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ABSTRACT

Subject of the present paper is a contribution to the geochemistry of
granite pegmatites in Minas Gerais, Brazil. Special emphasis is giv..r.
to trace element contents in feldspars and muscovites of 25 different
pegmatites and their geochemical significance. 180 potassium feldspar».
110 albites and 64 muscovites have been anal1zed.

It could be demoBtratcd, that the trace element distributions in feld-
spars taken alomj cross-suctions through some pegmatite bodies» show
some regularities in those, which have a relatively simple mineraliza-
tion. Other ones with a more complex composition are more characteriz.:
by a lack of these conformities.
Potassium feldspars from pegmatites with a significant phosphate com-
pound, on the average include more than 0*30% P9O5. Those of pegsnatift
with an extend Li-admixture contain more than 90 ppm Li. These obser-
vations may be useful to help classlficate little known pegmatites in
respect to economical purposes.

Late formed muscovites from highly dlfferenciated pegmatites contain -
beyond others - increased contents of 35n and Ga. This, too, may be a
useful indicator to the further discovery of these kind of pegmatites,
mostly enriched in minerals of economic interest.

INTRODUÇÃO

D-jntro do contexto do trabalho foram analisados feldspatos • muscovlu»
de 25 diferentes pegmatitos das regiões de Govenador Valadares • Araç.
aí, MG (TABELA 1). Êdfnse especial foi dada aos aspectos geoqulmicos á.i
elomentos traços dos minerais mencionados, com a finalidade de verifier-
a possibilidade da obtenção de informações sobra pegmatitos pouco cotvv«-
cir»os, através de um número maior de análises.

Através da AbsorçSo Atômica e Fluorescencia de Raios-X foram anallzadci
180 feldspatos potássicos, 110 albitas e 64 muscovltas. Alam dos ele-
mentos principais nos feldspatoa determinou-se também o conteüdo dos
seguintes elementos traços1 Kb, Cs, Ba, Sr, Pb, Li, Ga • Se. Os valorei
para os dois últimos olcmcntoa so mostraram bastante baixos o sem di-
ferenças significativas, fato pelo qual não serio considerados.

Nas muscovlta» determinou-se o» elementos Rb, In, Ga, Y, Hb, V, Hi e
Pb, alem dos elementos principais.
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oAO E RESULTADOS OBTIDOS

d!>pAtO3

rtainent-o geoqulmico dos feldspatos foi realizado en três diffa-

r,-. - r i rancnte foram coletadas amostras ao lonqo de perfis transversais
H.- t\ y-.i-.xa peqmatltos bem expostos. Foi determinada a distribuição ios
,.(*•• ritos traços dentro dos feldspatos (potássicos e albltas) ness3»
*:•:•. cs resultados mostras çpie os pegnatitos com uma mineralização
i n;irb mostram uma distribuição sistemática dos elementos traços. Os
i •cj;!oti em Rb e Cs aumentam em direção a parte central do pegmatite,
y i »»so que aqueles de Da e Sr diminuem. Fegmatitos de composição
.1.0 n-ciplcxa, com várias fases de mineralizações, geralmente nao nos-
;Í:W CUSLS regularidade* simples. Os perfis nesses pegmatitos estão ca-
* íorjzado» por relações complicadas,, de difícil interpretação. Tais
iv.ayòc» encontram-se especialmente em pegnatitos compostos predomlnan-
ut«riic por albitas.

i parte da pesquisa consistiu numa avaliação estatística de to-
rt» !\t análises dos feldspatos potâsslcos e albitas. Foram calculados
. «flcientes de correlação PEARSON tanto para os feldspatos pottasi-
• o albita8 de todos os pegmatitos* como também para os feldspato» de
*ia peqmátito (naquele com numero de amostras superior a 10). Util.ízou-
t« o programa de computador SPSS/8 (segundo NIE et ai., 1975).

eficiente de correlação para X e Rb na estatística total de todos
• 160 fcldspatos potássicos. com um valor de 0.23» mostra que não há
jr.* relação sistemática entre K e Rb nestes feldspatos. A razão de tal
fi:u de relação baseia-se nos estados diferentes de diferenciarão de
*'.» 5>e.jmatito, dos quais os conteúdos de Rb resultam. Pequenas altora-
4.1 doa conteúdos de potássio já causam grandes diferenças nas rela-
• -rs ©JK/Nb (RHODES, 1969).

»ta &% albitas, na base dos cálculos estatísticos, resultou que aque-
c» pegmatites com uma extensa mineralização de fosfatos mostram uma
ei a,ao ncqativa entre SÍO2 * P2°5* ° coeficiente de correlação PEARSON
*iã as albitas do pegmatito Enio, por exemplo, tem um valor de -0,92.
1 ultima parte consistiu na representação das análises em forma de dia-
;f4=ja, os quais mostraram resultados inesperados.
ií-ra o comportamento inverso entre 8ÍO2 e P2O5 nas albitas de pegna-
1'os mlneralizadO8 «m fosfatos, os feldipatos potássicos dos pegmatitos
! M-amo tipo também mostraram conteúdos eTêvados em P2°5» Os conteúdos
iya de P2O5 nos feldspatos potássicos da alguns pegmatitos são r«-

d a seguir*
Boa Vista II 0,371
Coronel Damãslo 0,74%
Correias 0,53%
Ênio 0,84%
Maxixe 0,441
Urubu 0,44%

, percebe-se que o conteúdo de P2O5 nos feldspatos potãssicos
!. t fv<rmatitos mencionados i superior a 0,30%. Tal fato significa ijue
oldnpato» contendo mais do que 0.301 de P2O5 podem servir como lndica-
i)ten de pegmatitos fosfáticoo.
• Adnelra semelhante foi constatado que o teor médio de Li nos felcls?-
(•"• potássicos dos pegmatito* 11tiniferos é maior do que 90 ppm, cem-
! -mu 09 exemplos abaixo oltados (todos os dados em ppm)1

Boa Vista IX 15»
Coronel Damáíio 154
Correia* 108
Maxixo 371
Roch«de Baixo 441
Tim U
Urubu 25»
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Ressaltamos o fato que pegmatitos pobres em minerais de Li e P não
traram enriquecimento significativo desses elementos dentro dos fclá
spatos potássicos.

A maioria dos pegmatitos citados são ricos em ambos os elementos, Li «
P. Esse fato é explicável através da ocorrência dos dois elementos a(*>
nas em pegmatitos bem diferenciados.

Albita, por causa da sua estrutura cristalina, geralmente não pode in-
corporar grandes quantidades de elementos traços. Tal fato explica o
conteúdo baixo desses elementos nas albitas de pegmatitos compostos
principalmente por esse mineral.

2. Muscovitas

Do cálculo de coeficientes de correlação de todas as 64 muscovitas
lixadas (13 diferentes pegmatitos) resultaram as seguintes relações i

Ni Rb Zn

0,636a
«n
Rb

0,60
0,83
0,95

0,81
0,82

Ê notável o fato que o elemento Rb mostra correlações positivas com o»
demais elementos indicados. Muscovitas com altos conteúdos de Rb são
de formação taníla» nesta fase de formação pegmatltlca a concentração
dos outros ele r« tos traços parece ser também elevada.Tal fato pode ex-
plicar a corr .•; 4S0 extraordinária entre Rb e Ni.

A representa ,í < ráflca da relação entre Zn e Ga indica (abstraindo d«
um coclíicicr * Ai correlação de 0,63) que existe uma relação nítida
entre estes A n elementos na forma de uma correlação positiva.

CONCLUSÕES

Os estudos nr *traram que a análise de Li e P2O5 dos feldspatos po-
tássicos do vSgmatltos pouco conhecidos (ou mal expostos), fornece tw
método vali 10 para a prospecção de pegmatitos 11tiníferos e fosfáti-
cos, ao pa \J que a análise de elementos traços nas albitas não possi-
bilita tal rrospecção.

Conteúdos absolutos altos em Zn (ate 2000 ppm) e Ga (até 340 ppm) nas
muscovitas modern indicar possivelmente um estado de diferenciação pro-
gressiva do ,-espetivo peomatlto e provavelmente podem auxiliar na pros-
pecção. Esse ',ipo de pegmatito é geralmente polimineralico e freqüente-
mente de importância econômica.

ADENDO

0 trabalho apresentado ê um resumo da tese de doutoramento intituladot
"Spurenelemente in Granitpegnatiten im Bundesstaat Minas Gerais, Bra-
sllien, unter besonderer Beruecksichtlgung der Feldspaete" (Elementos
traços em pegmatitos g-anlticos m Estado de Minas Gerais, Brasil, con
especial atenção dos feldspatos).

Na lista bibliográfica a seguir citou-se apenas as publicações indi-
cadas no presente trabalho. A lista completa da bibliografia utilizada
encontra-se na tese.
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ELA It Localização aproxlaada doe pegaatltos estudados e suas
•ínerallsações (exceto feldspeto, quartto e Bica).

* • • • • LooallsacBo HlnerallxacSo
4 ka a H de Linópolls

*>« Vista XX 10 ka a 8 de GaUleia

Cabeceiro da onça 5 ka a 8 de Chonln

. ,rrtgo frio 8 ka a H de Linópolls

Coronel Daa&slo 1 ka a B de Frei Jorge

Córrego alto

Correias

DUnonote

Cnio

20 lot a W de Gov. Vala-
dares

13 In a M de Calileia

3 k* a S de Unopolis

5 ka a NE de Galileia

Frade («6 o corpo 3 In a W de Coronel
inferior) Hurt*

Generosa

Itatiaia baixa

Itatiaia ciaa

Nadlson

Matinha
Haxixe

Olho de fato

19 Jn a W de Sebinópo-
lis

1 kJ» a S do pegaatito
Córrego alto
4 ka a BB de Cons. Pena

3 k» a 8 do pegastito
Itatiaia baixa
4 ka a II de Cons* Pena

2,5 ka a f de linópolis
10 ka a B do pegaatito
ürubâ
2,5 ka a B do pegaatito
Córrego sito

elbalta, eolaÉbita
diversos fosfatos, alaiandita»
schorllta
schotlita, elbalta, berilo,
casslterlta, ooluabita
schorllta,berilo,br*si11-
anita
aabll9onlta,espoduaênlo,
berilo, cesslterlta, colua-
bita, diversos fosfatos
berilo, alaandlta, colua-
blta
berilo, «chorlita, elbaita,
espoduaênio, fosfatos
schorllta, berilo, granada,
coluablta, elbalta
fosfatos, berilo, schorli-
ta (-«diversos alnêrios)
berilo

berilo, coluablta-tantalita,
aoneslta, saaarskita, fluo-
rita, casslterita
berilo, alaadlta, columbi-
ta
schorlita, elbaita, dravita,
alaanditaa apatite, bsrllo,
casslterita, colunblta, fluo-
rita, henatita, rodecrosita

observações de alnerals
acessórios
schorllta, alaandlta, berilo,
columbita
elbaita
petalita, espoduainlo, beri-
lo, coluablta, vlvianlta
fschorllta, elbaita, berilo,
alaandlta, coluablta, fos*
fatos, alça de urinio
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jAPb.UA x icontinuaçaoj

Howe Local Itacio MineraliYação

Palmitao

Pclonha

PI tora

Poaaroll IX

Rochedo baixo

TI»

Urubu

l , Slni»do pe<iMtlto
Madison

B de Aceslta

11 k» a B de Galllela

400 • a W do p*qMtltO
BadarÔ
250 • a B do pegaatito
TI»

14 k» a B de Galilela

17 )oi • N de Araçnal

schorlita, granada*
berilo

berilo

•chorlita, elbalta,
alaandita, apatita, her-
dar ita

berilo

•chorlita, espoduMenlo,
aUwndita
•spoduaênlOf berilo,schor-
lita, elbalta, dravita, at-
•andita, cassiterlta, colur-
bita, sulfetos, stokesita*
albaita, achorlita, anblt-
gonita,çetalita, polluclta.
espoduwenio, berilo, cassi-
terita, columbita,
xenotlnio, thoreaulita,
sirclo.
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