, monazita,

pirita e alguns óxidos de ferro. A biotita ocorre na forma de cristais castanhos

constituídos por uma mistura homogênea dos termos extremos desse grupo, sendo

compatível com o fácies granulito. A clorita é rica em ferro, magnésio e alumínio e sua

origem poderia estar relacionada ao metamorfismo de sedimentos pelíticos ricos em

ferro. O zircäo ocorre na forma de cristais arredondados sugerindo tratar-se de um

mineral detrítico nos pelitos originais, que teriam sofrido metamorfismo até o fácies
granulito. As outras inclusöes encontradas são compatíveis com as litologias regionais.

As inclusões fluidas ocorrem na forma de cristais negativos de contorno hexagonal e

canais alongados sendo que em muitos casos apresentam paralelismo com as

direções cristalográficas do hospedeiro. Medidas microtermométricas revelaram que as

inclusöes são constituídas essencialmente de COz, cujas temperaturas de fusäo são

iguais ou inferiores a -56,60C. As temperaturas de homogeneizaçâo do COz variaram

de -25 a +25oC, sendo as menores, representativas dos fluidos originais. Os

histogramas construídos a partir dos dados microtermométricos apontam que as

inclusões de densidades maiores säo compatíveis com as condiçöes do fácies

granulito, sendo as de densidades menores indicativas dos eventos posteriores.

Apesar do coríndon näo ter sido encontrado ainda em sua rocha matriz,

as evidèncias de campo e os dados obtidos em laboratório apontam por uma derivaçäo
a partir dos terrenos granulíticos subjacentes aos depósitos. Os levantamentos

realizados mostraram que os gnaisses granulíticos contendo intercalaçöes de rochas

ultramáficas e quartzitos, constituem os litotipos predominantes na regiäo. A ausência

de arredondamento exibida pelo coríndon e demais constituintes dos cascalhos,

indicam que os depósitos originaram-se a partir dos granulitos circundantes. Os

minerais pesados, representados por fases compatíveis com os granulitos reforçam

essa hipótese. As inclusöes sólidas identificadas no interior dos cristais de coríndon,

säo representadas por minerais compatíveis com o metamorfismo de sedimentos
pelíticos antigos submetidos a metamorfismo de grau médio a alto. As inclusões

fluidas, essencialmente carbônicas, säo também compatíveis com ambiente anidro

necessário para a geraçäo das rochas granulíticas regionais. As características

exibidas pelas inclusöes fluidas observadas no coríndon de Barra Velha, são similares

àquelas reportadas para os depósitos do Sri Lanka, onde o coríndon é derivado de

granulitos regionais.
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ABSTRACT

This Thesis comprises studies on the corundum deposits -ruby and

sapphire varieties- dispersed near the town of Barra Velha, northeast of Santa

Catarina. Corundum, which appears in unconsolidated sedimentary deposits along the

Rio ltapocu drainage basin has also been found in the northern area of the Rio ltajaí

Açu drainage basin, 40 km south of Barra Velha. As a whole the deposits and their

smaller occurrences cover an area of approximately 80 km2.

The regional geology ¡s represented by the Santa Catarina Granulitic

Complex , characterized as of high metamorphic grade, where granulitic gneiss,

ultramafic rocks, quartzites and banded iron formations are present. Corundum occurs

in Quaternary alluvial colluvium deposits concentrated on the hill-sides as well as in the

plains of the area. The gravel, consisted mainly of pebbles and cobbles of quartzite,

milky quartz, quartz-feldsphatic lithic fragments, are embbeded in a greyish sand and

silt matrix. Such fragments, displaying high degree of angularity, suggest sedimentation

conditions through slope gravity floq with little or no transportation. The associated

heavy minerals are represented mostly by magnetite, ilmenite, hematite, rutile, zircon,

monazite, hypersthene, hornblende and epidote phases, whose origin is related to the

areas' lithotypes.

Corundum occurs as euhedral and subhedral crystals and irregular

fragments, primarily in red color (ruby) and less frequently in white, rose-colored, grey

and black colors (sapphire). lt displays characteristic barrel habit, limited transparency

and size varying from few millimeters to 10 centimeters in length. The crystals exhibit

distinguished rhombohedral parting due to the presence of diaspore in the

polysynthetic twinning plane. Diaspore is formed as a result of a gradual process of

corundum weathering, culminating in a close relation between the two minerals, and

generating a rhombohedral network of successive corundum and diaspore layers.

From the chemical point of view corundum is composed essentially of

AlzOs (96 to 99% in weight) containing impurities of CrzOg (0.00 to 0.83% in weight),

FeO (0.12 lo 1.51% in weight) and other elements in smaller proportions. Chrome is

the chromophore element responsible for the red or rose-colored color, while iron

controls the dark colors and saturation.
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The Barra Velha corundum hosts a great number of crystalline inclusions

such as biotite, chlorite, zircon, rutile, monazite, pyrite and some iron oxides. Biotite

occurs as brown crystals constituted by a homogenous mixture of the extreme terms of

its group, compatible to the granulite facies. Chlorite is rich in iron; the magnesium and

aluminum present could have their origin related to the metamorphism of iron-rich

pelyte sediments. Zircon appears as rounded crystals, suggesting to be a detrital

mineral in the former pelytes which would have suffered metamorphism up to the

granulite facies. Other inclusions are compatible to the regional lithologies. The fluid

inclusions appear as negative crystals showing hexagonal contour and elongated

channels; in many cases show a parallelism feature to the host crystallographic

directions. Microthermometric measurements revealed that the inclusions are mostly

constituted of COz and that fusion temperatures are equal or below -56.60C. The COz

homogenezation temperatures varied from -25 to +250C, the low temperatures being

representative of the original fluids. Histograms built based on microthermometric data

indicate that the ínclusions with higher density are compatible to conditions of the

granulitic facies, while the lower density ones point out to late events.

Field work demonstrated that the granulitic gneiss with intercalations of

quartzite and ultramafic rocks are the prevailing lithotypes in the region.

Notwithstanding the fact corundum so far has not been found within the source rock,

field evidence and laboratory data suggest the source as the granulitic bodies

underlying the deposits. The corundum and other constituents lack of roundness, as

well as the heavy minerals present emphasizes this hypothesis. Solid inclusions

identified within the corundum crystals, are represented by minerals compatible to

metamorphism of middle to high grade unden¡rent by the pelyte sediments. The fluid

inclusions, carbonic in essence, are also compatible to an anhydrous environment

necessary to generate the regional granulitic rocks. Features exhibited by fluid

inclusions observed in the Barra Velha corundum, are similar to those reported on Sri

Lanka deþosits where corundum stems from regional granulites.
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CAPíTULO T ¡NTRODUçAO

Produzido em várias jazidas do mundo, o coríndon é considerado o

mineral gemológico mais importante após o diamante. A ocorrência das variedades

rubi e safira nas proximidades da cidade de Barra Velha, nordeste de Santa Catarina,

motivou a realizaçäo deste trabalho, pois trata-se de um mineral especial em suas

propriedades e características de formaçåo.

Embora o Brasil seja uma das mais importantes províncias gemológicas

do mundo (Svisero & Franco 1987), nåo foram descobertas ainda em seu território,

jazidas de rubi e safira equivalentes às existentes em países como Mianma (Birmânia),

índia e Sry Lanka. Em vista disso, o depósito de Barra Velha assume importåricia

especial, por ser o único conhecido até o momento no País. Dessa forma, a

descoberta desses depósitos abre perspectivas para a colocação do rubi e da safira

no rol de produçäo das gemas nacionais.

Descoberto por garimpeiros que buscavam ouro na regiåo, o coríndon de

Barra Velha foi citado pela primeira vez por Scangarelli (1985). O materíal foi

submetído a análises mineralógicas preliminares no Laboratório de Gemologia do

lnstituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde Ripoll et

al. (1987) e Brum et al. (1990) caracterizaram a espécie mineral e confirmaram tratar-

se de rubi e safiras de várias cores, principalmente nos tons de vermelho, cinza e

preto. O coríndon ocorre na forma de cristais euédricos de tamanhos centimétricos,

sendo a maioria opacos a translúcidos, apresentando também efeitos ópticos

especiais como asterismo, chatoyance e efeito "seda".

O coríndon de Barra Velha está condicionado a solos e níveis de

cascalhos, os quais possuem ampla extensão geográfica. De um modo geral esse



mineral encontra-se associado a sedimentos continentais recentes sob a forma de

aluviöes, ocupando as porções baixas da paisagem.

Em seu contexto geológico, a regiåo é representada principalmente por

gnaisses anfibolíticos e granulíticos de alto grau metamórfico, com idades

paleoproterozóicas, constituindo parte do Complexo Granulítico de Santa Catarina

(Hartmann et al. 1979) ou Domínio Tectônico Luís Alves (Siga Jr. 1995). Esta unidade

mostra uma diversidade de litotipos onde o principal é representado por gnaisses

tonalíticos, ocorrendo ainda ultramafitos, gnaisses calciossilicatados, quartzitos,

formaçöes ferríferas bandadas, entre outros.

Descoberto a pouco mais de uma década, o coríndon do nordeste de

Santa Catarina ainda é desconhecido no meio gemológico nacional e internacional. A

sua comercializaçäo é de pouca expressäo por tratar-se de uma descoberta

relativamente recente; além disso, os depósitos estão localizados na regiåo sul do

país, onde näo há tradiçäo na lavra de minerais gemológicos, à exceçäo das ágatas e

ametistas no Rio Grande do Sul. Existem alguns locais que atualmente encontram-se

em fase de lavra, porém a produção näo é incentivada devido a falta de tradiçäo no

mercado internacional de rubis e safiras brasileiras. O mesmo fenômeno ocorreu

quando da descoberta das jazidas de esmeralda em Goiás há alguns anos atrás, onde

embora os exemplares fossem de boa qualidade, não havia colocaçäo no mercado

devido ao desconhecimento de sua procedência. Como se sabe, o Brasil constitui hoje

um dos principais produtores de esmeralda, possuindo inclusive um volume de

produçåo superior a todos os demais produtores mundiaís. É possível que num futuro

próximo fato semelhante venha ocorrer também com o rubi e a safira.

Tendo em vista a importância do tema, este estudo procura caracterizar o

coríndon que ocorre na região, através de análises detalhadas do mineral e suas

inclusões. As principais rochas, solos e sedimentos na área desta ocorrência mineral,

também foram alvo de estudos detalhados visando determinar sua relação com este

bem mineral. Os dados analíticos obtidos, foram também confrontados com os

existentes para outras jazidas do mundo, procurando-se dessa forma, obter um modelo

genético para o coríndon da regiäo de Barra Velha.
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1.I ASPECTOS GERAIS DO CORíNDON

O termo coríndon pode ser derivado de várias línguas tais como do hindi

kurand, tamil kurundam (Streeter 1892) ou sånscrito kuruvinda, telegu kuruvindam

(Tagore 1879), ambos citados por Hughes (1990). Já a palavra rubi origina-se do latim

rubeus ou rubinus (Smith 1972), em alusão a sua cor vermelha. O termo safira por sua

vez, refere-se a cor azul e pode ser originário preliminarmente do sânscrito. A palavra

sapphirus é de origem grega, na forma latina, podendo ainda ser encontrada na

linguagem pérsica ou hebraica. Além disto, existem outros termos em diversas línguas,

destacando as qualidades e propriedades deste mineral.

Várias lendas e crenças envolveram o coríndon na Antigüidade,

atribuindo-lhe o poder de proporcionar saúde, riqueza, bom senso e invulnerabilidade.

A safíra incolor foi tida durante séculos, pelos hindus, como um rubi imaturo e as

pedras fracas de cor eram então enterradas na esperança de que mudassem para o

tom vermelho mais apreciado.

Alguns dos mais famosos exemplares de coríndon, encontram-se nos

principais museus do mundo. Entre outros destacam-se o rubi "Edwardes", pedra

translúcida de 167 quilates depositada no Museu de Londres e, o "Edith Haggin" com

100 quilates, dotado de asterismo, exposto no Museu Americano de História Natural.

Este último museu abriga ainda uma safira com 563 quilates denominada "Estrela da

índia" e a maior safira, a "Estrela Negra de Queensland", encontrada em 1948 na

Austrália, pesando 1.156 quilates no estado bruto e 733 quilates após sua lapidaçäo.

Até meados de 1800, o rubi e a safira não eram reconhecidos como

variedades do mineral coríndon, sendo a denominação rubi também empregada para o

espinélio vermelho e a granada. À partir de uma série de artigos publicados no

"Philosophical Transactions of the Royal Society of London", reconheceu-se o coríndon

como uma espécie mineral dístínta, englobando o rubi e as safiras de várias cores,

como suas variedades mineralógicas.

Há alguns anos o coríndon era considerado um mineral raro, mas

atualmente säo conhecidas ocorrèncias em diversos países, entre os quais pode-se

citar Mianma, Tailândia, Cambodja, Sri Lanka, Índia, Austrálía, Quênia, Tanzânia,



Montana e Carolina do Norte (EUA), Nigéria, Afeganistão, Paquistäo, Laos, China,

Colômbia, Malawi, Nepal, Zimbábue, República Malgaxe, entre os mais importantes.

Apesar dos depósitos serem abundantes, poucos são os que produzem gemas de

qualidade, estimando-se que somente 1o/o do coríndon minerado em todo o mundo seja

gemológico. Apenas uma pequena porção da produção gemológica é viável como

pedras facetadas as quais atingem valores altíssimos no mercado internacional. A
maioria das pedras comercializadas são lapidadas na forma de cabochão, uma vez

que este corte ressalta os fenômenos de asterismo comuns neste mineral. O restante

do material minerado é utilizado normalmente como produto industríal, o qual por sua

dureza elevada é empregado na produção de abrasivos, tais como rebolos e lixas.

O coríndon é um óxido simples de alumínio de fórmula AlzOs e possui

duas variedades gemológicas, o rubi e a safira, diferenciadas apenas pela cor.

Quando exibe a cor vermelha recebe o nome de rubi, e a variedade azul é denominada

safira. Colorações diferentes recebem também a denominação de safira acompanhada

da respectiva cor, como por exemplo safira verde, safira amarela e safira rosa, neste

caso a variedade de cores é bastante grande. A diafaneidade do coríndon é variável

apresentando-se em cristais desde completamente transparentes até opacos.

Comumente ocorrem na forma de exemplares translúcidos, com aparência embaçada

ou leitosa. Uma prática rotineira em países produtores é o tratamento das pedras sem

transparência através de aquecimento sob atmosfera controlada, o que em muitos

casos melhora sua aparência.

Caracterizado por algumas propriedades especiais, o coríndon possui

dureza alta (nove na escala de Mohs), hábito cristalino característico do tipo barrilete

(bipirâmides hexagonais), densidade relativamente elevada (+ 4,00) e alto ponto de

fusäo, ao redor de 2O5O0C. Possui pleocroísmo variando de forte a fraco, e índices de

refração relativamente altos (1,762-1,700) o que confere um brilho muito acentuado em

pedras lapidadas. Em exemplares gemológicos, principalmente os lapidados sob a

forma de cabuchåo, pode exibir efeitos ópticos muito apreciados podendo ser citados o

asterismo, com estrelas de seis ou doze pontas, efeito chatoyance, e mudança de cor,

conhecido como efeito alexandrita, além do efeito seda, sendo este último

caracterizado como um reflexo luminoso em forma de ponto logo abaixo da superfície

da pedra. Esses efeitos ópticos especiais valorizam muito as pedras que se destinam



às joalherias. Assim sendo, rubis ou safiras astéricos com boa transparência, podem

atingir preços superiores aos do próprio diamante, que é considerada a gema mais

importante nos mercados internacionais.

A maioria dos depósitos de coríndon do mundo são secundários, ou seja,

ocorrem em iazidas sedimentares. Quanto à gênese, este mineral normalmente é
produto de metamorfismo regional como no Sri Lanka, ou de contato como na Índia,

sendo a condição principal a existência de rochas ricas em alumínio. Pode ainda ser

encontrado em rochas magmáticas como sienitos e basaltos como é o caso das

ocorrências da Austrália e da Colômbia (Hughes 1990),

Quanto às inclusöes sólidas, o coríndon pode apresentar uma grande

variedade de fases tais como rutilo, hematita, boehmita, pirita, mica, anfibólio, calcita,

entre outros. É justamente a paragênese das inclusões cristalinas e os dados

fornecidos pelas inclusöes fluidas que permitem a identificação dos aspectos relativos

aos diversos modelos genéticos existentes. A importância do estudo das inclusöes e

feições internas como cristais negativos, zoneamentos de cor e geminaçöes, reside no

fato de facilitar a identificaçåo do mineral e ao mesmo tempo separá-lo de substitutos

sintéticos, além de permitir em muitos casos, até a determinaçäo do local de

procedência da gema.

1.2 OBJETIVOS DESTA TESE

A descoberta dos depósitos de coríndon nas proximidades de Barra

Velha, abriu uma nova fase nos estudos sobre a região, que até então, vinha sendo

enfocada principalmente em suas questões de geologia regional, geocronologia e

evolução tectÔnica. A pujança dos depósitos verificada desde os trabalhos iniciais de

prospecção, aliada a possibilidade de ocorrer aproveitamento gemológico paralelo de

uma parcela de coríndon a ser lavrado, mostrou a necessidade de estudos de cunho

mineralógico, objetivando caracterizar esse material. Nesse sentido, constatamos que

os trabalhos a serem desenvolvidos nesse local, poderiam ser aproveitados como

assunto para a presente Tese de Doutoramento, uma vez que näo existem trabalhos

mineralógicos na região. Assim sendo, os objetivos tratados nesta Tese, e listados a



segu¡r, além de tentar preencher essa lacuna, foram conduzidos de forma a constituir

um quadro capaz de explicar a origem do coríndon de Barra velha.

a) Levantar as ocorrências de coríndon a nível regional, com a finalidade

de delimitar a extensåo das áreas mineralizadas e o conhecimento de seu potencial

econômico. Ainda a nível de campo, procuramos conhecer detalhadamente o modo de

ocorrência deste mineral, bem como o entendimento da formaçåo dos depósitos e da

sua evolução geomorfológica.

b) Caracterizar detalhadamente o coríndon de Barra Velha através da

investigação de suas propriedades cristalográficas e mineralógicas. As propriedades

ópticas foram investigadas com maior profundidade, uma vez que existem cristais

dotados de asterismo. Este fato é extremamente importante tendo em vista que este

efeito eleva substancialmente o valor dos exemplares gemológicos.

c) Realizar análises químicas em cristais de coloraçöes distintas do

coríndon de Barra Velha, no sentido de se obter explicações para a origem das

diferentes cores exibidas.

d) ldentificar e caracterizar as inclusões sólidas e fluidas com o objetivo

de obter dados relativos a origem desse míneral. As inclusöes sólidas podem ser úteis

ao entendimento da paragênese mineral, enquanto as fluidas fornecem dados

importantes relativos a temperatura de fusão e homogeneização dos fluidos, os quais

por sua vez, podem fornecer valores de temperatura e pressåo de aprisionamento

desses fluidos.

e) Reunir

referentes ao coríndon

mundiaís.

ô

ô

interpretar os dados obtidos em æmpo e laboratório,

ao mesmo tempo compará-los os de outras ocorrências
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1.3 LOCALTZAçÃO DA ÁREA

A área estudada, está situada na porção nordeste do Estado de Santa

Catarina, nas proximidades da cidade de Barra Velha, conforme está assinalado no

mapa de localizaçäo da Figura 1.1. Nesta area, estão localizados os depósitos onde

atualmente é lavrado o coríndon, cuja extraçåo é realizada diretamente em níveis de

cascalho em aluviões recentes que fazem parte da bacia do Rio ltapocu. A maior parte

das amostras de coríndon utilizadas neste estudo, procedem destes locais.

O acesso aos principais locais de lavra, é feito primeiramente a partír da

ponte existente na BR-101 sobre o Rio ltapocu. Junto a este ponto inicia-se uma

estrada que segue na direçäo oeste e margeia o rio por lima extensäo de

aproximadamente Skm; a partir daí, percorrendo-se 2,5km para sul, atinge-se a área.

Esta estrada segue ainda até a localidade de São João do ltaperiú e possui boas

condições de tráfego o ano todo.

Tendo em vista o caráter regional da ocorrência, a área correspondente

às bacias de drenagem do Rio ltapocu e a porção norte da bacia de drenagem do Rio

Itajaí Açu, foram também incorporadas na área de amostragem. Os limites desta área

eståo localizados próximo às cidades de Joinville à norte, ltajaí e Blumenau à sul,

Pomerode e Jaraguá do Sul à oeste e Barra Velha à leste, como pode ser visto na

Figura 1.1.

1.4 PLANO DE ORGANTZAçÃO DA TESE

Após a introdução (Capítulo 1) onde são apresentados os conceitos

gerais do tema, segue-se o Capítulo 2 onde estão sumarizados os métodos de

trabalho utilizados na Tese. Este Capítulo é muito importante tendo em vista que na

atualidade qualquer trabalho mineralógico tem necessariamente que se utilizar tanto

de métodos clássicos como microscopia óptica e difração de raios X, como também de

métodos complementares mais modernos tais como microssonda eletrônica, técnicas

de espectroscopia entre as quais se incluem absorção no infravermelho, no visível,

além de microtermometria, análise térmica diferencial, entre outras. Assim sendo

acreditamos ser necessário uma breve descriçåo dos fundamentos dos métodos bem
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como a identificação dos equipamentos e condiçöes analíticas utilizadas e dos

respectivos laboratórios. No Capítulo 3 caracteriza-se a região quanto aos seus

aspectos fisiográficos como clima, vegetaçäo, drenagem e aspectos geomorflógicos.

Tendo em vista que o coríndon ocorre em níveis de cascalheiras ocupando posiçöes

particulares na paisagem, torna-se importante o entendimento dos processos

morfogenéticos regionais.

Em seguida é apresentada a geologia regional da área levando em

consideração trabalhos recentes de Geotectônica e Geocronologia que apareceram na

literatura nos últimos anos.

À partir do Capítulo 5, são apresentados e discutidos os dados relativos

aos depósitos e ao coríndon de Barra Velha. No Capítulo 5 são apresentados os

aspectos geológicos e sedimentológicos destes depósitos, seguindo-se da descrição

dos minerais acompanhantes do corÍndon nos aluviöes e solos recentes. Estes dados

são de muita importância tendo em vista que os minerais associados normalmente

podem trazer subsídios para o conhecimento mais apurado das áreas-fonte do

coríndon.

Além disso, no Capítulo 6, é feíta a caracterizaçâo mineralógica do

coríndon de Barra Velha através da apresentação de várias propriedades

cristalográficas, ópticas e químicas. No Capítulo 7 são apresentados e discutidos

dados da composiçäo química obtidos por microssonda eletrônica, tanto para o

coríndon quanto para a fase de alteração deste mineral (diásporo). As inclusöes

sólidas e fluidas discutidas no Capítulo 8, também fornecem subsídios importantes

visando os objetivos propostos: as sólidas auxiliam no conhecimento da paragênese

associada ao coríndon, enquanto as fluidas fornecem dados relativos as pressões e

temperaturas de formaçäo deste mineral. Segue-se o Capítulo 9 que trata dos

aspectos genéticos, onde procura-se reunir informações a respeito da origem do

coríndon em outras jazidas do mundo e correlacioná-las com os dados de Barra Velha.

No Capítulo 10 são apresentadas as considerações finais, finalizando-se com os

agradecímentos (Capítulo 11) e as referências bibliográficas consultadas (Capítulo

12).

I



cApíTULo 2 lvlÉrooos DE EsruDo E AMosTRAGEM

Após a realização de trabalhos preliminares interpretativos, em bases

cartográficas disponíveis, foram executadas diversas etapas de campo, visando o

reconhecimento e o levantamento de dados relativos a área de ocorrência do coríndon

na regiäo de Barra Velha. Nesta fase, além do cadastramento das ocorrências, foram

coletadas amostras de rochas, sedimentos, solos e do próprio coríndon.

Parte dos exemplares de coríndon utilizados neste trabalho, foi cedida

pelo proprietário de uma das principais áreas de lavra, sendo que 4,5kg de amostras

foram selecionadas de um lote com aproximadamente 400k9 (Fotografias 2.1A), onde

a escolha foi condicionada a cristais com dimensöes, cores e formas distintas, além de

1Okg de material recém lavrado e ainda não selecionado. Também foram coletados

cristais de coríndon, diretamente dos demais pontos cadastrados e amostrados.

Utilizando-se de metodologias variadas, foram realizadas análises

visando caracterizar mineralogicamente o coríndon, além de identificar os minerais

associados nos sedimentos e solos. Para tanto foram utilizados diferentes laboratórios,

visando cumprir os objetivos propostos, bem como definir novos rumos para a
pesquisa em desenvolvimento. Em suma, foi estabelecida uma análise comprada entre

os resultados obtidos em campo e em laboratório, com as jazidas bem estudadas em

outros locais do mundo, além dos demais dados bibliográficos disponíveis.

2.1 TRABALHOS DE CAMPO

O levantamento e a obtençäo dos dados na região, foi planejado e

realizado com o uso de imagens de radar e de satélite, fotografias aéreas, mapas

topográficos e mapas geológicos, além do material bibliográfico existente. Nestes
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trabalhos foram utilizadas principalmente as bases cartográficas cujas especificaçöes

encontram-se mencionadas naTabela 2.1 .

Nos levantamentos regionais observa-se que, com exceçåo de alguns

locais à beira mar, os afloramentos rochosos são escassos e a maior parte da litologia

encontra-se recoberta por solos de grande espessura. Nas porçöes baixas da

paisagem, ocorrem planícies aluviais de grandes extensões, nas quais em raras

ocasiöes pode-se encontrar pequenos blocos rochosos aflorantes.

O coríndon é encontrado freqüentemente na superfície dos solos da

região, principalmente em canais de escoamento natural de águas pluviais. Além

disso, todos os níveis de sedimentação recente, que recobrem os vales, såo

portadores em potencial deste mineral.

Tendo em vista o modo de ocorrência do coríndon e os objetivos deste

estudo, foram adotados como métodos de trabalho de campo, a investigaçäo dos

afloramentos com a coleta de amostras em rocha sã, solos, sedimentos de corrente e

níveis de cascalho. A amostragem foi realizada principalmente em solos e sedimentos

derivados de gnaisses granulíticos e dos demais litotipos encontrados, tais como

ultramafitos e quartzitos. Dentro do possível, procurou-se realizar a amostragem

principalmente nas regiöes de contato litológico, ou próximo a eles. Esta sistemática

buscou, através da comparação dos minerais pesados, encontrar relaçöes genéticas

destas rochas ou de seus contatos, com o coríndon.

Os níveis de cascalhos da regiäo, foram amostrados ao longo de perfis

previamente selecionados, recolhendo-se em cada ponto, volumes da ordem de 2O

litros. Estas amostras foram processadas nos próprios locais de coleta, tendo sido

inicialmente peneiradas em malha de 3mm, para a remoçäo dos fragmentos maiores.

Em seguida, foram lavadas para a retirada do material argiloso e, finalmente,

concentradas por meio de bateiamento. Este concentrado, assim como os fragmentos

maiores retidos na peneira, foram estudados separadamente em laboratório.

No sentido de um melhor entendimento destes níveis sedimentares

mineralizados, foram executados nas proximidades da principal área de lavra (Lavra

do Escalvado), vários poços de pesquisa . Estes poços com dimensões de 1m x 1m
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Tabela 2.1 - Principais bases cartográficas utilizadas nesta Tese.

Material Escala Sigla Edição Ano

lmagem de

lmagem de

radar

variada INPE

1:250.000 sG-22-Z-B Radam Brasil 1 976

Fotografias 1:20.000 . ESTEIO ENG. 1984
âÂl'ô4¡a

Fotografias 1:25.000 Cruzeiro do Sul 1 991

aéreas

Carta 1 :250.000 S-G-22-Z-B DNPM 1983

metaloqenética

Mapa geológico 1:500.000

de SC

DNPM 1 986

Folha de 1:50.000 SG-22-Z-B-V-2 IBGE 1 981

Barra Velha

Folha de 1:50.000 SG-22-Z-B-V-1 IBGE 1 981

Luís Alves

Folha de

Araquari

1:50.000 Sc-22-Z-B-ll-4 IBGE 1 981

Folha de 1:50.000 SG-22-Z-B-|l-3 IBGE 1981

Joinville

Folha de 1:50.000 SG-22-Z-B-14 IBGE 1 981

Jaraouá do Sul

Folha de 1:50.000 sG-22-Z-B-V-3 1 981

Folha de

Blumenau

1:50.000 SG-22-Z-B tV4 IBGE 1981

Folha de 1:50.000 SG-22-Z-B-|V-2 lBcE 1981

Pomerode

Folha de

Itaiaí

1:50.000 SG-22-Z-B-V4 IBGE 1 981
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em superfície e profundidades variando de 1,1 a 2,0m, foram abertos com ferramentas

comuns como pá e picareta (Fotografias 2.18). O material retirado a cada 20cm de

profundidade foi pesado em baldes de 20 litros e, processado em uma pequena calha

concentradora (Fotografias 2.1 C).

O equipamento utilizado na separação do coríndon, é dotado de uma

peneira com Smm de malha, onde o material é depositado e, através de um movimento

de vai-e-vem e um chuveiro jorrando água, a porção grosseira da amostra fica retida

na peneira. Neste caso, os cristais de coríndon podem ser retirados facilmente, pois

destacam-se do restante do cascalho pela sua cor. A fraçåo fina da amostra cai então

na calha, onde se realiza a separaçåo dos minerais por diferença de densidade em

meio aquoso. Após o processamento do material retirado de cada camada de 20cm, foi

feita uma despesca e, o produto obtido, foi submetido a uma concentração final em

peneiras e bateia (Fotografias 2.1D e E). O coríndon assim obtido foi pesado e

remetido ao laboratório juntamente com os minerais pesados acompanhantes. Esta

sistemática, objetivou um melhor conhecimento dos níveis de cascalhos quanto a

espessura do solo, profundidades dos níveis mineralizados, constituição mineralógica,

teor em coríndon e litologia subjacente.

Constatada a presença de coríndon também em solos, a pesquisa foi

direcionada no sentido de um melhor conhecimento destes pontos. Neste caso,

utilizou-se de um trado de caneco do tipo holandês para a realização de dezenas de

furos. Neste caso, as amostras retiradas a cada metro perfurado, foram submetidas a

peneiramento e bateiamento. Os locais selecionados para as amostragens foram

aqueles, que näo apresentaram indícios de perfis transportados, ou seja, solos

considerados como "in-situ". Em alguns locais de amostras com conteúdo positivo em

coríndon, foram executados poços semelhantes àqueles dos sedimentos, porém, com

profundidades maiores (aproximadamente 4,0m). O objetivo deste procedimento, foi o

de possibilitar a coleta de amostras representativas do material, verificar o conteúdo

em coríndon e realizar um exame cuidadoso dos horizontes mais profundos do perfil,

O aparecimento de cristais de coríndon a uma grande distância dos

atuais locais de lavra, mostrou ser necessário investigar também, a distribuição deste

mineral a nível regional. Neste caso, a amostragem foi realizada em sedimento ativo
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Fotografias 2.1 - Aspectos gerais da amostragem e dos procedimentos de campo. (A) Lote de
coríndon em fase de seleção, onde foram obtidas amostras utilizadas nas análises. (B) Abertura
d9 Poços de pesquisa para amostragem e verificaçäo do comportamento dos níveis de cascalho.
(C) Detalhe de calha concentradora utilizada para o processamento do material retirado dos
poços. Nas fotografias (D e E) observa-se a concentração final, através de peneiras e bateia, do
material retirado da calha com a separação do coríndon das outras fases.
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de corrente, sendo os pontos de coleta cuidadosamente escolhidos, no sentido de

possuir grande abrangência. As amostras, foram coletadas em rios e em cursos

d'água, onde o volume recolhido foi de 20 litros, correspondendo aproximadamente a

35kg por ponto. Este material foi concentrado por bateiamento, sendo em seguida

remetido ao laboratório para análise dos minerais pesados. A área de amostragem,

abrangeu parte da bacia de drenagem do Rio ltapocu e parte da porção norte da bacia

do Rio ltajaíAçu.

2.2 J.ABORATÓRIO

Para a obtençåo dos dados necessários ao desenvolvimento deste

estudo, foram utilizados um grande número de laboratórios em diversas instituiçöes de

pesquisa. Assim sendo, utilizamos os laboratórios de Microscopia Óptica, Difratometria

de raios X, lnclusões fluidas e Microssonda Eletrônica do lnstituto de Geociências da

Universidade de Såo Paulo.

Fizemos uso também, dos laboratórios de Microscopia Óptica,

Sedimentologia, lnformática, Processamento de imagens, além da Microtermometria

do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Nesta mesma

Universidade executamos análises no Laboratório de Óptica de raios X do

Departamento de Física, no Laboratório de Química e no "LAC" Laboratório Central de

Pesquisa e Desenvolvimento convênio COPEUUFPR, todos instalados no Campus da

Universidade Federal do Paraná. Tivemos ainda a colaboração do Serviço de

Laboratório - SELAB, existente na Minerais do paraná (Mineropar).

Outras instituiçöes em que foram realizadas análises säo os laboratórios

de Física e Química do Departamento de Geociências da Universidade Federal de

Minas Gerais e, finalmente, os laboratórios do Gübelin Gemmological Laboratory, em

Lucerne (Suiça).

15



2.2.1 PREPARAçAO DAS AMOSTRAS

Algumas amostras de rocha provenientes da area, foram cortadas e

montadas em lâmina de vidro para o seu estudo em microscópio petrográfico; outras,

foram submetidas à britagem, moagem e separaçäo dos minerais pesados.

A preparação dos exemplares de coríndon para as análises foi realizada

de diversas maneiras, dependendo da metodologia a ser utilizada. Para o estudo em

microscopia óptica, o mineral foi cortado, desgastado e montado em lâmina de vidro,

como nas amostras petrográficas. No caso da microssonda eletrônica e microscopia

eletrônica de varredura, os exemplares foram também cortados em seções delgadas,

montados em suportes, polidos e em seguida sombreados com carbono. Para as

análises das inclusöes fluidas por microtermometria, do mesmo modo, os minerais

foram cortados em seções finas e polidos em ambas as faces. Para a difratometria de

raios X, análises térmicas e espectroscopia no infravermelho, os cristais foram moídos

e reduzidos a pó.

O equipamento para corte do coríndon foi desenvolvido especialmente

para tal finalidade. Consistindo básicamente de um porta-amostra, com avanço

micrométrico, o qual posiciona o mineral de modo a cortá-lo em lâminas finas, através

de uma serra circular diamantada de pequeno diâmetro. O polimento das seções é

realizado pressionando-se a amostra contra um disco de cobre, com velocidade de

giro de 700rpm, onde se deposita pó diamantado misturado a óleo, como nos

processos de lapidaçåo.

Em laboratório, os concentrados de bateia obtidos de solos e sedimentos

provenientes da região, foram elutriados para a eliminaçäo completa dos minerais

argilosos. Posteriormente, o material foi processado por técnicas tradicionalmente

utilizadas em estudos mineralógicos de sedimentos. Após a secagem, as amostras

foram submetidas a um peneiramento em malhas de 2,000 - 1,410 - 1,000 - 0,707 -

0,500 - 0,354 - 0,250 - 0,177 - 0,125 - 0,088 e 0,062mm, onde cada fraçäo obtida foi

pesada e as duas inferiores a moda, que em todos os casos recaíram na fração areia

muito fina, foram remetidas para as separações e análises posteriores.
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Na maior parte dos casos, a separaçåo dos minerais pesados foi

realizada pelo processo de afundamento-flutuação em meio denso. Neste caso,

utilizou-se de bromofórmio (d-2,89), considerado como meio de densidade no limite

clássico entre minerais leves e pesados. A fração pesada após secagem em estufa e
pesagem, foi fracionada de acordo com sua suceptibilidade magnética no separador

isodinâmico Frantz. Uma parte das fraçöes resultantes foi utilizada na montagem de

låminas com Bálsamo do Canadá, visando a identificação dos minerais por

microscopia óptica. O restante desta fração e, as outras frações de granulometria

maior, foram examinadas sob lupa binocular, onde a identificação de algumas fases

minerais encontradas foi complementada por difraçåo de raios X.

2.2.2 MTCROSCOPTA óprrCn

Métodos ópticos rotineiros, foram utilizados em todos os procedimentos

de identificação e caracterizaçâo dos minerais, no reconhecimento petrográfíco das

rochas presentes na área, além do mapeamento das inclusões sólidas e ftuidas do

coríndon.

No decorrer desses trabalhos, foram utilizados microscópios

petrográficos Nikon pertencentes ao Departamento de Geologia da UFPR,

principalmente o modelo Labophot-pol, dotado de luz transmitida e refletida,

acessórios convencionais e cåmara fotográfica. Também foi feito o uso de uma lupa

binocular Wild, com aumentos de 6x a 50x. Este equipamento foi particularmente útil

nos estudos do coríndon e dos minerais associados, permitindo a manipulação e a
separaçäo das fases entre si.

2.2.3 MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) ou "scanning electron

microscope" (SEM), é uma das técnicas mais empregadas para analisar superfícies de

materiais. Trata-se de um procedimento análogo à luz refletida em microscopia óptica,

porém utiliza-se de uma fonte diferente da luz, ou seja, forma imagens através da
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utílizaçåo de um feixe eletrônico fino. Os elétrons possuem um comprimento de onda

muito curto, capaz de gerar informaçöes de alta resoluçåo, permitindo aumentos muito
grandes da ordem de 800.000 vezes; na prática porém, utiliza-se o limite de 75.000

vezes. Além disso, esta técnica mantém a imagem com aparência tridimensional

superando os problemas comuns em óptica, como a profundidade de campo,

possibilitando imagens sempre em foco (Gabriel 1gg2).

A mícroscopia eletrônica de varredura é uma metodologia analítica de

considerável importância em estudos mineralógicos, tendo em vista que permite a

obtenção de informações diversas sobre a amostra, tais como textura, topografía,

distribuiçåo dos elementos presentes, composiçäo e homogeneidade química dos

minerais, número atÔmico médio das fases presentes, entre outras. A técnica permite

obter-se imagens da superfície do material analisado sob grandes aumentos, e o seu

registro simultâneo em equipamentos fotográficos acoplados.

Além disso, o equipamento dispõe de um espectrômetro acoplado, capaz

de detectar os raíos X emitidos pela amostra, durante a excitaçäo produzida pelo

bombardeamento de elétrons. O feixe de raios X carrega energia característica e
comprimento de onda que quando medidos, revelam a composiçäo dos elementos da

amostra. Este fato torna-se bastante útil em mineralogia pois combina as informações

obtidas pela morfologia com a análise semi-quantitativa obtida. A técnica permite ainda

selecionar o modo de operação do equipamento. Para um exame da topografia da

superfície da amostra, utiliza-se elétrons secundários, ao passo que os elétrons

retroespalhados refletem as diferenças de número atômico entre as fases analisadas.

O equipamento é composto por um filamento de tungstênio, o qual

funciona como cátodo, gerando um potencial altamente positivo em relação ao ånodo,

o que dá origem a feixes de eletrons controlados. O feixe eletrônico produzido, é

colimado por uma série de lentes eletromagnéticas, que são responsáveis também

pela ampliação e pelo foco da imagem, incidindo sobre a amostra previamente

metalizada. Em decorrência do bombardeio de elétrons, a amostra passa a emitir

elétrons secundários e retroespalhados; estes sinais säo detectados, ampliados e

enviados a uma tela, mostrando a imagem da superfície analisada varrida

sincronicamente.
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No coríndon de Barra Velha, foram realizadas dezenas de análises sob

microscopia eletrônica, princípalmente em seçöes com inclusões sólidas aflorantes em

superfície. Também foram analisados os planos de alteração e, a presença de agulhas

impossíveis de serem identificas por microscopia óptica, devido às suas dimensöes

extremamente exíguas. O equipamento utilizado nestas análises foi um aparelho

EDAX DXY PHILIPS XL-30, o qual encontra-se em operaçäo no LAC - Laboratório

Central de Pesquisa e Desenvolvimento, convênio COPEUUFPR, em Curitiba.

2.2.4 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X

Esta é uma das técnicas mais resolutivas para a identificaçåo rotineira de

minerais e demais subståncias cristalinas. A difraçåo resultante de um cristal, é uma

propriedade física fundamental da substância cristalina, servindo nåo só para sua

identificaçäo, como também ao estudo de sua estrutura (Formoso 1gg4).

A difraçäo de raios X pelos cristais, resulta de um processo em que estes

raios são dispersos pelos elétrons dos átomos, sem mudança em seu comprimento de

onda. Um feixe difratado ê produzido por dispersäo, somente quando algumas

condiçöes geométricas, expressas pela lei de Bragg (nÀ=2d.senO), são satisfeitas. Os

raios X são difratados pelos diversos planos atômicos do cristal, onde qualquer plano

correspondente a uma face (hkl), pode ser considerado. Os resultados são registrados

em diagramas que reproduzem os espaçamentos interplanares do mineral e

compreendem posiçöes e intensidades das linhas de difraçåo, permitindo desse modo,

a leitura e a identificaçåo rápida do material (Azárof & Buerger lgsg).

A difratometria de raios X pelo método do pó, foi reatizada em amostras

de coríndon com cores diferentes. A finalidade destas análises, foi determinar e

verificar o comportamento dos parâmetros da cela unitária em cada cor

específicamente. Além disso, submetemos também à difratometria de raios X, pela

mesma metodologia, o material de alteração do coríndon (diásporo), bem como as

outras fases minerais encontradas nos depósitos, no sentido de identificar essas

fases.
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No decorrer desses trabalhos, utilizamos o dífratômetro Rigaku, com

geometria do tipo Bragg-Bretano, conectado a uma fonte de raios X Philips modelo pW

1743. A potência máxima fornecida pela fonte é de 40kV e 20mA; o sistema possui

ainda um monocromador de L¡F, acoplado em um arranjo divergente e uma

combinação adequada de fendas de colimaçäo, o que permite eliminar a fluorescência

secundária e melhorar os resultados, aumentando desse modo, a relação sinal/ruído.

Este equipamento, encontra-se em operação no Laboratório de Óptica de raios X,

pertencente ao Departamento de Física da Universidade Federal do paraná.

2.2.5 MICROSSONDA ELETRÔNICA

A microssonda eletrônica é uma técnica analítica onde a análise é
efetuada pela identificaçäo das linhas do espectro característico de raios X, ou seja, a

natureza dos elementos químicos emitentes, resultando em análise qualitativa. Se a
radiação emanada pela amostra for comparada com aquela de um padrão, tem-se

entåo uma análise quantitativa (Gomes 19g4).

Entre as ínúmeras vantagens deste equipamento analítico, destacam-se a

rapidez, a visualizaçäo da amostra concomitante com a análise, o pequeno tamanho

do ponto analisado e a não destruição da amostra. As análises efetuadas no decorrer

desta Tese, foram realizadas em um equipamento JEOL modelo JXA-B6OO

SuperProbe, com potencial de aceleração de 15kv, corrente do feixe de 20,10nA e

diâmetro do feixe de 5 a 1pm, que se encontra em operação no Laboratório de

Microssonda e Microscopia Eletrônica de Varredura do rG-usp.

Todas as análises, foram executadas em WDS (análises quantitativas),

com um programa específico para determinar quantitativamente 11 elementos, através

de 5 espectrômetros com cristais de TAP, LIF e PET. Os elementos analisados e, os

padrões utilizados, foram respectivamente os seguintes: Si- wollastonita, Ti- rutilo, Al-

coríndon, Cr- cromita, Fe- hematita, Mg- periclásio, Mn- rodonita, Ni- olivina, Ca-

uollastonita, Na- andesina, K- ortoclásio e Ba- bário sintético. Estes elementos foram

guantificados sob a forma de porcentagem de óxidos e, a fórmula estrutural do mineral
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foi calculada empregando-se o programa desenvolvido por Richard (1994)

denominado Minpet.

As amostras analisadas, foram selecionadas previamente por meio de

uma lupa binocular e microscópio petrográfico, onde foram mapeadas as posições das

inclusões sólidas aflorantes em seçöes laminadas e polidas. Em outros casos, foram

analisadas também regiöes de zonamentos de cor, faixas de alteraçäo e planos

preenchidos por material policristalino. Nas regiöes de zonamentos, foram feitos perfis

desde a borda até o núcleo do cristal, de modo a identificar a composiçåo química

destas faixas.

2.2.6 MICROTERMOMETRIA

A microtermometria constitui um método näo destrutivo de análise de

inclusöes fluidas. Permite a observação e o registro simultâneo das temperaturas de

mudança das fases presentes nas inclusöes através do resfriamento e aquecimento do

mineral hospedeiro. Os dados obtidos, comparados com sistemas estudados

experimentalmente, permitem a determinação da composiçäo, salinidade, densidade e

das condiçöes mínimas de temperatura e pressäo reinantes durante a cristalizaçäo ou

recristalizaçäo do mineral, e de suas modificações devido a eventos posteriores.

Segundo Roedder (1984), nos casos em que as inclusöes são aprisionadas à partir de

sistemas de fluidos originalmente heterogêneos, a microtermometria possibilita a

determinaçäo das temperaturas de formação do cristal com valores muito próximos aos

reais.

Esta técnica possui uma série de vantagens no estudo das inclusões

fluidas, entre as quais a de permitir a repetição do mesmo teste ou de outros na

mesma inclusäo, enquanto näo houver escape de fluidos ou crepitação durante as

modificaçöes de temperatura.

Antes da aplicação do método microtermométrico propriamente dito, deve

ser realizado um mapeamento preliminar detalhado, utilizando-se da microscopia

petrográfica, onde são feitas observaçöes sobre a morfologia das inclusões, sua
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distribuiçåo, modo de ocorrência e número de fases, a existência de fases sólidas,

diferenças volumétrícas entre as fases, índices de refraçåo e birrefringência. Todas

estas informaçöes podem auxilíar no estabelecimento de uma cronologia relativa e na

seleção dos grupos de inclusões mais representativos para o estudo.

As principais medidas a serem registradas säo as temperaturas de fusäo

e de homogeneizaçåo dos componentes presentes na inclusão e, em alguns casos,

aquelas onde ocorre a dissoluçåo de fases sólidas porventura presentes. No caso das

inclusöes do coríndon de Barra Velha, apenas foram obtidas as medidas das

temperaturas de fusão e homogeneizaçåo do COz, uma vez que elas são constituídas

essencialmente por esse componente.

Os resultados das análises microtermométricas são lançados em

histogramas de freqüência para inclusöes pertencentes a grupos distintos. Estes

diagramas podem indicar regiöes de maior freqüência de medidas ou uma dispersão

dos resultados, fornecendo ainda dados que são utilizados para o cálculo dos demais

paråmetros. As interpretações são realizadas por comparaçåo dos dados obtidos com

aqueles relativos a sistemas experimentais com paråmetros P-V-T-X conhecidos, como

CO2, H2O, HzO+COz, HzO+NaCl+COz e COz+CH4, êrìtfê outros.

O equipamento utilizado nas análises microtermométricas é composto por

uma platina especial devidamente instalada em um microscópio petrográfico de luz

transmitida, o que permite a observaçåo da amostra durante todo o processo. Esta

platina possui um sistema de resfriamento o gual permite a passagem de nitrogênio

líquido, contido num reservatório sob pressão, através de canais localizados em seu

interior, possibilitando que a temperatura atinja um valor de até -1800C. O aquecimento

ê realizado por meio de uma resistência elétrica internamente instalada no corpo da

platina, que permite uma elevação de temperatura até +6000C ou, em alguns modelos,

até +12000C. Sobre o corpo da platina é colocada uma cobertura metálica e uma luva

de plástico (resfriamento) ou uma lente de sílica (aquecimento) que tem a funçåo de

isolar o conjunto näo permitindo o embaçamento da amostra e da lente da objetiva. A

platina possui ainda um mecanismo capaz de realizar pequenos movimentos

horizontais na amostra, sendo assim possível efetuar análises em várias inclusöes

sem que haja necessidade da abertura do sistema. A platina permanece interligada,
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através de um sensor térmico, a um leitor/controlador de temperatura acoplado a uma

impressora digital onde såo regístradas as temperaturas obtidas. As características

detalhadas desse equipamento são discutidas em poty et ar. (1976).

Para os estudos rotineiros de microtermometria do coríndon de Barra

Velha, foram confeccionadas lâmínas polidas em ambas as faces, tendo sido

inicialmente realizado um cuidadoso mapeamento das inclusões fluidas, com uma

documentação detalhada através de fotomicrografias. Nas análises

microtermométricas foi utilizado apenas o sistema de resfriamento do equipamento,

onde foram atingidas temperaturas de até -12OoC. Nessa fase não foram obtidas

medidas uma vez que o processo é bastante rápido, podendo causar fenômenos de

metaestabilidade que alteraríam os valores reais das temperaturas. Estas foram

obtidas na etapa de aquecimento natural que é realizada com a troca de calor com o

meio ambiente, sendo portanto mais lento, fornecendo valores mais precisos.

As análises foram realizadas em uma platina CHAIXMECA, modelo MTM

85, instalada no Laboratório de lnclusöes Fluidas do Departamento de Mineralogia e

Petrologia do lGc-USP, bem como em equipamento semelhante existente no

Departamento de Geologia da UFPR.

2.2.7 ESPECTROSCOPIA MICRO RAMAN

O efeito Raman consiste na modificaçäo do comprimento de onda de uma

radiaçäo eletromagnética que é difundida por uma superfície. O fenômeno é utilizado

nos espectrógrafos Raman, onde såo medidos os comprimentos de onda da radiação

refletida e, com isto, obtém-se informaçöes específicas sobre a estrutura molecular da

substância refletora (Fuzikawa 1 985).

A espectroscopia micro Raman, é um método não destrutivo de análíses

de compostos moleculares sólidos, líquidos e gasosos, baseado no princípio do efeito

Raman. Quando um feixe de luz de grande intensidade com certos comprimentos de

onda atravessa uma amostra, aparentemente transparente, pode gerar o efeito

Raman. Este efeito, é o resultado da transferência de energia entre a radiaçäo
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incidente e a vibração molecular ou cristalina da substância (Roeder 1gB4). Através da

utilização do laser, pode-se conseguir feixes de luz monocromática intensa, com

diâmetros muito pequenos, da ordem de 1pm particularmente út¡l no estudo da

composiçäo de inclusôes fluidas e determinação de fases sólidas em minerais.

Várias lâminas do coríndon de Barra Velha foram analisadas em

microssonda Raman, visando a determinação das impurezas contidas em algumas

inclusöes carbônicas, que apresentaram TfCOz abaixo do ponto triplo para este gás

em estado puro. Além disso, foram analisadas as feições em forma de agulhas

minúsculas e a fase de alteração (diásporo), além do próprio coríndon. O equipamento

utilizado foi um espectroscópio micro Raman DILOR, modelo XY, instalado no

Departamento de Física da UFMG.

2.2.8 ESPECTROSCOPIA NO VISÍVEL

Na espectroscopia no visível, um feixe de luz branca atravessa a

amostra, sendo devidamente detectada pelo equipamento. Devido aos diversos

elementos químicos presentes na amostra, certos comprimentos de onda podem ser

absorvidos ou transmitidos, criando um espectro de absorção devidamente registrado,

onde a posição e a intensidade das bandas de absorção, podem revelar importantes

informaçöes diagnosticas a respeito do material (Hughes 1990). Como exemplo, a

técnica permite detectar a presença de elementos de transiçäo tais como ferro, cromo

e vanádio, considerados como cromóforos em potencial do coríndon.

Análises espectroscópicas no visível, na faixa de 300 a 800nm foram

realizadas em cinco amostras de cores diferentes do corindon de Barra Velha, as

quais foram cortadas em låminas e polidas em ambas as faces. As medidas foram

realizadas em um espectrofotômetro PYE-UNICAM SP8-100 UV-VIS, disponível nos

laboratórios do Gübelin Gemmological Laboratory em Lucerne na Suíça. As análises

foram executadas graças a cortesia do Dr. Dietmar Schwarz, pesquisador do referido

laboratório.
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2.2.9 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO

A técnica analítica de espectroscopia no infravermelho, começou a ser

utilizada em análises mineralógicas desde o início dos anos 50, e constitui uma forma

de registro dos níveis de energia vibracional existentes na estrutura atômica dos

materiais. Além disso, permite determinar as características particulares de cada

substancia analisada, constituindo mais um método de identificação de substâncias

orgânicas e inorgånicas.

O espectro no infravermelho é um dado importante para complementar a

investigação das características dos minerais, como a determinação do arranjo e a

simetria dos grupamentos atômicos e moleculares, o estudo da influência das

substituiçöes iônicas em estruturas minerais, e a presença de impurezas na rede

cristalina (Marel & Beutelspacher 1976).

Indicativo dos níveis de energia vibracional na estrutura atômica dos

materiais, o espectro infravermelho pode constituir-se em padräo para uma dada

substância. O método admite que uma molécula não é uma associaçåo rígida de

átomos, podendo ser comparada a esferas de massas variáveis (átomos) e molas de

diversos comprimentos (ligaçöes químicas). As moléculas possuem dois modos

fundamentais de vibração: o estiramento, onde a distância entre dois átomos varia,

porém sem sair do eixo de ligaçåo; e a deformaçäo, em que a posição do átomo muda

em relação ao eixo original. Admite-se que essas vibraçöes ocorrem somente em

freqüências quantizadas. Quando incide uma radiação de luz infravermelha de mesma

freqüência, há absorçåo de energia e aumento de amplitude daquela vibração; ao

voltar do estado excitado ao normal, a energia é liberada em forma de calor (Bessler

1e83).

Devido ao arranjo direcional de átomos em muitos minerais, a vibraçäo

do infravermelho pode ser direcional. Assim, o padräo de absorção e a presença de

pleocroísmo no infravermelho säo feições importantes na caracterização mineralógica.

Embora a localização dos picos de absorção sejam constantes em diferentes direções,

o grau de absorção pode variar. A energia de vibraçöes fundamentais da estrutura na
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maior parte dos mínerais, está localizada no centro da região do infravermelho, ou

seja, entre 1500 a 4OOcm-r (6,67 - 25¡rm). Contudo muitos minerais såo opacos nesta

faixa, principalmente os silicatos.

Tanto o comprimento de onda (p) que é inversamente proporcional a

energia absorvida, como o número de onda (cm-t), diretamente proporcional a essa

energia, podem ser utilizados para medir a posição de uma determinada absorçåo no

infravermelho. A região denominada de infravermelho normal, corresponde a 2,5 - 15¡t

ou 4.000 - 667cm-1 , enquanto valores acima säo denominados infravermelho próximo

e valores abaixo, de infravermelho afastado. Absorções que ocorrem em comprimentos

de onda menores, ou de maior freqüência, såo as de maior energia.

Atualmente, o espectro no infravermelho está sendo utilizado por muitos

laboratórios como uma técnica segura na caracterizaçäo de materiais gemológicos,

permitindo a distinçåo de materiais naturais e sintéticos. Auxiliam ainda na

identificaçäo de pedras tratadas por aquecimento ou radiações.

As análises de espectroscopia no infravermelho, foram realizadas em

cinco amostras do coríndon de Barra Velha, com cores diferentes. As amostras foram

pulverizadas e posteriormente prensadas com KBr para a confecçåo das pastilhas a

serem analisadas. Os espectros foram registrados em um espectrofotômetro Perkin

Elmer, modelo 2838, instalado no Laboratório de Espectrometria de Absorção no

lnfravermelho do Departamento de Química da UFMG. O aparelho foi previamente

calibrado com a adiçäo de poliestireno como padrão ( l,= 1.630cm-1 ). Os registros

foram efetuados na faixa de 400 a 4OOO número de onda.cm-1, com tempo de

exposição de 12min.

2.2,10 ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL

Análises térmicas, de uma maneira geral, são técnicas experimentais

analíticas que se referem a investigações do comportamento de materiais submetidos

a variação térmica gradual e controlada. São utilizadas tanto a nível industrial quanto

científico, pelo fato de poder caracterizar uma grande variedade de substancias
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naturais ou artificiais (Mackenzie 1957 , Hatakeyama & Quinn 1gg4).

Uma das técnicas térmicas mais utilizadas no estudo de substâncias

minerais é a análise térmica diferencial (ATD), conhecida também como "differential

thermal analysis" (DTA), onde a amostra a ser testada é colocada em posição

simétrica com uma substância termicamente inerte, dentro de um forno envolvendo

termopares muito sensíveis. Quando o sistema recebe aquecimento ou resfriamento a

uma taxa constante, as diferenças de temperatura entre a amostra e o padrão são

detectadas pelo termopar e ao mesmo tempo convenientemente registradas

(Hatakeyama & Quinn 1994).

Se a variação de temperatura da substância provoca reaçöes físicas,

químicas ou físico-químicas como mudança de fase, pirólise ou oxidação, os calores

latentes envolvidos, a produçäo ou absorçäo do calor em determinadas gamas de

temperatura, säo registrados. No caso de transiçöes reversíveis ou dissociaçöes, a

reação é endotérmica com a amostra possuindo temperatura inferior ao inerte. Por

outro lado, transiçöes irreversíveis e oxidaçöes, por exemplo, resultam de reaçöes

exotérmicas que colocam a amostra em temperaturas mais elevadas que o inerte.

Vários fatores influem em uma análise térmica, podendo ser mencionados entre outros,

a taxa de aquecimento, a granulação e a cristalinidade da amostra, a atmosfera do

forno, e a quantidade de amostra (Hatakeyama & Quinn 1gg4).

No decorrer destes trabalhos, foram analisadas cinco amostras de

coríndon de coloraçöes variadas, previamente pulverizadas e com peso de 1,59 cada

uma. As análises térmicas foram registradas em um equipamento NETZCH modelo

STA 409, existente no Laboratório Central de Análises da COPEL. As condiçöes

analíticas empregadas foram taxa de aquecimento de soC/min, atmosfera de ar e
termopar de PURh - Pt.

2.2.1 1 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA

A análise termogravimétrica (TG), é um tipo de análise térmica que

examina a massa da amostra em funçäo do incremento de temperatura. Essa técnica é
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utílizada para avaliar a decomposiçäo e a estabilidade térmica de materiais sob

condições variáveis, além de registrar a cinética dos processos físico-químicos que

ocorrem na amostra. A curva de variação de massa é plotada normalmente como

mudanças de massa expressa em porcentagem no eixo vertical e as temperaturas no

eixo horizontal. Normalmente a reaçäo termogravimétrica é caracterizada por duas

temperaturas T¡ e T¡ , onde a temperatura inicial representa o menor valor em que a

mudança de massa pode ser detectada, e a temperatura final, o menor valor em que o

processo responsável pela mudança de massa foi completado (Mackenzie 1957).

O equipamento e as amostras de coríndon utilizadas nas análises

termogravimétricas, foram os mesmos utilizados nas análises termo diferenciais. Foi

adotado procedimento recomendado por vários autores, onde a associaçäo das duas

técnicas concomitantes sobre uma mesma amostra traz uma série de vantagens,

principalmente com relação às condiçöes analíticas. A precisão da termobalança

utilizada neste equipamento é da ordem de 1,25p9, sendo as demais condições

analíticas aquelas já citadas anteriormente.

2.2.12 OUTRAS ANALISES

Outras análises vísando a caracterizaçäo do coríndon de Barra Velha,

abrangeram estudos detalhados de dimensöes, hábitos e geminaçöes presentes,

determinaçäo dos índices de refração e das densidades em exemplares de cores

diferentes. Foram estudados também o comportamento sob luz ultravioleta de ondas

curtas e longas bem como certos efeitos ópticos especiais tais como chatoyance e

asterismo, de grande importância nas gemas de coríndon.

Análises químicas complementares à microssonda eletrônica, foram

realizadas por espectroscopia de fluorescência de raios X utilizando-se um programa

especialmente preparado para análises de coríndon. Neste caso foram determinados

algunselementosmenorescomoogálioeovanádio,ocromo,oferroeotitânio.Vale

ressaltar que os três últimos elementos também foram analisados pela microssonda

eletrônica. Essas análises foram realizadas pelo Dr. Dietmar Schwarz no Gübelin

Gemmological Laboratory na Suíça.
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Para o cálculo das densidades do coríndon foi utilizada uma balança

analítica eletrônica Mettler, modelo H54AR, instalada no Departamento de Química da

UFPR, com precisäo de 0,00019 e capacidade de 1.200m9. O método consiste em

pesar a amostra presa a um fio extremamente fino, em seguida mergulhar o mineral

em um recipiente contendo água destilada e deionizada, sobre uma plataforma näo

apoiada ao prato da balança. O cálculo da densidade é feito a partir dos valores dos

pesos no ar (P",) e na água (Pusr"), através da fórmula d = (P", I P^, - Pas,").dr¡q, onde

dro=1.

Os índices de refraçåo do coríndon foram medidos diretamente em um

refratômetro gemológico Topcon, disponível no Laboratórío de Óptica do

Departamento de Geologia da UFPR. Este equipamento permite leituras rápidas e

confiáveis dos índices de refração de minerais desde que possuam uma superfície

plana e polida. O refratômetro gemológico é um equipamento composto por uma

semiesfera de vidro com chumbo apresentando índice de refraçåo de 1,81, uma ocular

e uma escala graduada. O princípio de funcionamento está fundamentado no ångulo

crítico de reflexão total da luz. No limite vidro/mineral, a luz é refletida totalmente em

função do ângulo crítico de reflexåo total do mineral, sendo que a leitura do índice de

refração do mineral pode ser feita diretamente na escala sobreposta que marca o

limite entre o campo claro e o campo escuro.

Além das análises citadas acima, foram executados ainda diversos

ensaios completares no coríndon, tais como comportamento à luz ultravioleta de ondas

curtas e longas, observação de vários exemplares sob filtros especiais como o filtro

Chelsea e o filtro de Goettingen, e observaçäo do pleocroísmo diretamente no

dicroscópio gemológico.

A pesquisa bibliográfica sobre o tema, foi executada por meios

convencionais em bibliotecas, além da utilização de arquivos de dados como o

GeoRef, que fornece referências na área de ciências da terra, e o Current Contents

com referências sobre geologia, química e física. Estes arquivos relacionam trabalhos

publicados em fontes e línguas diversas, facilitando em muito a seleçåo das

referências. As palavras-chave utilizadas nesta pesquisa foram coríndon, rubi e safira,

resultando um total de 922 referências, entre as quais muitas foram selecionadas.

Estes arquivos foram consultados nas bibliotecas da UFPR e do lG-USP.
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cApíTULo 3 AspEcros cEocRÁFtcos E Fts¡ocRÁncos

O litoral norte de Santa Catarina fazparte da regiäo nordeste do Estado, e

localiza-se na costa sudeste-sul do Brasil, que vai desde Cabo Frio (RJ) até o Arroio

Chuí (RS), com uma extensäo de 538km, perfazendo segundo Villwock (1994)

aproximadamente 7o/o do litoral brasileiro. O limite a norte se faz com o Estado do

Paraná, através do rio Saí-Guaçu, a leste com o oceano Atlântico, e a oeste com a

Serra do Mar e Serra Geral. A área considerada neste trabalho está inserida entre os

paralelos 260 20' e 260 50' de latitude Sul e os meridianos 480 40' e 490 O0' de longitude

Oeste, que corresponde aos domínios das zonas litorânea e continental.

As informações geográficas mais importantes para a regiäo, podem ser

encontradas nos trabalhos de Silveira (1964), Martin & Suguio (1986), Peluso (1986),

Duarte (1988), Diehl & Horn Fe (1996), entre outros, os quais privilegiam a geologia

costeira, sendo poucos os dados disponíveis sobre os depósitos continentais.

A análise geomorfológica da região foi realizada com interpretação de

imagens de satélite Landsat tratadas pelo Sistema ERDAS, disponível no

Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná, utilizando-se também

imagens de radar e fotografias aéreas. Além disso, os vários levantamentos de campo

realizados, possibilitaram um melhor entendimento das feiçöes observadas nas

imagens.

3.1 CLTMA

O clima subtropical dominante na região de Joinville-Barra Velha é do tipo

mesotérmico-úmido, com precipitação média anual variando entre 1.25O e 2.000mm. O

máximo pluviométrico pertence geralmente ao veråo, sendo o trimestre janeiro,

fevereiro e março o mais chuvoso, enquanto o mínimo incide na maioria das vezes no
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inverno e secundariamente no outono. Trata-se portanto de um regime de chuvas

estacional, característico das regiöes de clima tropical a subtropical.

O litoral norte catarinense recebe a influência do Anticiclone do Atlântico e

do Anticiclone Migratório Polar Atlântico. O prímeíro, constitui-se na fonte geradora da

Massa Tropical Atlåntica (MTA) e o segundo, da Massa Polar Atlântica (MPA). A
denominada Frente Polar Atlântica (FPA), resultante do contato entre estas duas

massas, é a responsável por parte da precipitaçäo do litoral, controlada pela presença

da Serra do Mar, das Serras do Leste Catarinense e da Serra Geral segundo Diehl &

Horn Fe (1996).

Dados climáticos coletados por estaçöes meteorológicas costeiras ao

longo do Estado, fornecem temperaturas médias anuais para a porçäo nordeste de

Santa Catarina por volta de 22o C. As precipitaçöes totais anuais para o litoral norte

situam-se em 1.800mm e as umidades relativas anuais apresentam valores inferiores a

85% na maioria do litoral, sendo superiores a 85o/o no setor norte de acordo com o

Atlas de Santa Catarina (1986).

A Massa Tropical gera ventos do quadrante nordeste predominantes,

enquanto que a massa polar origina inicialmente ventos do sudoeste. Estes influenciam

sobremaneira a zona litorânea de Santa Catarina, sendo importantes para a

configuraçåo dos depósitos pretéritos e atuais da Planície Costeira. Essa situação

favoreceu a formação de dunas pleistocênicas e holocênicas, bem como vem

contribuindo para a evolução dos depósitos eólicos atuais, como os da ilha de São

Francisco do Sul. O estudo da dinâmica paleoclimática e climática atual, tem sido

importante na compreensão dos fatores responsáveis pela formação dos depósitos

continentais, litoråneos e costeiros ao longo da costa brasileira (Diehl & Horn Fe 1996).

Processos regressivos e transgressivos marínhos a nível global, se

relacionam aos efeitos glácio-eustáticos ocorridos durante o Quaternário. A

configuraçåo dos depósitos pleistocênicos e holocênicos da planície costeira e da zona

litorânea catarinense, está intimamente associada a estes processos. Depósitos

quaternários correlacionados ao sistema de rampas coluviais (Bigarella & Suguio 1990)

são também evidentes, estando diretamente associados aos processos gravitacionais

de encosta gerados por mecanismos ligados a fatores de ordem climática.
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3.2 VEGETAçAO

As condições de umidade e temperaturas reinantes na região,

possibilitam o desenvolvimento de uma vegetaçäo típica de florestas, com número

variado de espécies de árvores altas, médias e arbustos. Esta formaçåo vegetal é parte

constituinte da floresta Ombrófila Densa Aluvial, de terras baixas e Submontana.

Atualmente devido às práticas agrossilvo pastoris mal conduzidas, grande parte da

floresta original já se encontra arrasada, dando lugar a pastagens, reflorestamentos

principalmente de eucalipto além de alguns fragmentos florestais secundários.

Nas bacias, os baixios såo inicialmente colonizados pelas gramíneas e

nas vertentes, onde as propriedades físicas dos solos säo variáveis, a distribuição de

espécies arbóreas mais sensíveis depende das variaçöes edáficas. Neste contexto as

principais espécies são representadas, segundo oAtlas de Santa Catarina (1986), por

Callophvllum brasiliensis (guamondi), Euterpe edulis (palmito), Tabebuia (ipê), Cecropia

(embaúba), Cedrella fissilis (cedro),Tibouchina (quaresmeira), entre outras.

3.3 DRENAGEM

A região nordeste de Santa Catarina possui um sistema hidrográfico bem

distribuído, o qual encontra-se compreendido em duas bacias principais: a Bacia

Hidrográfica do Rio ltapocu, e a Bacia do Rio ltajaíAçu, ambas voltadas para o Oceano

Atlântico a Leste. O Rio ltapocu tem suas nascentes a Oeste da cidade de Corupá com

leito encaixado em terrenos do Complexo Granulítico. O Rio ltajaí Açu, possui volume

de água considerável, formando vales de grandes proporções e originando extensas

planícies aluviais. A drenagem secundária, composta por pequenos rios e canais,

encaixa-se nos rios principais preferencialmente nas direçöes NE e NW. Os canais que

compöe as áreas de predomínio dos maciços e planícies aluviais, em geral possuem

baixa declividade e pequenos gradientes. Nas planícies aluviais, notadamente quando

o Rio ltapocu atinge seu perfil de equilíbrio, com gradiente muito pequeno e próximo à

sua foz, observa-se uma série de braços mortos de antigos meandros, indicando

energia suficiente apenas para seu escoamento natural.
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3.4 ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS

O Nordeste do Estado de Santa Catarina, exibe uma grande variedade de

situações geomorfológicas, descritas por Diehl & Horn fo 1t SSO¡, associadas a um

substrato diversificado. Em seu contexto geológico, a região apresenta principalmente

litotipos como gnaisses granulíticos, quartzitos e rochas ultramáficas. As imagens de

satélite e evidências de campo, indicam que estas litologias se alternam sobretudo em

direçåo latitudinal, mostrando ainda uma estrutura aparentemente elipsóide, com

predomínio de lineações submeridianas, a oeste da cidade de Barra Velha e ao sul do

Rio ltapocu, como pode ser observado na Figura 3.14.

A região apresenta como um todo, morfologia composta por maciços

dissecados, ora com vertentes suaves convexas com topos arredondados, ora

apresentando vertentes côncavas e abruptas, em funçåo das diferentes unidades

litológicas em relaçäo ao processo de denudaçäo e de tectônica rígida superimposta,

conforme está apresentado na Figura 3.18. Esses maciços chegam a atingir mais de

150m de cota e, de forma geral, eståo alinhados no interior do quadrante NNW,

evidenciando que o modelado de fato foi condicionado por processos morfoestruturais.

Em meio a este tipo de relevo, encontram-se extensas zonas aplainadas onde se

desenvolveram processos deposicionais relativos a construçäo de planícies alúvio-

fluviais, como pode ser observado nas Fotografias 3.14 e B.

As áreas de substrato cristalino, encontram-se recobertas por um manto

de alteração praticamente contínuo, onde os afloramentos naturais se restringem a

alguns fundos de vale e de ravinas. A cobertura pedológica é bem desenvolvida e

profunda, sendo constituída por uma associação íntima de solos Podzólico Vermelho-

Amarelo, Podzólico Vermelho-Escuro e Cambissolos.

É possível dividir a região em três domínios geomorfológicos distintos,

sendo o primeiro constituído por uma área de predomínio de maciços residuais,

apresentando um padrão de drenagem retangular característico de controle estrutural

por diaclasamento. Dentro deste domínio destacam-se duas sub-unidades: a) Rochas
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Figura 3.1 - lmagens de Satélite LANDSAT TM, da região de Barra Velha. A) Aspecto regional
evidenciando uma certa estrutura elipsóide para o Complexo Granulítico de Santa Catarina
(CGSC). A região mais escura a esquerda da imagem, representa a cobertura sedimentar da
Bacia do Paraná (BP). B) lmagem do baixo curso do Rio ltapocu, onde nota-se o desenvolvimento
de planícies costeiras (PC) a leste e das planícies aluviais contendo vários canais fluviais
abandonados. Sobre as planícies destacam-se os relevos do cristalino com orientação
submeridiana, constituídos por dois serrotes (S) isolados mais escarpados e morros em domos
arredondados.
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Fotografias 3.1 .- Aspectos das extensas planícies aluviais que marcam a região, possuindo cotas
de poucos metros sobre o nível do mar. Em (A), observa-se ao fundo à esquerda a presença de
domo aredondado, com vertentes convexas, típico das rochas gnáíssicas pertencentes ao
Complexo Granulítico de Santa Catarina. Ao fundo a direita, é visível um maciço residual dos
contrafortes da Sena do Mar. Em (B) planície nas proximidades das áreas de lavra, mostrando ao
fundo a morfologia típica dos gnaisses granulíticos.
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quartzíticas representadas por maciços elevados de encostas abruptas e vales em "V",

evidenciando a alta resistência destas rochas ao processo erosivo; b) Rochas

gnáissicas, representadas principalmente por domos arredondados ou por morros

grosseiramente alinhados segundo NW, quase sempre com encostas suaves e

superfícies convexas.

O segundo domínio geomorfológico ê representado por áreas de

predomínio alúvio-fluviais, sob ação eminentemente deposicional de canais com

caráter meandrante, constituindo-se porções topograficamente baixas e aplainadas que

margeiam os grandes rios. Estas planícies acumulam espessa sedimentação, onde

observa-se uma ação controlada pela maior energia do mar, evidenciada pela grande

quantidade de meandros abandonados principalmente no Rio ltapocu.

Finalmente o terceiro domínio engloba áreas de baixa litorânea,

representadas pelo controle efetivo do ambiente marinho que gerou intensa

sedimentação durante os diversos eventos transgressivos e regressivos no

Quaternário. Seus depósitos sedimentares se encontram associados e interdigitados às

planícies alúvio-fluviais.

A província costeira de Santa Catarina, de acordo com Diehl & Horn F0

(1996), engloba os depósitos sedimentares emersos da planície costeira, os depósitos

litorâneos e praiais, bem como os sedimentos submersos da plataforma continental

adjacente, tal como Villwock et al. (1986) descreveram para o Rio Grande do Sul. A

largura da planície Costeira Catarinense é variável, estando condicionada à presença

do embasamento cristalino mais ou menos próximo a linha de praia atual. Depósitos

semi-consolidados a consolidados, de idade supostamente terciária, encontram-se

associados ao embasamento e acumulados no sopé das elevaçöes, porém näo

puderam ser confirmados em campo.

Os depósitos e suas fácies sedimentares de idade quaternária, aflorantes

na planície costeira e zona litorânea, denominados de sistema deposicional de encosta,

tem origem terrígena e encontram-se associados aos declives nos flancos das

elevaçöes. Estes depósitos formaram-se a partir das rochas do Complexo Granulítico

de Santa Catarina e constituem-se basicamente de elúvios, incluindo os colúvios e os

leques aluviais.
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Antigas linhas de costa situadas em níveis mais elevados e em posiçöes

mais interiorizadas são indicadas por evidèncias geológicas (sedimentares e

geomorfológicas), biológicas e arqueológicas (Martin & Suguio 1986). Estas são

relacionáveis aos eventos progradantes e retrogradantes das transgressöes Cananéia

e Santos, aplicadas pelos autores acima ao litoral paulista.

Sobre o sopé de encostas e em terraços recentes das várzeas atuais,

encontram-se cascalheiras portadoras de coríndon, formadas essencialmente por

calhaus, grânulos e seixos, com ausência de arredondamento e apresentando estrutura

primária em gradação normal incipiente. Sua importância regional permitiu a cartografia

de uma parte destes depósitos na escala de 1 :200.000 por Martin et al. (1988). A virtual

ausência de matriz argilosa praticamente diferencia estes depósitos daqueles descritos

por Bessa (1996) em coluviöes e antigos leques aluviais do litoral paranaense.

Na região dos gnaisses granulíticos, ocorre uma sucessåo de relevos, na

forma de pequenos serrotes, alinhados norte-sul e intercalando-se aos fundos de vale

que se nivelam pela planície costeira. As partes mais proeminentes do relevo devem

assim corresponder ao termos mais ácidos e menos fraturados enquanto que os vales

seriam entalhados nos corpos de predominância básica, raramente aflorantes. Ao

longo de toda a metade oriental do Complexo Granulítico de Santa Catarina, a

assimetria das vertentes sugere mergulhos de foliação orientados preferencialmente

para leste, enquanto que as vertentes ocidentais säo mais curtas, íngremes e

ravinadas. Uma direçåo de fraturamento leste-oeste de longa extensão corta o maciço,

rebaixando o topo dos serrotes, sem deslocar seus alinhamentos.

O nivelamento do fundo dos vales principais que se apresentam na forma

de extensas áreas aplainadas, levemente inclinadas para jusante, realça a importância

e a profundidade atingida durante os ciclos de dissecação, vinculados às variaçöes

eustáticas negativas do mar. Ainda não foram encontrados aflorando na area,

depósitos claramente correlativos destas fases. O material mais imaturo deve

caracterizar os sedimentos destes períodos de clima possivelmente mais seco e com

temperaturas mais amenas. Por outro lado, os altos terraços situados entre 3,0m e

4,0m acima da várzea atual do Rio ltapocu e adjacentes aos terrenos cristalinos,

devem ser associados ao máximo da transgressão holocênica que atingiu, segundo
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Angulo e Lessa (1997), o nível de +3,0m em torno de 5.000 anos A.P. (Choduret al.

1997a).

Sintetizando, observa-se que as mineralizaçöes de coríndon estäo

espalhadas nas diversas unidades sedimentares recentes, resultantes da evolução dos

processos geomorfológicos que atuaram na região durante o Quaternário. Conforme foi

verificado nos trabalhos de campo, o coríndon está concentrado principalmente nos

diversos níveis de cascalho existentes nos sopés dos morros do Complexo Granulítico

de Santa Catarina. O coríndon é encontrado ainda na superfície dos solos que

recobrem os morros dômicos, que se erguem sobre as planícies aluviais. Geralmente,

nas extensas planícies próximas aos grandes rios, esse mineral ocorre também, porém

de forma mais dispersa.
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CAPíTULO.4 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A regiäo de Barra Velha, está inserida em um domínio gnáissico de alto

grau metamórfico, de idades arqueanas e paleoproterozóicas, constituindo parte do

Complexo Granulítico de Santa Catarina (Hartmann et al 1979), Cráton de Luís

Alves (Kaul 1980) ou Domínio Tectônico Luís Alves (Siga Jr. 1995). Litologicamente,

a regiåo é representada principalmente por gnaisses granulíticos félsicos e máficos,

A Fígura 4.1 ilustra o contexto geológico regional com as principais unidades

presentes. São indicadas também, nesta figura, as coberturas sedimentares

recentes, representadas por depósitos continentais aluviais, coluviais e marinhos.

Além disso, a localizaçäo da área do estudo também está representada e indicada

no mapa como Lavra do Escalvado.

4.1 EVOLUçÃO DOS CONHEGTMENTOS

Dentre os principais trabalhos pioneiros na região do nordeste

catarinense e sudeste do Paraná, destacam-se os trabalhos de Branner (1919),

Erichsen (1925), Carvalho & Pinto (1938), Barbosa (1940), Oliveira & Leonardos

(1943), Fraya (1944), Lanari (1944), Noe & Wahle (1945), Abreu (1945), Maack

(1947) e Takeda (1958). Contudo esses trabalhos constituem citaçöes históricas ou

ap¡psentam interesse geológico restrito.

O programa de mapeamento e integração geológica realizado pela

CPRM, envolvendo o Leste de Santa Catarina, resultou em mapas geológicos na

escala 1:250.000. Schulz Jr, et al. (1969) mapearam a quadrícula Rio do Sul,

designando as rochas do embasamento de "Grupo Taboleiro", o qual foi
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correlac¡onado por Albuquerque et al. (1971) às rochas do fácies granulito das

quadrículas Blumenau e Joinville.

O trabalho de Minioli (1972), apresenta um estudo geológico da região

de Piçarras-Barra Velha SC, descrevendo rochas granulíticas, migmatíticas, corpos

de anfibolitos, piroxenitos e traquitos. Essas rochas, a exceçäo dos traquitos de

650Ma, apresentam idades K-Ar variando entre 3,4 e 2,OGa. Tais dados

geocronológicos foram comentados por Cordani (1974), propondo a existência de

uma área cratônica na regiåo de Barra Velha. Embora o referido autor tenha feito

um estudo petrográfico detalhado nas rochas da regiäo, não há qualquer mençäo da

presença do coríndon nas rochas estudadas.

Em termos geotectônicos, Hasui et al. (1975), propôs uma

compartimentaçäo enquadrando os terrenos granulíticos, no Maciço Mediano de

Joinville, que Carnero (1974), denominara de Maciço Barra Velha - Morretes.

Hartmann (1976) e Hartmann et al. (1979), investigaram as rochas

gnáissico-granulíticas nos arredores da cidade de Luís Alves (SC), enfocando seus

aspectos petrográfícos, geoquímicos e geocronológicos. Os dados indicaram para a

formação destas rochas idades de 2,7Ga. Os mesmos autores propöem ainda a

designação de Complexo Granulítico de Santa Catarina ao conjunto de rochas

granulíticas e anfibolíticas que ocorrem no segmento setentrional do Escudo

Catarinense.

As rochas ultramáficas que ocorrem na região de Barra Velha foram

abordadas por Soares (1975) e Soares et al. (1978) sob o aspecto petroquímico,

concluindo que essas rochas foram formadas sob condiçöes de fácies granulito. Os

autores, a exemplo de Minioli (1972), não se referem a presença de coríndon nas

rochas estudadas.

Uma visäo geral dos maciços graníticos do sul do Brasil com ênfase

nos aspectos petrográficos foi apresentada por Wernick & Penalva (1978) e Kaul
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(1984, 1985), os quais fazem parte do Escudo Catarinense, a exemplo dos Granitos

Corupá, Dona Francisca, Piraí e outros.

Teixeira (1979 e 1982), com base em dados radiométricos, reconheceu

uma província antiga paleoproterozóica, representada pelos gnaisses granulíticos

do setor nordeste de Santa Catarina, bem como regiões afetadas durante o

Neoproterozóico.

Kaul (1980) denomina de "Cráton Luís Alves" todas as rochas de alto

grau que ocorrem entre os lineamentos Blumenau a sul e Corupá a norte. Kaul &

Teixeira (1982), apresentam uma síntese dos conhecimentos geológico-

geocronológicos do setor nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná.

Moreira & Marimon (1980) realizaram estudos petrográficos

geoquímicos nas rochas granulíticas da porção sul do complexo granulítico

Santa Catarina, atribuindo uma origem ígnea para estas rochas.

Silva & Dias (1981 a e b), cartografaram em escala 1:50.000, quatro

folhas da porçäo centro-norte de Santa Catarina incluíndo Barra Velha, ltajaÍ,

Gaspar e Blumenau. Nestes trabalhos que contêm estudos petrogenéticos, o

Complexo Granulitico de Santa Catarina é composto por gnaisses granulíticos

leucocráticos, milonitos granulíticos, blasto milonitos de derivação granulítica,

ultramafitos, gnaisses calcio-silicáticos, kinzigitos, anortositos, quartzitos, formaçöes

ferríferas e gnaisses cataclásticos.

Silva (1987), no texto explicativo relativo ao mapa geológico do Estado

de Santa Catarina na escala 1:500.000, atribui uma idade transamazõnica ao pacote

de rochas granulíticas que ocorrem no nordeste de Santa Catarina.

Basei & Teixeira (1987) integram e reavaliam os dados

geocronológicos de Santa Catarina, destacando a norte os terrenos

paleoproterozóicos do Complexo Granulítico e a sul, o Cinturão Dom Feliciano

desenvolvido no Proterozóico Superior.

e

de
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Basei (1985), sugere uma compartimentaçäo interna dos terrenos

localizados no setor NE de Santa Catarina e SE do Paraná, em duas unidades

maiores denominadas de "Maciço Marginal de Curitiba" e "Cráton Rio de La Plata".

Apresenta dados isotópicos, sugerindo um magmatismo precursor anterior a 2,6Ga,

e um metamorfismo regional granulítico em torno de 2,4Ga, com soerguimento e

conseqüente resfriamento a 1,8Ga. O mesmo autor compartimenta o Cinturåo Dom

Feliciano, sobreposto a margem sul do Complexo Granulítico de Santa Catarina,

nos Domínios, interno (terrenos granito-gnáissico), intermediário (metasedimentos

do Grupo Brusque e granitos intrusivos) e externo ( Bacia de ltajaí).

Hartmann (1988), utilizando-se de termo-geobarometria aplicada em

granulitos de Santa Maria Chico (RS) obteve temperaturas da ordem de 800'C e

pressões de 7-9Kb, para a formação destas rochas e, em Santa Catarina,

temperaturas similares admitindo pressöes da ordem de 7Kb.

Tomando como base dados geológico-estruturais e geocronológicos,

Siga Jr. et al. (1990a), identificaram no setor nordeste de Santa Catarina e sudeste

do Paraná, três domínios geotectônicos distintos: Meridional, representado

principalmente por ortogranulitos; Setentrional, representado por rochas granito-

gnáissicas e, Costeiro, representado principalmente por granitóides calcio-alcalinos

porfiríticos.

Figueiredo et al. (1991)

evoluçåo cogenética para os termos

deste complexo, sugerindo também

terrenos.

propöem, através de dados geoquímicos, uma

básicos e ácidos-intermediários dos granulitos

um ambiente insular para a formaçäo desses

Basei et al. (1992) divide o setor nordeste de Santa Catarina e sudeste

do Paraná em três compartimentos geotectônicos distintos: Microplaca Curitiba,

Microplaca Luís Alves (Complexo Granulítico de Santa Catarina) e Cinturão

Granitóide Costeiro. Neste caso os terrenos granulíticos representantes da

Microplaca Luís Alves estendem-se para nordeste até o Maciço Serra Negra.
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Siga Jr. (1995), a partir de dados geocronológicos reconheceu a

existência de três grandes domínios geotectônicos: Domínio Luís Alves

correpondente ao Complexo Granulítico de Santa Catarina de idade

paleoproterozóica, Domínio Curitiba caracterizado por gnaisses, migmatitos e

granitóides deformados, e o Domínio Paranaguá constituido por granitóides cálcio-

alcal inos porfiríticos.

Visto que o Complexo Granulítico de Santa Catarina é a unidade de

maior expressäo geológica regional, é apresentado a seguir um resumo condensado

dos conhecimentos existentes para esta unidade.

4.2 O COMPLEXO GRANULíflCO DE SANTA CATARINA

Rochas metamórficas de alto grau do fácies granulito e anfibolito

ocorrem no nordeste catarinense, ocupando uma área de aproximadamente

8.500km2. Os limites deste Complexo (Basei 1985, Basei et al. 1992 e Siga Jr.

1995) a Norte e Noroeste säo o Domínio Curitiba, a Nordeste e Leste o contato é

em parte com o Batólito Paranaguá, a Sul os seus limites säo definidos pelas frentes

de cavalgamento do Cinturão Dom Feliciano. A Oeste, o complexo é recoberto pelos

sedimentos da Bacia do Paraná.

Silva & Dias (1981 a, b e c) e Silva (1984 e 1987) com base em

cartografia e estudos de petrografia e petrogênese da região centro-norte de Santa

Catarina, apresentaram o Complexo Granulítico de Santa Catarina como

pertencente a uma área cratônica arqueana. O complexo seria composto de

gnaisses granulíticos félsicos e máficos, milonitos granulíticos, blastomilonitos de

derivação granulítica, ultramafitos, gnaisses cálcio-silicatados, gnaisses kinzigiticos,

anortositos, quartzitos, formaçöes ferríferas e gnaisses cataclásticos.
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Segundo Figueiredo et al. (1991) säo terrenos de alto grau, que

estariam constituídos originalmente por uma suite ígnea básica-intermediária-ácida,

incluindo em menor parte, diferenciados básicos em meio a granitóides tonalito-

granodioríticos. Subordinadamente ocorrem gnaisses kinzingíticos, quartzitos,

formaçöes ferríferas bandadas e migmatitos.

De acordo com (Hartmann et al 1979, Basei 1985, Basei et a1.1992 e

Siga Jr. 1995), o Domínio Luís Alves ê representado principalmente por

ortognaisses granulíticos bandados a maciços de composiçäo tonalito-granodiorítica

com freqüentes variaçöes de granulitos básicos. Ocorrem adicionalmente

migmatitos, ultramafitos, granulitos piroxeníticos, quartzitos, gnaisses kinzigíticos e

formaçöes ferríferas. O metamorfismo de alto grau deu-se no inicio do Proterozóico

inferior, sobre terrenos magmáticos de possível idade arqueana. A textura ê

gnáissica, com a maioria dos minerais deformados e paralelos à foliaçäo.

A porção norte do Complexo Granulítico de Santa Catarina apresenta

na região de Piên (Harara 1996), uma ampla diversidade litológica, com predomínio

de duas unidades maiores de gnaisses granulíticos félsicos e máficos, dentro das

quais ocorrem freqüentes lentes de minerais félsicos e máficos, gnaisses

granulíticos anfibólíticos e anfibolitos ricos em granada, gnaisses anfibolíticos e

anfibólio gnaisses, gnaisses granulíticos ricos em biotita e porçöes charnoquíticas,

charno-enderbíticas e enderbíticas associadas.

A mineralogia típica de alto grau destes gnaisses granulíticos, segundo

vários autores, compöe-se principalmente de quartzo, feldspatos predominando

amplamente o plagioclásio sobre o feldspato alcalino, piroxênio (hiperstênio e

diopsídio), hornblenda (verde oliva) e biotita (castanho-avermelhada). Os acessórios

mais comuns såo o zircäo, a magnetita e o rutilo. O fácies anfibolito, posterior ao

fácies granulito, de caráter menos regional e ocorrente em vários locais deste

complexo, é representado pela anfibolitizaçäo parcial a total dos piroxênios. Ainda
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pode-se detectar a presença de clorita e epidoto nestas rochas, definindo um

metamorfismo de baixo grau, principalmente em zonas de falhas (Hartmann et

a|.1979).

O padräo estrutural do Complexo Granulítico de Santa Catarina (Basei

et al. 1992 e Siga Jr 1995), apresenta um bandamento Sn de orientação

francamente noroeste, identificado facilmente em diversos locais e caracterizado por

alternância de níveis félsicos e máficos, e uma superfície de transposiçåo Sn+1,

muitas vezes paralela ao bandamento. Este bandamento, representado por uma

superficie 52 gerada em condiçöes de fácies granulito, apresenta-se dobrado e com

atitude do plano axial predominante NW/SE.

O padrão geocronológico do Complexo Granulítico de Santa Catarina

(Girardi et al. 1974, Basei 1985, Basei et al. 1992, Siga Jr. et al. 1990b, Siga Jr.

1995 e Harara 1996) mostra-se em geral compatível com uma estabilizaçäo

tectônica durante o paleoproterozóico. As análises pelo método K-Ar em minerais

(biotita, anfibólio e plagioclásio) mostram idades no intervalo entre 2OOO-1700Ma.

Tais idades säo interpretadas como indicativas do resfriamento destas rochas

granulíticas durante o Ciclo Transamazônico, após o processo de granulitizaçäo e

que a região foi preservada dos processos termo-tectônicos Brasilianos (Siga Jr.

1e95).

O perfil K-Ar em minerais para as rochas do todo o complexo (Girardi

et al. 1974 e Siga Jr. et al. 1990 b) mostra agrupamento de idades em torno de

17OO-1900Ma, indicando resfriamento durante o paleoproterozóico, exceto na

margem norte deste complexo, onde as idades são neoproterozóicas.

Cordani (1974), com base em datações K-Ar conclui que a região de

Barra Velha era uma região estável durante o Ciclo Brasiliano, tendo sofrido

metamorfismo de fácies granulito ao final do Arqueano e de fácies anfibolito no

Transamazônico. Os efeitos termo-tectônicos brasilianos neste domínio, teriam se

manifestado por reativaçöes localizadas em zonas de falhas internas e nas bordas,

46



provocando uma granitogênese tardi a pós orogênica à anorogênica com geraçåo

de diversos corpos graníticos, tais como Corupá, Dona Francisca, Piraí, Agudos do

Sul e Morro Redondo.

Corpos representados principalmente por rochas ultramáficas e

quartzitos säo encontrados com muita freqüência associados às unidades dos

gnaisses granul íticos.

Os quartzitos formam grandes lineamentos nos altos topográficos.

Possuem espessuras variáveis, em geral em torno de 0,1 a 10,0m ou mais, e

colorações variadas, predominando o cinza, o castanho e o verde, esta última

devido a presença de fucshita em certos locais. A textura é predominantemente

granoblástica, com granulação variando entre 0,5 e 2mm. A mineralogia é dominada

pelo quartzo (97o/o), ocorrendo subordinadamente planos contendo minerais

micáceos, como muscovita e fuchsita, podendo ocorrer ainda magnetita e zircäo.

(Hartmann et al 1979) admite que os quartzitos, as formaçöes ferríferas e as rochas

calciossilicatadas säo metassedimentares. Considera os ultramafitos como meta-

ígneos e remanescentes da crosta primordial, mas poderiam também ser originados

pelo metamorfismo regional do fácies granulito sobre sedimentos margosos de

composição adequada. Este autor cogita também sobre uma origem

metassedimentar para os gnaisses quartzo feldspáticos e conclui que as rochas

granulíticas em geral foram submetidas a eventos poli-metamórficos.

Os corpos máfico-ultramáficos neste complexo possuem dimensões

variadas, desde pequenas inclusões a nível do afloramento, lentes (Hartmann 1981)

e até corpos quilométricos, como o caso dos piroxenitos de Barra Velha-SC (Minioli

1972), e as máficas-ultramáficas, na margem norte deste complexo na região de

Piên-PR (Girardi & Ulbrich 1980, Harara 1996).

As formaçöes ferríferas bandadas ocorrem associadas aos gnaisses

granulíticos, como corpos lenticulares de pequena envergadura, em geral de alguns

centímetros a poucos metros. Possuem granulação fina a média, textura
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granoblástica e foliação aparente. Sua coloração varia de cinza escuro a preto,

possuindo alternância de faixas de quartzo e magnetita.

As rochas calciossilicatadas, ocorrem com formas lenticulares, e

comprimentos da ordem de dezenas de metros, raramente atingindo 1km.

Apresentam aspecto bandado, com granulaçäo média e cor variando entre preto,

cinza e verde. Os minerais constituintes desta litologia são o oligoclásio e o

microclínio, podendo ocorrer ainda diopsídio, hornblenda e biotita; os acessórios

mais comuns constituem-se de quartzo, epidoto, allanita, apatita, esfeno e calcita.

Estas rochas näo possuem o hiperstênio, devido às restriçöes de composiçäo

química global, podendo no entanto, pelas associaçöes de campo, serem situadas

no fácies granulito (Hartmann et al. 1g7g).

4.3 OUTRAS UNIDADES

Na margem norte e noroeste do Complexo Granulítico de Santa

Catarina (Figura 4.1)ocorre a Suíte Granítica Rio Piên (granitóídes cálcio-alcalinos

neoproterozóicos) e o Maciço Granítico Agudos do Sul. No contato desta unidade

com os granulitos do complexo, ocorre a suíte máfico ultramáfica de Piên,

constituída predominantemente por serpentinitos. (Girardi & Ulbrich 1980, Siga Jr.

1995, Harara 1996).

O Cinturão Granitóide Costeiro (Siga Jr. 1995, Basei et al. 1992) está

localizado na porçåo nordeste do Complexo Granulítico de Santa Catarina. Segundo

estes autores, trata-se de um complexo ígneo polifásico que inclui grande variedade

de rochas graníticas distribuídas ao longo de uma faixa oriental, com mais de 100km

de extensão e cerca de 30km de largura.

48



Seqüências vulcanossedimentares expressivas ocorrem ainda na

porçäo norte do complexo (Siga Jr. 1995) representadas pelas Bacias de Campo

Alegre e Corupá (Figura 4.1), sendo um importante marco dentro da evolução do

complexo. Características comuns a estas bacias são a presença de sedimentos

variados, representando diferentes ambientes deposicionais e importantes

contribuições de rochas vulcânicas (lavas, predominando ácidas-intermediárias e

rochas piroclásticas).

Ainda na porçäo norte do complexo, ocorrem atividades plutônicas de

caráter notadamente alcalino e peralcalino (Kaul 1984, Kaul & Cordaní 1994, Siga

Jr. et al. 1994, Siga Jr. 1995). Encontram-se representadas por inúmeros stocks e

batólitos graníticos, tais como Agudos do Sul, Morro Redondo, Dona Francisca,

Piraí e Corupá (Figura 4.1). Siga Jr. (1995) associa a colocaçäo desses corpos

graníticos a regimes tectônicos distensivos relacionadas a processos de

adelgaçamento crustal. O intervalo de idades neoproterozóícas (U-Pb em zircão e

isócronas Rb-Sr em rocha total) entre 600 e 550Ma representa o principal período

de colocação destes corpos.

As rochas sedimentares da Bacia do Paraná cobrem o Complexo

Granulítico de Santa Catarina ao longo de toda a sua porçäo Oeste. A bacia acha-

se preenchida por depósitos sedimentares de idades paleozóicas e mesozóicas,

recobertos ou intercalados por espessos derrames basálticos e ácidos de idade

jurássica superior a cretácea inferior. Nesta unidade, os depósitos cenozóicos säo

pouco desenvolvidos, sendo limitados a pequenas bacias e a vales de cursos

fluviais.

Como se pode observar pela exposiçäo dos conhecimentos geológicos,

a região nordeste de Santa Catarina está situada em um domínio de evolução

geológica complexa. Verifica-se também que a regiäo tem sido estudada por

diversos autores com abordagens diversificadas, e que em nenhum desses

49



trabalhos foram encontradas referências a respeito da presença do coríndon, tanto

nas unidades geológicas locais (gnaisses granulíticos, rochas ultramáficas e

quartzitos) como nas regionais (gnaisses granulíticos, quartzitos, formaçöes

ferríferas bandadas, ultramafitos, corpos graníticos e bacias vulcanossedimentares).

Acredita-se que a ausência de citaçöes a respeito desse mineral é devida ao seu

modo de ocorrência, detectada até o momento somente em solos e sedimentos

recentes, que não foram ainda alvo de estudos pormenorizados.

Considerando que o conhecimento preciso dos fenômenos que

atuaram na área, extrapola os objetivos deste trabalho, trataremos no capítulo

subsequente dos depósitos quaternários os quais contém os níveis mineralizados

em coríndon formados como produto da alteraçäo principalmente a partir das rochas

do Complexo Granul ítico.

4.4 DEPÓSITOS QUATERNÁRIOS

Entre os trabalhos citados por Caruso (1987), destacam-se como

pioneiros em termos geológicos e geomorfológicos do Quaternário do litoral

catarinense, os de Leonardos (1938), Maack (1947), Lamego (1940), Bigarella

(1949), Bigarella etal. (1954, 1961, 1965), Oliveira (1948), Teixeira (1950), Almeida

(1948), Pimienta (1958), Castro & Castro (1969), Duarte (1981), Gré (1983)' Muehe

& Caruso (1983), Odebrecht & Caruso (1985) e Martin & Suguio (1986).

A região nordeste catarinense caracteriza-se por apresentar contrastes

entre as amplas planícies costeiras e a presença de rochas cristalinas próximas a

linha de costa. Neste caso os depósitos quaternários que ocorrem na região

litorânea, podem ser divididos em continentais, transicionais e marinhos.
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Os depósítos continentais eståo relacionados a processos fluviais,

marinhos e aos movimentos oscilatórios que vem ocorrendo desde o Plioceno

Superior até os dias atuais. Normalmente estas acumulações de material detrítico

formam depósitos residuais e rudáceos originados por pedimentaçäo.

Embora os sedimentos continentais ocupem vastas áreas da região, os

trabalhos citados em bibliografia säo muito escassos indicando que apenas os

depósitos marinhos costeiros foram estudados com maiores detalhes nos últimos

anos.

Os depósitos continentais relacionados à planície costeira säo

subdivididos em depósitos de encosta (colúvio - aluviais) e depósitos fluviais (canais

e planícies aluviais). Os depósitos residuais näo relacionados as planícies costeiras,

são da mesma forma pertencentes ao Quaternário.

Depósitos fluviais e aluviais atuais compostos por sedimentos de

granulometrias variadas, desde argilas até grânulos, seixos e calhaus,

inconsolidados e mineralizados com coríndon, säo encontrados nos vales e

planícies de inundaçåo de vários rios da região, principalmente na bacia de

inundaçäo do Rio ltapocu, Piraí e ltajaí-Açu (Chodur et a|.1993).

Martin et al. (1984), propôs um modelo evolutivo para o litoral

brasileiro, relacionado as curvas de variaçäo do nível do mar nos últimos 7.000

anos. Martin & Suguio (1986), através de datações e dados de campo, afirmam ser

possível reconstruir o comportamento do nível relativo do mar para a costa

catarinense, resumidamente transcrito a seguir.

6.500 anos A.P.- nível do mar próximo ao nível atual.

5.100 anos A.P.- nÍvel do mar a 3,50m acima do nível atual.

4.100 - 3.800 anos A.P.- nível do mar abaixo do nível atual.

3.600 anos A.P.- nível do mar a 2,5O - 3,00m acima do nível atual.

2.900 - 2.700 anos A.P.- nível do mar abaixo do nível atual.

2.500 anos A.P.- nível do mar a 1,50 - 2,50m acima do nível atual.
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Após esta seqüência de eventos o nível do mar passou a oscilar

próximo aos valores atuais, favorecendo o desenvolvimento de algumas áreas de

manguezais. A atividade eólica então tornou-se o principal agente que passou a

atuar na evolução da planícíe costeira (Caruso 1987).

Segundo Angulo & Lessa (1997), o nível de +3,0m em torno de 5.000

anos A.P. está relacionado ao máximo da transgressäo holocênica que atingiu a

região. Neste caso os terraços situados entre 3,0 e 4,0m acima da várzea atual do

Rio ltapocu e os depósitos de encosta devem estar relacionados a este fenômeno

transgressivo.

Em um contexto mais de detalhe, nas proximidades da Lavra do

Escalvado, foram realizados levantamentos em fotografias aéreas, confirmados

também em campo, separando as diversas unidades sedimentares que ocorrem na

porção Sul do Rio ltapocu. Como pode-se observar na Figura 4.2 é possível

delimitar as unidades reconhecidas como aluviöes, coluviöes, coluviöes e aluviöes

associados, além dos terraços aluviais.

Como aluviões foram classificadas as porçöes dos depósitos recentes

de origem fluvial, constituídos por cascalhos, areias e argilas, que ocorrem nas

planícies de inundaçäo e nos sopés das elevaçöes (Guerra 1975).

Foram englobados como coluviões, os depósitos das encostas dos

morros constituídos por materiais detríticos transportados a curta distância por efeito

de gravidade (Guerra 1975). Os coluviões só aparecem no sopé das vertentes, ou

próximo a elas, sendo muitas vezes difíceis de separar dos aluviões que ocorrem de

maneira associada. Esses coluviöes formam, muitas vezes, verdadeiras rampas

coluviais originadas nos locais onde o relevo torna-se mais suave. Essas feiçöes

säo bastante importantes, pois é justamente nesses pontos que estäo localizadas as

principais ocorrências de cascalhos contendo concentraçöes de coríndon.
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A - aluviöes
Ca - coluviöes e aluviöes associados
C - coluviões
T - terraços aluviais

0 500 1000m
L -_-,]:-___-

Figura 4.2 - Distribuição das principais unidades sedimentares encontradas na área estudada,
com indicação da Lavra do Escalvado.
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Os terraços aluviais formam patamares que vão margeando os vales e

que demarcam níveis mais antigos. Formam-se por erosåo vertícal e lateral,

podendo ser entalhados no próprio embasamento ou em aluviões depositados pelo

rio.

De um modo geral, os depósitos recentes da regiåo originaram-se à

partir das litologias do Complexo GranulÍtico de Santa Catarina, que é a unidade

geológica de maior extensåo na área, como pode-se observar na Figura 4.1. O

intemperismo dos gnaisses granulíticos e quartzitos, liberou os constituintes

rudáceos mais freqüentes, entre os quais destacam-se os fragmentos de quartzo

leitoso e de quartzito notadamente angulosos, que compöe os níveis de cascalhos

mineralizados com coríndon.

Os demais constituintes dos depósitos, incluem argilas que recobrem

os níveis de cascalhos e formam solos de pouca espessura os quais muitas vezes

contém fragmentos de coríndon. Encontra-se também argilas formando bolsöes em

proporções variáveis, além de areias de diversas granulometrias e alguns minerais

pesados.
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cApíTULo s ceoLocrA Dos Depósrros DE coRíruooru

Os depósitos sedimentares portadores de coríndon na região de Barra

Velha, estäo localizados nos aluviões quaternários do Rio ltapocu e afluentes, os quais

ocorrem ao longo de uma faixa com cerca de 30km de extensäo, podendo atingir em

alguns locais até 4km de largura. Encontram-se em extensas zonas aplainadas onde

se desenvolveram processos deposicionais relativos à construçäo de planícies alúvio-

fluviais. Säo depósitos descontínuos e com ampla distribuiçäo geográfica porém com

pequena espessura, variando conforme a topografia do substrato em que estão

localizados (Chodur et al. 1993). Estes depósitos tem sua origem principalmente a

partir das rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina e constituem-se

basícamente de rampas coluviais, aluviöes, coluviöes e terraços aluviais.

Rampas coluviais såo constituídas por sedimentos detríticos grosseiros e

mal selecionados, formadas ao longo das baixas vertentes. Nestes compartimentos, os

depósitos se acumulam onde o gradiente diminui no limite do relevo acidentado.

Depósitos quaternários correlacionados ao sistema de rampas coluviais ocorrem de

maneira muito expressiva na regiäo de Barra Velha. Martin et al. (1988) consideram

estes depósitos como representativos de antigos leques aluviais estando diretamente

associados aos processos gravitacionais de encosta, os quais podem atingir cotas de

30 a 40m.

Observaçöes sistemáticas mostraram que o coríndon de Barra Velha

concentra-se principalmente nos depósitos rudáceos existentes no sopé das elevaçöes,

sendo detectado também nas planícies aluviais da região, porém de forma mais

dispersa. No sopé das elevaçöes e em vales internos dos canais secundáríos, as fácies

constituídas por níveis de cascalhos, apresentam concentraçöes variáveis de cristais

de coríndon, onde foram constatados valores de até 6.000g/m3.
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Em alguns locais, este mineral pode também ser encontrado na superfície

dos solos de cobertura existentes nas porçöes mais elevadas, principalmente em

canais de escoamento natural das águas pluviais.

5.I LAVRA DO ESCALVADO

A Lavra do Escalvado é o local onde foi lavrado o maior volume de

cascalho mineralizado até o presente momento, sendo por isso considerado o principal

depósito da regiåo. Já houve algumas lavras em outros locais, porém com finalidade de

pesquisa ou então, de forma clandestina. Como se pode observar na Figura 4.2, a
Lavra do Escalvado está situada em plena planície aluvial que cobre a regiäo, distando

aproximadamente 7km a nordeste da ponte da BR-101 sobre o Rio ltapocu.

Neste local, ocorre uma seqüência com cerca de O,sm a 2,om de

espessura de cascalhos apresentando geometria aparentemente tabular, assentada

diretamente sobre uma rocha alterada que apresenta estrutura gnáissica ainda

preservada. O coríndon ocorre associado a estes sedimentos concentrando-se

preferencialmente nas partes basais da coluna (Fotografias s.1 A e B).

Os trabalhos de lavra produziram uma cata de aproximadamente 7,0m x

20,0m em superfície, com profundidades variando em torno de 0,5m a 2,5m. A abertura

dessa cava permitiu estabelecer a seqüência dos sedimentos no local, conforme está

apresentado na coluna geológica da Figura 5.1 . O pacote mostra uma estruturação em

gradação normal, embora incipiente (Fotografias S.1C).

A coluna de sedimentos está assentada diretamente em rochas

gnáissicas alteradas do embasamento cristalino antigo, que fazem parte do Complexo

Granulítico de Santa Catarina. As características dos sedimentos permitiu dividir a
coluna em três segmentos distintos aqui denominados como A, B e C (Figura 5.1). A
porçäo (A) representa um nível de cascalhos constituído por fragmentos de quartzo

leitoso e quartzito, cuja granulometria varia de seixos a calhaus, ocorrendo

esporadicamente alguns matacöes (Fotografias 5.1D). Esses constituintes estão

dispersos em uma matriz arenosa que grada para lamítica nas porçöes superiores da

seqüência. Na porção basal desta unidade, nas proximidades do contato com a rocha

gnáissica, ocorre uma intensa cimentação por óxidos de ferro e manganês.
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Fotografia 5.1 - Aspectos gerais da Lavra do Escalvado, principal depósito de coríndon de Barra
Velha, em fase de lavra. A) Detalhe de um cristal euédrico de corídon, encontrado na matriz
lamítica. B) Fraçäo mais grosseira dos cascalhos onde pode-se observar fragmentos de quartzo
em matriz arenosa, além de um pequeno fragmento de coríndon associado. C) Detalhe do
depósito, onde observa-se a disposição dos cascalhos, sua granulometria e a angulosidade
pronunciada dos fragmentos. D) Blocos de quartzo leitoso com dimensões métricas, às vezes
poliédricos, que ocorrem junto aos cascalhos do depósito.
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Espessuras Descriçåo

Solo orgânico argilo arenoso de coloração negra a cinza clara,
n com várias raízes, apresentando fragmentos de quartzo leitosov e coríndon disseminado.

0,10-0,30m

0,20-0,70m
Sedimento açiloso de coloraçåo cinza clara, com tonalidades

B acastanhadas, apresentando fragmentos irregulares de quartzo
leitoso, quartzito e cristais de coríndon.

0,40-0,80m

Nível de coloração acinzentada com fragmentos inegulares de

- quartzo leitoso, em meio a matriz arenosa, presença de epidoto
fl e algumas lentes argilosas, concentrações de cristais de

coríndon de dimensões centimétricas, intensa cimentação por
óxidos de feno e manganês na base.

Alteração de rocha gnáissica, de coloraçåo avermelhada,
apresenta ndo estrutura ainda preservada, contendo fragmentos
de quartzo e feldspato caulinizado.

Figura 5.1 - Coluna geológica representativa da Lavra do Escalvado. A) Nível de cascalhos
com matriz arenosa. B) Nível de cascalhos com matiz argilosa. C) Solo que recobre os
depósitos. A figura mostra ainda a variação das espessuras, e uma breve descrição para cadar
nível.
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O nível (B) é caracterizado pela reduçäo das dimensöes e da freqüência

dos fragmentos de quartzo e quartzito. Além disso, neste nível a matriz torna-se

acentuadamente argilosa.

No topo da coluna (nível C), encontramos um solo de pouca espessura,

desenvolvido sobre o pacote de sedimentos, o qual apresenta coloraçäo cinza a preta,

possui textura argilo-arenosa, podendo conter fragmentos de quartzo e quartzito, além

de algum conteúdo em fragmentos de coríndon.

5.2 CARACTERíSTICAS DO CASCALHO MINERALIZADO

Considerando que os cristais de coríndon säo encontrados principalmente

nos níveis de cascalho, distribuídos regionalmente, esse conjunto foi alvo de estudos

mais detalhados no tocante a seus constituintes sedimentares. Com a finalidade de

facilitar o entendimento desta unidade, a Figura 5.2 apresenta um esquema mostrando

todos os constituintes identificados em relaçäo a uma escala construída com as fraçöes

sedimentologicas e suas respectivas ganulometrias.

Como se pode observar pela referida figura, os fragmentos de coríndon

possuem uma distribuição granulométrica ampla, indo desde a fraçäo areia muito fina

até a fraçåo calhaus. Nas fraçöes mais finas, o coríndon ocorre na forma de fragmentos

inegulares resultantes da quebra de indivíduos maiores durante o transporte. A

quantidade relativamente pequena desses fragmentos parece indicar que o transporte

até os sítios atuais foi relativamente pequeno. O coríndon ocorre também na forma de

cristais euédricos a subédricos, que são as forma mais freqüentes na região de Barra

Velha, alem de fragmentos irregulares, constituindo a fração acima da areia média até

as dimensões de 1Ocm (fraçåo de calhaus),

O quartzo leitoso é outro componente freqüente nos cascalhos, ocorrendo

na forma de fragmentos irregulares, geralmente angulosos, que se estendem desde a

fração areia muito fina até matacöes. Merece destaque a presença de alguns

fragmentos com desenvolvimento de superfícies poliédricas bem definidas, atestando

que o transporte, se ocorreu, foi praticamente incipiente. Alguns desses indivíduos

possuem formas que se assemelham a bipiramides truncadas na base. Säo freqüentes

também blocos de dimensöes métricas, cuja origem não está totalmente esclarecida.
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Outros constituintes são os fragmentos quartzo-feldspaticos alterados,

provenientes provavelmente dos gnaisses granulíticos regionais. Neste caso a fraçåo

granulométrica é menor, apresentando-se na faixa entre areia média e grânulos.

Fragmentos de quartzito também estäo presentes em quantidades

subordinadas, estendendo-se da fraçåo areia média até calhaus. Ainda de forma

subordinada ocorrem fragmentos de óxidos de ferro secundários, ocupando a faixa

entre areia fina e grânulos.

Finalmente temos a assembléia dos minerais pesados, não muito

abundante, sendo representada pelas fases magnetita, ilmenita, hematita, epidoto,

hornblenda, hiperstênio, rutilo, zircäo, cianita, monazita, granada, turmalina, além do

próprio corindon. Esse minerais ocorrem principalmente nas frações entre areia muito

fina a areia grossa e seräo detalhados nos capítulos subsequentes.

Todos os constituintes acima descritos estäo distribuídos em uma matriz

que grada de argila a areia grossa. Em alguns poucos locais foi observado que o

caráter argiloso da matriz se intensifica. Outro fato observado é que os fragmentos

constituintes dos cascalhos nåo apresentam arredondamento, sugerindo uma

deposiçäo rápida, seja por fluxos gravitacionais ou por enxurradas. Os grandes blocos

de quartzo leitoso, as vezes exibindo superfícies planas e bem definidas, também

aparentam ter sofrido a açåo desses processos. Notou-se também que os constituintes

das cascalheiras distribuem-se com baixo grau de organizaçäo em seu arcabouço.

Para um melhor entendimento do comportamento dos níveis

mineralizados em coríndon, foram executados 10 poços de pequisa nas proximidades

da Lavra do Escalvado, conforme está mostrado na Figura 5.3. Estes poços foram

abertos com ferramentas comuns, segundo as dimensöes de 1,0m x 1,0m em

superfície, com profundidades variando de 1,0m a 2,0m. Associando-se os dados

obtidos na descriçäo dos poços aliados æm informações de levantamentos

topográficos, foram construídos perfis perpendiculares à direção da drenagem local,

conforme está esquematizado na Figura 5.4. Observa-se nesta figura, que os níveis de

cascalho contendo coríndon, possuem uma distribuiçäo ampla porém com variações

significativas em suas espessuras, considerando que a camada oscila entre 0,5m e

2,0m em média. Outro fato interessante revelado pelos poços de pesquisa, é que em

alguns locais, geralmente mais ao centro da drenagem, os cascalhos estäo assentados
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Figura 5.3.- Detalhes da localização dos poços de pesquisa realizados no pacote sedimentar
nas proximidades da Lavra do Escalr¡ado, principal área de oconência de coríndon na região
de Bana Velha. A figura mostra ainda a posição dos perfis executados A - A'e B - B'.
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Figura 5.4 - Perfis representativos do pacote sedimentar nas proximidades da principal área de
ocorrência do coríndon na regiäo de Barra Velha.
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sobre um material argiloso de coloração verde escura, provavelmente resuttante da

alteração de rochas ultramáficas que ocorrem na região.

Os poços de pesquisa confirmaram o fato observado anteriormente na

Lavra do Escalvado, de que o coríndon se distribui do topo até a base do nível de

cascalho, coneentrando-se preferencialmente nas partes baixas.

Os processos de formaçåo dos depósitos enriquecidos com coríndon que

ocorrem na região de Barra Velha, parecem estar associados essencialmente à

evoluçäo de vertentes. O arredondamento praticamente inexistente tanto dos gräos de

quartzo quanto do material lítico associado, atestam um transporte a curta distancia. A

ausência quase completa de argila nos níveís mais profundos do cascalho, é
compatÍvel com uma extração seletiva do material fino sob fluxo concentrado em

vertentes pouco protegidas pela vegetação. O fato de se encontrar coríndon e
fragmentos de quartzo nos solos argilosos atuais que recobrem os cascalhos, mostra

que esse mineral continua sendo depositado pelos processos atuais.

5.3 MINERAIS PESADOS

Minerais pesados são os que possuem densidade maior que as fases

comuns como quartzo (d=2.65), feldspato (d= 2,50 - 2,70) e calcita (d= 2,71), podendo

ser separados por processos de afundamento-flutuaçäo com a utilizaçåo de líquidos

densos como o bromofórmio (d=2,89). Em geral, estes minerais såo acessórios de

rochas preexistentes e, sua presença e concentraçäo em solos e sedimentos, depende

de uma série de fatores tais como processos de abrasão física e quimica, razäo

hidráulica, distância do transporte e estabilidade do mineral. O conhecimento dos

minerais pesados é útil em vários campos da geologia, visto que determinadas

assembléias mineralógicas são características de grupos restritos de rochas-fonte

(Pettijohn 1975).

Segundo ainda o referido autor, os fatores que condicionam a presença

de uma determinada fase mineral em sedimentos, dependem principalmente da

disponibilidade do mineral na área-fonte, da granulometria original do mineral, do
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intemperismo da área-fonte, relaçåo entre a velocidade de erosão e o intemperismo, a
resistência mecånica e química do mineral, a forma e densidade do mineral, o tempo e
meio de transporte além das condiçÕes físico-químicas do meio deposicional.

Muitos destes fatores atuam no sentido de eliminar a presença de certos
minerais nos sedimentos. Este fato levou ao estabelecimento das séries de
estabilidade dos minerais. É importante ressaltar que mesmo considerando os
diferentes tipos de agentes destrutivos, as séries de estabilidade såo praticamente
coincidentes com destaque para o zircåo, a turmalina e o rutilo que såo as fases mais
estáveis' De outro lado temos a olivina, a augita e outros minerais ferromagnesianos,
exemplificando fases menos estáveis (Suguio 1gS0).

Com o objetivo de se conhecer os minerais acompanhantes do coríndon
de Barra Velha, foram desenvolvidos estudos detalhados para identificar a assembléia
dos minerais pesados presentes na área. Neste sentido, foram separados e
identificados os minerais pesados encontrados nos níveis de cascalhos da Lavra do
Escalvado, bem como nos solos das imediaçöes da área de lavra, em algumas rochas
representativas da litologia principal e nos sedimentos presentes nas drenagens da
região.

Discutiremos a seguír os pesados encontrados nos cascalhos da Lavra do
Escalvado, e posteriormente, de forma agrupada, os pesados que ocorrem nos demais
locais amostrados.

5.3.1 OS PESADOS DA LAVRA DO ESCALVADO

Amostras do cascalho mineralizado coletadas neste local, foram
concentradas no campo e elutriadas em laboratório para a eliminaçåo completa dos
minerais argilosos. Posteriormente foram secadas e submetidas a peneiramento.

Utilizando-se da fraçäo areia muito fina obtida, foi reatizada a separação dos minerais
pesados com o uso do bromofórmio e, num último estágio, a porçäo pesada desta
fração foifracionada de acordo com sua susceptibilidade magnética.

A separação magnética iniciou-se com a utilização do imã de mäo, o qual
atrai e separa os minerais fortemente magnéticos; a seguir, o restante da amostra foi
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fracionada no separador isodinâmico Frantz, utilizando-se as amperagens de 0,34;

0,64 e 0,94 com 150 de inclinação lateral, de acordo com indicações de Parfenoff et al.

(1970), para a assembléia mineralógica previamente observada em lupa. A

identificaçåo das fraçöes obtidas pela separação magnética foi feita por meios ópticos

com a utilização de lupa, principalmente para os opacos, e microscópio petrográfico

onde foram utilizadas laminas de grãos. Em alguns casos, as fases foram separadas e

identificadas preliminarmente pela difratometria de raios X.

Os resultados da identificaçåo dos minerais pesados encontrados no

cascalho da Lavra do Escalvado, estão apresentados na Tabela 5.1 e, o resultado da

difratometria de raios X em cada fração separada por susceptibílidade magnética, na

Figura 5.5.

A fração separada com o imå de mäo é constituída principalmente por

magnetita e hematita (Figura 5.44). Na fraçäo atraída pelo separador Frantz em 0,34,

identificou-se ilmenita em maior proporção, além de outros minerais subordinados,

como magnetita e hematita (Figura 5.48). A fração atraída em 0,6A, também submetida

à difratometria de raios X, revelou que a mesma é constituída por uma mistura de

minerais, principalmente rutilo, epidoto e ilmenita, conforme está mostrado na Figura

5.5 C. Ainda nesta fraçåo foram observados à lupa, hornblenda, granada e turmalina,

porém estas fases são impossíveis de serem identificadas no difratograma de raios X,

devido a mistura das raias; neste caso, foram separadas sob lupa e analisadas

individualmente.

A fraçäo atraída pelo separador Frantz em 0,94, observada a lupa,

apresenta essencialmente minerais do grupo da monazita, rutilo e epidoto, ocorrendo

ainda granada, turmalina e zircäo em pequenas quantidades. A difratometria de raios X

desta fraçåo permitiu identificar apenas algumas raias da monazita, sendo que o

restante das raias corresponde à misturas de difícil identificação, como é mostrado na

Figura 5.5(D).
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Tabela 5.1- Minerais pesados representativos da Lavra do Escalvado, obtidos por separação
magnética (imå e separador isodinåmico Frantz) na fração areia muito fina.

+(lmã) Separador Frantz (Amperagens)

+0,3 A +0,6 A +0,9 A -0,9 A

% em peso

(média de três

amostras)
4,75 65,90 7,35 1,74 18,69

magnetita

hematita

ilmenita

epidoto

homblenda

hiperstênio

rutilo

zlrcão

coríndon

cianita

monazita

granada

turmalina

Ab.

Cm.

Rr.

Rr.

Ab.

Rr.

Rr.

Ab.

Rr.

Rr

Rr.

Pr.

Rr.

Rr.

Pr.

Rr.

Rr.

Ab.

Rr.

Rr.

Ab.
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*(o/o) 100---70 70---40 40-----10 10--------0

Ab Cm Pr Rr

Ab = abundante, Cm = comum, p¡ = ptêsênte, Rr = raro
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E(-0,9A)

Figura 5.5 - Difratogramas de raios X das frações totais de minerais pesados, separadas com
auxilio de imã (A) e separador isodinåmico Frantz (8, C, D e E). Todos os difratogramas foram
obtidos com radiação CuKcr, 40 kV e 20 mA. As fases identificadas são: m- magnetita; h-
hematita; i- ilmenita; r- rutilo; e- epidoto; mo- monazita; z- zircão.
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A fraçåo não atraída em 0,9A no Frantz, constitui-se essencialmente de

minerais transparentes como zircão, com pequenas quantidades de coríndon, rutilo e

outros minerais não identificáveis a lupa. No difratograma de raios X desta fraçåo

aparecem apenas as raias do zircåo, o qual ocorre em quantidades muito maiores que

os demais acompanhantes (Fígura 5.5E).

São apresentadas a seguir, de forma resumida as características

principais das fases minerais presentes identificadas por meios ópticos e difraçäo de

raios X.

Maonetita: é um dos principais minerais opacos presentes nas amostras

estudadas. Ocone na forma de octaedros perfeitos ou em fragmentos de cor cinza

escura e brilho metálico característico, sendo facilmente atraída por imä de mäo. Foram

observados alguns exemplares de forma esferulítica e cor castanha, formados

provavelmente por processos secundários. É fato bem conhecido que a magnetita é um

dos óxidos de oconência mais generalizada entre as rochas ígneas e metamórficas. A

presença deste mineral na regiäo está relacionada, possivelmente, aos gnaisses

granulíticos onde esta fase é mineral acessório comum.

Hematita: ocorre na forma de fragmentos irregulares e em pequena

quantidade (<5%) na fração areia fina e média das amostras analisadas. A hematita é

atraída pelo separador Frantz em 0,3A, porém normalmente é "arrastada" junto com a

magnetita, indo fazer parte também da fração separada pelo ímã de mão. Vista sob

lupa, apresenta-se como mineral opaco, de hábito tabular, cor cinza escura

característica e brilho metálico, às vezes apresentando porções oxidadas com

coloraçöes amarelo-avermel hadas.

llmenita: apresenta-se em fragmentos inegulares e prismáticos de hábito

tabular, coloraçäo escura, brilho metálico resinoso, fratura irregular ou conchoidal,

sendo que alguns grãos apresentam bordas de alteração esbranquiçadas de

leucoxênio. A ilmenita ocorre preferencialmente na fraçåo 0,3A juntamente com a

magnetita e a hematita, sendo as duas últimas de forma subordinada.

Epidoto: examinado sob lupa, o epidoto apresenta-se como massas

granulares ou segundo cristais euédricos e facetados de coloração verde "pistache",

com brilho vítreo a resinoso, sendo muito abundante em todas as amostras analisadas.

Esta fase concentra-se principalmente na fraçäo atraída em 0,6A no separador Frantz.
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Ao microscópio petrográfico, o epidoto aparece como massas policristalinas ou como

cristais individuais prismáticos, facetados e alongados, geralmente com faces estriadas
na direção do alongamento, com clivagem paralela a esta direçäo, exibindo ainda

fratura escalonada e relevo alto. A Fotomicrografia 5.14, mostra a forma característica

exibida pelo epidoto encontrado nas amostras analisadas. O epidoto é de ocorrência

comum em toda a regiäo, aparecendo nos cascalhos, revestindo por vezes a superfície

dos fragmentos de quartzo.

Hornblenda : ocorre em cristais prismáticos geralmente alongados, de

coloração verde, com formatos irregulares, apresentando extinçäo quase reta, e duas

direçöes de clivagem näo ortogonais. Apresenta caráter óptico biaxial (-) e pleocroísmo

médio. Nas amostras analisadas ocorrem fragmentos de hornblenda de forma muito

restrita, sendo encontrados com pouca freqüência. Ao microscópio petrográfico, os

cristais mostram as clivagens prismáticas características formando ângulos próximos

de 1200 e coloraçäo verde escura (Fotomicrografia S.1B).

Hiperstênio: minerais de ocorrência muito rara no depósito estudado,

tendo sido identificado com auxilio de raios X. Ocorre na forma de grãos irregulares e
pouco alongados, com linhas e estrias longitudinais e extinção reta. Apresenta
pleocroísmo característico de pardo róseo a verde, sendo rico em inclusöes como pode

ser observado na Fotomicrografia S.1 C.

Rutilo: ocorre na forma de gräos prismáticos alongados, com bordas

inegulares e coloração castanha escura avermelhada (Fotomicrografia S.1D). Os

cristais se apresentam geralmente com bordas escuras resultantes dos índices de

refração elevados.

Zircâo ocorre na fraçäo näo magnética a 0,94 no Franlz, juntamente com

o rutilo e o coríndon. Ao microscópio petrográfico apresenta-se na forma de cristais

transparentes, euédricos e de hábito prismático tetragonal característico, com

coloraçäo variando do róseo ao incolor, contendo geralmente grande número de

inclusões (Fotomicrografia S. 1 E).

Coríndon: está presente na fraçåo não atraída no separador Frantz e

ocorre como fragmentos de cristais onde algumas vezes é possível a identificação das

maclas em arranjo romboédrico, possui tamanho superior ao restante dos minerais
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Fotomicrografias 5.1 -Alguns minerais pesados encontrados nas amostras do cascalho da Lavra
do escalvado, observados sob microscopia óptica e luz natural. A) epidoto, B) hornblenda, C)
hiperstênio, D) rutilo, E) zircão, F) coríndon.
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acompanhantes sendo facilmente identificado pela sua coloração rósea e vermelha

característica (Fotomicrografia 5. 1 F).

5.3.2 OS PESADOS DE OUTROS LOCAIS

As amostragens realizadas nas áreas adjacentes à Lavra do Escalvado,

mostraram que o coríndon ocorre também em outros locais, sendo encontrado nos

solos de cobertura provenientes das litologias regionais. Em virtude desse fato, a
sistemática empregada no estudo dos minerais pesados da Lavra do Escalvado, foi

aplicada na investigação dos principais tipos litológicos que ocorrem na regiåo, tais

como gnaisses granulíticos, piroxenitos e quartzitos fuchsíticos. Além disso, foram

investigados também, sedimentos de corrente incluindo parte da Bacia do Rio ltapocu

que drena as planícies aluviais mineralizadas em coríndon, bem como a porçåo norte

da Bacia do Rio ltajaíAçu.

Pesados nos solos: para a análises dos solos, foram coletados volumes

de 20litros por ponto, escolhendo-se solos cujos perfis indicassem ausência de linhas

de seixos indicadoras de transporte. Foi examinado também o grau de arredondamento

dos grãos de quartzo contidos no perfil. Dessa forma, foram amostrados somente os

perfis considerados "in-situ". Além disso, a amostragem foi feita preferencialmente no

horizonte B, devido as grandes espessuras encontradas para estes solos. As amostras

foram passadas em peneira com 3mm de malha, lavadas paru a eliminaçåo total dos

minerais argilosos e a seguir concentradas em bateia. O material assim obtido foi ainda

submetido a uma separaçäo de minerais pesados, com a utilizaçäo de bromofórmio e,

após secagem e pesagem, examinado sob lupa binocular e microscópio petrográfico.

As amostras BV-01SL e BV-O2SL correspondem aos minerais pesados

obtidos de solos, em locais onde a geologia indica regiöes de gnaisses granulíticos.

Trata-se de latossolos profundos de coloraçäo vermelho amarela e bastante argilosos.

As amostras BV-O3SL e BV-O4SL foram obtidas em perfis desenvolvidos em rochas

ultramáficas, onde o solo possui uma coloração vermelha muito forte e o conteúdo em

argila é bastante acentuado. As amostras BV-OSSL e BV-06SL provêm de solos

derivados de quartzitos, os quais apresentam-se muito arenosos e de coloraçåo clara.

A Tabela 5.2 apresenta os resultados das análises semiquantitativas

efetuadas nos concentrados obtidos dos solos citados acima. A assembléia de minerais
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Tabela 5.2 - Minerais pesados e respectivas freqüências relativas, presentes nos solos de
alteração dos principais tipos litológicos da região.

Solo de granulito Solo de piroxenito Solo de quartzito

BV-O1SL BV-O2SL BV-O3SL BV-O4SL BV-O5SL BV-O6SL

magnetita

hematita
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epidoto
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monazita
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turmalina
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Pr

Cm

Pr

Rr

Rr

Pr

Rr

Rr

Cm
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Pr
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pesados associados a cada tipo genético de solo, apresenta diferenças significativas e,

em alguns perfis analisados, foram encontrados fragmentos lascados de coríndon,

Pesados em rochas frescas: neste caso foram amostrados gnaisses

granulíticos, piroxenitos e quartzitos, que são os termos litológicos mais freqüentes na

região. Nos raros afloramentos de rocha sä, que ocorrem a montante do depósito

aluvionar estudado, foram amostrados alguns locais onde foi possível obter volumes

com cerca de 20 litros de fragmentos de rocha. Estes pontos foram selecionados

levando em conta a presença de indícios de coríndon na superfície dos solos próximo

aos afloramentos. As amostras coletadas foram remetidas ao laboratório para britagem

e moagem, visando a separaçäo dos minerais pesados existentes.

O material resultante foifracionado em peneiras onde afraçâo areia muito

fina foi preparada para análises dos minerais pesados, através da utilização de

bromoformio e separador magnético. As lâminas de gråos foram analisadas sob

microscópio petrográfico, onde as fases não opacas puderam ser identificadas,

resultando em uma análise semiquantitativa por contagem de pontos. Os resultados

obtidos encontram-se na Tabela 5.3, onde se observa a ausência de coríndon nas

rochas analisadas, sendo o restante da assembléia, compatível para cada tipo litológico

examinado.

Pesados de sedimento de corrente: a necessidade de se conhecer o grau

de espalhamento do corÍndon a nível regional, motivou o estudo dos pesados em

sedimentos de corrente, Nesse sentido, foram selecionadas com base nas cartas

topográficas existentes, um conjunto de pontos representativos das drenagens

principais.

Procurou-se localizar as amostragens nas ramificaçöes da drenagem,

principalmente junto aos afluentes mais importantes dos grandes rios. Em todos os

casos, as amostras são bastante representativas dos sedimentos originados a partir

das rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina, representadas por gnaisses,

quartzitos e piroxenitos.

Ao todo foram coletadas 18 amostras de sedimento ativo de corrente,

representando grande parte da bacia de drenagem do Rio ltapocu, além da porção

norte da bacia do rio ltajaí-Açu, conforme está ilustrado na Figura 5.6.
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Tabela 5.3 - Minerais pesados e respectivas freqüências, identificados na fração areia fina,
proveniente da moagem dos principais litotipos presentes na região.

Granulito Quartzito Piroxenito

BVGRI BVGR2 BVGR3 BVQZI BVQZ2 BVQZ3 BVPXI BVPX2 BVPX3

Epidoto

Rutilo

Monazita

Zircão

Cm Cm

Cm

Cm

Rr

Cm

Ab

Cm

Rr

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm Cm

Ab

Ab

Rr

Rr Rr

Cm Cm Cm Ab Ab

Cm

RrRr

Turmalina Rr

Sillimanita

Cianita

Apatita

Hiperstênio Cm

Hornblenda

Coríndon

RrRr

RrRr

Rr

Rr

Cm

AbRrRr

Rr

Cm

Rr

Rr

Ab Ab

Ab Ab

*(o/o) 100-------70 70------40 40------10 10--------0

Ab Cm Pr Rr

Ab=abundante, Cm=comum, Pepresente, Rr = raro
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Figura 5.6 - Mapa de pontos de amostragem realizados em sedimento ativo de conente, em
cónegos e rios da região de Barra Velha. O mapa mostra ainda os locais onde a presença do
coríndon foi confirmada nas análises e em alguns casos, no campo.
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A escolha pelo sedimento ativo de conente reside no fato de permitir verificar se as

fontes originais de coríndon ainda continuam lançando este mineral para as drenagens.

A amostragem foi realizada com a coleta de volumes em torno de 20 litros

de sedimento, correspondendo a aproximadamente 35kg por ponto. As amostras foram

concentradas por meio de bateiamento nos próprios locais de coleta e, tanto o

concentrado como os fragmentos maiores retidos nas peneiras, foram remetidos ao

laboratório.

As amostras do concentrado obtidas, foram elutriadas em laboratório para

a eliminação completa das impurezas e, posteriormente, submetidas a um

fracionamento por peneiramento. Na fraçäo areia muito fina, foi realizada a separação

final dos minerais pesados com o uso de bromofórmio, e o material resultante utilizado

na confecçåo de lâminas de grãos, as quais foram analisadas no microscopio óptico.

Os resultados das análises semiquantitativas, referentes a contagem dos

gräos minerais identificados, obtidos na amostragem regional, encontram-se na Tabela

5.4. Nessas frações foram encontradas quantidades expressivas de minerais opacos,

tais como magnetita, hematita e ilmenita, podendo ultrapassar mais de 50% do total.

Quanto aos minerais näo opacos, percebe-se que existe grandes quantidades de

zircäo, epidoto, hornblenda e hiperstènio, com as outras fases apresentando valores

menores. Em7 amostras regionais foram encontrados cristais de coríndon, na forma de

fragmentos quebrados e de pequenas dimensöes.

As outras fraçöes obtidas no peneiramento, assim como os fragmentos

maiores separados pela bateia, foram examinadas sob lupa binocular, porém em

nenhuma dessas amostras foi constatada a presença de coríndon,

O mapa da Figura 5.6 coloca em evidência outra questäo importante que

é a extensäo da ocorrência de coríndon a nível regional. Nesse sentido, estão

assinalados no mapa por meio de um asterisco, os locais onde esse mineral foi

realmente observado nos trabalhos de campo. Os pontos confirmados mostram que as

ocorrências såo de caráter regional, o que em princípio já indica que os depósitos de

Barra Velha possuem importância econômica. Confirmado esse potencial, säo

necessários trabalhos de prospecçäo no sentido de quantificar outros aspectos tais

como o volume real dos cascalhos, e seu teor em coríndon, bem como a relaçåo entre

o coríndon industrial e o corindon com qualidades gemológicas.
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Tabela 5.4 - Análise semiquantitativa (%) sob microscopio petrográfico, realizada por contagem
de grãos, na fraçåo areia muito fina, dos minerais pesados encontrados nas amostras regionais
de sedimento ativo de corrente.

Amostra 51r 52r 53r 54r 55r 561 57r 58r 59r 601 611 621 631 641 651 661 67r ô8r

Zircão Pr Ab Ab Ab Ab Pr Cm Cm Cm Pr Cm Pr Gm Cm Cm Cm Ab Ab

Estaurolita Rr Rr Rr Rr - Rr Rr Rr - Rr -Rr

Granada

Epidoto

Cianita

Andaluzita - Rr

Rutilo

Monazita

Sillimanita

Turmalina

Rr Rr

-RrRr

-Rr

-Rr

Rr Rr Rr

Rr Rr Rr

Rr-Rr-Rr

Rr Rr Rr

Rr Rr

Rr -Rr

Rr - Rr Rr Rr Rr Rr - Rr Rr Rr Pr Rr Rr Rr Rr

Pr Pr Pr Pr Rr Pr Rr Pr Pr Pr Rr Rr Pr Rr Rr Rr Pr Rr

RrRrRrRr-RrRr -RrRrRrRr -Rr Rr

Hornblenda Pr Rr Cm Pr Pr Cm Pr Pr Pr Pr Pr Cm Pr Pr Pr Pr Rr Rr

Hiperstênio Rr Rr Rr Rr Rr Pr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr

-Rr

Rr

Rr

-Rr

Coríndon Rr Rr Rr Rr Rr

" (o/o) 100-------70 70------40 40------10 10--------0

Ab Cm Pr Rr

Ab=abundante, Cm=Camum, Pr=preSente, Rr = rarO
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cApíTULo 6 o coRíNDoN DE BARRA vELHA

Conhecidos há pouco mais de uma década, os rubis e safiras

provenientes da regiåo de Barra Velha foram até o presente, estudados apenas em

suas características principais, através de análises realizadas por Ripoll et al. (1987) e

Brum et al. (1990). Estes autores descreveram algumas propriedades físicas apoiados

em análises visuais, cristalográficas e microscópicas, além de uma descrição resumida

sobre os depósitos.

Um dos objetivos principais desta Tese é o de caracterizar o coríndon sob

vários aspectos, entre os quais, destacamos o reconhecimento detalhado de suas

propriedades cristalográficas e mineralógicas, comportamento térmico, espectroscópico

e efeitos ópticos especiais. Além disso constam também deste trabalho, o estudo

detalhado das inclusöes sólidas e fluidas, dados relativos a sua composiçåo química,

além de uma discussåo sobre a origem da cor.

6.I CRISTALOGRAFIA

Na estrutura do coríndon (AlzOs), o alumínio e o oxigênio combinam-se do

mesmo modo que em outros minerais como a hematita (FezOs) e a ilmenita (FeTiOs).

Este grupo de minerais cuja razäo oxigênio/metal(ais) é XzOs, denomina-se grupo da

hematita (Bragg 1965, in Hughes 1990).

Segundo Donnay & Nowacki (1954) o grupo espacial do coríndon é

RgZlc. Nesta estrutura, os oxigênios estäo dispostos em um arranjo espacial

aproximadamente hexagonal. O alumínio está ligado a seis oxigênios em coordenaçäo

octaédrica, porém apenas 213 das posiçöes disponíveis encontram-se ocupadas pelo

alumínio, como pode ser visto na Figura 6.1(A e B).

Conforme mostra a Figura 6,1(A), em sua projeção basal, a estrutura do

coríndon apresenta os2t3 dos espaços octaedrais ocupados pelos cátions Al*3,e 1/3 de
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q{þ oxigênio

o Alumínio

( +/'rons no plono superior

( -//'rons no plono inferior

." plono do desenho

() o*\'/
() Als+

Figura 6.1 - Estrutura cristalina do coríndon (extraído de Klein 1 993 e Frye 1 990). Em (A) a figura
mostra a projeção basal da estrutura, onde para cada octaedro vazio tem-se dois ocupados pelo
alumínio no centro. Em (B), está representada a seçäo vertical através da estrutura cristalina do
coríndon, onde pode-se observara disposiçäo das unidades estruturais.
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octaedros de oxigênio sem os íons Al*3 central. Pode-se visualizar ainda na figura, que

cada face comum a dois octaedros vizinhos, é formada por grupos de três íons de

oxigênio, os quais estão unidos a um par de íons de alumínio.

6.1.1 CEI-A UNITÁRIA

Conforme dados de Belyaev (1980), in Hughes (1990), os paråmetros da

cela unitária do coríndon são os seguintes: para a cela romboédrica ao = 0,5128nm e c¿

= 55017' e, paraa cela hexagonal as= 0,4758nm e co= 1,2gg1nm, com cdao = 2,79. O

coríndon é um mineral que possui valores relativamente constantes para seus

paråmetros de cela, e devido esta propriedade, é freqüentemente utilizado como

padrão interno em difraçäo de raios X.

No coríndon de cor vermelha, variedade rubi, a cor está relacionada a

impurezas de cromo, tal como demonstram análises químicas realizadas por diferentes

autores, em exemplares de diversos locais do mundo. Neste caso, o cromo pode entrar

na estrutura cristalina do coríndon, na forma de íon trivalente (Cr*3) substituindo

isomorficamente alguns íons de alumínio. O íon Cr*3 possui raio atômico de 0,065nm,

sendo pouco maior que o raio do íon Al*3, que é de 0,057nm. A substituiçåo do Al*3

pelo Cr*3 pode acarretar incrementos lineares nos parâmetros âo ê co da cela unitária.

Com o propósito de estudar possíveis variaçöes da cela unitária do

coríndon de Barra Velha, exemplares nas cores vermelha, preta e branca foram

submetidos à difratometria de raios X. As análises foram executadas pelo método do

pó, empregando-se como padräo interno 1Oo/o de silício metálico. Para aumentar a

resoluçåo, os difratogramas foram obtidos com velocidade de varredura de 20 por

minuto, utilizando-se radiaçäo de cobre, filtro de níquel, monocromador de LiF e

potência de 40kV e 20m4. Com a finalidade de se captar todas as difraçöes do

coríndon, foi realizada uma varredura registrando-se todo o intervalo entre 40 e 1200,

conforme está ilustrado na Figura 6.2.(A, B, C).
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branco

,{--^*r-r\nJt*.,{,*l*^.**$"-

A

preto

,U"-^r^rr-r[',.-,.-^-*r*

I
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10

5
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120 2e(.)

Figura 6.2 - Difratogramas de raios X do coríndon de Bana Velha, de coloração branca (A),

preta (B) e vermelha (C), obtidos sob as mesmas condições analíticas, ou seja, radiação CuKo,
40kV e 20mA, e silício como padrão intemo. Abreviações: c= coríndon, d= diásporo, s= silício,
cd, sd e cs correspondem a picos coincidentes.



Os espaçamentos interplanares obtidos pela difratometria de raios X, nas

amostras citadas acima, foram determinados diretamente nos difratogramas da Figura

6.2. Neste caso utilizamos um programa específico denominado "ADIF', desenvolvido

por técnicos do Laboratório de Óptica de raios X, do Departamento de Física da UFPR.

Este programa permite determinar as distâncias interplanares (d's) com precisäo de

0,0014, cujos dados assim obtidos, encontram-se listados na Tabela G.1.

É importante salientar que em todos os casos em que os cristais do

coríndon de Bana Velha foram submetidos à difratometria de raios X, as raias do

diásporo aparecem associadas, muitas vezes com a coincidência de raias, como pode

ser comprovado pelos difratogramas da Figura 6.2. Comparando-se os resultados

obtidos com os do padråo ICDD (1993), observa-se uma perfeita concordância entre os

"d's" medidos com os valores correspondentes ao coríndon (ficha ¡a 42-1468)

conforme Tabela 6.1. Estas análises indicam que as variaçöes de cor mostradas pelo

coríndon, aparentemente näo provocam mudanças detectáveis nos paråmetros da rede

cristalina.

6. 1.2 MORFOLOGIA CRISTALINA

O hábito ou a forma de um mineral podem ser influenciados por muitos

fatores, entre os quais destacam-se a composiçåo química do líquido de origem, as

condições e o tempo de formação do cristal, a presença de impurezas ou elementos

estranhos e as variaçöes de temperatura (Hughes 1990).

Segundo Klein (1993), o coríndon cristaliza-se no sistema trigonal, classe

ditrigonal escalenoédrica 52/m, na qual as formas simples possíveis são pinacóide

basal iOOO1l, prisma hexagonal de primeira ordem itOîOl, prisma hexagonal de

segunda ordem 1ll2oi, prisma dihexagonal jnriol, romboeoro {1011i, bipirâmide

hexagonal i nnZntl e escalenoedro ditrigonal 1nfîli.
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Tabela 6.1. - Espaçamentos interplanares de três exemplares de coríndon de Barra Velha, com
cores diferentes, obtidos por difratometria de raios X, comparados com o padräo (ICDD). A
tabela incluitambém as raias do diásporo e do silício usado como padrão interno.

BV-12

di 110

co O12

di 1n
siol 111

di 130

co 1M

di o21

di 101

co 110

di 040

di 111

co 006

di 121

co 113

di 1Æ

co æ2

sio2 2N
di 131

di ul
co 924

di 150

di 211

di 141

si43 311

di 22'l

di 24
co 116

di 060

co 211

di r31

co 122

co 018

di 160

di 2æ

di æ2

co 124

di 320

di 061

co æO

100 3,9æ

75 3,479

10 3,214

100 3,136

30 2,558

s zæ2
3 2,4U

5 2,386

40 2,379

I 2,356

56 2,317

>1 2,1æ

52 2,131

100 2,085

49 2,077

2 1,W
55 1,919

3 I,901

I 1,815

45 1,7Æ

3 1,7æ

15 1,712

3 1,678

æ 1,637

43 1,633

'12 1,6æ

80 1,601

4 1,570

4 1,5Æ

6 1,522

6 1,514

I 1,510

N 1,480

7 1,431

12 1,473

30 1,M
6 1,4ü)

16 1 ,376

50 1,374

3,9S

3,480

3,214

3,136

2,566

2,4æ

2,379

2,359

2,319

2,165

2,131

2,085

1,964

1,919

1,812

1,741

1,712

1,æ7

1,601

1,546

1,514

1,510

1,ffi

1,473

I,M

0,001

0,001

o,004

0,0m

o,oo0

o,0æ

o,(m
o,0æ

o,oo1

0,0(D

o,oæ

o,ocx)

0,0æ

0,0æ

o,o(n

3,900

3,479

3,214

3,137

2,556

2,4æ

2,379

2,359

2,319

2,166

2,131

2,085

1pæ

1,919

1,812

1,7Æ

1,711

1,637

1,601

1,546

1,514

1,510

1,480

1,422

1,M

0,0æ

0,002

o,m4

0,002

o,m

o,m,

0,0æ

0,000

0,0æ

0,0æ

0,0æ

0,0æ

o,0æ

0,0æ

0,0æ

0,0æ

3,990

3,479

3,214

3,135

2,9
2,4æ

2,379

2,359

2,319

2,1æ

2,131

2,O85

1,964

1,919

1,812

1,741

1,712

1,637

1,601

1,546

1,514

1,510

1,480

1A2
1,M

0,000

0,000

0,0û2

0,0æ

0,(m

o,(m

o,oæ

0,(m
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0,0æ

0,0æ

0,0æ

0,000
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0,000

0,0æ

continua
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continuaçäo

co= coríndoî, di= diásporo, si= silício

Tabela 6.1. - Espaçamentos interplanares de três exemplares de coríndon de Bana Velha, com
cores diferentes, obtidos por difratometria de raios X, comparados com o padrão (ICDD). A
tabela incluitambém as raias do diásporo associado, e do silício usado como padräo interno.

Fichário (ICDD) BV-12 PRETO

s¡€4 ffi 6

di 112 5

co 125 2

di 330 6

di 301 3

di 311 6

di E1 1

coæ84
di 321 4

si45 331 11

co '1010 16

co 119 8

di w5
di 0/.22
di 331 4

co22o6
di æ0 1

di 142 7

co 306 >1

co 223 6

di v1 3

co 311 2

co 312 6

co 128 4

s¡o6 422 12

di 400 1

co t21O I
di 410 3

co æ12 4

co 134 I
sioT 511t3 6

co 26 14

coÆ22
co 1210 12

co 1112 >1

s¡€8 Æ 3

I,357

1,3&

1,337

't,3æ

1,304

1,289

1,279

1,276

1,256

1,245

1,2æ

1,2v
1,2U

1,218

1,2U

1,189

1,178

1,173

1 ,160

1,147

1,1&

1,138

't,'tÆ

1,124

1,1æ

1,1æ

1,0æ

1,æ2

L083

L078

1045

't,o42

1,O17

0,997

0,985

0,959

1,æ7

1,3Æ

1,337

1,289

1,276

1,2æ

1,245

1,239

1,2U

I,189

1,'t61

1,147

1,138

1,'tÆ

1,124

1,108

1,0æ

1,083

1,O78

1,045

1,M2

1,O17

0,997

0,960

0,0æ

0,0æ

0,0æ

0,0æ

0,0m

0,m

0,000

0,001

0,0æ

0,0(Ð

0,0(n

0,0æ

0,0æ

0,000

0,0æ

o,(m
0,0æ

0,0æ

0,001

0,0æ

o,oæ
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1,336

1,289
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1,1Æ

1j24
1,1æ
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1,W2
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'1,078
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0,0æ
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0,m
0,0æ

0,0æ

0,000
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12Æ

1,2æ

't,2u

1,160

1,147
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Medidas goniométricas efetuadas em dezenas de cristais idiomórficos

procedentes dos depósitos de Bana Velha, confirmaram a presença das formas

cristalográficas mais comuns exibidas pelo coríndon. Estas formas såo representadas

principalmente pelo prisma hexagonat lll2ol, bipirâmide hexagonal 1ZZ4gl,

romboedro 1toît i e pinacoide basat l ooot i.

Os valores angulares obtidos com o auxilio de um goniômetro de

aplicação entre essas formas são os seguintes:

lttãol "|zz4si= 2eo

1tt2ol"1tî2ol=ooo
loootl"jtoTll=57o
i ooot I "|zz4el = 610

itoTtl"itloll=e4o
1zz4sl "12q2sl = 52o

A Figura 6.3 mostra um cristal modelo representando as formas simples

que ocorrem nos cristais provenientes dos depósitos de Barra Velha, e a Figura 6.4

apresenta o respectivo estereograma destas formas.

A Figura 6.5 reúne uma seleçäo de cristais compilados das Tabelas de

Goldschmidt (1918), com a finalidade de destacar os principais hábitos do coríndon,

nos depósitos mais importantes do mundo. Observa-se que hábito do rubi geralmente é

diferente daquele da safira, sendo que os rubis tendem a formar prismas hexagonais

tabulares com os vértices truncados por faces romboédricas. As safiras comumente

apresentam-se na forma de "barrilete", em prismas hexagonais ou bipiråmides

hexagonais.

O exame de vários lotes, perfazendo um total de 3.943 exemplares,

revelou que os hábitos mais freqüentes para o coríndon de Barra Velha são: prismático,

bipiramidal, tabular e barrilete, além de uma fração de cristais, correspondente a

indivíduos quebrados, sem hábito definido, como está ilustrado nas Figuras 6.6 (A-M).
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Figura 6.3 - Cristal modelo exibindo as formas cristalográficas mais frequentes do coríndon de
Bana Velha.
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Figura 6.5, - Princípais hábitos observados em cristais de coríndon dos depósitos de Mianma
(Birmånia) (A), Sri Lanka (B), Estados Unidos (C), índia (D) e outros locais (E). (Extraido de
Goldschmidt 1918 e Hugges 1990). Em todos estes cristais predominam combina$es entre
prisma hexagonal, bipiråmide e romboedro.



Normalmente o hábito tabular é encontrado em cristais fraturados ao

longo de planos paralelos ao pinacóide basal, formando um prisma hexagonal curto

(Figura 6.6-D).

Foram realizadas ainda, análises referentes aos hábitos mais freqüentes

em relaçäo ao tamanho dos exemplares do coríndon de Barra Velha. Para tanto,

utilizamos um lote de cristais representativo do material "in-situ". Este lote foi separado

em peneiras manuais usadas na pesquisa de campo, nas seguintes granulometrias:

>1Smm; 15-1Omm; 10-6,3mm; 6,34,76mm; 4,76-2,38mm; 2,38-1,41mm e <1,41mm.

Cada fraçäo foi pesada e os exemplares separados e contados, de acordo com os

principais hábitos exibidos, ou seja, piramidal, prismático e irregular. A Tabela 6.2 traz o

resultado destas análises, onde observa-se que o maior número de fragmentos e a

maior porcentagem em massa (47,9o/o) correspondem a indivíduos irregulares,

seguidos pelos de hábito piramidal (31,0%) e pelos de hábito prismático (21,1o/o).

Através destes dados pode-se verificar que apenas os cristais maiores encontram-se

bem formados, enquanto a maior parte dos fragmentos pequenos säo o produto da

quebra destes indivíduos.

Em muitos casos, o hábito prismático está presente formando um sólido

onde as faces podem ser perfeitamente similares entre si em dimensöes e aspecto

(Figura 6.6-A e D); em outros, pode haver diferenças no desenvolvimento, podendo

formar prismas com três faces, possuindo dimensões diferentes das outras três

opostas. Em seçöes basais estes cristais formam hexágonos com simetria hexagonal

(Figura 6,6-l) ou então trigonal (Figura 6.6-J). As Figuras 6.6 (L e M), mostram a

relaçäo das faces externas com o zonamento interno, o qual pode ser paralelo à estas

faces ou girado de 600.

Os fragmentos do coríndon de Barra Velha, ou seja, os indivíduos que

apresentam-se quebrados nos depósitos, possuem hábitos característicos devido aos

planos de partição e superfícies de fratura presentes. Salienta-se ainda, que o hábito

tendendo a romboédrico, é mais característico no coríndon de coloraçåo escura como o

cinza e o preto.
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Figura 6.6- Principais hábitos e feições presentes nos cristais de corindon provenientes dos
depósitos de Bana Velha. A) prismático, B) em banilete, C) prismático piramidado, D) tabular,
E) bipiramidado, F) piramidado, G) agregado policristalino, H) prismático com faces de partição

romboédrica. A figura mostra também as seções basais exibidas por alguns cristais: l)
hexagonal simétrica, J) hexagonal trigonal, L) hexagonal com zonaçâo de crescimento M)

heløgonal com zonação não paralela às faces extemas.
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Tabela 6.2 - Principais hábitos presentes no coríndon de Barra Velha, de acordo com o
tamanho dos exemplares, observado em um lote com mais de 3000 cristais, representativo do

coríndon da Lavra do Escalvado.

hábitos piramidal prismático irregular

(mm) na de

fragmentos

massa (g) na de

fragmentos

massa (g) na de

fragmentos

massa (g)

>15 13 110,01 9 57,16 o 31,68

15-10 23 70j0 1g 52,08 14 37,51

10€,3 85 106,79 85 104,29 160 151 ,66

6,34,76 111 53,50 72 32,22 401 150,76

4,76-2,38 174 32,61 31 7,34 1645 185,37

2,38-1,41 27 0,72 óþ 0,94 991 20,43

<1,41 2 0,o2 40 0,39

Total 433 373,73 254,O5 577,80

11,0 31,0 6,4 21,1 82,6 47,9o/o
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6.1 .3 GEM|NAÇÕES

No coríndon, de modo geral, é comum a geminaçäo polissintética

observada freqüentemente nas faces romboédricas (10T1) e mais raramente ao longo

do pinacóide basal (0001).De acordo com as observaçöes de Belyaev (1980), citado

por Hughes (1990), a geminação romboédrica ocorre em ambientes com temperaturas

relativamente baixas e altas taxas deformacionais. De outro lado, a ocorrência da

geminação basal é mais restrita a uma estreita faixa de temperatura e deformaçäo,

explicando-se dessa forma porque a geminaçäo romboédrica polissintética é muito

mais freqüente em cristais de coríndon provenientes de vários locais do mundo.

Lâminas do coríndon de Barra Velha, observadas ao microscópio

petrográfico, com os polaróides cruzados, revelam comumente pequenas lamelas

devido a geminação polissintética, que são intercaladas paralelamente ao romboedro

(10T1) do cristal, em uma, duas ou três direçöes. A distância entre as diversas lamelas

de geminaçäo, e o retículo produzido, podem variar consideravelmente, podendo

assumir desde um padräo triangular até o quadrático, dependendo da direçäo de corte

no cristal.

Macroscopicamente, é comum a observação dos planos de geminação

polissintética nos exemplares do coríndon de Barra Velha. Estas maclas säo

evidenciadas pelas estrias paralelas visíveis nas faces de alguns cristais,

principalmente ao longo dos planos romboédricos (10î1) e com menor incidência ao

longo dos planos basais (0001).

6. 1.4 ASPECTOS TEXTURAIS

Cristais de coríndon, de um modo geral, apresentam-se com a superfície

estriada paralelamente às direçöes dos três romboedros que formam o cristal, ou ao

pinacóide basal. Além destas, podem apresentar uma série de outras feiçöes, que säo

características do ambiente de formação, ou adquiridas posteriormente como produto

de impacto, desgaste e residência em ambientes de sedimentação (Coenraads 1992).

Pesquisando as feiçöes superficiais de rubis e safiras derivados de províncias

vulcânicas, este autor descreve como características principais destas variedades as
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figuras de corrosåo evidenciando sua estrutura trigonal, cristais negativos, marcas de

reabsorçåo superficial provocadas pelo magma, além das impressões deixadas pelo

transporte fluvial e permanência em ambíentes aluviais.

Os cristais de coríndon provenientes dos depósitos de Barra Velha,

observados macroscopicamente ou por meios ópticos, revelam a existência de uma

superfície bastante rugosa, as vezes com canais circulares de dimensöes milimétricas,

vazios ou preenchidos por minerais secundários. Pode-se ainda perceber com

facilídade, a existência de estriaçöes horizontais perpendiculares ao eixo cristalográfico

"c", ou ainda paralelos às direçöes romboédricas, ambas produzidas por geminações.

Observando-se a superfície natural do coríndon de Barra Velha por meio

de microscopia eletrônica de vanedura, pode-se perceber que além da rugosidade

pronunciada, este mineral exibe com muita freqüência, a presença de canais e

depressöes com formas características de cristais negativos. As Micrografias

eletrônicas 6.14 e B ilustram as principais feiçöes encontradas na superfície dos

cristais examinados, onde pode-se observar ainda, a inexistência de marcas de

impacto e de desgaste.

6.2 DIMENSÖES

Normalmente, os cristais de coríndon encontrados nas principais jazidas

do mundo, ocorrem em tamanhos milimétricos a centimétricos, sendo raro o registro de

indivíduos com dimensöes muito grandes (Hughes 1990).

O coríndon proveniente da região de Barra Velha apresenta-se com

dimensöes variáveis incluindo desde cristais diminutos, até exemplares com vários

centímetros podendo alguns macrocristais alcançar dimensöes de até 1Ocm ao longo

do eixo cristalográfico "c".

A análise das dimensöes do coríndon de Barra Velha, foi realizada em um

lote pesando 1.205,589 obtido diretamente na lavra. Esta amostra foi coletada após

quarteamento no próprio campo, a partír de aproximadamente 4kg de material recém

lavrado, ou seja, sem escolha ou seleção prévia sendo considerada representativa do

material "in-situ".
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Micrografias eletrônicas 6.1 - Principais aspectos superficiaís do coríndon de Barra Velha,
evidenciados com auxílio da microscopia eletrônica de varredura. Em A nota-se a presença de
cavidades aproximadamente quadraticas; em B, a textura é irregular notando-se na pórçäo inferior
o empilhamento de camadas.



A amostra foi fracionada em peneiras, nas seguintes granulometrias:

>1Smm; 15-1Omm; 10€,3mm; 6,34,76mm; 4,76-2,38mm; 2,38-1,41mm e <1,41mm.

Após pesagem, cada fraçåo foi submetida a uma análise visual onde foram contados o

número de fragmentos. O resultado destas análises está apresentado na Tabela 6.3

onde pode-se observar que o maior número de indivíduos ficou retido na fração entre

4,76-2,38mm, embora a massa maior tenha ficado retida na fração 10€,3mm. Em

conjunto, a maior parte (96,83%) dos indivíduos estäo compreendidos no intervalo 10-

1 ,41mm. Outro ponto a ser notado é que embora os indivíduos maíores que 15mm

sejam raros, representando apenas 0,71% no conjunto, eles possuem uma contribuição

significativa em termos de massa (16,490/o) quando comparados com as demais

frações analisadas.

6.3. PROPRIEDADES FíSICAS GERAIS

Neste capítulo seräo discutidas algumas propriedades físicas clássicas

tais como clivagem, partiçäo, fratura, dureza e densidade, com o propósito de

completar a caracterizaçäo do coríndon de Barra Velha.

6.3.1 CLIVAGEM, PARTTÇAO E FRATURA

Fratura, clivagem e partição säo propriedades ligadas às forças externas

e estão intimamente relacionadas com a coesäo e a estrutura atômica dos minerais.

Essas propriedades foram discutidas em textos antigos e tradicionais da literatura

mineralógica. Judd (1895), in Hughes (1990), por exemplo descreveu três categorias de

clivagem; basal (0001), romboédrica (10T1) e prismática (1 12q, associados a planos

de exsolução. Mais tarde, estes planos de fraqueza foram atribuídos, por diversos

autores, à partiçåo. Em outras direçöes que não os planos de partiçåo, o coríndon pode

exibir fratura conchoidal ou irregular. Partição, também denominada de falsa clivagem,

pode ser definida como uma superfície de menor dureza devido a defeitos estruturais

causados por geminação ou impurezas. O resultado da partição é exatamente o

mesmo da clivagem; entretanto, como a partiçäo é devida a defeitos estruturais, o

número de partiçöes possíveis no mineral é limitado ao número de defeitos presentes.

Na visão moderna, admite-se que o coríndon possui apenas partição, a qual está

correlacionada com os planos dos geminados.
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Faixa

granulométrica

(mm)

Número de

fragmentos

(unidades)

Número de

fragmentos

%t

Massa

(g)

Massa

(o/ol

Tabela 6.3 Dimensões dos exemplares do coríndon de Barra Velha, separados em frações de
tamanho, número de exemplares, massa e respectivas porcentagens.

>15 0,71 198,85 16,49

15-10 1,39 159,69 13,25

10€,3 330 8,36 362,74 30,08

6,34,76 584 14,82 236,48 19,62

4,76-2,39 1 850 46,92 225,32 18,69

2,38-1,41 1054 26,73 22,O9 1,83

<1,41 42 1,O7 o,41 0,04

Total 3.943 1.205,58

28

55
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White (1979) examinando várias amostras provenientes de minas dos

Estados Unidos, observou que os planos de geminação do coríndon não são planos de

fraqueza, pois muitos exemplares tendem a quebrar em outros locais. Demonstrou que

na verdade, ao longo destes planos, pode existir a ocorrência de um outro mineral

associado. Através de microssonda eletrônica e difratometria de raios X, esse autor

determinou a fase como sendo boehmita AIO(OH)-y, presente por exsolução ao longo

dos planos romboédricos. Como a boehmita possui resistência menor, admite-se que

esse mineral é o responsável pela partiçåo romboédrica do coríndon nestes locais.

Em amostras de outros locais, como a safira negra da Tailândia, pode

ocorrer uma partição distinta ao longo do plano basal (0001). Neste caso o mineral

responsável pelo efeito é a hematita, existente ao longo dos planos basais do coríndon

(Hughes 1990).

Observações sistemáticas mostraram que os cristais de coríndon de Barra

Velha, possuem duas direções principais de partição. Uma mais freqüente ao longo dos

planos romboédricos e outra mais rara ao longo dos planos basais. Outro fato

importante é a presença do mineral diásporo (AlO(OH))-cr ao longo dos planos de

geminaçäo do coríndon (Chodur & Svisero 1994), em oposiçäo a boehmita descrita em

coríndons procedentes das minas de Montana, USA.

ldentificado e analisado por vários métodos, tais como difratometria de

raios X, microssonda eletrônica e microscopia eletrônica de varredura, o diásporo

encontrado nos planos romboédricos e basais, em praticamente todas as amostras

analisadas, é sem dúvida o responsável pela partição nos coríndons de Barra Velha.

6,3.2 DURETA E DENSIDADE

É fato bem conhecido que a dureza do coríndon, ou seja, a resistência

que oferece ao ser riscado, pode ser medida em diversas escalas; na escala relativa de

Mohs ele ocupa a nona posição, ficando abaixo apenas do diamante. Pequenas

diferenças de dureza podem ser observadas em diferentes variedades de coríndon.

Entre os gemologistas o rubi é tido como sendo levemente mais macio (dureza menor)
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que a saf¡ra azul, e a safira negra astérica é pouco mais suave (dureza menor) que as

variedades com transparência (Hughes 1990).

O coríndon pode apresentar diferenças significativas de dureza em suas

direçöes cristalográficas. O plano basal, por exemplo, possui a menor dureza cujo valor

aumenta ao longo dos planos prismáticos. O valor da dureza máxima foi observado em

planos que fazem 600 com o eixo cristalográfico "c".

A dureza do coríndon na escala Knoop obtida com um peso de 1kg em

uma direçäo qualquer do cristal tem um valor médio de 900; para o quartzo o valor da

dureza é 75O e para o diamante 8300. Na escala absoluta o coríndon é tido como

padräo recebendo o valor 1.000; nesta escala, o quartzo possui dureza 245 e o
diamante 140.000, comparativamente (Branco 1 984).

Com relaçäo a densidade do coríndon, o valor teórico calculado com base

na cela unitária, é de 3,987 (Swanson & Fuyat 1953, in Gitzen 1970) e 3,996 (Sedlacek

1964, in Gitzen 1970). Entretanto o valor médio determinado para os cristais de rubi

procedentes de várias localidades do mundo é 3,989, enquanto o da safira é 3,997,

existindo pequenas variaçöes entre as amostras procedentes de locais diferentes. De

acordo com Hughes (1990), valores mais altos como o da safira negra com 4,02 são

atribuídos às inclusöes de hematita nesses cristais.

Determinaçöes do valor da densidade em amostras de coríndon de Barra

Velha, realizadas em uma balança hidrostática, revelaram valores variando entre 3,80 a

4,10. Esses dados concordam com determinações anteriores de Brum et al. (1990) que

obtiveram valores situados no intervalo 3,85 a 4,2O para exemplares da mesma jazida

(Lavra do Escalvado). As variaçöes observadas podem estar relacionadas às inclusöes

sólidas que ocorrem em grande parte dos cristais, à presença do diásporo nos planos

de partição, e às cavidades e defeitos superficiais comuns nestas amostras.

6.4 ALTERAÇÄO

O coríndon pode sofrer alteraçäo dependendo das condiçöes físico -

químicas reinantes durante os processos de transporte e modificações hidrotermal e/ou

metamórfica. Segundo Deer et al. (1993), os produtos de alteraçäo incluem vários
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outros minerais aluminosos, tais como muscovita, damourita, zoizita, diásporo, gibbisita

e espinélio.

A maior parte dos cristais do coríndon de Barra Velha, examinados sob

microscopia petrográfica, apresentam um filme de material policristalino, näo

identificável opticamente, o qual, além de estar presente entre as lamelas de
geminação, encontra-se também nas bordas do cristal e em fraturas internas.

As Fotomicrografías 6.1 (4, B e C) mostram o comportamento de um

cristal representativo do coríndon de Barra Velha, cortado em seção perpendicular ao

eixo "c", visto à lupa sob luz refletida (A), transmitida com polarizadores paralelos (B) e
transmitida com polarizadores cruzados (C), respectivamente. Sob luz refletida,

(Fotomicrografia 6.1-A), a seçäo de coríndon apresenta zoneamentos marcantes

formando hexágonos circunscritos, cujas faixas possuem espessuras variando desde a

borda até o núcleo do cristal. Sob polarizadores paralelos (Fotomicrografia 0.1-B),

observa-se que além de várias fraturas internas, o mineral exibe ainda o zoneamento

hexagonal, e algumas linhas paralelas, em duas direçöes, com espessuras variáveis. À
luz transmitida com os polarizadores cruzados, esta feição modifica-se

consideravelmente, tornando possível a observaçåo dos planos de partiçäo

romboédrica, onde ocorre a presença de uma fase policristalina (Fotomicrografìas 6.1-

C). Utilizando-se o microscópio petrográfico, com maiores aumentos, é possível a

visualização detalhada dos planos romboédricos ocupados pela fase policristalina,

como se pode observar nas Fotomicrografias 6.2 (A e B).

A fase policristalina encontrada no coríndon, foi examinada e identificada

por diversas metodologias, principalmente por difratometria de raios X e microscopia

eletronica de varredura, que confirmaram tratar-se de diásporo AIO(OH)-c¿, um dimorfo

da boehmita AIO(OH)-y (Deer et al. 1993). Para tanto, fragmentos obtidos pela quebra

do coríndon foram examinados pela microscopia eletrônica de varredura, onde foi

possível visualizar diretamente o diásporo entre os planos do coríndon, como está

mostrado na Micrografia eletrônica 6.2. Posteriormente, as superfícies dos planos de

partiçäo do coríndon foram raspadas, e o pó resultante foi submetido à difratometria de

raios X. A Figura 6.7 apresenta o difratograma obtido, onde, além das raias típicas e

características do diásporo, aparecem também os picos principais do coríndon sob a
forma de impureza, ambos concordantes com os respectivos padrões do Fichário

ICDD.
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Fotomicrografias 6.1 - Seção de um cristal de coríndon de Barra Velha visto sob: A) luz refletida,
mostrando linhas de zoneamento hexagonais; B) luz natural transmitida, onde é mantido o padrão
anterior; C) luz transmitida com polarizadores cruzados, que evidencia os planos romboédricos
ocupados por material policristalino (diásporo).
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Fotomicrograf¡as 6.2 - Detalhes de uma lâmina de coríndon de Barra Velha, visto em microscópio
petrográf¡co, sob luz transmitida e com os polar¡zadores cruzados. Em A observa-se a presença de
um reticulado romboédrico, onde ocorre a fase policristalina, diásporo. B) Pormenor da fase
policristalina preenchendo uma fratura.
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Micrografia eletrônica 6.2 - Fragmento de um cristal de coríndon de Barra Velha, mostrando
de forma clara a disposição intercalada de uma lamela de diásporo entre os planos de
partição do coríndon.

2e(")

Figura 6.7 - Difratograma de raios X do material existente nos planos de partiçäo do coríndon

de Barra Velha, obtido com radiaçäo Cuko, 40kV e 20m4, onde foram identificadas as
principais reflexões do diásporo e do coríndon. Abreviaçöes: c= coríndorl, d= diásporo, d/c=

raias coincidentes.
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A presença do diásporo em todas as amostras analisadas indica que esse

mineral é uma fase de alteração do coríndon, ou seja, um fenômeno de hidratação da

alumina, onde a reaçäo mais provável é representada por AlzOs + HzO <+ 2 AIO(OH).

A alteraçäo do coríndon em direção ao diásporo näo se restringe apenas

aos planos já ocupados pelo diásporo. Conforme foi observado durante a realização

das análises químicas, mesmo as superfícies isentas de diásporo, por vezes,

apresentaram algum grau de alteração, conforme evidenciado no fechamento das

análises químicas, fato que será discutido melhor no Capítulo Z.

6.5 COMPORTAMENTO TÉRM¡CO

O termo comportamento térmico refere-se ao conjunto de técnicas

experimentais analíticas que podem auxiliar na caracterização de muitas substâncias

naturais e sintéticas, pelo fato de revelar as transformaçöes sofridas pelos materiais

durante as variações controladas de temperatura.

Para o estudo de substâncias minerais, sob condiçöes de aquecimento,

as técnicas mais recomendadas são a análise térmica diferencial (ATD), e a análise

termogravimétrica (TG) Estes ensaios visam detectar respectivamente, as reaçöes de

troca de calor e variaçöes de massa sofridas pelos materiais quando submetidos a

taxas constantes de variaçåo térmica.

Durante a análise térmica diferencial, se ocorrerem transições reversÍveis

ou dissociações, a reação é endotérmica. Por outro lado, transiçöes irreversíveis e

oxidaçöes, vão resultar em reaçöes exotérmicas. Na análise termogravimétrica, a perda

de massa é atribuída a perda de voláteis, e o ganho pode ocorrer em certos metais

devido ao fenômeno de oxidação a temperaturas mais elevadas (Hatakeyama & Quinn

1se4).

O coríndon (a-AlzOs) é estável em altas temperaturas, não apresentando

respostas às análises térmicas rotineiras, as quais atingem normalmente pouco mais

de 1.2000C. Porém, fases hidratadas de alumina, tais como diásporo (Ê-AlzOs.HzO),

boehmita (c¿-AlzOs.HzO), gibbsita (a-AlzOs.3HzO) e bayerita (g-AlzOs.3HzO), entre os
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ma¡s importantes, podem revelar diversas reaçöes como perda de voláteis e mudanças

de fase durante as análises (Gitzen 1970).

O mecanismo de desidratação das aluminas inclui o grupo das fases que

estão entre a boehmita e o coríndon. Nenhuma destas fases é encontrada na natureza,

porém podem ser obtidas por transformações térmicas. Vários autores (Stumpf et al.

1950, Russell et al. 1955, Newsome 1960 in Gitzen 1970), descrevem através de

difratometria de raios X, as seqüências de transição e as taxas de temperatura para as

sete modificações de aluminas arbitrariamente designadas de chi, eta, gama, delta,

kapa, theta e alfa. A quantidade de água nestas fases foi determinada com base em

análises térmicas e métodos químicos.

A análise térmica diferencial foi aplicada em gibbsita e diásporo,

demonstrando reaçöes diferentes para estes compostos (Orcel 1935, Jourdain 1gg7,

Norton 1960, Speil 1945, in Gitzen 1970). Para a gibbsita, as curvas de aquecimento

revelaram picos de absorção de calor (endotérmico), em torno de 225oC,300oC, SOOoC

e um pico de reação exotérmica ao redor de g80oC. Para o diásporo, sob análise

térmica diferencial, ocorre uma reação endotérmica de perda de água ao redor de

5000C; neste caso a reaçäo pode ser expressa por 2AlO-OHeAlzOs. O diásporo é a

única forma de alumina hidratada que näo apresenta fases ou produtos intermediários

na passagem ordenada para o coríndon, quando submetido a elevação de temperatura

(Deflendre 1932, in Gitzen 1970). Entretanto, em praticamente todas outras formas de

alumina hidratada, existe a formaçäo de fases intermediárias. A seqüência de transiçäo

das formas hidratadas de alumína proposta por (Stumpf et al. 1950, Tertian et al. 1g54,

Papeé 1958, in Gitzen 1970), são geralmente aceitas, embora possam ocorrer
pequenas variaçöes geralmente devido a cristalinidade do material e a presença de

impurezas.

Cristais do coríndon de Barra Velha, selecionados aleatoriamente pelas

cores branca, cinza, preta, rósea e vermelha, foram submetidos à análise térmica

diferencial simultaneamente à análise termogravimétrica. Os diagramas obtidos nestes

ensaios (Figuras 6.8 e 6.9), demonstram que na análise térmica diferencial, em todas

as amostras, houve um início de reaçåo endotérmica a 4600C com final a 5g0oC. A

partir deste ponto a curva apresentou comportamento inerte até em torno de 1.0000C.

Com o aumento da temperatura acima de 1.00OoC até o final da análise (1.6OOoC), a curva

teve uma ascensäo tendendo atingir a linha de base inicial. Este resultado poderia
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Figura 6.8 - Diagramas de análises térmica diferencial, em cinco amostras do coríndon de
Barra Velha, de colorações diferentes. Todas as amostras mostram uma reaçäo endotérmica
próxima de 4500C; as pequenas diferenças entre os diagramas são devidas áo diferente grau
de alteração do coríndon.
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estar de acordo com os experimentos de Herold & Dodd (1939), os quais observaram

que argilas contendo diásporo, podem formar coríndon e gama alumina ao redor de

400oC; porém entre 4OO.C e 750oC, o coríndon formado apresenta certa expansão nos

paråmetros de cela unitária. Com a continuidade do tratamento, à temperaturas mais

altas, a cela unitária gradualmente se reduz para suas dimensÕes normais.

A análise termogravimétrica confirma as mesmas temperaturas da análise

térmica diferencial, ou seja 46OoC para o início e 5900C para o final da perda de massa

em todas as amostras analisadas, O restante do diagrama apresentou-se constante até

o final da análise (1.6oooc), conforme está representado na Figura 6.g.

Os resultados das análises térmicas realizadas para o coríndon de Barra

Velha, mostram variaçöes nos diagramas que confirmam a presença de pequenas

proporçöes de diásporo associado. Neste caso, esta fase mineral já havia sido

detectada e identificada por análises ópticas, difratometria de raios X e microssonda

eletrônica, oconendo sob a forma de fìnas lamelas ou filmes, principalmente ao longo

dos planos romboédricos e basais dos cristais.

Através das análises termogravimétricas, foi possível estimar a
quantidade de água contida no coríndon. Em termos de porcentagem de massa, os

valores variaram entre 1,4o/o e 1,7Vo de água contida. Conhecendo-se a quantidade de

água no diásporo, 14o/o segundo Deer et al.(1993), também confirmados em análises

por meío de microssonda eletrônica no diásporo presente no coríndon de Bana Velha,

pode-se calcular a quantidade desta fase mineral associada. Neste caso, os cálculos

apontaram valores ao redor de 10o/o, o que demonstra diferenças no grau de alteração

em amostras distintas.

O entendimento do comportamento térmico do coríndon de Barra Velha, é

muito importante, pois possibilita a determinaçâo das temperaturas a serem utilizadas

na tentativa de melhorar sua transparência através de aquecimento controlado. Estima-

se que a porcentagem de coríndon com potencial gemológico na regiäo oscila em torno

de 1Oo/o, incluindo exemplares de coloraçåo vermelha acentuada, certo grau de

transparência e presença de efeitos ópticos especiais. Esse numero pode ser ampliado

mediante tratamentos térmicos, a exemplo do que é feito em outros centros produtores

importantes.
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6.6 coMpoRTAM ENTo EspEcrRoscóplco

Neste subcapítulo são tratadas um conjunto de técnicas que

complementam informaçöes mineralógicas obtidas por métodos tradicionais. Nesse

sentido, a espectroscopia no infravermelho além de confirmar a caracterizaçäo do

coríndon, forneceu informaçöes importantes sobre a presença de impurezas químicas

que näo poderiam ser obtidas facilmente por métodos tradicionais de análise. A

espectroscopia no visível, forneceu dados a respeito dos cromóforos eventualmente

presentes no coríndon. Finalmente a espectroscopia micro Raman, além de fornecer

dados a respeito das inclusöes fluidas, complementou os resultados obtidos pelo

infravermelho. A espectroscopia no infravermelho excita as vibraçöes simétricas,

enquanto a micro Raman, excita as vibraçöes assimétricas, por esse fato as duas

técnicas se complementam.

6.6. 1 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO

As posições e as intensidades relativas de absorçäo no infravermelho,

causada pelas vibraçöes de íons ou moléculas em estruturas cristalinas determinadas

pelas forças das ligaçöes, podem ser determinadas pelas ligaçöes entre os átomos do

mineral. Estas características podem ser descritas como a impressão digital do mineral.

A energia de vibraçöes fundamentais da estrutura na maior parte dos minerais, está

localizada no centro da regiäo do infravermelho, ou seja, entre 1.500 a 40Ocm-1 (6,67 a

25¡rm). Contudo pode-se estender o espectro até 4.O00cm-1 para a verificaçäo da

presença de voláteis tais como COz, HzO, CH¿, entre outros, presentes sob a forma de

inclusöes fluidas ou de voláteis estruturais.

Para conhecer o comportamento do coríndon de Barra Velha em relação

à absorção no infravermelho, cinco amostras de cores branca, rósea, vermelha, cinza e

preta, foram analisadas por esta metodologia. Para tanto, utilizou-se a faixa de 400 a

4000cm-1. As amostras foram preparadas com KBr como solvente na proporção de

1 :100, sendo a mistura homogeneizada e prensada, na forma de uma pastilha. O KBr é
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utilizado pelo fato de ser um composto iônico e muito transparente ao infravermelho,

com bandas de absorçåo abaixo dos 300cm-1.

Os espectros obtidos para o coríndon de Barra Velha estão apresentados

na Figura 6.10, e mostram que além das bandas específicas do mineral, ocorrem

também outras absorçöes, relativas a presença do diásporo e da água. A água de

absorçäo no corÍndon ocorre sob formas diversas; a de estiramento possui uma banda

característica em 3.24}cm'1, sendo a de deformação marcada por uma banda pouco

pronunciada a 1.630cm-1, conforme Moenke (1966)^ A Tabela 6.4 apresenta dados

relativos à absorçäo no infravermelho para o coríndon e para o diásporo, segundo

Moenke (1962, 1966), Marel & Beutelpacher (1976), Barker (1963) e Gadsden (1975).

lncluindo também os resultados obtidos com o coríndon de Bana Velha. Pode-se

observar nesta tabela, que entre as absorçöes obtidas nesse estudo, muitas ocorrem

de forma coincidente com as do diásporo, demonstrando que a presença de água é

devida somente ao diásporo associado.

6.6.2 ESPECTROSCOPIA NO VISíVEL

Normalmente, o espectro de absorção do rubi no visível é fortemente

marcado pela presença do cromo, podendo ser acompanhado de pequenas

contribuições de ferro. O cromo, em funçäo da intensidade do campo cristalíno, produz

um espectro muito distinto, que permite separar o rubi de alguns outros minerais, tais

como a esmeralda e a alexandrita (Fritsch & Rossman 1987). Entretanto, o coríndon

vermelho sintético com pequenas quantidades de cromo, pode produzir espectros

semelhantes aos dos coríndons naturais. Por esse motivo, näo é possível separar

sintético do natural em relação ao cromo, mas algumas feições relativas ao ferro,

podem fornecer detalhes importantes inerentes apenas ao coríndon natural. Pelo fato

das linhas relativas ao ferro nåo terem sido ainda observadas em rubi sintético, sua

presença pode ser considerada como uma prova da origem natural.

As principais áreas de absorção do rubi estäo localizadas na região do

violeta e do azul ao redor de 400 a 450nm. Além disso, apresenta uma banda larga e

centrada a 550nm. Uma pequena porção do azul é transmitida na faixa de 450 a

500nm juntamente com o laranja e o vermelho, produzindo a coloração vermelho
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Figura 6.10 - Espectros no infra vermelho obtidos em cinco amostras do coríndon de Bana
Velha de colonações diferentes. Onde observa-se que além das absorções do próprio coríndon
378(1), 432(2),562(3) e 640(4), ocorrem outnas menores em 960(6), 2035(9) e 2900(10) as
quais são atribuídas ao diásporo associado. As outras absorções são coincidentes para eitas
duas fases, ou seja, 755(4) e 1085(7). Foram detectadas também as absorções da água de
deformação a 1630(8) e da água de estiramento a"420(11).
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Moenke (1962,1966) Marel& Beutelspacher
(re76)

Barker
(1e63)

Gadsden
(re75)

Coríndon de Barra
Velha

Coríndon Diásporo Coríndon Diásporo Coríndon Coríndon

460

562 521

580

607

645

785

680

756

970

1050

1085

1175

1085

1635

2825

3000

3400

454

519

567

580

605

642

800

1065

1082

753

960

1080

2000

2115

2910

2987

378

385

400

418

432

442

451

569

578

583

635

645

751

375

432 - 450

490 - 520

575 - 600

640 - 720

750 - 790

800

378 (coríndon)

432 (coríndon)

562 (coríndon)

640 (coríndon)

755 (cor./diásporo)

960 (diásporo)

1085 (cor/diásporo)

1630 (HzO def.)

2035 (diásporo)

2900 (diásporo)

3420 (HzO est.)

Tabela 6.4 - Absorções no infravermelho relativas ao coríndon e ao diásporo, comparadas com
os dados obtidos para os cristais de Barra Velha (número de ondas em cm'1¡.
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púrpura do rubi. Três pequenas bandas de absorçåo podem ocorrer ainda no azul com

valores de 468,5nm, 475nm e 476,5nm, diagnosticadas como o comportamento

característico do cromo tanto no corindon natural como no sintético. Em alguns rubis de

coloração púrpura, principalmente da Tailândia, as absorçöes de ferro trivalente em

451, 460 e 470nm säo vistas no azul. Destas três absorçöes, a mais forte é a de

451nm, estando as outras duas normalmente ausentes. Quanto às safiras de coloraçäo

azul, seu espectro é um pouco diferente, devido a presença de pequenas quantidades

de feno trivalente. O espectro exibe três bandas de absorçäo; uma banda de

intensidade forte a 451nm, uma de intensidade mais fraca a 460nm e uma outra de

intensidade fraquíssima a 471nm, tal como observado com rubis da Tailândia.

Safiras verdes ou esverdeadas podem apresentar Fe2* o qual é
comprovado pelas bandas do espectro a 379 e 364nm. Geralmente o coríndon de

coloração azul pode ser caracterizado por três mecanismos de absorção próprio de

transferência de cargas (Fe3*, Fe2*<>Ti4* e Fe2*<+Fe3*). O resultado da absorçäo do

ferro trivalente é caracterizado por bandas nas regiöes de 375nm e 387nm

(ultravioleta), além de 450nm, 460nm e 469nm (visível). A transferência de cargas por

Fe2*<+T¡*4 é responsável pela absorção entre 550nm e 60Onm no espectro do raio

ordinário, perpendicular ao eixo óptico, e entre 680nm a 750nm na direção do raio

extraordinário, paralelo ao eixo óptico. A transferencia de cargas entre Fe2*<+Fe*3

ocorre na regiåo entre 870nm e 890nm (infravermelho próximo).

As análises referentes à absorçäo no visível realizadas em amostras de

coloraçöes diferentes no coríndon de Barra Velha, indicam bandas de absorção em 320

e 370nm (região do violeta) que são características do Fe*3. O restante do espectro

mostra bandas do cromo em 465nm, 560nm, e uma muito pequena a 6g3nm, näo

sendo detectadas absorçöes devidas a outros elementos, tais como titânio ou ferro

férrico.

Conforme pode ser observado na Figura 6.1 1 e Tabela 6.5, as absorções

atribuídas ao cromo apresentam-se muito mais pronunciadas na amostra de coloração

vermelha, quando comparada com a de cor rósea, que apresenta ausência da banda

em 395nm. As amostras de coloraçäo cinza apresentam as bandas do feno mais

evidentes, absorçöes devidas ao cromo bastante reduzidas e ausência da absorção em

395nm.
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Figura 6.11- Especiros de absorção no visível, obtídos para cristais do coríndon de Bana Velha
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Tabela 6.5 - Absorções no visível obtidas para o coríndon de Bana Velha, comparadas com
valores de outras localidades.

Cores Absorçöes l"(nm)

Barra Velha

Vermelho 693

Róseo 693

Cinza 693

Preto 693

560 465 395 370 320

s60 465 373 320

560 373 320

560 373 320

Outras Localidades

Laranja 1 7oo 693 6Ba 674 657 ss4 47o

Azul

ewerdeado 1

693 560 466 450 388 376 360

Verde oliva 1 
693 650 468 456 450 388 376 360

Violeta 1 657 560 466 450 388 373 320

Azul

esverdeado.2

Vermelho 3

680 600 560 469 460 450 387 375

548 480- 410 350- 315

484 365

Vermelho o 7oo 694- 675- 659 555

695 669

1) Tanzânia- Hanni (1987), 2) Vietnan- Smith et at. (1995), 3) Tanzånia- Hänni & Schmetzer
(1991), 4) Malawi- Henn et at. (1989).
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Comparando-se os resultados obtidos nos cristais do coríndon de Bana
Velha, com os de outros autores em rubi e safiras de colorações diversas (Tabela 6.5),
pode-se perceber que os espectros demonstram a influência da natureza e da
concentração dos elementos químicos na coloração final do cristal. Pelo fato dos
cristais de coríndon encontrados em Barra Velha nåo apresentarem coloraçöes azuis
ou verdes, os únicos íons cromóforos que atuam nos cristais são o cromo e o ferro, que

de acordo com a concentraçäo de cada elemento, reproduz as coloraçöes encontradas.

6.6.3 ESPECTROSCOP]A MICRO RAMAN

Apesar da espectroscopia Raman complementar as investigaçöes no
infravermelho e ter sido empregada em mineralogia desde a descoberta da técnica em

1908, a maior parte dos trabalhos encontram-se nas áreas de física e química.

Atualmente esta técnica vem sendo empregada com sucesso por mineratogistas em

alguns casos de identificação mineral, estudos estruturais além da identíficação de
fases sólidas e fluidas presentes em inclusões. Por este motivo, os trabalhos

mineralógicos utilizando esta metodologia para o caso do coríndon säo ainda raros na

literatura.

Estudos realizados por Porto & Krichnan (1967), mostraram que o
espectro característico do coríndon é constituído por uma série de picos com valores

de 378, 418,432,451,578,645 e 751cm-1. Esses cristais foram analisados em cortes
perpendiculares ao eixo cristalográfico "C', uma vez que em outras direçöes
cristalográficas a orientação das vibraçöes provoca pequenas variações nas

intensidades, podendo até mesmo ocorrer o desaparecímento de certas bandas.

Os cristais de coríndon de Barra Velha foram submetidos a

espectroscopia micro Raman tendo como finalidade principal o estudo de suas
inclusöes fluidas, como será mostrado adiante. Porém alguns espectros encontrados

forneceram em adição as absorções típicas do hospedeiro. Neste caso foram

encontradas as mesmas bandas de absorções descritas na bibliografia.

Como se pode observar na Figura 6.13, a presença de elementos de

transição como o cromo, ocasionam uma forte luminescência geralmente acima de

1'0O0cm-1, impossibilitando algumas leituras principalmente onde as bandas säo de

menor intensidade.
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6.2 pRopRtEDADEs ópr¡cas

Neste subcapítulo serão discutidas algumas propriedades ópticas

clássicas tais como cor, pleocroísmo, índices de refração, birrefringência e

fluorescência, com o intuito de completar a caracterizaçåo do coríndon de Barra Velha.

6.7.1 COR MACROSCópICA

Poucos minerais, como a turmalina, o quartzo e o berilo, costumam
ocorrer na natureza com uma diversidade de cores e tonalidades tão grande como
aquelas apresentadas pelo coríndon. Além das cores características como o vermelho
púrpura (rubi) e azul profundo (safira), já foram encontradas as mais variadas
coloraçöes em exemplares provenientes de diversos locais do mundo.

Quando o coríndon ocorre em outras cores que não o vermelho ou o azul,

é denominado também de safira, porém nesse caso, deve-se adicionar ao termo safira
o tipo da cor como por exemplo safira rósea, safira verde, safira negra. Muitas vezes as

cores encontradas assemelham-se à de outras espécies minerais, tais como turmalina,
água marinha, ou topázio, o que pode dificultar sua identificação com base apenas na

cor das gemas lapidadas.

Entre os cristais de coríndon lavrados na região de Barra Velha,
predominam os indivíduos de cotoração vermelha, em tonalidades variáveis que väo do

rosa claro ao vermelho escuro. As tonalidades mais freqüentes nos rubis são vermelho

intenso, vermelho claro, vermelho rosado e vermelho púrpura. As safiras, por sua vez,

apresentam-se nas cores branca, amarelada, rosa clara, acastanhada, cinza, cinza
esverdeada e preta. É importante salientar que nestas análises nåo foram encontrados

exemplares de safiras que apresentassem colorações ou tonalidades azuis. As

Fotografias 6.1 mostram algumas cores representativas destes minerais em bruto,

onde se pode observar entre os exemplares, o acentuado predomínio da coloração

vermelha nestes cristais.
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Fotografias 6.1 - Principais cores exibidas pelo coríndon de Bara Velha. A) Lote representativo
das cores mais encontradas nos cristais. B) Detalhe de um cristal de rubi evidenc¡ando sua forte
coloração vermelha.
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Com a finalidade de se conhecer quais as cores predominantes nos

cristais de Bana Velha, um lote de coríndon contendo 3.943 exemplares foi separado

em três cores fundamentais: vermelho, róseo e preto. Neste caso, cores intermediárias

como o cinza, foi contada como preto e os tons claros e levemente avermelhados como

róseo. Este procedimento foi adotado pela dificuldade de separaçåo visual em

tonalidades intermediárias. Os resultados estão apresentados na Tabela G.6 a seguir e

mostram que a cor rósea predomina entre os coríndons de Barra Velha, perfazendo um

total de 67,03o/o dos fragmentos analisados, representando 60,8% da massa do lote. A

coloraçåo vermelha representa 26,140/o dos cristais, totalizando 25,60/o da massa total

da amostra. Finalmente foram contados o número de fragmentos de coloração escura,

tais como o cinza e o preto, que totalizaram 6,80/o dos indivíduos, ou 13,6% da massa

total.

Tabela 6.6 - Cores macroscópicas predominantes no coríndon de Bana Velha.

vermelho (rubi) róseo (safira) preto (safira) (totais)

Número de fragmentos 1031 (26,140/o) 2643 (62,03o/o) Z6S (6,a/.) 3943

1205,58Massa (g) 308,08 (25,60/o) 732,99 (60,8) 1æ,51 (13,6%)

6.7.2 COR DE PLEOCROíSMO

Em cristais translúcidos de coríndon, é possível ocorrer variaçöes de

cores ou tonalidades de acordo com as direçöes em que såo observados. Neste caso o

cristal apresenta pleocroísmo sendo que o raio ordinário possui coloraçåo mais intensa

do que o raio extraordinário. No rubi, as cores de pleocroísmo são o vermelho púrpura

para o raio ordinário e o vermelho alaranjado para o raio extraordinário. Tendo em vista

esse fato, é preciso tomar cuidados especiais durante a lapidação do rubi. Para a

obtençåo do vermelho púr:pura apreciado, o cristal de rubi deve ser lapidado com a

mesa da gema perpendiculgr ao eixo cristalográfico ,,c,,, cgso contrario a pedra lapidada

irá apresentar a coloraçäo vermelha púrpup, juntamente com a vermelha alaranjada

(Hughes 1990).

Tendo em vista a relativa falta de transparência do coríndon de Barra Velha, as

análises referentes ao seu pleocroísmo foram executadas em lâminas finas ou em
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fragmentos pequenos e translúcidos, utilizando-se o dicroscopio gemológico existente

no Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. As amostras

rosadas e vermelhas exibem pleocroísmo de pouæ intensidade, onde as cores

observadas variaram do vermelho ao vermelho claro, e do rosa escuro ao rosa claro.

Em coríndons de outras colorações, tais como cinza e preta, näo foi possível a
visualizaçåo do dicroísmo, uma vez que as amostras näo permitem a passagem da luz.

6.7.3 FLUORESCÊNCN

O comportamento fluorescente do coríndon de Barra Velha foi estudado

utilizando-se lâmpadas de luz ultravioleta de ondas longas (À=366nm) e curtas

(L=253,7nm) existentes no Departamento de Geologia da Universidade Federal do

Paraná. Sob luz de ondas longas algumas amostras mostraram-se inertes enquanto

outras apresentaram uma forte fluorescência na cor vermelha. Neste caso os cristais

de coloração vermelha mais acentuada apresentaram-se muito fluorescentes, havendo

uma queda gradual deste comportamento em exemplares de colorações róseas mais

claras. O cristais de coríndon com colorações cinza, preta e branca não apresentaram

reações a este tipo de análise. Sob a açåo de luz ultravioleta de ondas curtas, todos os

cristais apresentaram-se como inertes. É muito provável que as variações observadas

no comportamento do coríndon analisado estejam relacionadas com o conteúdo em

cromo nas amostras.

6.7.4 íNDtcES DE REFRAçÃo E BtRREFR|NGÊNCA

O coríndon é um mineral uniaxial negativo que de um modo geral näo

apresenta anomalias ópticas. Os seus índices de refração exibem algumas variaçöes,

mas a birrefringência é sempre constante. Compilaçöes sistemáticas indicam que o
índice de refraçåo corespondente ao raio extraordinário varia de 1,757 a 1,772 e o
índice ordinário de 1,765 a 1,TBO (Hughes lgg0).

O ferro é o principal responsável pelas variações dos índices de refração

no coríndon, sendo seu conteúdo diretamente proporcional aos valores dos índices.

Assim sendo, as gemas do Sri Lanka que apresentam baixo conteúdo em ferro, exibem

índices de refraçäo mais baixos, ao passo que gemas mais ricas em ferro como as da

Tailândia e Austrália, possuem índices mais altos. Em amostras da jazida de Malawi,

Henn et al. (1989) demonstrou que em cores mais escuras, o coríndon daquela região
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apresenta índices de refraçåo, densidade e conteúdo em ferro mais elevados, como

está representado na Tabela G.7.

Os índices de refraçäo do coríndon de Bana Velha foram medidos

diretamente em um refratômetro gemológico usando superfícies polidas e cortes

aleatórios. Os valores dos índices medidos com filtro de sódio säo no =1,TTO (+0,005) e

ne=1,762 (+0,005), resultando uma birrefringência de 0,009 (+0,001). Esses valores

concordam com os obtidos anteriormente para estes cristais por Brum et al. (19g0), que

obtiveram valores de no=1,770 (+g,gO2) e ne=1,762 (+0,003).

6.8 EFETTOS óPflCOS ESPECTAIS

Os aspectos internos observados mais comumente no coríndon såo

zoneamentos de cor retilíneos ou hexagonais, redemoinhos de cores e geminaçåo

polissintétíca os quais muitas vezes se cruzam em duas direções formando uma feíção

denominada de "tabuleiro de xadrez" (Hughes 1990). De um modo geral, os efeitos

ópticos especiais de interesse gemológico observados em rubis e safiras são

asterismo, chatoyance e mudanças de cor.

6.8.1 ASTERISMO

Asterismo é um fenômeno óptico especial produzido pela reflexão da luz

em inclusões aciculares microscópicas representadas por minerais tais como rutilo e
boehmita ou ainda por canais vazios. Estas agulhas apresentam ananjos em três

direções que se cruzam a 600 ou 1200, de tal modo que quando a tuz é refletida

perpendianlarmente a cada uma destas direçöes, forma uma estrela de seis pontas. A

estrela de doze pontas é bem mais rara em coríndon, e tem a sua origem no efeito

seda formado em prismas de 13 e 2s ordens, cada uma com seis direções.

A presença do efeito óptico de asterismo é importante, pois valoriza em

muito a pedra lapidada. Contudo o efeito só é visível e pronunciado no c€¡so do mineral

ser lapidado com a base do cabochão perfeitamente perpendicular ao eixo

cristalográfico "c". A intensidade e a perfeigão do efeito pode variar de cristal para

cristal e depende da natureza das inclusões aciculares presentes Webster (1975).
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Tabela 6.7 - índices de refração e binefringência do coríndon de Bana Velha juntamente com
dados relatiros a coríndons de outros locais.

Local Cores Fe (%)

Barra

Velha

Malawi

Tanzånia

Vermelho

Vermelho

Cinza

Cinza

Rosa

Rosa

Rosa

Vermelho

pálido1

Vermelho.

médio1

Vermelho

fortel

Rosa2

Vermelho

médio2

Vermelho

forte2

1,762

1,763

1,765

1,7æ

1,761

1,760

1,759

1,761

1,761

1,762

1,770

1,771

1,772

1,772

1,770

1,768

1,767

1,769

1,769

1,770

0,009

0,008

0,007

0,008

0,009

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,32

0,53

0,64

< o,o2

< o,o2

1,765 1,773 0,009

1,770 1,778 0,008

1,762

I Henn et al. (1989), 2 Hänni & SchmeEer (1991).

1,770 0,008 < o,o2
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Como o asterismo tem sua origem relacionada com a reflexåo da luz em

inclusões de agulhas finíssimas, toma-se importante o reconhecimento destas feiçöes,
para explicar a causa do fenômeno. Estes elementos lineares que ocorrem no

coríndon, foram descritos como agulhas de rutilo e/ou cavidades (Eppler 1g73), traços

de geminação ou lamelas de deslocamento (Gubelin 1974, Schubnel 1gT2) e agulhas
de boehmita (Keller et al. 1985). Normalmente a identificação destas agulhas pode

tornar-se problemática em função de ocorrerem em tamanhos muito reduzidos,

tornando difícil em alguns casos, a distinçåo entre agulhas de rutilo, de boehmita e
cavidades em forma de canais.

Análises químicas podem detectar a presença de Ti, porém este elemento

também pode ocorrer na cela unitária, ou como rutito segregado Geralmente o rutilo
quando ocorre é de tamanho maior, podendo ser visto com aumentos da ordem de 2Sx.

Normalmente, devido a pequena quantidade presente e pela diminuta área de saída na

superfície do coríndon hospedeiro, a presença do rutilo não pode ser confirmada por

técnicas ópticas, raios X, ou microssonda eletrônica. Neste caso, pode-se recorrer à
microscopia eletrônica de varredura, onde a visualizaçåo da superfície sob grandes

aumentos permite identificar os locais de saída das agulhas.

As agulhas em alguns casos foram determinadas como boehmita, porém

este mineral não tem relaçåo com rutilo, não somente por tratar-se de duas fases

minerais distintas, como também por estarem relacionados a ambientes de formação

distintos' Via de regra estes dois minerais podem apresentar-se como agulhas em

coríndons, porém ocupando orientaçöes cristalográficas distintas no mineral

hospedeiro. A boehmita forma-se ao longo dos planos de partiçåo romboédrica (10 1)

como resultado do stress induzido pela exsoluçäo do excesso de alumina na estrutura

e/ou alteração do corindon ao longo destes planos. Por outro lado, a presença do rutilo

sob a forma de agulhas finíssimas, é o produto da assimilação do TiOz na estrutura do

corindon durante o crescimento do cristal. O rutilo forma uma solução sólida com o
coríndon pela elevação da temperatura durante o crescimento; quando o cristal resfria,

a sua cela unitária se contrai e expulsa literalmente todo o rutilo para fora. Neste caso o

rutilo cristaliza-se na porção mais compatível da estrutura do coríndon, ou seja, vai

alojar-se como solução sólida em planos perpendiculares ao eixo cristalográfico "C', e
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paralelamente aos três pares de faces de prisma formando 6 ångulos de 60o a partir do

centro de cruzamento das agulhas (Koivala l gBS).

No coríndon de Bana Velha é comum o aparecimento de asterismo após

a lapidação na forma de cabochão originando estrelas de 6 pontas formando ângulos

de 60o entre os raios. Apesar de freqüente, o efeito é de baixa intensidade, ou seja, as

estrelas såo tênues destacando-se apenas sob a açåo de luz intensa. Na maior parte

dos cristais examinados por meio de microscopia óptica de grandes aumentos, é

possível a observaçåo de agulhas finíssimas em arranjo trigonal, quando as seçöes

são cortadas perpendicr.llarmente os eixo cristalográfico "c", conforme está mostrado

nas Fotomicrografias 6.3 A, B, C e D. No caso de cortes aleatórios, ou paralelos ao

eixo "C', pode-se perceber claramente a presença das agulhas saindo da superfície da

seção, geralmente com um certo angulo o que forma um padräo semelhante ao efeito

chuva, exibido por algumas esmeraldas.

Na tentativa de identificar as agulhas mencionadas, foram realizadas

várias análises por microscopia óptica, microssonda eletrônica, espectroscopia micro

Raman e microscopia eletrônica de varredura, em cortes nas mais diversas posiçöes

do cristal. As Fotomicrografias 6.4 A e B, ilustram uma série destas feições aciculares

vistas sob microscopia óptica de grandes aumentos, com luz plano polarizada (A), onde

pode-se observar o tamanho e a disposição destas agulhas, e com os polarizadores

cruzados (B), onde se observa que estas feiçöes nåo apresentam respostas ópticas.

Sob espectroscopia micro Raman, as agulhas existentes no coríndon de

Barra Velha, também não forneceram respostas, sendo que os espectros mostraram

apenas os valores correspondentes ao coríndon hospedeiro.

Sob microscopia eletrônica de varredura, em seções näo perpendiculares

ao eixo cristalográfico "c", observa-se que as feições encontradas não possuem

preenchimento, tratando-se portanto de cavidades alongadas e vazias, conforme pode-

se observar nas Micrografias eletrônicas 6.3 A e B.
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Fotomicrograf¡as 6.3 - Aspectos gerais das feições aciculares encontradas no coríndon de Barra
Velha, v¡stos sob microscopia óptica, A) faixas formadas pela presença de concentraçöes de
agulhas, B) detalhe da região das faixas, C) Agulhas em seção paralela ao eixo cristalográfico "c",
D) detalhe das agulhas vistas sob luz refletida.
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Fotomicrografias 6.4 - Feições aciculares encontradas nas seçöes do corínd-on de Barra Velha

vistas sob microscopia ópticá, em luz transmitida, A) Com luz plano paralela, B) Com polarizadores

cruzados. Observa-se que as agulhas näo mostram reação à luz polarizada.
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Micrografias eletrônicas 6.3 - Cavidades poligonais correspondentes ao corte dos tubos vazios,
vistas em seçäo paralela ao eixo cristalográfico "c", agrupadas em (A), e orientadas em (B).
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6.8.2 OUTROS EFEITOS

A chatoyance, ou efeito olho de gato, pode ocorrer no coríndon

proveniente de certos locais do mundo, e é formada quando os planos de seda

encontram-se com um espaçamento muito fechado, constituindo um efeito muito raro

neste mineral. Para exibir o efeito olho de gato, o coríndon deve ser lapidado com a

base do cabuchão paralela ao eixo cristalográfico "C', ao contrário do asterismo, que

para ser evidenciado deve ser lapidado de modo que a sua base seja perpendicular ao

eixo óptico (Webster 1975).

Em alguns exemplares lapidados do coríndon de Barra Velha, foram

observados efeitos de chatoyance, porém de forma muito sutil. Normalmente, o referido

efeito é exibido sob condições de iluminaçåo intensa, e somente em talhe cabuchão,

cuja base deve ser paralela ao eíxo cristalográfico "c" do cristal.

Outro efeito óptico exibido pelos cristais de Barra Velha, tapidados em

cabuchão, é o efeito seda, o qual consiste em um brilho sedoso e pontual, às vezes

metalizado em tons de dourado ou prateado, que aparenta estar abaixo da superfÍcie

polida. Este efeito, que em alguns casos pode ser confundido com chatoyance, parece

ter sua origem relacionada com a presença de diásporo ao longo dos planos de

geminação romboédrica do coríndon.

É comum ainda no coríndon de Barra Velha, a ocorrência de crescimento

em zonas, onde pode-se perceber a presença de hexágonos circunscritos no plano

basal dos cristais. Geralmente as faixas ou linhas hexagonais variam de cor e
espessura, produzindo um aspecto muito interessante no material

A mudança de cor ou efeito alexandríta, ocorre em algumas safiras da

Tailåndia, (Umba Valley), Mianma e Sri Lanka, e em produtos sintéticos fabricados pelo

método Verneuil (Hughes 1990). Quando ocone, é caracterizado pelo mineral

apresentar coloração verde ou esverdeada sob luz natural, e púrpura ou vermelha sob

luz incandescente artificial.
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Gübelin & Schemetzer (1982), demostraram que todas as pedras que

exibem a mudança de cor apresentam feições similares de absorçåo, ou seja,

transmissåo balanceada no azul, verde e vermelho, e absorçåo no amarelo.

No deconer desse trabalho, examinamos diversos lotes de exemplares de

coríndon (rubi e safiras), sob luz natural e artificial. Em nenhum caso foram observadas

variaçöes de cor, mostrando que o coríndon de Barra Velha não exibe o efeito

alexandrita.

Sintetizando, o estudo das propriedades físicas realizado nesse capítulo,

mostra que o coríndon de Barra Velha, constitui uma ocorrència singular no contexto
gemológico brasileiro. Como já foi visto nos capítulos precedentes, esse mineral ocorre

na forma de cristais centimétricos, predominantemente avermelhados, baços a opacos,

exibindo os efeitos seda e asterismo. A possibilidade de utilizar esses coríndons como

material gemológico abre perspectivas interessantes para a lavra desse material. Esse

fato é reforçado considerando-se ainda a notável extensão dos depósitos verificada no

decorrer dos trabalhos de c€¡mpo.
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CAPíTULO 7 coMPostçÃo QUÍM|CA E ORtcEM DA COR

A composição química do coríndon é bastante simples dificultando a

obtençåo de informações a respeito de sua gênese. Contudo, a identificação e

quantificaçåo dos elementos menores, principalmente os metais de transição tais como

Fe3*, Fe2*, Crt*, Tia* e V$, podem dar informações importantes na explicação das

diversas cores exibidas por esse mineral. Considerando que a cor do coríndon está

intimamente relacionada com sua composição em termos de impurezas, esse tópicos

serão discutidos conjuntamente nesse capítulo.

7.1 CORÍNDON

Quimicamente o coríndon ê representado pela fórmula AlzOs nas

proporções de 52,9o/o de alumínio para 47,1o/o de oxigênio. Trata-se de um óxido

simples de alumínio, pertencente ao grupo da hematita. Neste grupo, a razäo

oxigênio/metal(ais) obedece a relação XzOs, do qual fazem parte também a hematita

(Fe2o3) e a ilmenita (FeTiOo) (Deer et a|.1993).

De acordo com vários autores, o coríndon quando puro apresenta-se

incolor e transparente, fato verificado também em coríndon sintético formado a partir

de alumina pura. Na natureza apenas em raríssimos casos são encontradas safiras

incolores, pois nos ambientes de formaçåo é comum a presença de outros elementos

que podem conferir várias colorações ao cristal. Estes elementos podem estar

presentes no coríndon tanto na forma de impurezas como de cromóforos; entre esses

últimos podem sercitados o Cr*3 que produzacor vermelha do rubi, e o Fe*3 e o Ti*3

que são responsáveis pela cor azul da safira. De acordo com Hänni (1986), safiras

com outras cores possuem combinações de elementos de transição principalmente
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Cr*3, Ti*4, Fe*3, Fe*2 e \Ê3 em proporções diversas, que são os principais cromóforos

desse mineral.

Algumas determinaçöes dos principais elementos químicos presentes em

corindon nas suas variedades rubi e safira, referentes a localidades e origens

diversas, reportadas por vários autores, estäo reproduzidas na Tabela 7.1. Observa-se

nestas análises, que além do AlzOg, as safiras possuem quantidades variáveis de ferro

e titånio e normalmente um baixo teor em cromo. A safira verde apresenta um valor

elevado de FeO, o mesmo oconendo em relação as safiras amarelas. Quanto ao rubi,

o cromo é considerado o cromóforo responsável pela coloraçåo vermelha, podendo

ocorrer em quantidades variáveis produzindo variaçöes desde o vermelho claro até o

escuro. Outros elementos menores podem ainda estar presentes nesta espécie

mineral, porém em quantidades pequenas, via de regra abaixo do limite de detecção

dos equipamentos.

Particularmente, a cor do rubi é atribuída aos elétrons de transição

envolvendo os íons Cr3* que substituem os íons Al$"em aproximadamente 1o/o êÍt
média. De acordo com Nassau (1983), quando a luz branca passa pelo rubi, ocorrem

dois mecanismos de absorçåo. O primeiro envolve a transiçåo eletrônica do estado

4A2 para o nível 4T2. Nesse caso, uma radiação de 2,2eV é absorvida, compreendendo

aluz amarela e verde. O segundo envolve a transição para o nível 4Tr, absorvendo

radiação de 3,0eV ou luz violeta. Estes fenômenos ocasionam uma pequena transiçäo

para o azul e uma forte para o vermelho, atribuindo ao rubi sua forte coloraçäo

vermelha juntamente com tons púrpura.

O mecanismo que produz a cor azul nas safiras é muito mais eficiente,

estimando-se cerca de 100 a 1 .000 vezes mais intenso que no rubi. Para apresentar a

cor vermelha, o rubi necessita de quantidades em torno de 1o/o de cromo, enquanto

nas safiras quantidades de 0,001o/o de ferro e titânio, já säo suficientes para produzir a

coloração azul intensa (Nassau 1984). Neste caso, o processo que ocasiona a cor nas

safiras é bastante distinto daquele do rubi.

Quanto ao coríndon de Barra Velha, análises químicas quantitativas

realizadas por meio da microssonda eletrônica (WDS), principalmente em seções
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Tabela 7.1 - Análises químicas (70 em peso) de rubis e safiras de diversas localidades,
reportadas por diferentes autores.

análise1234S67g

sioz o,2o 0,68 O:t37 O,æ2

TiOz o,l2 tr - - O,û29 o,æO O,mO,m o,,*o,Ø
Alzor s,84 !æ.72 S.8O 97.50 æ,546 æ,336

CrzO¡ -tr - 0,945 1,Bl 0,96s o,gao o,æ7€,1æ o,@{,m
Fe2O3 o'1+ - o,or4 o,gã2

FeO 0,06 o,1B 0,017 O,@ O,Ú2€,2Ð 0,@0,360

VzOs - tr o,(F2 0,68 o,@ O,t27 o,@2O,OtO o,mO,OAO

N¡O tr o.@

MnO tr tr _

MgO o,el 0,96 o,t2. o,@z

GaO o,34 1,16

CuO o,æ2 o,æl

CdO 0,016 o,æs

MoO¡ o,@t o,ol1

Total æ,94 æ,79 æ,97 'tæ,V2 1æ,S9 1æ,52

1- Coríndon azul escuro, proveniente de mármore, Urais (Gavrusevich 1g41, in Deer et
a|.1993).

2- Coríndon verde, derivado de pegmatito sienítico, Urais (Gavrusevich 1941, in Deer et al.
1e62).

3- Rubi vermelho claro (Alexander 1949, in Deer et el. 1993).

4- Rubi vermelho escuro (Alexander 1949, in Deer et el. 19g3).

5 e 6- Rubi do Quênia derivado de tenenos granulíticos (Key & ochieng 1gg1).

7- Rubi do Sri Lanka derivado de tenenos granulíticos (Heimann & Henn 1986).

8-Rubida Tailåndia derivado de basaltos alcatinos (Víchit 1978,ln Hughes 1990).
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cortadas perpend¡cularmente ao e¡xo cristalográfico "c" além de direçöes aleatórias,

fomeceram dados sobre sua composição. Os resultados destas análises eståo

apresentados nas Tabelas 7.2 e 7.3. As análises foram executadas em exemplares de

coríndon nas principais cores que ocorrem na região, ou seja, vermelho, róseo,

branco, cinza e preto. Nas amostras portadoras de zoneamentos perpendiculares ao

eixo cristalográfico "c", foram executadas ainda análises nas porçöes ctaras e escuras

desses exemplares, com o objetivo de determinar a causa da diferença de coloração

nessas bandas.

Os resultados das análises químicas mostram que o coríndon de Barra

Velha é composto basicamente por 94,620/o a 98,56% de AlzOs, variação esta em

funçäo dos outros elementos menores associados em diversas proporções, e de um

certo conteúdo em água. Alguns desses elementos encontram-se em concentrações

muitas veses abaixo do límite de detecçåo do equipamento (<O,O2o/o). Entre os

elementos menores, foram constatados principalmente o cromo e o ferro, os quais

aparentemente exercem muita influència na cor dos exemplares. Os demais elementos

detectados, tais como silício, titânio, manganês, magnésio, níquel, cálcio, sódio,

potássio e bário, parecem não ter qualquer influência nas propriedades do coríndon,

estando presentes apenas como impurezas naturais.

Observa-se na Tabela 7.2, que o coríndon de coloração vermelha possui

as maiores concentraçöes de cromo, com teores de 0,55% a 0,83% desse elemento. O

coríndon de coloração rósea, ou vermelha clara, apresenta valores menores, variando

de 0,28o/o a O,43o/o, enquanto as análises realizadas em coríndon branco, apresentam

teores de 0,03% a O,O4o/o. O Feno mostra concentraçöes de 0,12o/o a 0,260/o no

coríndon de coloraçåo vermelh a, O,28o/o a 0,65% na coloração rósea e 0,61 o/o a 690/o

na coloração branca. O titånio presente nas amostras analisadas, varia de 0,00% a

O,14o/o, nåo apresentado relação de dependència com nenhuma cor em particular.

Entre os demais elementos analisados, ou seja, si, Ti, Mn, Mg, ca, Na, K, e Ba,

apenas o Si, o Ti e o Mg aparecem com valores pouco mais elevados, variando entre

0,O2o/o a O,27o/o,0,00% a O,14To e 0,00% a 0,087o, respectivamente. Esses elementos

apresentam um grande espalhamento quando såo consideradas todas as amostras, e

aparentemente não exercem influência sobre as cores observadas.
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Tabela 7.2 - Resultado das análises químicas (o/o enì peso), realizadas por microssonda
eletrônica, em amostras do coríndon de Bana Velha, nas cores vemelha, rósea e branca.

cores vermelha branca

amosûa l4v l4v l4v l¡lv tsb 15b

SiOz 0,27 0,08 0,03 0 0,05

TiOz 0,07 0,14 0,10 0,00

AlzOg 97,99 96,67 97,77 96,72

crzos 0,83 0,75 0,55 0,69

FeO 0,17 0,12 0,26 0,23

MnO 0,04 0,03 0,00 0,00

MgO 0,09 0,05 0,04 0,02

N¡O 0,06 0,00 0,00 0,07

CaO 0,03 0,00 0,02 0,04

NazO 0,02 0,00 0,00 0,01

kzO 0,00 0,00 0,01 0,03

BaO 0,00 0,00 0,08 0,00

Total 99,55 97,84 98,86 97,90

na base de 3.000 átomos de

0,02 0,00

98,56 97,31

0,03 0,04

0,69 0,61

0,04 0,01

0,02 0,02

0,07 0,08

0,02 0,00

0,05 0,05

0,05 o,0o

0,00 0,08

99,63 98,24

00
1987 1990

00
10 I
10
10
21
10
02
00
00

2000 2003

S¡

T¡

AI

Cr

Fe

Mn

Mg

N¡

Ca

Na

K

Ba

Total

10112
0210

1977 1983 1986 1984

111079
2233
0000
2110
1000
0000
0000
0000
0000

1997 1999 1998 1998

001000
1982 1987 1987 1985 1981 1983

444566
994599
101010
110230
100000
101010
101000
000000
000000

2002 2001 2000 1999 2003 2000

0,1 1 0,02 0,06 0,10 0,10 0,10

0,00 0,00 0,08 0,05 0,03 0,05

98,00 gg,1g 94,83 97,88 98,56 94,62

0,28 0,29 0,30 0,39 0,44 0,43

0,65 0,68 0,28 0,35 0,61 0,64

0,08 0,04 0,06 0,00 0,06 0,00

0,05 0,06 0,01 0,09 0,11 0,01

0,00 0,04 0,08 0,06 0,00 0,00

0,07 0,00 ,0,05 0,02 0,02 0,03

0,06 0,00 0,04 0,00 0,02 0,02

0,04 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00

0,(x 0,00 0,06 0,08 0,12 0,00

99,36 99,35 95,84 99,03 100,0 95,89
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Tabela 7.3 - Resultado de análises químicas (% em peso), realizadas por microssonda
eletrônica, em amostras do coríndon de Bana Velha, nas cores cinza e preta.

amostra 8c 8c 8c Ec 22c 22c 23c 23c 23c 32p 32p 32P

2 0,14 0,18 1 0,04 0,18 0,02

o,0o o,oo o,o3 o,oo o,o7 0,03 0,oo 0,08 0,17 | o,0o 0,00 0,05

98.25 97 .62 95,31 97,88 97 ,77 97 ,17 98,46 97 ,71 97,87 | 98,13 98,25 98,15

0,22 0,25 0,17 0,18 O,O9 0,09 0,11 0,18 0,13 | O,0O OJz 0,13

0,56 0,62 O,5O 0,52 0,59 0,65 0,46 0,40 0,55 | 0,51 0,41 0,46

o,oo 0,06 o,oo 0,oo o,0o o,o1 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,05 0,01

o,o9 0,05 0,05 0,04 o,o5 0,01 0,06 0,03 0,08 | 0,00 0,07 0,03

o,oo o,o2 0,00 o,o2 0,01 o,o1 0,oo o,o1 o,o0 I 0,oo 0,00 0,05

0,01 0,01 0,oo o,o5 0,06 o,o5 o,o2 0,00 0,00 | 0,03 0,01 0,00

o,oo o,o0 0,02 o,o9 o,oo o,oo o,oo o,oo 0,01 | o,o0 0,02 0,00

o,oo 0,oo 0,01 o,o4 0,01 o,o2 0,03 0,02 0,01 | o,os 0,01 0'01

o,o0 0,00 0,oo 0,00 o,oo o,oo o,o8 o,o8 o,0o | 0,oo o,12 0,16

99,30 98,66 96,20 98,93 98,68 98,08 99,41 98,66 99,00 I 98,79 99,23 99,06

de cátions na base de 3.000 átomos de oxigênios
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Os resultados apresentados na Tabela 7.3, referem-se as análises

realizadas no coríndon de Barra Velha com colorações cinza e preta. Observa-se que

os cristais cinza apresentam valores de cromo entre 0,09% a O,25o/o, e de O,4Oo/o a

0,65% para o ferro, enquanto o coríndon preto mostra valores de 0,00% a 0,13o/o para

o cromo e 0,41o/o â 0,51o/o para o ferro. Do mesmo modo que nos exemplares de cor

vermelha, rósea e branca apresentados na Tabela 7.2, as cotorações cinza e preta

contêm algum conteúdo em Si, Ti e Mg, os quais nåo contribuem para as cores

exibidas, sendo que os outros elementos analisados encontram-se presentes em

pequenas quantidades.

Observa-se nos resultados das análises químicas, que com exceçåo de

um único caso os fechamentos das análises estão sempre abaixo dos l1}o/o

esperados, situando-se entre 95,84o/o e 99,63%, embora o equipamento tenha sido

aferido com padrão de coríndon sintético, onde o fechamento foi de 100%. Como foi

visto no Capítulo 6, o coríndon de Barra Velha possue diásporo sob a forma de filmes

de espessuras variáveis ao longo de seus planos romboédricos, produzidos pela

alteração do hospedeiro. Como esta alteração é gradativa, resulta que o teor de água

varia ao longo das amostras, fato registrado nas análises químicas através das

variações do conteúdo de água. As análises com fechamento próximo da

estequiometria do coríndon, correspondem aos setores menos ou totalmente isentos

de alteração. Já as análises onde o fechamento apresentou valores menores de 99%

podendo chegar até 86%, correspondem à regiöes de coríndon alterado para díásporo.

Os resultados obtidos em microssonda eletrônica apresentados nas

Tabelas 7.2 e 7.3, mostraram que os principais elementos menores encontrados são

silício, titânio, cromo, ferro e magnésio, com o restante apresentando valores muito

baixos ou inexistentes. Neste caso, os elementos considerados cromóforos em

potencial do coríndon tais como Ti, Cr, Fe, V, além do Ga, foram determinados também

na fluorescência de raios X, em cristais de coloração vermelha, rósea e preta. Os

resultados das análises realizadas por microssonda eletrônica e por fluorescência de

raios X, permitiram determinar as variações dos diversos elementos encontrados no

coríndon de Barra Velha, em cada cor especificamente. A tabela 7 .4, reúne os

resultados analíticos obtidos, estando dispostos de forma comparativa com os valores

encontrados para coríndons de outras localidades geográficas.
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Tabela 7.4 - Variação dos elementos-traço (o/o ern peso) de rubis e safiras de Bana Velha,
comparados com análises de coríndon de diversas localidades.

Barra Velha

Cores CrzOg VzOo FezOg TiOz GazOg

Branco(") 0,03-0,04 o,o1 0,61-0,69 o,oo-0,02 0,01

Róseo(b) o,1g-0,49 o,o1 0,12-0,69 o,o0-0,0g 0,01

Vermelho(b) o,2g-0,83 o,o1 0,12-0,3s 0,01-0,43 0,01-0,02

cinza(") o,og-o,2s 0,01 o,4o-0,6s 0,oo-0,12 o,o1

preto(b) o,oo-0,70 o,o1-0,02 0,41-1,s1 o,1o-0,10 o,o1

Outras localidades

Azul(1) o,14 o,g2
(Urais)

ve;methã(2)

(Vietnan) 0'19-2'01 0,03 0,01-0,04 0,01-0,23

Vermelho(3)

(Quênia) 0'963 o'03 o'01 o'o2

Vermelho(a)

(sry Lanka) o'10 o'02 o'o2 0'06

Vermelho(s)

ffailåndia) 0'60 o'02 o'03 o'o2

(a) Análise por microssonda eletrônica, (b) por fuorescência de raios X.

(1) - Derivado de pegmatitos (Kane et al. 1991 ).

(2) - Derivado de mármores (Kane et al. 1991).

(3) - Derivado de granulitos com anfibolito (Key & Ochien 1991 ).

(4) - Derivado de granulitos (Heilmann & Henn 1986).

(5) - Derivado de basaltos (Hänni & Schmetzer 1991 ).
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Conforme se pode verificar na Tabela 7.4, o coríndon de Barra Velha

possui como cromóforos principais o cromo e o ferro, pois o vanádio e o titânio nåo

parecem influenciar na cor dos exemplares examinados. Em cristais de coloração

vermelha ou rósea, o conteúdo do cromo varia conforme a intensidade da cor, sendo

muito baixo na cor branca. Nos exemplares de cor escura, o conteúdo em cromo e

ferro associados parecem ser os responsáveis por estas colorações, pois a cor cinza

apresenta praticamente o mesmo conteúdo em ferro, enquanto na preta o teor em

cromo é mais elevado. O teor em ferro encontrado nas amostras analisadas é

considerado muito alto em relaçäo aos valores encontrados para cristais de outras

jazidas do mundo. Esse fato faz com que o coríndon de Barra Velha, embora

apresente coloraçöes adequadas para ser utilizado como gema, perca um pouco de

sua qualidade por exibir tonalidades escuras e com saturaçåo de cor. No linguajar

gemológico esses materiais säo referidos com coríndons de cor fechada, sendo

adequados para o talhe em cabuchåo.

Teores elevados em cromo foram determinados em coríndon vermelho

por Grapes & Palmer (1996), os quais constataram valores de até 12o/o. Nesse caso

esses autores utilizaram cristais de coríndon que ocorrem associados a rochas

encontradas em morenas glaciais e rios da Nova Zelândia. Watt et al. (1994),

encontraram também teores elevados de cromo em coríndon que ocorre como inclusäo

sólida em diamantes brasileiros procedentes da Lavra de São Luis em Mato Grosso,

com teores da ordem de 8,5o/o. Observa-se de um modo geral, que teores muito

elevados de cromo em coríndon ocorrem somente em casos raros e esporádicos,

sendo importante salientar que de acordo com Thilo et al. (1955), a partir de teores

acima de 12o/o de cromo, o coríndon começa a exibir tonalidades verdes.

Pelo exposto, observa-se que o coríndon contèm teores variados de

cromo, que podem alcançar 12o/o êm peso. A média observada, entretanto, oscila em

torno de 1o/o nos exemplares das principais localidades examinadas por vários autores.

De acordo com Key & Ochieng (1991), coríndons na variedade rubi, procedentes das

jazidas da Tanzània, possuem teores de cromo variando entre 0,391 a 0,963, sendo

considerados como exemplares gemológicos de excelente qualidade. Destaca-se

ainda, que esses autores consideram que a fonte do cromo está relacionada com as

rochas ultramáficas onde o coríndon está presente.
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7.2 ZONEAMENTOS CRISTALINOS

Os zoneamentos exibidos pelo coríndon, de um modo geral são

atribuídos por Key & Ochieng (1991)à feiçöes primárias de crescimento, resultantes

da difusäo principalmente de cromo e titânio. Com o objetivo de se conhecer a causa

dos zoneamentos de cor exibidos pelos coríndons de Barra Velha, algumas amostras

foram cortadas perpendicularmente ao eixo cristalográfico "c", de modo a salientar as

bandas de espessuras variáveis que formam estas feiçoes hexagonais circunscritas.

Essas bandas alternam-se em tonalidades claras e escuras desde o centro até a
periferia dos cristais. As análises por meio da microssonda eletrônica realizadas nas

faixas claras e escuras em cinco amostras zonadas, såo apresentadas na Tabela 7.5.

Os resultados mostram que em praticamente todos os casos existe um acréscimo,

embora pequeno, nos teores de cromo, principalmente, seguido pelo ferro quando são

analisadas as bandas escuras em relação as claras. Entretanto, os teores de titânio

citados pelos autores acima, näo parecem estar influindo na tonalidade das faixas

escuras das amostras analisadas.

7.3 DÉSPORO

Análises em microssonda eletrônica foram realizada nos planos de

partiçåo romboédrica do coríndon de Barra Velha, onde ocorre uma fase

microcristalina identificada como diásporo. Segundo Deer et al. (1993), o diásporo é

representado pela fórmula AIO(OH)-cq para diferenciar da boehmita de composiçåo

idêntica, notada pela fórmula AIO(OH)-p.

As análises referidas encontram-se na Tabela 7.6, onde observa-se que

o diásporo caracteriza-se por conter valores menores de AlzOs em relação ao

coríndon, variando entre 85,460/o a 87,94o/o em peso. Outra diferença significativa é a
presença de água no diásporo, cujos teores podem alcançar 14o/o em peso. Os outros

elementos presentes exibem teores semelhantes àqueles mostrados pelo coríndon. O

ferro apresenta um comportamento particular em relaçåo as demais impurezas,

ocorrendo em teores menores no diásporo quando comparado com o coríndon.
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Tabela 7.5 - Análises químicas (70 em peso) realizadas nas bandas claras e escuras
existentes em cristais zonados do coríndon de Bana Velha.

amostras 27¡ 32p

zoneamento claro eacuro claro eacuro claro eacuro ctarã escrlro claro escuro

SiOz

TiOz

AhO¡

CrzOg

FeO

MnO

Mgo

N¡O

CaO

NazO

kzo

BaO

Total

0,03 0,09 0,19 0,19 0,og o,1o o,1g 0p40Jo0'o3
0,10 0,00 0,00 0,17 0,12 0,07 0,oo o,oo 0,03 o,0g

97,77 96,72 99,46 97,97 g7,go 97,45 99.25 97.62 95,31 96,26

0,55 0,69 0,11 0,13 o,og 0,13 0,22 0,25 0,17 o,1g

0,26 0,23 0,46 0,55 0,29 0,31 0,56 0,62 0,50 0,55

0,00 0,00 0,00 0,00 o,o1 o,o7 0,oo 0,06 o,oo o,o4

0,04 0,02 0,06 0,09 o,o2 0,06 o,og o,o5 o,o5 0,06

0,00 0,07 0,00 0,00 0,02 o,oo 0,oo o,o2 o,oo o,o3

0,02 0,04 0,02 0,00 o,oo o,o2 o,o1 0,01 o,oo o,o1

0,00 0,01 0,00 0,01 o,oo o,oo o,oo o,oo o,o2 o,oo

0,01 0,03 0,03 0,01 o,0o o,o4 o,oo 0,00 o,o1 o,oo

0,08 0,00 0,09 0,00 0,00 o,oo o,oo 0,00 o,oo 0,27

98,86 97,90 99,41 99,00 99,43 99,23 gg,3o 9g,66 96,20 97,54

Número de cátions na base de 3.000 átomos Oãõxlgênios

11,

1986 1984 1986 1984 1991 1989 1985 1988 1988 1986

7911123323

1998 1998 2000 2000 1998 2000 1999 2008 2000 2001

s¡

T¡

AI

Cr

Fe

Mn

Mg

Ni

Ca

Na

K

Ba

Total

0

1

I

0

3

2

3

0

6

0

3

0
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0

1

1

I
0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

7

0

2

0

0

1

0

0

4

1

1

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

3

2

2

0

1

0

0

0
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0

2

0

0

0

0

0

7

0

1

0

0

0

0

0

I
1

1

0

0

0

0

0
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Tabela 7.6 - Análises químicas realizadas nos planos de partição do coríndon de Bana Velha,
onde ocone a fase identificada como diásporo.

amostra BV26r BV26r BV26r BV32p BV32p BV3v Bvlsb BY22c
sioz 0,10 o,14 0,13 0,11 0,16 0,09

ïOz 0,05 0;00 0,00 0,05 0,03 0,04

AlzOs 85,46 87,13 86,84 86,94 85,85 87,50

crzos 0,26 0,38 0,31 0,00 0,14 o,21

FeO 0,15 0,16 0,50 O,14 0,09 O,28

MnO 0,06 0,00 0,04 0,00 0,00 0,03

MgO 0,00 0,07 0,08 0,02 0,00 0,04

N¡O 0,06 0,01 0,07 0,02 0,o2 0,00

CaO 0,00 0,00 0,07 0,00 O,O4 0,00

NazO 0,08 0,05 0,05 o,12 0,03 0,01

KzO 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00

BaO 0,00 0,04 0,00 0,14 0,21 0,00

total 86,22 88,00 88,08 B7,OS BO,SZ 88,21

0,13 0,09

0,00 0,00

87,94 96,55

0,04 0,16

0,26 0,40

0,00 0,03

o,o7 0,02

0,00 0,09

0,04 0,04

0,01 0,01

0,01 0,00

0,00 0,08

88,50 87,48

Número de cátions na base de 2.000 átomos de oxigênios

s¡ 11112'l
ï000000
At 993 993 991 99s 995 994

Cr232012
Fe118112
Mn100000
M9011101
Ni 000000
Caz00010
K010200
8a000000
Total 1000 1000 1004 IOOO IOOO IOOO

1

0

994

1

3

0

0

0

0

0

0

999

1

0

995

0

2

0

1

0

0

0

0

999
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CAPíTULO 8 INCLUSÕES

Nos últimos anos, as inclusões cristalinas e fluidas presentes nos
minerais tem sido intensivamente estudadäs'visando a determinação de várias
características que em muitos casos podem solucionar questöes relativas a história
genética do cristal, e consequentemente dos depósitos. Normalmente as inctusões
preservam informações valiosas à respeito do ambiente quimico, das condiçöes físicas
e dos processos geológicos que atuaram durante a formaçåo do mineral hospedeiro.

GÜbelin (1983), classificou as inclusöes cristalinas que ocorrem em

minerais, segundo um esquema temporal genético onde correlaciona a formação das
inclusöes com a cristalizaçåo do hospedeiro. Esta classificação propöe chamar de
protogenéticas as inclusöes de natureza sólida preexistentes e que foram
incorporadas ao mineral durante sua cristalização. As inclusöes formadas durante a

cristalização são denominadas de singenéticas ou contemporâneas à geração do
hospedeiro' Este segundo grupo pode fornecer ínformações importantes a respeito da
gênese do mineral hospedeiro. As inclusöes adquiridas pelo cristal posteriormente à

sua formação são denominadas de epigenéticas, sendo representadas por fases
incorporadas acidentalmente após a formação do hospedeiro, tais como mudanças
polimórficas de fases preexistentes, inclusões fluidas em fraturas cicatrizadas
traduzindo eventos posteriores, além de alteraçöes, exsotuçöes, entre outros.

Quanto às inclusões fluidas, a classificação temporal genética proposta
por Roedder (1984) continua sendo a mais aceita, fazendo uso dos termos primárias,

secundárias e pseudosecundárias para denominar aquelas aprisionadas durante a

cristalização do hospedeiro, ou formadas por eventos posteriores, respectivamente.

Em gemologia, o estudo das inclusões presentes em um mineral-gema é
conduzido de forma mais ampla para atender a necessidades do comércio, como a
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identificaçåo e a distinçåo entre as pedras naturais e as sintéticas. Nesse caso, além

das cavidades contendo fluidos e as fases minerais presentes, considera-se também

como ínclusöes todas as irregularidades internas tais como zoneamentos de cor,

zoneamentos devidos a alteraçöes, geminações, exsoluçöes, bem como planos de

fratura, partiçåo e clivagem (Webster 1g7S).

A terminologia empregada nos estudos gemológicos, também é particular

tais como efeito chuva, bandeiras, nuvens, impressöes digitais, etc. Por meio das

inclusöes, os laboratórios de gemologia devidamente equipados, além de identificar,

podem definir o local de procedência da gema. Essa questão ê importante

principalmente para o rubi, a safira e a esmeralda, os quais constituem juntamente com

o diamante, o grupo mais valorizado, no qual muitas vezes o preço de uma gema é

influenciado pelo seu local de origem.

Outro ponto que merece ser destacado, é que até poucos anos atrás

somente as inclusões sólidas do diamante haviam sido estudadas em profundidade.

Para as demais gemas, incluindo o rubi e a safira, as informações disponíveis em

literatura, eram descritivas e baseadas em observações visuais ou no máximo

microscópicas. Somente em trabalhos publicados recentemente é que iniciou-se a

utilizaçåo de equipamentos mais refinados, portanto com resultados mais confiáveis.

Normalmente, a identificaçåo das fases sólidas é feita a princípio por

microscopia óptica seguida de análises mais precisas como microscopia eletrônica de

varredura, microssonda eletrônica e espectroscopia micro Raman. Em alguns casos é

possível a remoção da inclusão sólida do hospedeiro, o que permite a utilizaçäo da

difratometria de raios X.

No caso das inclusöes fluidas, estas são primeiramente identificadas por

meios ópticos, sendo em seguida analisadas por resfriamento e/ou aquecimento. Com

estes procedimentos é possível a obtençåo de certas características que podem

permitir a determinação das condiçöes mínimas de pressão e temperatura de

aprisionamento dos fluidos.
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8.1 |NGLUSÖES SóUDAS

lnclusöes sólidas referem-se a cristais diminutos de natureza variada,
pré-existentes que foram englobadas pelo hospedeiro durante sua cristalizaçåo, ou
que se formaram simultaneamente ao mineral, ou ainda, originados por eventos
posteriores. A sua identificaçäo e caracterização química é de grande valor pois a
paragênese encontrada e a relação cronológica entre os minerais individuais podem,
em princípio, ser utilizadas para ídentificar a fonte característica, os processos
envolvendo a formaçåo do hospedeiro e, em alguns casos, os outros fenômenos a gue
o mineralfoi submetido após sua cristalizafio.

Vários autores vem se dedicando ao estudo das inclusões em minerais,
podendo ser citados entre outros, Svisero (1978), Meyer (1gg7) e Gurney (1ggg), os
quais realizaram trabalhos utilizando-se das fases minerais inclusas, visando
informações genéticas a respeito do diamante. Portanto é possível utilizar-se de
técnicas similares para o coríndon, gue normalmente é privilegiado em termos de
inclusöes cristalinas.

Pelo fato do corÍndon possuir um quimismo muíto simples, os elementos
presentes fornecem poucas informações a respeito de sua gênese. Além disso,
raramente é encontrado intercrescido com outros minerais. Portanto as inclusöes
sólidas encontradas nos cristais, podem tornar-se fontes importantes de informações a
respeito de seu processo gerador (Guo et al. 1996).

Rubis e safiras de diversos locais do mundo, apresentam o rutilo como
inclusão mais freqüente. Quando este mineral apresenta-se sob a forma de finíssimas
agulhas orientadas é considerado como o principal responsável pelo efeito óptico de
asterismo, pois esse efeito nåo ocorre em cristais isentos de inclusões aciculares.
Vários outros minerais, sob a forma de inclusÕes cristalinas, podem estar presentes no

coríndon, tais como apatita, hematita, zircão, mica, boehmita, entre outros. Na Tabela
8.1, procurou-se reunir os mineraís encontrados sob forma de inclusöes sólidas em

coríndon (rubí e safira) citados em bibliografia, referentes aos princípais depósítos e
ocorrências conhecídos até o presente.
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Tabela 8.1 - lnclusões sólidas encontradas em coríndons dos principais depósitos conhecidos
na atualidade.

JAZIDA

Mianma

Sry Lanka

Vietnã

ïailåndia e
Cambodja

índia

Ruanda

Madagascar

Afeganistão

Tanzånia

Austrália

Colômbia

Rio Coxim,
(MÐ

Bana Velha,
(sc)

INCLUSÖES AUTOR

rutilo, zirúo, espinélio, coríndon, apatita, Kammerling et al. (1gg4)
esfalerita, titanita, mica, plagioclásio,
calcita

zircão, apatita, hematita, rutilo, espinélio, Gübelin et al. (1992), Heilmann
biotita/flogopita, turmalina, pirita, & Henn (1996)
pinotita, calcita

zircão, plagioclásio, pirocloro, columbita, Smith et al. (1gg5)
ilmenita, pinotita, espinélio, cromita,
goehtita, caulinita

boehmita, granada, apatita, pinotita, (vichit 1979, in Hughes lggo)plagioclásio, olivina, diopsidio,
hornblenda

rutilo, turmalina, zircão, homblenda, mica

rutilo, ilmenita, piroxênio, anfibólio,
clorita, mica, espinélio, cheralita

rutilo, calcita, apatita, feldspato,
flogopita, homblenda, hedenbergita,
óxidos de feno, silicatos de Ca e Al

Atkinson & Kothavala (1983),
Gübelin & Koivula (1986)

Kzegmnicki et al. (1996)

schwaz et al. (1996)

rutilo, calcita, flogopita, granada, Boewersox (1gg5)
condrodita, apatita, pirita, espinélio,
grafita, homblenda, dolomita

rutilo, espinélio, apatita, piropo, óxidos Hänni & schmetzer (1gg1)
de feno

rutilo, hematita, boehmita, plagioclásio, pecover (1997), Guo et al.
homblenda, mica (1996)

rutilo, hematita, apatita, coríndon, titanita Keller et al. (1gg5)

rutilo, óxidos diversos Souza Campos (1960)

biotita, clorita, zircão, rutilo, monazita, choduretal. (1996e 1997b)
coríndon, pirita, óxidos de feno
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Cristais do coríndon de Barra Velha de dimensões, colorações e hábitos

variados, foram cortados em låminas finas as quais depois de montadas em suporte de

vidro e polidas, foram selecionadas em microscopia óptica de reflexão. Neste caso,

após o mapeamento detalhado das fases sólidas encontradas aflorando na superfície

das seções, as amostras foram separadas para análises.

Devido as dimensöes extremamente pequenas, as inclusöes encontradas

foram identificadas primeiramente por microscopia eletrônica de varredura, através de

análises semi-quantitativas por dispersão de energia (EDS), com a determinaçäo dos

elementos presentes nas fases desconhecidas. Em seguida as ínclusöes de ocorrència

mais freqüente, foram analisadas quantitativamente por dispersåo de comprimento de

onda (WDS), em microssonda eletrônica. Em inctusöes maiores, em torno de 2mm, foi
possível a realizaçåo de ensaios macroscópicos tais como traço, dureza, reação a
ácidos e magnetismo. Ao total, foram examinadas 56 inclusões cristalinas, com a
identificação de 8 espécies minerais distintas, a saber: biotita, clorita, rutilo, zircåo,

monazita, coríndon, pirita e óxido de ferro. As Fotomicrografias S.1 (A - F), ilustram as

inclusöes sólidas identificadas nas amostras analisadas.

8.1 .1 B|OTITA

Cristais de biotita constituem uma das inclusões cristalinas mais

abundantes no coríndon de Barra Velha. Normalmente apresentam-se como livros de

cor marrom acastanhada, com hábito lamelar, às vezes com formas
pseudohexagonais, exibindo clivagem basal micácea típica e dimensões que variam

de 10pm até 300¡rm (Fotomicrografias 8.1-A). Os cristais inclusos de biotita podem

ocorrer dispersos pelo coríndon, ou constituindo pequenos agrupamentos, ocupando

posições variadas e não apresentando orientaçäo em relaçåo ao hospedeiro. Sob

microscopia óptica de transmissåo, a biotita apresenta pleocroísmo acentuado,

variando do castanho claro ao escuro. Outras propriedades ópticas não puderam ser

obtidas, tendo em vista a influência do coríndon hospedeiro.
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Fotomicrograf¡as 8.1 - Principais inclusões sólidas encontradas no coríndon de Barra Velha
observadas sob microscopia óptica. A) Biotita, B) Clorita, C) Rutilo, D) Zircâo, E) Monazita, F)
Pirita.
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lnclusöes de biotita encontradas no coríndon de Barra Velha, foram

identificadas por meio de microscopia eletronica de varredura, onde foi possível a

visualização dos planos de clivagem e seu modo de oconência em relação ao

coríndon, (Micrografia eletrônica 8.1). A composiçåo química obtida por energia

dispersiva revelou a presença de o, Mg, Al, s¡, K, Ti e Fe (Figura g.1).

Análises químicas das biotitas encontradas, foram executadas em

microssonda eletrônica (WDS) nas amostras 8V08, BV1O, BV1S, BV2g e 8V27, e os

resultados encontram-se na Tabela 8.2. Esta tabela apresenta ainda, para efeito

comparativo, algumas análises de biotitas encontradas em rochas granulítícas

examinadas por Bello et al. (1990), além daquelas encontradas em rochas graníticas e
xistos micáceos reportadas por Deer et al. (1993).

Através dos resultados químicos obtidos nas inclusões de biotita, notou-

se que existe uma grande variaçåo nas porcentagens em peso do TiOz, (1,47 a 3,18),

correspondendo a 0,169 e 0,371 cátions/6 posições octaédricas, respectivamente,

predominando os valores maiores. Segundo Guidotti (1984), cristais de biotita
presentes na fácies granulito, podem atingir valores de até 0,65 cátions/6 posições

octaédricas para o titânio. Normalmente estes teores elevados de Ti conferem às

biotitas, cores castanha avermelhadas mais pronunciadas. De acordo ainda com o

mesmo autor, as consideraçöes a respeito do grau de metamorfismo apenas com base

na quantidade de titânio da biotita, näo säo conclusivas. Seria condição necessária

sua coexistência com alguma fase titanífera, assegurando sua saturação em titânio,

devido as interações dos elementos entre as fases titaniferas em equilíbrio tais como

rutilo e ilmenita.

As análises comprovam ainda, que existem pequenas diferenças na

composição dos elementos (% em peso) das biotitas estudadas, em relaçåo as citadas

na bibliografia. Pode-se perceber que o alumínio apresenta valores pouco superiores,

podendo ser devido a influencia do coríndon hospedeiro, enquanto os valores

encontrados para o ferro, são pouco inferiores. Quanto aos outros elementos

analisados, esses situam-se dentro de valores considerados como normais para esta

fase mineral.
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Micrografia eletrônica 8.1 - lnclusão de biotita de forma placoidal típica.

Lahel A:

Prat:Nonc

d:tdx4lcdslu sñcorind05.sp c

Lsec:{8 16:27:¡18 6- d-97

CF€ : o Cnts : {3 KeV: 8.15
1.0t 2.0t 3.00 4.00 5.00 6.t0 7.00 8.Û0 9.00

Figura 8.1 - Espectro EDS (energia dispersiva) da inclusão de biotita.
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Tabela 8.2 - Análises químicas
inclusöes de biotita encontradas
outros locais.

realizadas em microssonda eletrônica,
Bana Velha, comparadas com biotitas

(% em peso)
no coríndon de

de
de

BVl0b BVlSb BV23a BV23b BV23c I Z l
s¡oz 34,56 35,19 35,68 35,33 35,94 94,12
T¡O2 2,26 1,47 3,19 3,13 2,90 2,96

19,06 15,70

0,12 Nd

15,58 22,40

o,12 0,12

0,08 0,06 Nd

0,00 0,00 Nd

0,24

9,42

35,38

4,68

13,17

27,29

0,12

5,67

0,06

9,76

0,56

0.01

35,03

2,56

20,38

21,49

0,02

7,11

Alzog lg,gg 19,96 19,35 19,65

crzos 0,15 0,05 o,o7 o,o7

FeO 16,83 14,88 19,96 14,09

MnO 0,22 0,13 0,22 0,21

CaO 0,00 0,00 0,00

MgO 10,11 13,65 11,71 I I ,96 11 ,20 1 1 ,56
Nio 0,07 0,04 0,05

Na2O 0,28 0,19 0,10 0j2 o,1g

KzO 9,29 9,07 g,SB g,S3 g,1O

0,17

0,96

8,62
BaO 0,24 0,16 O,g2 0,22 0,23 0,03

F o.o3

S¡

Alrv

AIVI

Ti

Cr

Fe

Mn

Mg

Ca

Na

K

Ba

z

Y

X

5,502

2,498

1,O42

0,271

0,019

2,241

0,030

2,399

0,096

1,887

0,015

8,000

6,002

1,988

5,339

2,612

0,799

0,169

0,006

1,905

0,017

3,1t5

0,056

1,772

0,010

8,000

6,001

5,536

2,464

1,072

0,371

0,009

1,811

0,029

2,709

0,030

1,896

0,019

8,000

6,000

5,467

2,533

1,048

0,364

0,009

1,916

0,029

2,736

0,036

1,881

0,013

8,000

6,001

5,551

2,Mg

1,028

0,338

0,015

2,O18

0,016

2,586

0,054

1,810

0,014

8,000

6,001

1 A7A

s,257

2,743

0,102

0,342

2,891

0,015

2,650

0,072

1,861

0,021

8,000

5,990

5,601

2,339

0,059

0,557

3,613

0,016

1,338

0,010

1,971

0,035

8,000

5,583

) ñ'tâ

5,339

2,661

1,001

0,293

2,726

0,003

1,615

0,027

0,292

1,676

8,000

5,64

1,838 1.945 1.930 1.954 1.99
1-
3-

biotita de granulito piroxenítico, 2- biotita Oe gr
biotita de micaxisto com granada e siltimanita - (Deer et al. 19g3).
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A biotita é freqüente em vários ambientes geológicos, ocorendo em

todos os tipos de rochas ígneas intrusivas, especialmente em rochas graníticas e
pegmatítícas, bem como em rochas metamórficas, onde se forma sob grande intervalo
de pressåo e temperatura.

8.1.2 CLORITA

A clorita ocorre na forma de placas com coloração verde a verde

acastanhada, constituindo cristais isolados com dimensões variando de 1S¡rm até

500¡rm. Foram encontradas várias inclusões de clorita nas seções analisadas,

especialmente nas amostras BV10 e BV27 , com presença mais restrita em outros
exemplares examinados. Ao microscópio petrográfico, a clorita distingue-se da biotita
pela sua cor verde, e muitas vezes por apresentar dimensöes maiores. Em alguns

casos foi possível a observaçåo de pleocroísmo fraco e clivagem perfeita segundo
(001).

A identificação inicial desta fase mineral foi obtida por microscopia

eletrônica de varredura (Micrografia eletrônica 8.2), onde o espectro acusou a
presença dos elementos O, Si, Al, Fe e Mg (Figura 8.2). Análises em microssonda

eletrônica revelaram as porcentagens destes elementos na forma de óxidos, conforme

mostrado na Tabela 8.3, a qual ínclui também uma análise da literatura como termo

comparativo' Através dos resultados anatíticos, foi possível identifTcar a fase mineral

como pertencente ao grupo da clorita, e com o tratamento dos dados químicos, através

do Programa Minpet, foi calculada a fórmula estrutural sendo o mineral classificado

como Mg,Fe-clorita.

segundo Deer et al. (1993), a ctorita hipotética lMg.sisoro(oH)¡ +

Mgo(OH)rzl apresenta aproximadamente 1Oo/o de água sendo que o Si e o Mg podem

ser substituídos pelo Al, e o Fe pelo Mg. As variaçöes na composição química das

cloritas såo classificadas por critérios arbitrários. Hey (1954) citado pelos autores

acima, propõe uma divisäo denominando de cloritas oxidadas as que apresentam

valores de FezOs maiores qtte 4o/o, e de não oxidadas as de valores menores.
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Micrografia eletrônica 8.2 - lnclusäo de clorita placoidal, parciamente quebrada.

1.00
FS : 3!¡71

2.ft 0 3.00 ¿1.t0

CPS:0
5.00 6.00

Cnts : t5
7.00 8.0ft s.00

KcV: ¡l-74

Figura 8.2 - Espectro EDS (energia dispersiva) da inclusão de clorita.
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Tabela 8.3 - Análises químicas (7o em peso) realizadas por microssonda eletrônica, em
inclusões de clorita, presentes no coríndon de Bana Velha, comparadas com uma análise da
literatura.

SiOz

Tio2

AlzOs

CrzOg

FeO

MnO

Mgo

N¡O

CaO

Na2O

Kzo

BaO

Hzo'

23,29

0,37

23,39

0,04

23,92

0,58

12,63

0,06

0,02

0,02

0,03

0,00

25,35

0,00

22,O0

0,03

?2,49

0,39

14,96

0,04

0,09

0,03

0,09

0,03

29,46

6,60

20,97

0,10

17,57

0,27

11,02

0,01

0,05

0,09

2,54

0,15

24,74

0,09

20,94

0,00

23,63

0,56

14,97

0,00

0,13

0,06

0,03

0,00

21,63

5,61

24,45

0,10

21,91

0,47

11,02

0,02

0,82

0,05

0,25

0,09

24,01

0,08

23,67

0,04

21,02

0,37

14,03

0,01

0,07

0,02

0,03

0,00

23,31

o,24

23,49

0,14

25,91

0,17

9,52

0,08

1,55

0,07

0,51

0,00

24,60 25,62

0,27 0,gg

21,52 21,19

0,10 Nd

25,27 25,43

0,15 0,35

10,18 15,28

0,09 Nd

0,15 0,16

0,01 0,00

0,13 0,00

0,05 Nd

10,87

S¡

AIIV

AIVI

ï
Cr

Fe

Mn

Mg

Ca

Na

K

Ba

5,153

2,847

3,247

0,062

0,007

4,409

0,109

4,167

0,005

0,009

0,008

5,677

2,323

3.526

o,047

0,019

4,877

0,029

3,502

0,037

0,004

0,038

5,364

2,636

2,595

0,138

4,386

0,062

4,767

0,035

Fórmula estrutural com base em 36 oxigênios (OH)

5,469 6,507 5,3g4 4,g13 5,299 5,942
2,532 1,493 2,616 3,197 2,711 2,659
3,057 3,962 2,725 9,220 3,430 3,692
0,000 1 ,097 0,013 0,939 o,ol3 0,041
0,005 0,017 0,000 0,01g 0,007 0,025
4,057 3,246 4,301 4,077 3,973 4,966
0,069 0,051 0,103 o,ogg 0,069 0,033

4,819 3,629 4,957 3,656 4,609 3,253

0,021 0,012 o,o3o 0,196 0,017 0,3g1

0,013 0,034 0,025 0,022 0,009 0,031

0,022 0,716 o,oog 0,071 o,oog 0,149
0

8,000

't2,023

8,000

12,058

8,000

12,764

8,000

12,062

8,000

12,296

8,000

12,024

8,000

12,607

0.005

E,000

12,083

8,00

11,98

003 13 0

z
Y

16 00

I - Mg,Fe-clorita (Deer et at. 1g93).

1 00 1 1
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Quanto aos aspectos genéticos, Deer et al. (19g3) cita que as cloritas
estão presentes nas rochas metamórficas de baixo grau, sendo o mineral mais

característico do fácies xistos verdes. Pode ser ainda um constituinte de rochas

eruptivas, ou derivada de alteração hidrotermal de minerais fenomagnesianos
primários como piroxênios, anfibólios e biotitas, podendo ser encontrada

freqüentemente em sedimentos pelíticos.

8.1.3 Z|RCÃO

Cristais idiomórficos tetragonais, identificados como zirúo, ocorrem com

muita freqüência sob a forma de ínclusöes nas amostras do coríndon de Barra Velha.

Geralmente apresentam-se com dimensöes que variam de S¡rm a Zopm ao longo do

eixo maior, e orientaçöes aleatórias, ocorrendo de forma isotada ou em agrupamentos

de vários indivíduos.

Ao microscópio petrográfico apresentam-se com relevo elevado devido a

seu maior índice de refração em relaçäo ao coríndon. Foram observados em alguns

casos, ao redor dos cristais de zircão, a presença de fissuras radiais no coríndon

hospedeiro. Os cristaís de zircão inctusos aparentam ser incotores, sendo porém as

cores de difícil diagnóstico pois confundem-se com as do coríndon.

Sob microscopia eletrônica de varredura, as imagens mostram um alto

contraste entre os cristais de zircão e o coríndon hospedeiro, como está ilustrado nas

Micrografias eletrônicas 8.3 A - D. Estas imagens são ímportantes na caracterização
desta fase mineral, pois revelam a presença de cristais com morfologias distintas,

onde pode-se observar que o zircão ocorre em prismas curtos e longos, apresentando

em alguns casos, um certo arredondamento das arestas. Observa-se ainda, a

presença de fissuras radiais no coríndon, ao redor dos cristais de zircão. Este efeito, é
atribuído por diversos autores tais como Hughes (1ggo) e Gübelin et al. (1gg2), à
expansåo volumétrica sofrida pelo cristal de zirúo pelos processos metamíticos. O

espectro obtido para as inclusöes de zircão indicam apenas a presença de O, Si e Zr,

demonstrando ausência de outros elementos associados (Figura g.3).
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Micrografias eletrôn¡cas 8.3 - lmagens de inclusões de zircão no coríndon de Barra Velha . A) cristais
em posiçöes diversas mostrando a forma tetragonal característica, B) cristais apresentando
subarredondamento, C) cristal de zircão apresentando-se em prisma longo, D) cristais de zircäo
subarrendondados. Observa-se ainda a preseriça de fissuras radiais no hospedeiro.

t.00 2.OO 3.00 ,L00 t.00 0.00 7.00 8.00 e.00 10.00

CPB ! 0016 cnt. r ¿e20 KeV ! 1.7õ

Figura 8.3 - Espectnos EDS (energia dispersiva) de uma inclusão de zircåo.
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8.1.4 RUTTLO

De ocorrência mais restrita, o rutilo aparece como inclusão no coríndon

de Barra Velha, sob a forma de cristais isolados com estrias na superfície,

apresentando em alguns æsos, a geminaçåo em joelho característica. Foram

encontrados indívíduos com dimensöes de 5 a 30pm, de coloraçåo vermelha profunda

quando em seções finas, ou amareladas quando em cristais mais espessos.

O rutilo foi facilmente identifTcado sob microscopia óptica, principalmente

pela sua cor vermelha, hábito prismático tetragonal alongado, relevo alto e geminação

em joelho. Alguns cristais foram identificados também sob microscopia eletrônica de

vanedura (Micrografia eletrônica 8.4), onde mostram alto contraste na imagem, devido

a presença do titânio em sua composiçåo. Nestas imagens pode-se observar que o
rutilo exibe em muitos casos a geminação característica em joelho, ocupando posições

aleatórias nos cristais de coríndon. O espectro obtido para esta fase mineral registra a
presença de O e Ti (Figura 8.4).

Trabalhos sobre coríndons de jazidas de outros locais do mundo,

descrevem a presença de inclusões de rutilo sob a forma de cristais isolados ou de

várias agulhas microscópicas, as quais conferem às pedras lapidadas o efeito óptico

especial de asterismo. No coríndon de Barra Velha, as inclusöes de rutilo encontradas

referem-se somente a cristais isolados, näo tendo sido constatada a presença desta

fase mineral sob a forma de agulhas em nenhuma das amostras analisadas.

8.1.5 MONAZITA

A monazita é uma inclusåo rara no coríndon de Barra Velha. Ao

microscópio óptico apresenta-se na forma de cristais com dimensöes de até TS¡tm,

exibindo coloração castanha. Os cristais apesar de idiomorfos exibem setores

arredondados sugerindo tratar-se de uma fase englobada pelo coríndon.

As inclusões de monazita foram identificadas por microscopia eletrônica

de varredura, onde as imagens dessa fase mineral mostraram-se em tons muito claros,

devido a sua composiçåo química (Micrografia eletrônica 8.S). Como se pode observar

nessa micrografia, as fraturas presentes no coríndon afetaram também a monazita. O
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Micrografia eletrônica8.4- lnclusão de rutilo geminado segundo o padräo em joelho.

d :ldx¡lledslusñcorindl 4.spc
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Figura 8.4- Espectro EDS da inclusäode rutilo.
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Micrografia eletrônica 8.5 - lnclusão de monazita subidiomórfica destacando-se o
arredondamento de alguns setores do cristal.
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Figura 8.5 - Espectro EDS (energia dispersiva) da inclusão de monazita.
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espectro apresentado na Figura 8.5 obtido por EDS, indica a presença dos elementos

O, P, Th, Ca, La, Ce e Nd, demonstrando trata-se de um fosfato complexo de terras

raras, pertencente ao grupo da monazita. Nesse sentido é importante ressaltar que

trabalhos realizados por Hänni (1986) e Krzemnicki et al. (1996), em coríndons da

Tanzânia e Ruanda respectivamente, citam a ocorrência de minerais do grupo da

monazita como inclusöes encontradas nos cristais analisados. No caso de Ruanda, a

monazita foi classificada como Cheralita-Ce.

8.1.6 CORíruOOru

Cristais idiomórficos de coríndon foram observados no microscópio óptico

em seçöes claras e transparentes no interior do coríndon de Barra Velha. Estas

inclusöes apresentam coloraçåo vermelha mais intensa que a do hospedeiro,

dimensões em torno de 20pm e relevo baixíssimo dificultando sua observação. O

contorno dos cristais que ocasionalmente encontram-se na superfície das seções,

puderam ser melhor observados sob luz refletida, porém não permitiram sua

identificação. Sob microscopia eletrônica de varredura, as inclusöes tomaram-se

invisíveis por possuir a mesma composição do hospedeiro. Porém, análises realizadas

na microssonda eletrônica revelaram tratar-se de inclusões cristalinas de coríndon. A

Tabela 8.4, traz o resultado de duas destas análises, onde pode-se perceber que as

inclusões microscópicas possuem composição química idêntica a do hospedeiro,

porém apresentando grau de pureza mais elevado e ausência de alteraçåo. O fato do

coríndon de Barra Velha possuir inclusÕes do próprio coríndon, pode indicar mais de

uma fase de geração dessa fase mineral.

8.1.7 OUTRAS INCLUSOES

Outras fases minerais foram observadas nas seções do coríndon de

Bana Velha, porém não foram submetidas à análises mais refinadas, por trata-se de

materiais secundários. Análises macroscópicas realizadas após remoçåo do

hospedeiro, indicam tratar-se de pirita, óxidos de ferro e minerais de argila,

principalmente.

A pirita exibe brilho metálico de cor dourada (latão), ausência de

clivagem e traço preto. os óxidos de ferro apresentam-se com coloraçöes
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Tabela 8.4 - Análises químicas (o/o em peso) de inclusões de coríndon presentes no coríndon
de Bana Velha, obtidas por microssonda eletrônica.

amostra 32p

anålise 11

8c

29

SiOz

ïoz
AlzOg

Cr2O3

FeO

MnO

Mgo

Nio

CaO

NazO

Kzo

BaO

total

0,04

0,04

98,99

0,15

0,18

0,00

0,13

0,02

0,01

0,01
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Avermelhadas e dureza baixa, fragmentando-se facilmente. Cavidades e canais

próximos à superfície dos cristais contêm em geral cristais de pirita, minerais de argila

e outras impurezas adquiridas nos aluviöes.

8.2 INCLUSOES FLUIDAS

Pequenas proporçöes de fluidos podem ficar retidos nos minerais durante

sua cristalização, recristalizaçåo ou processos de cicatrização de fraturas de diversas

geraçöes, constituindo as inclusões fluidas. Esses fluidos são aprisionados em

irregularidades da superfície de crescimento dos minerais, que por razões diversas,

nem sempre se desenvolvem de maneira uniforme. Sua origem pode estar relacionada

a eventos metamórficos, magmáticos, meteóricos ou hidrotermais ou, ainda, à

sobreposiçåo de um ou mais desses processos.

Os fluidos podem ter as mais diversas composições, sendo normalmente

constituídos por co2, cH4, H2S, s2, N2, so2, co, H2o e outros voláteis, em

combinações simples ou complexas. Na grande maioria das inclusöes ftuidas observa-

se, normalmente, a presença de um líquido de baíxa viscosidade e de uma bolha de

gás (COz, CHa, etc) ou vapor (HzO). Nas fases líquidas predomina a fase HzO, com

quantidades variáveis de solutos, como Na, K, Ca, Mg, Cl e SO¡. Também não é

incomum a presença de COz, que, quando ocorre junto à água, constitui uma fase

líquida imiscível. Podem ainda estar presentes fases sólidas, constituídas por cloretos

de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio, de ferro, sulfatos, carbonatos, óxidos e

alguns silicatos (Roedder 1984, Fuzikawa 1985). Dependendo do número de fases

presentes, as inclusões são classificadas como monofásicas, bifásicas, trifásicas ou

polifásicas.

Quanto à origem, as inclusöes fluidas podem ser classificadas em

primárias, secundárias ou pseudosecundárias. As primárias såo aquelas aprisionadas

durante o crescimento do mineral hospedeiro, enquanto as secundárias relacíonam-se

a eventos posteriores à sua cristalizaçåo, tais como processos deformacionais e de

cicatrização de fraturas. Finalmente, são denominadas inclusöes pseudosecundárias,

aquelas que se desenvolvem pelos processos de cicatrização de fraturas originadas
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ainda durante a cristalização do mineral (Roedder 1984, Shepherd et al. 1gBS,

Fuzikawa 1985, entre outros).

O estudo das inctusões fluidas possui grande interesse na atualidade

pois permite o estabelecimento das salinidades, densidades e composiçöes dos fluidos

mineralizantes. Pode ainda auxiliar na determinaçåo das temperaturas e pressöes

reinantes durante a cristalização ou recristalização do mineral hospedeiro e, também,

fornecer informaçöes a respeito das modificaçöes dessas condiçöes físico-químicas

por eventos metamórficos e tectônicos posteriores.

8.2.1 DESCRTçÃO DAS INCLUSÖES FLUTDAS

Cerca de 17 amostras de coríndon da região de Bana Velha foram

submetidas ao estudo de suas inclusöes ftuidas. Através da microscopia, inicialmente

foi realizada a petrografia detalhada das inclusões, com o estabelecimento de uma

possível cronologia relativa, tendo sido selecionadas para as análises

microtermométricas aquelas com ausência de feições indicativas de terem sofrido

processos de escape de fluidos e estrangulamento, os quais modificam suas

características originais.

O estudo óptico dos cristais de coríndon de Barra Velha revelou a

presença de inclusöes fluidas primárias, secundárias e pseudosecundárias, com

dimensöes variáveis (< 5¡rm-30¡rm, ou mesmo maiores), constituídas essencialmente

por CO2, podendo conter fases sólidas. Em raros casos foi observada uma película

fina de água envolvendo a fase COz. Muitas inclusöes exibem seccionamentos

paralelos às direções cristalográficas, parecendo subdivididas em duas ou mais

partes. Essas feições säo, em alguns casos, decorrentes da presença de um sólido

prismático birrefringente, tendo sido caracterizado como rutilo através da

espectroscopia micro Raman. Outras vezes, resultam de reentrâncias relacionadas à

própria forma da cavidade (Fotomicrografias 8.2 A-F, 8.3 A-D e 8.4 E). Observa-se,

ainda, que as inclusöes säo geralmente orientadas segundo uma das direçöes

cristalográfícas, enquanto que os seccionamentos são paralelos às outras duas

(Fotomicrografias 8. 3 C-D).
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Fotomicrografias 8.2 - lnclusões fluidas primárias, essencialmente cabônicas, presentes no
coríndon de Barra Velha. Observam-se seccionamentos ora decorrentes da própria forma da
cavidade ora da presença de um sólido birrefringente. (A) inclusão fluida isolada, de contôrno
hexagonal, contendo fases sólidas ocasionais. (B) inclusão fluida isolada, contendo fases sólidas,
com morfologia de cristal negativo (forma hexagonal alongada orientada segundo uma das direções
cristalográficas do coríndon). Na mesma foto observa-se ainda inclusöes alongadas dispostas
paralelamente a uma das direções cristalográficas, bem como agulhas em três direçöes. (C e D)
agrupamentos de inclusöes fluidas com morfologia tendendo a cristal negativo com contornos
aproximadamente hexagonais. (E e F) inclusão fluida semelhante as anteriores, com feições
sugestivas de seccionamento, sendo um deles decorrente da própria forma da cavidade e outro da
presença de um sólido birrefringente, como pode ser observado em (F), onde a fotomicrografia foi
obtida com polarizadores cruzados, observa-se ainda uma inclusão cristallna euédrica.
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constituindo agrupamentos; possuem, geralmente, formas de cristais negativos,

mostrando os contomos hexagonais do hospedeiro (Fotomicrografias 8.2 A-F).

O segundo, caracteriza-se por agrupamentos de inclusões com morfologias quase

sempre regulares (contornos hexagonais e retangulares), apresentando um

paralelismo aos planos romboédricos e basal (Fotomicrografias 8.3 A-D). Esses dois

grupos possuem distribuiçåo e modo de ocorrência característicos de inclusões

primárias. O terceiro grupo é representado por inclusöes pseudo-secundárias e

secundárias de diversas gerações, com morfologias inegulares ou em formas de

cristais negativos de contornos retangulares ou, ainda, constituindo canais alongados,

muitas vezes com feições representativas de processos de "necking down"

(Fotomicrografias 8.4 A-F). Encontram-se dispostas ao longo de planos de fraturas

cicatrizadas, algumas vezes paralelos a uma das direções cristalográficas do mineral.

Localmente destacam-se agrupamentos de inclusões, normalmente alongadas,

dispostas em alinhamentos relativamente pronunciados que algumas vezes parecem

sugerir ocorrerem ao longo de fraturas bastante antigas, com intenso grau de

cicatrizaçåo (Fotomicrografias 8.4 C).

8.2,2 DADOS MICROTERMOM ÉTRICOS

Os dados discutidos abaixo referem-se ao estudo microtermométrico de

cerca de 417 inclusöes fluidas contidas nas 17 amostras de coríndon de Bana Velha.

Em todos os casos, as temperaturas de fusão do COz variaram de -58,6 a

-56,6oC (Figura 8.6), indicando, algumas vezes, a ocorrência de outros componentes

associados. No entanto, essas temperaturas apresentaram maior quantidade de

valores situados entre -57,6 e -56,6oC, como pode ser observado na Figura 8.6,

indicando que a quantidade das impurezas associadas ao COz ,ê relativamente

pequena (< 1o/o de voláteis adicionais). Portanto, para a interpretaçäo dos dados,

pode-se considerar tratar-se de um sistema carbônico praticamente puro, embora

sejam comuns em fluidos naturais a presença de CH¿, N2, entfê outros. Estudos

realizados através da espectroscopia micro Raman em inclusöes fluidas de várias

amostras apenas detectaram a presença do COz (Figuras 8.7 A, B) não permitindo a

determinação dos componentes voláteis adicionais devido a ocorrência de uma forte
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Fotomicrografias 8.3 - Agrupamento de inclusões fluidas essencialmente carbônicas com formas
alongadas, dispostas segundo uma das direções cristalográficas do coríndon hospedeiro ou
distribuidas aleatoriamente. (A e B) grupo de inclusões alongadas com seccionamentos ora dado
pela presença de um mineral birrefringente ou representando a propria forma da cavidade. (C)
inclusões alongadas, orientadas segundo as direções cristalográficas do mineral, apresentando
aparente seccionamento. Observa-se ainda inclusöes aciculares orientadas segundo direçöes
cristalográficas do coríndon. (D) grupo de inclusões fluidas alongadas, tendendo a cristais
negativos, orientadas segundo uma das direções cristalográficas do mineral. Os seccionamentos
dispõe-se paralelamente às outras duas direções que são evidenciadas pelas agulhas orientadas.
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Fotomicrografias 8.4 - lnclusões fluidas secundárias e pseudo-secundárias dispostas em planos
de fraturas cicatrizadas. (A) minúsculas inclusões localizadas segundo um plano de iratura
cicatrizada, sugerindo fratura conchoidal. (B) inclusões fluidas alongadãs e de pequenas dimensões
(. g 

¡.l m) distribuidas segundo vários planos de fratura. (C) alinhamento pronunciado de inclusões
fluidas alongadas, dispostas ao longo de um plano de fratura cicatrizada, provavelmente bastante
antiga. Observa-se ainda, fraturas mais recentes em outras direções contendo inclusões menores.
(D) grupo de inclusöes fluidas cpm formas mais arredondadas dispostas em um plano de fratura
cicatrizada. (E) agrupamento de inclusões com morfologias variáveis e algumas feÍçöes em necking
down. (F) detalhe de uma inclusåo fluida com feição caràcterística de neckìng down.
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luminescência sempre presente durante as análises do mineral hospedeiro, a qual

pode ser observada na Figura 8.7, pelo acentuado ruído de fundo ("background") e

pela ascensão da curva acima de 1600 cm'1.

As temperaturas de homogeneizaçäo do COz apresentaram intensas

variaçöes, tanto no caso das inclusöes com características de primárias como

naquelas dispostas em alinhamentos mais pronunciados, talvez resultantes de fraturas

antigas. A homogeneização ocorreu invariavelmente para o estado líquido e, de modo

geral, os valores obtidos situaram-se essencialmente entre -2s e +2soc (Figuras g.g e

8.9), sendo a dispersäo provavelmente indicativa de modificações poster¡ores ao

aprisionamento. Observa-se entretanto, que para cada amostra individual os valores

de ThCOz são relativamente constantes em inctusöes de um dado alinhamento,

embora exista algum espalhamento quando säo considerados diferentes planos de

inclusöes do grupo 3. Por outro lado, em cada agrupamento de inclusöes

aparentemente primárias os valores dessa temperatura já apresentam intensas

variações.

Os valores ao redor de -25 e -20"C, indicam densidades de COz de 1,055

e 1,032g/cm3, respectivamente, sendo essas inclusöes provavelmente as mais

representativas dos fluidos originais. Os histogramas das Figuras 8.8 e 8.9 mostram,

ainda, que as ThCOz apresentaram outros intervalos de maiores concentraçöes ao

redor de -12, -2, +5, +10, +16 e +24oc, com densidades de Coz em torno de 0,994,

0,940, 0,903, 0,869, 0,813, o,712gtcmt, respectivamente, sugerindo que houve um

sucessivo decréscimo de valores, possivelmente relacionado aos eventos posteriores

à cristalizaçåo do coríndon. Para cada um desses valores de densidade foram

construídas as respectivas isócoras (Figura 8.10) utilizando-se as equaçöes de estado,

relativas ao COz puro, presentes no programa "FLINCOR'(Brown 1989), específico

para cálculo das propriedades termodinâmicas das inclusões fluidas. Deve ainda ser

enfatizado que uma única medida de ThCO2 forneceu valor de -41oC, o qual seria

indicativo de coz com densidade mais elevada (dco2 = 1,121 gtcms).
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8.2.3 CONDTçÕES DE APR|S|ONAMENTO

Como foi discutido no capítulo 4, a região é representada por gnaisses

anfibolíticos e granulíticos de alto grau metamórfico constituindo parte do Complexo
Granulítíco de Santa Catarina (Hartmann et al. 1979) ou Domínio Tectônico Luís Alves
(Siga Jr' 1995), sendo caracterizada por eventos polimetamórfícos. Hartmann (19gg), a
partir de consideraçöes paragenéticas e da aplicaçåo do geotermometro de Wells
(1977), determinou que o metamorfismo granulítico ocorreu em temperaturas situadas

ao redor de 800"C, para uma pressão estipulada em 7 Kb. No entanto, considerou a
pressão de 6,5 kb, obtida por Girardi & Ulbrich (1980) em áreas contíguas, como um

valor maís representativo. Esses resultados encontram-se também na Figura 8.10,
junto às isócoras representativas das densidades de coz de 1,055 (1), 1 ,032 (2), o,gg4
(3), 0,940 (4), 0,903 (s) e 0,813 (6) g/cm3 obtidas a partir dos estudos
microtermométricos. As isócoras 1 e 2, de maior densidade, cruzam o campo de
pressões e temperaturas citadas acima, sugerindo que seu aprisionamento e, portanto,

a cristalizaçåo do coríndon, são compatíveis com condiçöes de metamorfismo de

fácies granulito citadas acima. A inclusão que apresentou ThCOz de 41oC, (dCO2 =
1,121glcm3) sería indicativa de maiores pressöes. Entretanto, a isócora representativa
dessa densidade não foi considerada por se tratar de um único valor num universo de
417 medidas.

Os alinhamentos e agrupamentos de inclusões menos densas (isócoras 3,

4, 5 e 6), por outro lado, são sugestivos da existência de reequilíbrios que ocorreram

após o aprísionamento, demonstrando a complexa história de resfriamento e

soerguimento posterior ao evento granulítico.
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cAPíTULo 9 AspEcros cENÉr¡cos

O coríndon é um mineral com características especiais não somente por
seu valor comercial ou por sua beleza, mas também por suas propriedades e
características de formação, pois as assocíaçöes litológicas das diversas províncias
produtoras demonstram que esse mineral é formado sob condiçöes especiais e pouco
freqüentes.

Hunstiger (1989) chama atençåo para o fato de que apesar do aluminio
ocupar a terceira posiçåo (8,1o/o) em termos de abundåncia dos elementos na crosta
tenestre, abaixo apenas do oxigênio (46,60/o) e do silício (2T,To/o), depósitos
econômicos de coríndon e específicamente de rubi, são relativamente raros em todo o
mundo. O acúmulo relativo de AlzOe comparado ao SiOz é o principal requisito para a
formação do coríndon. Além disso, para a formaçåo do rubi e safira existe a

necessidade também de ambientes contendo certos conteúdos em cromo, ferro e
titânio que são os cromóforos dessas variedades gemológicas.

Dados bibliográficos revelam que o coríndon origina-se de várias
maneiras, podendo existir em quantidades razoáveis em pegmatitos ou em outras
rochas tais como nefelina sienitos, xenólitos ricos em alumina presentes em rochas
eruptivas, ou como produto de metamorfismo de contato ou regional, sendo o ambiente
de rochas aluminosas o reguisito básico para sua formação.

Apesar de ocorrer na forma de depósitos primários relacionados à essas
rochas, o coríndon é lavrado principalmente a partir de depósitos secundários, incluindo
aquijazidas coluviais e aluviais.

174



9.1 DtsTRtBUtçÃo Do GoRíNDON NO MUNDO

Vários autores estudaram a gênese de depósitos primários e secundários
de coríndon das principais localidades do mundo, sendo que a síntese desses
resultados está apresentada na Tabela g.1. Observa-se que a maioria dos grandes
depósitos são secundários ou aluviais, e que somente em alguns locais como na índia,
nos Estados Unidos e no Afeganistäo, o minerat pode ser lavrado diretamente na
rocha.

Apesar de existirem numerosas tocalidades em todo o mundo produzindo
rubis e safiras, apenas os principais depósitos foram descritos no tocante à sua
geologia e caracterizaçåo mineralógica do material produzido. Algumas ocorrências
não são exploradas sistematicamente, ou foram encontradas mais recentemente como
é o caso de alguns depósitos recém descobertos no vietnã e cambodja.

De acordo com o mapa de ocorrências mundiais da Figura 9.1 , os
principais países produtores de rubi e safira estão localizados principalmente nos
continentes asiático e africano. Ocorrem também algumas jazidas importantes na
Austrália e no continente americano, enquanto a Europäl-'embora possua algumas
pequenas ocorrências, näo se destaca como centro produtor de coríndon gemológico.

Mianma: a antiga Birmånia possui depósitos conhecidos há séculos por
produzir os melhores rubis do mundo em termos de cor e transparência. As principais
jazidas produtoras estão situadas nas proximidades da localidade de Mogok. Estudos
realizados por (Brown 1887 e lyer 1953, ln Hughes l ggo) identificaram cinco unidades
litológicas básicas incluindo rochas graníticas, gnaisses e xistos, intrusivas
ultramáficas, mármores e aluviöes recentes. o rubi é encontrado principalmente nos
mármores, em seus contatos com as rochas gnáissicas e com as intrusões graníticas,
enquanto as safiras eståo presentes nos veios pegmatíticos.

Tailåndia: Os depósitos eluviais e aluviais contendo coríndon nesta
região, são produtos da alteração de basaltos pleistocênícos (Vichit 1g1g, in Hughes
1990). Segundo estes autores, o coríndon foi formado em grandes profundidades por
metamorfismo e/ou metassomatismo, sendo trazido a superfície pelos derrames
basalticos. O mineral é encontrado tanto na rocha basaltica alterada, bem como em
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Tabela 9.1 - Características geológicas dos principais depósitos de coríndon conhecidos na
atualidade. ExtraÍdo e modificado de Hughes (19g0).

Localização Referências

Mianma (1 953).

Tailåndia
(Chanthaburi)

(1 978)-

Sri lanka
(vários locais)

lmann & Henn (1986)

lndia & Kothavala

Ausûália (1e8Ð
(Queensland e New
South

AÍeganistão (1e8s)

Tanzånia (1e82)
V

Quênia (1e82)

EUA
(Yogo Gulch)

(1s82)

Nigéria
(Kaduna)

& Schmetzer

EUA (1 933).

Paquistão n (1982)*

China & Keller (1986).
& Fuquan 11

Golômbia et al.(1985)

Zimbábue (1 971).

Malawi tland (1969).

Brasil (1964), Souza

Coxim). MT

e safiras de várias

e safiras azul, amarela,

e safiras de todas as

azul, verde, amarela
preta astérica

bicolores (verde/amarela

e safira de várias cores

bi e safira lilás

* ln Hughes (1990)

(1 e60)
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solos de cobertura, sendo a presença do mesmo nos basaltos inalterados bastante
rara. Nestes depósitos além do rubi, såo encontradas safira verde, amarela e preta,
com esta última dotada de asterismo.

Sri Lanka: o contexto litológico destas ilhas é representado por rochas
metamórficas tais como quartzitos, gnaisses, charnoquitos, migmatitos e granulitos. De
um modo geral, os depósitos de coríndon do Sri Lanka estão distribuídos em díversas
localidades, onde cada um tem características distintas. Maesschalck & Oen (1ggg),
descrevem a ocorrência de safiras em granulitos feldspáticos, rochas sillimaníticas,
pegmatitos, margas em contato com sienito, biotita sillimanita gnaisse, skarnito, e
gnaisses granatiferos. O estudo das inclusöes sólidas e fluidas desenvolvido pelos
autores citados acima, demonstrou que o coríndon do Sri Lanka tem sua origem
correlacionada com rochas metamórficas de alto grau como gnaisses e granulítos. O
coríndon do Sri Lanka é formado em terrenos metamórficos arqueanos de alto grau,
onde as rochas foram originalmente enriquecidas em alumínio. De acordo com
Munasinghe & Dissanayake (1981), o coríndon é tipicamente encontrado em rochas
ricas em alumínio onde pode ter sido formado por: 1) metamorfismo de rochas
aluminosas, 2) por efeito do fácies granulito sobre rochas ultramáficas, anortositos e
xistos biotíticos, 3) dessilissificaçäo de pegmatitos intrusivos que cortam xistos
tremolíticos e hornblendíticos, 4) metamorfismo de anfibolitos, xistos biotíticos e
serpentinitos' Dahanayake & Ranasinghe (1981), estudaram os minerais pesados de
sedimentos e rochas coletadas em bacias de drenagem dos depósitos do Sry Lanka e
concluiram que o coríndon nestas áreas está associado a gnaisses granatÍferos e
granulíticos formados sob condições de 700-g00oC e 6Kb.

índia: possui depósitos de coríndon famosos há séculos por produzir rubí
e safiras de excelente qualidade, principalmente na regiäo de Kashmir. As safiras desta
região ocorrem em pegmatitos feldspáticos e os sedimentos derivados destas rochas
situam-se a 250 metros de distância da fonte primária, onde såo lavrados facilmente
por métodos tradicionais. Os cristais provenientes destas jazidas apresentam hábito
piramidal simples com pequenos planos basais, variando de transparentes a
translúcidos, apresentando superfÍcies foscas e ásperas.

Afeqanistäo: possui várias jazidas de coríndon, sendo que a principal está
localizada nas proximidades de Jagdalek. Neste local são encontrados cristais "in situ"
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em calcários dolomíticos metamorfizados e cortados por intrusöes graníticas do
Oligoceno' Normalmente os cristais provenientes destas rochas exibem uma crosta de
matriz calcária revestindo sua superfície, evidenciando sua rocha fonte.

Ïanzânia: na principal área mineralizada denominada de,,Umba Valley,,, o
coríndon ocore associado a cascalhos aluvionares derivados de calcários ou veios
pegmatíticos, sendo que nesses últimos, ocorrem ainda vermiculita, actinolita e clorita.
o contexto litológico da região é representado por granulitos, gnaisses granatÍferos,
biotíta gnaisse e catcários cristalinos contendo flogopita e grafita. O material produzido
consiste de rubí de boa qualidade, além de safiras de cores azul, verde, róseo, amarelo
e lilás.

Quènia: segundo Bridges (1982), o coríndon encontrado no distrito de
Mangari, ocorre "in situ" ou em cascalhos eluviais e aluviais derivados de veios
dessilissificados que cortam rochas ultramáficas alteradas e serpentinizadas, ou ainda,
pode ser encontrado próximo às zonas de contato de um corpo serpentinizado
associado com segregações pegmatóides dessilicificadas. Na região de Mangari,
ocorre somente a variedade rubi em duas minas exploradas sobre um mesmo corpo de
rocha ultrabásica alterada; porém, o material destes dois locais possuí características
muito diferentes. Normalmente o rubi do Quênia exibe coloraçäo vermelho escuro a
rosa muito escuro, ocorrendo acompanhado de micas e turmalina verde.

Niqéria: seus depósitos mais importantes estão localizados em Kaduna,
onde safiras azuis, verdes, amarelas e bicolores (amarelo/verde ou amarelo/azul), são
encontradas em depósitos secundários associados a basaltos alcalinos (Kiefert &
Schmetzer 1987). Algumas safiras produzidas nestas jazidas possuem características
muito similares às mineradas na Tailândia e Austrália,

Austrália: vem destacando-se como centro produtor, onde seus depósitos
mais importantes estão localizados na região central do país, denominada ,,New South
Wales". Nestes locais, a geologia é representada por vulcanismo basáltico de idades
cenozóica-mesozóica e os depósitos säo encontrados em rios que drenam esta região.
A princípio acreditava-se que os basaltos eram a rocha fonte do coríndon; porém,
trabalhos mais recentes relacionam a gênese com os tufos basalticos (pecover lgg1).
Embora intensamente alterados, os tufos são comuns e consistem de
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clastos grossos ou finos, de coloração vermelha, marrom, cinza e branco.
Aparentemente, o coríndon foiformado em profundidade e posteriormente carreado por
rochas tufáceas, as quais foram mais tarde recobertas pelas lavas basálticas. Não såo
encontrados exemplares de coríndon "in-situ" nos tufos, mas sim junto ao basalto
alterado; isto se deve ao fato do tufo se intemperizar muito mais facilmente que o
basalto. De acordo com Coenraads (1992), o coríndon desta regíão está associado a

zircâo, espinélio, magnetita e ilmenita, principalmente. Os cristais de rubi e safira
caracterizam-se por apresentar superfícies de reabsorção ou corrosão, marcas de
impacto e marcas negativas. sutherland & coenraads (1996) estudando aluviöes
derivados de província basaltica terciária de Barrington, os quais contem rubi, safira,
espinélio e safirina, afirmam que a origem precisa do coríndon é duvidosa em relaçåo
aos basaltos como rocha fonte. Assim sendo, continua incerta a origem desses
depósitos.

Estados Unidos: possui jazidas de coríndon situadas em Yogo Gutch em

Montana e Carolina do Norte. A de Yogo Gulch foi estudada por Brown (1gg2), o qual
descreve que as safiras provêm de um dique ígneo máfico de composiçåo lamprofírica,
que possui 5,6km de extensäo com espessuras que variam de 1,0 a2,Om. Neste caso,
tanto a rocha como os cascalhos provenientes da decomposiçäo deste dique, são
lavrados, produzindo safira azul e lilás. Acredita-se que as safiras tenham sido
formadas a grandes profundidades e carreadas pelo dique o qual intrudiu-se em
camadas de rochas sedimentares. A ocorrência da Carolina do Norte está associada a
rochas básicas magnesianas como peridotitos, piroxenitos e anfibolitos, e sua lavra é
executada em sedimentos aluvionares derivados destas rochas, onde são produzidos

rubi e safiras de várias coloraçöes.

Vários outros depósitos no mundo produzem coríndon, porém nåo com a
quantidade e a qualidade dos citados anteriormente. Entre os países portadores de

depósitos considerados menores em relaçäo a sua produçåo destacam-se paquistäo,

China, Rússia, Malawi, Zimbábue, Madagascar, República Malgaxe, África do Sul,

NamÍbia, Colômbia e Brasil (Figura 9.1). Entretanto faltam dados geológicos e

mineralógicos para que seja possível uma avaliação melhor sobre o tema, pois muitos
depósitos ainda não foram descrítos ou avaliados em seu potencial.
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Díversos autores consideram o leste africano como a futura fonte mundial

na produção de corindon. A sua vasta área continental com grande potencial para

mineralizações, aliada ao fato de que muitos locais ainda não foram explorados, fazem
com que desde 1960 a região venha sendo alvo de vários trabalhos prospectivos, onde
novas oconências importantes já foram encontradas.

Pela revisão bibliográfica apresentada observa-se que a origem do

coríndon está correlacionada com províncias magmáticas e/ou metamórfícas, porém na

maior parte dos casos, este mineral ocorre atualmente em áreas sedimentares.

9.2 FORMAçÃO DO CORíNDON EM TERRENOS GRANULíT¡COS

De acordo com outras jazidas de coríndon do mundo, derivadas de

terrenos granulíticos, a exemplo do Sri Lanka e Madagascar, vários autores, entre os
quais pode-se citar Katz (1972), Dahanayake et al. (1980), Munasinghe & Dissanayake
(1981)e Rapasinghe & Dissanayake (1985), sugerem diferentes rochas fonte para a
formaçåo do coríndon e atribuem uma origem a partir de sedimentos aluminosos

submetidos ao fácies granulítio. Quanto às ocorrências de coríndon recém descobertas

em terrenos granulíticos no sudoeste de Madagascar, Milisenda & Henn (1996)

descrevem que esses minerais säo derivados de mármores alterados e gnaísses

calciossilicatados formados em ambientes sedimentares sob condiçöes de fácies
granulito.

Munasinghe & Dissanayake (1981), citam que os granulitos do Sri Lanka

apresentam muitas similaridades com os granulitos brasileiros descritos por Wernick &

Almeida (1979) e Cordani & lyer (1979), podendo apresentar mineralizações similares.

Levinson e Cook (1994) propuseram um modelo para a formação do

coríndon envolvendo tectônica de placas e metamorfismo. Neste caso, a origem pode

ocorrer a partir de dois minerais, a muscovita e o diásporo, na seguinte seqüência.

Sedimentos ricos em alumínio, contendo principalmente minerais aluminosos como

muscovita (illita) e caulinita, são carreados a profundidades significativas nas áreas de

margem de placas em zonas de subducção do assoalho oceânico. Neste caso os

minerais sujeitos às novas condições físicoquímicas de alta pressäo e temperatura,
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sofrem transformaçöes sígnificativas. o coríndon, o feldspato potássico e a água,
podem ser originados a partir de minerais micáceos como a muscovita do seguinte
modo: KAl2(S¡3Al)Oro(OHz) + l(AlSiOe + AlzOs + HzO. Esta reaçäo tem lugar em
ambientes com ausência de quartzo e ricos em silicatos de alumínio como a cianita
(Alzsios)' o coríndon pode ser formado também a partir de outros materiais,
particularmente hidróxidos de alumínio (óxidos de alumínio hidratados) como a gibbsita
Al(oH)3 e o diásporo ou boehmita Alo(oH), onde a reaçåo pode ser expressa por
2Alo(oH) =+ Alzos + Hzo. Estes óxidos hidratados de alumínio säo típicos de extensos
terrenos ricos em rateritas e bauxitas como podem
grandes áreas na Austrália, india, África, América
tropicais.

ser encontrados atualmente em

do Sul, além de outras regiöes

9.3 ORIGEM DO CORíNDON DE BARRA VELHA

Os trabalhos de campo realizados até o presente momento indicam que o
coríndon de Bara velha ocorre em depósitos sedimentares inconsolidados resultantes
da alteração das rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina. como foi visto no
Capítulo 5, esse mineral ocorre disseminado em cascalheiras recentes de pequenas
espessuras, juntamente com fragmentos de quartzo 'exibindo algumas feições que
sugerem transporte pequeno a partir da fonte primária. Embora a rocha matriz desse
coríndon não seja aínda conhecida, as evidèncias de campo e os dados de laboratório
obtidos no decorrer desse trabalho, permitem estabelecer uma série de consideraçöes
a respeito da gênese do coríndon desta regiäo.

Como foi visto no Capítulo 4, a geologia básica do nordeste de Santa
Catarina está bem estabelecida podendo ser aqui citados, entre outros, os trabathos de
Hartmann et al. (1gzg), sirva & Dias (19g1 a, b e c) e siga Jr. (199s). Nesse caso, é
importante salientar que entre os litotípos presentes na área de Barra velha e
adjacências, predominam gnaisses granulíticos (Figura 4.1), ocorrendo de forma
subordinada ultramafitos e quartzitos. Sugestiva também é a presença de gnaisses
kinzigíticos encontrados por silva & Dias (1981a), na porção sul do Complexo
Granulítico de Santa Catarina. Essas rochas estão relacionadas possivelmente à
evolução metamórfica de uma seqüência pelítica que foi submetida aos diversos graus
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do metamorfismo regional.

Os levantamentos de campo indicaram que o coríndon de Barra Velha
ocorre com extensåo regional, sendo encontrado a distâncias que superam 50km entre
as extremidades visitadas (Figura 5.5). Nesse caso, é importante ressaltar que em

todos os locais em que foi constatada a presença desse mineral, a litologia é composta

basicamente por rochas gnáissicas pertencentes ao Complexo Granulítico de Santa
Catarina. Esse fato indica em princípio que o coríndon está relacionado aos gnaisses
regionais, de onde por erosäo foi distribuído para os solos e os depósitos recentes.

Merece destaque o fato dos depósitos de cascalhos mineralizados em

coríndon serem constituídos principalmente por calhaus e seixos angulosos, sugestivos
de transporte a curta distância. O próprio coríndon, por sua vez, ocorre segundo cristais
bem formados, relativamente bem desenvolvidos, sugerindo que o transporte a partir
da fonte matriz, se houve, foi pequeno. O mesmo se pode dizer do quartzo associado

nas cascalheiras, que em geral exibe formas poliédricas e dimensões centimétricas.

Além disso, as feiçöes exibidas pelos níveis mineralizados evidenciam uma deposiçäo
por fluxos gravitacionais de encostas, indicando as porções superiores do relevo como
fornecedoras do material detrítico depositado. Esse fato revela que o coríndon,
juntamente com os fragmentos de quartzo leítoso, minerais pesados e outras litologias,

estão relacionados às rochas gnáissicas que são o litotipo predominante em todos os
locais observados. A Figura 9.2 ilustra a situaçåo através de perfis esquemáticos

representando observações sistemáticas efetuadas no campo, e dados obtidos na

Lavra do Escalvado, que como já foi informado anteriormente é o único local de lavra

em atividade. Os depósitos contêm também contribuiçöes significativas das rochas
quartzíticas que ocorrem como cristas alinhadas em cotas mais elevadas. Como já foi
descrito no Capítulo 5, os depósitos de cascalhos associados contêm fragmentos de
quartzito, muitas vezes fucsíticos, além de pequenos fragmentos de cianita.

Procurou-se representar também na Figura g.2, as rochas ultramáficas
que ocorrem associadas aos gnaisses em certos locais. Nesse sentido, os trabalhos de

Silva & Días (1981a), descrevem a ocorrência dessas rochas como lentes e

intercalações concordantes nos gnaisses granulíticos regionais. As intercalaçöes

podem ser de poucos centímetros a alguns decímetros, podendo em certos casos
atingir vários metros, como nas proximidades da cidade de Barra velha,
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Em certos locais ocorrem fases onde os gnaisses granulíticos exibem
certa mobilidade, penetrando nas rochas ultramáficas num processo de remob ilizaçäo
no estado sólido. A ocorrência dessas rochas é um aspecto muito importante no que
diz respeito à presença de coríndon vermelho, ou seja, a variedade rubi. Como foi visto
no Capítulo 7 , a cor vermelha é dada pelo cromo, que por sua vez está presente nas
ultramáficas da região. Portanto as rochas ultramáficas associadas aos gnaisses
regionais poderiam ser a fonte do cromo tanto para o coríndon, como para a fuchsita
encontrada nos quartzitos. Fato semelhante foi encontrado para os depósitos
estudados por Key & ochieng (1991), onde esses autores atribuem a presença do
cromo em coríndon às rochas ultramáficas associadas a algumas jazidas da Tailåndia.

Tudo indica, portanto, que o coríndon ocorra regionalmente associado aos
granulitos do Complexo Granulítico de Santa Catarina, e que somente aqueles
formados nas proximidades de rochas ultramáficas possua características gemológicas
de cor, ou seja, coloração vermelha ou rósea conferida pelos elementos cromóforos
(cromo) que estão presentes nas ultramáficas. Os estudos realizados, confirmam que
de fato, a porcentagem de cristais com características gemológicas (cor vermelha) é
menor em relaçäo ao restante dos cristais lavrados nos cascalhos.

Conforme discutido no Capítulo 8.1, o coríndon contém uma série de
inclusöes minerais entre as quais se destacam biotita, clorita, zircäo, rutilo, monazita e
pirita' A biotita identificada situa-se entre o campo da annita e da flogopita, tratando-se
de uma mica de coloração castanha característica do tácies granulito. A clorita é
representada pela variedade rica em Mg, Fe e Al, característica de sedimentos pelíticos
ricos nesses elementos. Nesse caso, os cristais de clorita aparecem como relíctos
preservados no interior do coríndon. Schreyer et al. (1981), encontraram a mesma
variedade de clorita (ripidolita segundo a classificação de Deer et al. 1927) associada à
rochas fuchsíticas portadoras de coríndon que ocorrem no sul da Áfríca. Os cristais de
zircâo, aparentemente arredondados, sugerem uma derivação a partir de sedimentos
preexistentes associados aos pelitos. Nesse caso, a dataçåo por meio de microssonda
iônica (SHRIMP) desta fase, poderia acrescentar dados novos à historia genética do
coríndon' A aparente ausência de inclusöes cristalinas de anfibólio e piroxênio afasta a
possibilídade de filiação do coríndon com rochas máficas e ultramáficas.
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Outra linha de pesquisa que reforça uma origem do coríndon a partir de
granulitos, é representada pelo estudo das inclusões fluidas. As análises
microtermométricas forneceram a composiçåo dos fluidos aprisionados, ou seja, foram
encontradas inclusöes fluidas essencialmente carbonicas com temperaturas de fusão
do COz em torno de -56,60C, refletindo desse modo, ambiente anidro típico do fácies
granulito. As temperaturas de homogeneização do COz obtidas via microtermometria
nas inclusöes encontradas, acusaram variaçöes de -2SoC a +2SoC, sendo que os
valores situados entre -2ooC a -25oC såo indicativos dos fluidos originais. portanto, os
resultados obtidos demostram que a cristalização do coríndon de Bana Velha é
compatível com o metamorfísmo de fácies granulito. Maesschalck & Oen (1ggg)
encontraram para os coríndons do Sri Lanka, resultados semelhantes aos obtidos
nesse trabalho para o coríndon de Barra Velha. Esses autores encontraram
temperaturas de COz variando de -25oC a +25oc, e as isócoras resuttantes indicaram
que o coríndon daquela regiåo formou-se também sob condises do fácies granulito.

Apesar de nåo termos aínda um conhecimento completo desses
depósitos, as evidências reunidas sugerem a princípio uma relação genética com as
rochas granulíticas que são o lítotipo mais comum na região de Barra Velha. A
granulitização que afetou rochas da regiåo poderia ter afetado também sedímentos
preexistentes ricos em alumínio, gerando desta forma coríndon à partir de minerais
aluminosos. A presença de cianita nos depósitos e em solos da região além da
ocorrência de gnaisses kinzigíticos contendo cordierita, granada e sillimanita, poderia
confirmar tal fato. De acordo com Boyle (1976) e Platen (1gBB), minerais aluminosos
como o coríndon, a cianita e a cordierita entre os principais, são desenvolvidos em
terrenos arqueanos, metamórficos de alto grau, especialmente em sedimentos pelíticos
e rochas enriquecidas em alumínio.

Como foi visto no início deste Capítulo, na maior parte das ocorrências
mundiais o coríndon está sempre associado a depósitos sedimentares, e em muitos
casos a rocha de origem não foi ainda identificada, fazendo com que os pesquisadores
atribuam os aspectos genéticos através das evidências reveladas pelas associaçöes de
campo e pelas características do próprio corindon.

Finalizando, os dados obtidos neste trabalho demonstram que o coríndon
de Barra Velha originou-se à partir de sedimentos pelíticos aluminosos por processos
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tectono-metamórficos, envolvendo provavelmente fusåo parcial em condições de
pressão e temperatura de moderadas a altas. As porções de rochas ultramáficas
existentes como lentes ou intercalaçöes nos gnaisses atuaram como fontes do cromo,
fato evidenciado pela variaçåo de cores exibida pelos cristais. As evidências de campo
mostram que o coríndon pode encontrar-se disseminado nos gnaÍsses granutíticos, o
que explica o notável grau de espalhamento desse mineral na região.

Tudo indica que a possança desses depósitos motivarão trabalhos
prospectivos e de lavra num futuro próximo. Acreditamos que o emprego de
equipamentos de sondagem de grande resolução, permitiräo conhecer melhor esses
depósitos, e ao mesmo tempo obter novos dados relativos a origem do coríndon.
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CAPíTULO 10 coNstDERAçöES FtNAtS

o tema abordado nesta Tese, relativo a ocorrència de coríndon na
região de Barra Velha, foi escolhido por se tratar de um assunto praticamente
desconhecido na literatura geológica brasileira. Além de nåo serem conhecidas
jazidas de coríndon no Brasil, os estudos da geologia dos depósitos gemológicos
brasileiros também são pouco desenvolvidos justificando a escolha do tema
mencionado. Destacamos a seguir, as conclusöes mais ímportantes obtidas no
decorrer deste trabalho.

1- os depósitos de coríndon nas suas variedades rubi e safira, da
regiâo nordeste de Santa Catarina foram descobertos na metade dos anos oitenta, e
até o momento säo pouco conhecidos. Conforme foi observado no decorrer destes
trabalhos, o coríndon ocorre associados a depósitos aluviais distribuídos ao longo da
bacia de drenagem do Rio ltapocu, cobrindo uma área de aproximadamente g0km2.

Foram observadas ocorrências menores nas planícíes da porção norte do Rio ltajaí
Açu, situadas a aproximadamente 40km a Sul da cidade de Barra Velha. O montante
dessas reservas ainda não é conhecido, mas tudo indica que o volume total em
coríndon é considerável, tratando-se provavelmente da principal ocorrência desse
mineral no país. Esses depósitos eståo situados na porção nordeste do Estado de
Santa Catarina, a meio caminho entre as cidades de Curitíba e Floríanópolis, em área
servida por uma excelente malha viária que facilitará eventuais atividades minerárias
na região. Embora o Brasil seja um dos principais produtores de gemas coradas do
mundo, nåo säo conhecidas jazidas de rubi ou de safiras em seu território, com o
mesmo porte de outras gemas famosas tais como turmalina, água marinha,
esmeralda, ametista, ágata, entre outras. As ocorrèncias conhecidas no momento no
Rio Coxim (MT) e no Rio do Peixe (Go) e outras esporádicas menores, além de
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pouco estudadas, näo possuem o potencial jét verificado nos depósitos de Barra
Velha' Os trabalhos executados mostraram que a maior parte do coríndon ocorre na
forma de cristais avermelhados, porém desprovidos de transparència e limpidez
necessárias para um bom aproveitamento gemológico. Entretanto, considerando que
o volume dos depósitos conhecidos já é expressivo e poderá aumentar a medida que
forem realizados trabalhos no futuro, a parcela de coríndons gemológicos poderá

também se tornar expressiva permitindo o seu aproveitamento na indústria joalheira.

Tendo em vista que o coríndon, principalmente a variedade rubi, é tido como o
principal mineral gemológico após o diamante, as ocorrências de Barra Velha
adquirem caráter de grande importância, pois poderäo tornar-se a futura fonte
brasileira na produçäo de rubis e safiras.

2'Tratando-se de um depósito novo e de um material pouco
conhecido, procuramos no decorrer da Tese, efetuar primeiro uma caracterização
mais completa possível tanto do coríndon como das fases a ele associadas. Assim
sendo, foram estudados também o diásporo resultante da alteraçåo do próprio

coríndon, bem como os minerais pesados associados nos depósitos aluviais. Nesse
sentido foram desenvolvidos levantamentos geológicos de campo visando conhecer a

extensåo dos depósitos na regiåo de ocorrência do coríndon. Os trabalhos de
laboratório incluíram estudos cristalográficos e mineralógicos gerais por meio de uma

metodologia ampla para o conhecimento das propriedades ópticas,
roentgenográficas, químicas, espectroscópicas, térmicas, além de inclusöes sólidas e
fluidas presentes no coríndon. Comparando os dados de campo e laboratório,
procurou-se, estabelecer dentro do possível, um modelo genétíco para os depósitos
estudados.

3- Do ponto de vista geomorfológico, a região de Barra Velha
e'aracteriza-se pela presença de extensas planícies aluviais que circundam o relevo
de morros dômicos do embasamento antígo, cuja erosäo forneceu detritos para essas
planícies subjacentes. O clima reinante na região de Barra Velha é do tipo subtropical

mesotérmico úmido, favorecendo o intemperismo das rochas do embasamento que
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const¡tuem os morros salientes em meio as planícies. A região está inserida na faixa
da Mata Atlåntica, porém pela prática de culturas intensivas, a vegetaçäo original foi
substituída por campos ralos e áreas de reflorestamentos.

4- A regiåo de Barra velha está inserida em um domínio gnáissico
de alto grau constituindo parte do Complexo Granulítico de Santa Catarina, onde
predominam gnaisses granulíticos. Esses litotipos são constituídos por quartzo e
feldspatos predominando o plagioclásio (oligoclásio) sobre o ortoclásio, sendo os
máficos representados principalmente por hiperstênio, diopsídío, hornblenda e biotita
acastanhada' os acessórios mais comuns são representados por zircão, magnetita,
rutilo e pirrotita. ocorrem ainda de forma subordinada rochas ultramáficas
representadas por piroxenitos e anfibolitos, além de quartzitos e formações ferríferas
bandadas de pequena expressäo.

5- o coríndon da região de Barra velha ocorre associado a
depósitos rudáceos de origem coluvionar e aluvionar constituídos principalmente por
fragmentos de quartzo leitoso e quartzito com granulometria de calhaus a seixos, em
meio a uma matriz areno argilosa. Trata-se de depósitos inconsolidados de pequena
espessura constituindo rampas coluviais formadas ao longo de baixas vertentes. o
coríndon está distribuído nas planícies aluviais mas encontra-se concentrado
principalmente nos depósitos coluvionares. Um dos princípais locais mineralizados
está situado nas proximidades da localidade de Escalvado, e nesse local foi verificado
que os níveis de cascalhos apresentam concentraçöes de coríndon de até 6.000g/m3.
Tanto o coríndon quanto os fragmentos de quartzo e quartzito que formam os
depósitos, mostram superfícies poliédricas isentas de arredondamento sugerindo que
a fonte desse material é proximal, sendo derivado das rochas dos morros que se
destacam em meio as planícies circundantes. A camada de cascalho cuja espessura
atinge até 2,om, assenta diretamente sobre as rochas gnáíssicas alteradas do
complexo granulítico e em alguns locais, sobre as intercalaçöes de rochas
ultramáficas, do mesmo modo alteradas. Além do coríndon, os depósitos contêm uma
assembléia de minerais pesados não muito abundante, representados principalmente
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por magnetita, ilmenita, hematita, rutilo, zircão, monazita, hiperstênio, hornblenda e
epidoto, os quais são compatíveis com rochas de alto grau metamórfico, com
exceção do epidoto que é gerado sob condiçöes de fácies anfibolito. Chama atenção,
o fato de que apesar dos depósitos serem texturalmente imaturos, a quantidade de
minerais pesados instáveis é muito pequena. lsto pode ser explicado, provavelmente,
pelo fato de que o material que originou o depósito já era previamente empobrecido
em minerais instáveis, como pode ser comprovado também pelas análises dos
pesados encontrados nos solos. A presença dessa assembléia sugere como rochas
fonte possíveis, gnaísses do fácies granulito, migmatitos e rochas ácidas ou
intermediárias de grau metamórfico alto. Dessa forma, a assembléia de minerais
pesados identificada nos depósitos corroboram as evidências geológicas de campo,
bem como os dados fornecidos pelo estudo das inclusões sólidas e ftuidas.

6- o coríndon de Barra verha ocorre na forma de cristais
subédricos a irregulares, em uma faixa granulométrica ampla concentrando-se no
intervalo de 2,3mm a 4,7mm. Os cristais exibem hábito em barrilete, geralmente
truncados por faces resultantes da partiçåo romboédrica bem desenvolvida.
Determinaçöes por raios X mostraram que a cela unitária é praticamente idêntica a
coríndons de outras localidades e näo é influenciada pelas variações de cores
exibidas. Exames de lotes representativos, mostraram que o vermelho (rubi) é a cor
predominante, ocorrendo de forma subordinada indivíduos nas cores branca, rósea,
cinza e preta (safiras). A grande maioria dos exemplares são opacos ou de
transparência limitada, dificultando seu aproveitamento gemológico. Entretanto a
maior parte das amostras examinadas revelaram a presença de asterismo pouco
desenvolvido mas suficiente para permitir sua utilização como gema. A presença
desse efeito associado ao efeito seda, imprime um aspecto atraente nas pedras
lapidadas em talhe cabuchäo. Seções delgadas examinadas sob microscopia óptica,
mostraram a existência de um padrão em rede onde as faixas correspondem a zonas
de alteração do coríndon transformado no mineral diásporo. Essa alteração pode ser
tanto de origem hidrotermal como intempérica, ou ainda de ambas combinadas. As
análises térmicas confirmaram a presença do diásporo em proporçöes variáveis nos
cristais de coríndon, mostrando que essa atteração varia de indivíduo para indivíduo.
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7- Análises na microssonda eletrônica mostram que o coríndon de
Barra Velha é praticamente isento de impurezas, sendo constituído essencialmente
por AlzOs em teores que variam de 96 a g9ol0. Entre os elementos menores, destaca-
se a presença do cromo cujo valor na variedade vermelha varia de 0,S a O,go/o,

confirmando tratar-se do elemento cromóforo tal como observado em outras
localidades. Outra impureza é o FeO cujos valores såo baixos na variedade vermelha
e relativamente maiores nos coríndons branco, róseo, cinza e preto. Este elemento
ocorre em teores bastante variáveis parecendo influir mais na saturaçåo do que na
cor propriamente dita.

8- observaçöes sistemáticas mostraram que o coríndon de Barra
Velha, possui grande número de inclusões sólidas sendo a maior parte com
dimensões microscópicas, em geral abaixo de O,Smm. Análises por meio de
microscopia eletrônica de varredura e microssonda eletrônica, permitiram identificar
entre as fases inclusas biotita, clorita, zirúo, rutilo, monazita, coríndon, pirita e óxidos
de ferro, sendo as duas últimas consideradas como produto secundário que penetrou
pelos canais existentes nos cristais. Análíses na microssonda eletrônica revelaram
que a biotita possui teor em cromo elevado, compatíveis com biotitas de fácies
granulito. A clorita identificada em algumas amostras e classificada como variedade
rica em ferro, alumínio e magnésio, é característica de ambientes pelítícos. As demais
inclusões sólidas encontradas såo compatíveis com os litotipos regionais. O zircão
mostra evidências de arredondamento, sugerindo tratar-se de uma inclusão
protogenética. Entre as inclusöes fluidas examínadas, foram encontradas feíções que
sugerem origem primária, tendo em vista sua dístribuiçäo e modo de ocorrência no
mineral hospedeiro. Também foram encontradas inclusões secundárias e
pseudosecundárias, principalmente as dispostas em planos de fraturas cicatrizadas
formadas em diferentes etapas. Medidas microtermométricas mostraram que a
temperatura de fusão do COz ficou próxima de -56,60C, indicando a presença de
inclusões essencialmente carbônicas. As temperaturas de homogeneização do COz
variaram de -25 a +25oC, sendo as mais baixas (-20 a -2SoC) consideradas como as
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mais representativas dos fluidos originais. Os histogramas construídos a partir dos
dados microtermométricos forneceram elementos para a construção das isócoras, as
quais mostram que as inclusöes de maiores densidades säo compatíveis com as
condiçöes de metamorfismo do fácies granulito, enquanto as outras evidenciam os
eventos que ocorreram durante os reequilíbrios posteriores. Esse quadro guarda
similaridade com as mineralizaçöes de coríndon relacionadas aos terrenos
granulíticos do Sri Lanka, sugerindo que os depósitos de Barra Velha eståo
assocíados às rochas granulíticas que ocorrem na regiäo.

9- A formaçåo do coríndon tem sido relacionada ao metamorfismo
de sedimentos contendo minerais aluminosos como muscovita e formas hidratadas de
alumina tais como diásporo (cr-AlO(OH)) e boehmita (y-AlO(OH)). Em alguns locais
bem estudados como no Sri Lanka, a origem do coríndon está associada a ação de
fenômenos tectÔnicos e metamórficos, sobre sedimentos aluminosos antigos
submetidos a condiçöes de metamorfismo de alto grau. As evidências encontradas no
decorrer deste trabalho mostraram que o coríndon da região de Barra Velha origina-
se também de gnaisses granulíticos regionais. Essas evidências são dadas
primeiramente pela extensäo das mineralizações, que como foi verificado nos
levantamentos de campo, coincidem com as áreas de ocorrência dos gnaisses
granulíticos. Também são evidentes que os depósitos rudáceos mineralizados em
coríndon e formados por materiais ísentos de arredondamento, encontram-se
localizados no sopé dos morros constituídos por esses gnaisses. Considerando que
os gnaisses granulíticos constituem atualmente as porções mais elevadas do relevo,
e que os minerais pesados encontrados nos depósitos podem ser derivados dessas
rochas, o coríndon bem como os fragmentos de quartzo seguramente são o produto
liberado pelo intemperismo que atuou sobre esses gnaisses. A presença de rochas
ultramáficas entre os gnaisses influi decisivamente na formaçåo do coríndon, uma vez
que essas rochas contêm teores apreciáveis de cromo, que é o elemento cromóforo
do rubi. Coríndons formados sem a influência de rochas ultramáficas desenvolvem
outras coloraçöes constituindo variedades de safira.
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10- Finalmente deve-se considerar o fato de que os depósitos de
coríndon existentes na região de Barra Velha, ocorrem em áreas extensas
demonstrando que a quantidade de material existente é expressiva e ainda näo
conhecida até o momento. Na verdade, a Lavra do Escalvado e outras pequenas
catas que foram realizadas na regiåo, produziram um volume de coríndon insuficiente
para permitir uma avaliação mais apurada da presença de cristais com qualidades
gemológicas desejáveis. Considerando que apen as 1o/o do coríndon minerado em
todo o mundo é de natureza gemológica, é perfeitamente possível, que a medida que
forem sendo realizados trabalhos de lavra na regiäo de Barra Velha, venham a ser
encontrados cristais com qualidades comparáveis a de outras jazidas da atualidade.
Outro fato que deve ser levado em conta, é a possibilidade do coríndon vir a ser
utilizado como material industrial. Neste caso, a lavra forneceria como subproduto
uma fraçåo pequena de cristais com qualidades gemológícas, cujo vator poderia
tornar viável o aproveitamento econômico desses depósitos.
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