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RESUMO

Na r e g i ã o dos Munic íp ios de I t i n g a e AraçuaT, no mi

dio J e q u i t i n h o n h a , Nordeste de Ninas G e r a i s , foram estudados

• a i s de una centena de pegmatitos d i s t r i b u í d o s em uma area de
2

aproximadamente 800 Km . T r a t a - s e de um d i s t r i t o que contem de
pósitos de cassiterita e minerais de LTtio, estes de maior im
portincia econômica,além de quantidades subordinadas de tantalj^
ta-columbita, bem como pedras semi-preciosas.

Regionalmente predominam quartzo-mica xistos, local^
mente ricos em cordierita, com orientação geral NE-SW com mergii
lhos para NU. Esses xistos, atribuídos ao Grupo Nacaúbas,foram
intrudidos por plutons de composição granítica. Datações geo
cronológicas, efetuadas pelo método Rb-Sr, indicaram idades em
torno de 650 milhões de anos para os xistos e 520 milhões de
anos para os grani tos. Nuscovitas de dois pegmatitos foram dai
tadas pelo método K-Ar, obtendo-se idades de 467 ± 18 e 490 ±
12 milhões de anos.

Os pegmatitos são classificados em simples e comple_
xos, com base em critérios mineraiógicos e estruturais. Os pe£
matitos simples são constituídos de feidspato (microclTneo),
quartzo e muscovita; acessoriamente encontra-se berilo e turma_
lina ( a f r i s i t a ) . Nos pegnatitos complexos alem dos minerais dos
pegmatitos simples, há uma notável associação mineralÕgica acejs
sõria, na qual se destacam os minérios de LTtio (petal i ta , espo
dumênio* lepidolita e ambligonita), de Césio (polucíta), cassi,
ter i ta , tanta!ita-columbita, além de uma grande variedade de
turmalinas. Os pegmatitos do tipo complexo concentram, prefe
renciaimente, uma das formas mineralõgícas do LTtio, tais como:
pegmatitos com petal i ta , pegmatitos com espodumênio, pegmatitos
com lepidolita e pegmatitos com polucita-espodumênio.

Os pegmatitos simples afloram com formas tabulares.fre
fluentemente exibindo um zoneamento textural interno devido o aû
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•ento da granuiaçío que cresce da borda para o centro. Nos COM
. plexos, as formas Mais coMuns se aproxi«a« do tipo lenticular,
\ Mostrando internaMente distinto zoneamento textural e mineralogy
;co. Os pegmatitos COM espodumênio, que se apresentaM COM formas
tabuiares, exibeM estrutura interna praticaMente homogênea.

Os pegMatitos do tipo simples estão distribuídos em
toda a área, preferencialmente nas bordas dos Maciços graníticos,
beM COMO nos xistos. Os tipos complexos estão encaixados nosxú

' tos e mostram arranjo zonal; os pegMatitos COM petalita estão
Mais próximos dos Maciços de granito e, Mais distanciados estão
os portadores de lepidolita e exibeM o Maior grau de complexida
de estrutural e Mineralogies*.

A orientação dos pegMatitos é discordante em relação
aos xistos encaixantes, tendo-se alojado, por UM processo de in
trusão, dentro de espaços abertos naquelas rochas.

Geneticamente os pegmatitos estão relacionados com os
, granitos da região que apresentam elevados teores de Lítio, Cê
sio e Berílio quando comparados COM granitos normais da crosta.
Análises das relações Rb/K e Cs/K em feidspatos potâssicos dos
diferentes pegmatitos, mostraram um progressivo aumento destas
relações, sendo os maiores valores encontrados nos feldspatos
dos pegmatitos mais complexos.

Conclue-se que os pegmatitos foram formados, nos pr£
meiros estágios, através de sucessivas cristalizações de fra
ções residuais do magma granTtico, com progressivo enriquecimen-
to em LTtio e, nos estágios mais tardios, através de processos
Metassomati cos, responsáveis pela formação dos pegmatitos mais
coMplexos.
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CAPlTULO I

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - CARACTERÍSTICAS DA AREA ESTUDADA

1.1.1 - Localização, Dimensões e Acesso

Este trabalho foi desenvolvido na regi Io do médio Ü£
quitinhonha, compreendendo parte dos municípios de AraçuaT e
Itinga, nordeste do Estado de Ninas Gerais.

A área pesquisada i de aproximadamente, 1.800 km , Mmi_
tada pelas coordenadas geográficas 16° 35' a 17° 00* de latitude
Sul e 41° 45* a 42° 10' de longitude Oeste (Figura 1.1).

As pesquisas concentraram-se principalmente ao longo
dos vales do ribeirão Piauí, ribeirão Genipapo e córrego das T£
souras, por ser a região de maior ocorrincia de pegmatitos, priri
cipal objeto de estudo neste trabalho (Figura l.Z).

Trata-se de um distrito contido na Província Pegmatíti^
ca Oriental, conforme definido por PAIVA (1946), distrito este
que responde pela maior parte da produção brasileira de minerais
de títio (espodumênio, petalita, amblígonita e lepidolita). A
cassiterita jã ocupou posição destacada na produção mineral da
região, mas hoje tem importância reduzida.

Os pegmatitos estudados estão concentrados numa faixa
de aproximadamente 40 km de comprimento e 15 km de largura, com
direção geral N-S. 0 distrito, deve ter extensão bem maior,
prolongarão-se para Noroeste, pois são conhecidos pegmatitos li.
tinTferos nos municípios de Salinas e Coronel Murta.

A região dista da cidade de São Paulo cerca de 1.300 km
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FIG. 1.1-MAPA DE LOCALIZAÇÃO

«•Off

FIS.V2-LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE CONCEN
TRAÇÃO DAS PCSOUISA?.
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e o acesso, por via terrestre, pode ser feito através da BR-116
onde, na altura do km 847, toma-se a estrada não pavimentada que
segue para Oeste» em direção ã cidade de AraçuaT, margeando o
rio Jequitinhonha pelo lado direito. Nesta estrada, cerca de
45 km da BR-116, cruza-se o ribeirão PiauT.

Outra alternativa de acesso é a via de Diamantina, MG,
passando pela cidade de Couto Magalhães e atravessando parte do
grande "chapadão", localizado a Le:te da Cordilheira do Espinha
ço. Por este caminho atinge-se as cidades de Virgem da lapa, A ™
çuaí, ate o km 847 da BR-116. Esta alternativa apresenta o i£
conveniente de tráfego em estrada não pavimentada, numa extensão
de aproximadamente 350 km.

A cidade de AraçuaT dispõe de aeroporto adequado a aero
naves de pequeno a médio porte.

1.1.2 - G e o m o r f o i o g i a , Rede H i d r o g r á f i c a , Clima e V e g e t a ç ã o

No geral o relevo é acidentado, apresentando serras
pouco elevadas e chapadas, com notável correspondência entre os
elementos geomorfolõgicos que compõem a paisagem regional e a 1_[
tologia subjacente.

Os níveis hipsométricos mais elevados encontram-se nas
chapadas, constituídas de depósitos sedimentares, atribuídos ao
Terciãrio por HARTT (1870), e que se ressaltam pela situação a^
timitrica, feição plana e extensa (Foto 1.1).

Os níveis de menores altitudes, da ordem de 250 metros,
localizam-se nas baixadas formadas pelos depósitos aluvionares
recentes do rio Jequitinhonha. As diferenças de cota entre as
chapadas e as planícies aluvionares são medidas em alguma; cente
nas de metros.

Pequenas serras e morrotes, com «Ititudes compreendi
das entre os dois níveis citados, foram esculpidos em xistos e
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FotD 1.1 - Vista da chapada do Piauí. Os xistos ocupam o
relevo mais baixo e suavemente ondulado.

Foto 1.2 - 0 rio Jequltinhonha e »ua planície
e no fundo um maciço de granito.

aluvionar
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granitos. Estes apresentam maior destaque, com suas formas arr£
dondadas características e de fácil reconhecimento, mesmo a diŝ
tância (Foto 1.2). Os terrenos dos xistos foram mais rebaixados
pela erosão apresentando relevo suavemente ondulado.

Toda a paisagem geomorfolõgica atual i resultante do
trabalho erosivo do rio Jequitinhonha e seus afluentes. Estes
cursos d'igua foram os prospectores naturais que expuseram o em
basamento de xistos e granitos, como também os pegmatitos ali
encaixados.

0 solo formado a partir dos xistos i em geral argilo-
-arenoso, de cor avermelhada, enquanto que o dos granitos ê pre_
dominantemente arenoso, de cor cinza amarelada clara. A espessjj
ra midia do manto de intemperismo i de cinco metros e raramente
ultrapassa dez metros.

A preservação dos minerais de Lítio foi possível gr£
ças a ação relativamente reduzida dos agentes do intemperismo
químico, o que não se deu no distrito pegmatTtico de São João
Del Rey, no Sul de Minas Gerais, onde a zona de intemperismo
atinge dezenas de metros de profundidade (FRANCESCONI, 1972).

Freqüentemente observa-se na parte inferior da coberVu
ra de solo, um nível de cascalho de espessura variável (desde
centímetros até mais de 1 m) que, localmente, apresenta concern
trações de cassiterita economicamente exploraveis. A espessura
variável e o aspecto ondulante destes níveis de cascalho,sugerem
preenchimento de pequenas depressões no paleorelevo.

A rede hidrográfica da região é canalizada para o rio
Jequitinhonha, que recebe as águas do rio Araçuaí, na localidade
denominada Itira, situada a Oeste da área pesquisada. A chapada
do Piauí serve de divisor de águas entre o ribeirão Piauí, que
corre diretamente para o Jequitinhonha e o ribeirão Calhauzinho,
que deságua no rio Araçuaí, em cuja confluência situa-se a d d £
de de Araçuaí.

Na região encontram-se vários pequenos córregos de cur
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sos Intermitentes, entre os quais dtam-se: o córrego da Água
Branca» afluente do ribeirão PiauT pelo lado direito; os cÕrrt;
gos Quatís, Barriguda, Taquaral e Teixeira que fluem diretamente
para o Jequitinhonha pelo lado direito. Pela margem esquerda, o
rio Jequitinhonha recebe as águas do ribeirão Genipapo, ribeirão
Santana e córrego Angicos. Dentre os cursos d'lgua de segunda
ordem, apenas o ribeirão PiauT apresenta dimensões consideráveis,
mantendo fluxo mesmo durante os períodos de longa estiagem.

A configuração geral da rede de drenagem segue o p£
drão do tipo dendrTtico mas, localmente, observam-se trechos ojn
de as direções dos cursos d'agua estão controladas por elementos
estruturais da rocha subjacente.

0 clima regional apresenta duas estações bem definidas
caracterizadas por chuvas e seca. A primeira ocorre nos meses
de novembro até março e, no resto do ano, as precipitações são
esparsas, com prolongados períodos de estiagem. A temperatura
média compensada é de 23° C e a precipitação média anual de 806mm
(IBGE, 1958).

A região está situada na faixa de transição entre os
domínios morfoclimãticos tipo Cerrado e tipo Caatinga (AB'SABER,
1971).

A vegetação mostra tipos bem distintos e sua distribui
ção parece estar controlada não sõ pela altitude como também p£
Ia disponibilidade de água. Sobre as chapadas predomina o tipo
arbustivo associado a uma extensa cobertura de gramíneas, carac
terística da vegetação encontrada na região dos Cerrados. Acom
panhando as margens dos cursos d'agua desenvolve-se o tipo flç>
resta galeria, com árvores de médio a grande porte, mantendo o
verde das folhas durante o ano todo. No deciive dos vales a ve_
getação é constituída por um emaranhado de arbustos, freqüente^
•ente espinhosos, não faltando representantes da família das caç_
tãceas, como o mandacaru. Nos períodos de estiagem esta veçeU
ção fica reduzida a galhos secos assumindo uma coloração p;irda_
çenta, com aspecto multo semelhante i dominante nas Caatingas do



-7-

Nordeste Brasileiro.

A derrubada e queima da vegetação, praticada hi sécu
los, certamente foi um importante fator na degeneraçao da flora
regional.

1.2 - TRABALHOS GEOLÕGICOS E MINEIROS ANTERIORES'

Desde o século XVII1 explorava-se crisoberilo na r£
gião de Araçuaí, antiga Calhau, onde a gema era chamada pelos
garimpeiros de "crisolita" (LEONARDOS, 1945); sendo também garim
pados topãzios e águas marinha. Aparentemente, foram essas p£
dras semi-preciosas que levaram SPIX & MARTIl'S, em 1818, até ãs
cabeceiras dos ribeirões PiauT e Calhauzinho para encontrarem a
rocha matriz. Apesar das poucas evidincias obtidas, aqueles peŝ
quisadores concluíram que, "ha muita possibilidade, devido a to
das as condições do local, de que essas belas pedras se originem
nos filões de quartzo do granito". Das nascentes do ribeirão Ca.
lhauzinho puderam descrever "um granito sem camadas, esbranquiçji
do, de granuiação grossa, que contém pouca mica branca, porém
muita turmalina preta" e observaram que "não raro alterna-se o
granito com um gnaiss de elementos constituintes da mesma esp£
cie".

HARTT, em 1866, realizando estudos geológicos na Pro
víncia de Minas Gerais, atingiu o rio Jequitinhonha através do
Araçuaí. Na região do ribeirão Calhauzinho descreveu a presença
de xistos, que na margem direita do rio AraçuaT "são silicosos
de grã». fina tendo estrutura laminar bem desenvolvida". Desceji
do p Araçuaí, e pelo Jequitinhonha até vários quilômetros abaixo
da foz do ribeirão Piauí, observou a presença constante de mic£
xistos. "No Arraial de Itinga os micaxistos ainda se mostram
com una direção N45E, mergulho vertical e são atravessados por
velos de granito". Abaixo de Itinga o pesquisador observou que
a rocha dominante passa a ser "uma variedade compacta de gn.iis",.
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HARTT também procurou explicar a origem dos depósitos
sedimentares que formam as atuais chapadas» sugerindo que,"durari
te o Terciário o planalto do Brasil foi tão submergido que as
águas levantaram-se a uma altura de mais de 3.000 pis acima do
seu presente nível e, nas bacias do Jequitinhonha e Pardo, uma
grande espessura de argilas mais ou menos arenosas, arenitos
etc... foi depositada, enchendo o vale em alguns lugares a una
altura de 1.000 pis, convertendo-o em uma imensa planície, cujo
nível acima do nível do mar deve ter em média 3.000 pés".

Em 1882, COSTA SENA realizou viagens de estudos nas re_
giões Norte e Nordeste da Província de Minas Gerais, reunindo in
formações sobre a Mineraiogia e Geologia das bacias do Araçuaí e
Jequitinhonha. No divisor de águas entre o rio Araçuaí e o ri_
berião Piauí, o pesquisador descreveu "gneiss cortados por veiej^
ros de pegmatita e quartzo", e nas areias e cascalhos dos corne
gos, observou a presença de andaluzita, cimophana (crisoberilo)
e trifana (espoduminio) com arestas vivas. No ribeirão Piauí,
estes minerais tornam-se "tão rolados que não conservam mais n£
nhum traço de crystal 1ização", concluindo que a jazida primária
destes minerais estaria situada naquele local.

MORAES (1932) definindo a área ocupada pela "Formação"
Macaübas, no Norte d? Minas Gerais, incluiu rochas do médio Je
quitinhonha dentro de ia "Formação", que constilui-se "principal
mente de phyllonitos conglomeraticos com algumas camadas associja
das de quartzitos e raras intercaiaçoes de caicãreo". Destacou
que "as camadas conglomerãticas desta formação constituem o me
lhor critério para a sua identificação no campo". Segundo o mes_
mo autor, as rochas da "Formação" Macaúbas são polimetamÓrficas,
sujeitas a meso e epi-metamorfismo, achando-se em discordância so
bre a "Série" Itacolomi e estratigraficamente abaixo da "Série"
Bambuí. 0 autor também defende a origem glacial, pelo menos p£
ra parte dessas rochas.

ALMEIDA et ai. (1976) definiram a faixa de dobramen
tos Araçuaí, que se desenvolveu no Ciclo Brasiliano, em condi
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çães miogeossinclinais, compreendendo as rochas do Grupo Maca_ú
bas.

Como já citado* a região i muito conhecida pelas oco£
rendas de preciosidades mineralõgicas.tais como: berilos, cris(>
berilo, turma!inas, espodumênio (FERRAZ, 1928). granada, andalji
Zita (LEONARDOS, 1936), topazio (SILVA, 1939; COUTINHO, 1945),
childrenita, eosforita, roscherita, montgomeryta (CASSEDANNE,
1971).

Desde o século XVIII até os dias atuais, o trabalho de
garimpagem tern sido uma atividade constante na região, dirigida
principalmente para a obtenção de pedras semi-preciosas. Hoje,
as mais abundantes são as turmalinas e, subordínadamente, topã^
zio e ãgua-marinha; o crisoberilo e muito raro. 0 garimpeiro
também extrai outros minerais disponíveis nos pegmatitos da re
gião tais como, minerais de Lítn, berilo, cassiterita e tanta,
lita-columbita. Ultimamente, para atender a demanda das indih
trias de cerâmica e vidro, tem havido grande Incremento na extr£
ção de feldspato.

Para fins industriais, o berilo foi o primeiro mineral
a ser explorado na região do município de Salinas, por volta de
1948. Essa atividade logo se estendeu até a região dos vales do
Piauí e Genipapo.

No ano de 1950, o fazendeiro Avelar Pereira, que expio
rava berilo na lavra do "Genipapo", encontrou no local denomina^
do Fumai, ã direita do médio Piauí, um material escuro e muito pe_
sado, que mandado analisar pelo Sr. Khalii Afgouni constatou que
se tratava de cassiterita. Na mesma época soube-se também da
existência de ambligonita em alguns pegmatitos do vale do Piauí.

Estes minerais interessaram as Companhias Estanífera
do Brasil e Produco (esta uma subsidiaria da ORQUIMA) que se injs
talaram na região por volta de 1952, 1niciando-se então traba
lhos de pesquisa e expiotação em escala industrial. Naquela ép£
ca os corpos de pegmatUos mais Importantes eram: a lavra do NFu
Mal", a lavra do "Urubu" e a lavra "Generosa", sendo as duas prj
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«eiras produtoras de cassiterita e a última de ambligonita.

Em 1957.GLYC0N DE PAIVA identificou a lepidolita nas
lavras do "Urubu" e "Generosa", sendo as primeiras toneladas deŝ
te minério exportadas para o Japão em 1959.

0 espodumênio jã era conhecido dos garimpeiros de lou
ga data, que o apelidavam pelos nomes de "cambalaxo" ou "crisó_
1 ita podre", este último em alusão a sua semelhança com o criso_
berilo. Somente nos fins da década de 60, em decorrência das
necessidades do mercado nacional, teve início a explotação do eŝ
poduminio na lavra da "Cachoeira".

A petalita, tão abundante na região, era denominada p£
los garimpeiros de •«.scoria branca" e muito confundida com o
feidspato. Sua identificação correta deu-se nos fins dos anos
60, logo entrando em produção para fins de exportação.

A Companhia Produco retirou-se da região no ano de 1958
enquanto que a Companhia EstanTfera do Brasil manteve suas ativi^
dades até 1972, sendo sucedida pela Companhia Arqueana de Mine
rios e Metais Ltda., que detém os direitos de lavra e pesquisa
na maior parte das áreas que compreendem os vales do ribeirão
Piauí, ribeirão Genipapo e córrego das Tesouras. Esta Companhia
possui hoje mais de vinte corpos de pegmatito produzindo petaij.
ta, espodumênio, ambligonita, lepidolita, berilo, cassiterita e
quantidades reduzidas de tantalita-columbita, empregando cercade
uma centena de trabalhadores: As lavras são semi-mecanizadas e
algumas delas têm desenvolvimento subterrâneo.

1.3 - METODOLOGIA DE TRABALHO

Os trabalhos de campo foram conduzidos em dois níveis
de observação. 0 primeiro compreendeu o levantamento geológico
regional, registrando-se os tipos litológicos e suas relações,
estruturas, geomorfoiogia, etc , elementos estes necessários pa_



-li-

ra a elaboração de uma base geológica, apoiando-se em f o tog r ai
fias aéreas na escala 1:40.000. Os resultados deste 1evantame£
to foram sintetizados em forma cartográfica na escala 1:80.000
(Figuras 2.1 e 2.21.

0 outro nível de trabalho constou de levantamentos e
estudos detalhados de 121 corpos de pegmatitos, que foram mape£
dos com auxilio de teodolito, bússola e trena. Esses trabalhos
tiveram o objetivo de estabelecer os elementos geométricos dos
pegmatitos, suas relações com as rochas encaixantes, mineraiogia
principal e acessória, texturas e zoneamento interno. Dentre os

corpos estudados selecionamos alguns representativos, que são
apresentados, em forma cartográfica, no Anexo I. Os trabalhos
de campo foram iniciados em setembro de 1974 e concluídos em 0£
tubro de 1976, totalizando 146 dias.

Os trabalhos de laboratório consistiram de análises
químicas e mineralógicas, tais como:

a) estudos petrográficos em secções delgadas de rq
chás e minerais com vistas a identificação das fases minerais
presentes, texturas e suas relações;

b) análises químicas de rochas e minerais, efetuadas
através de fluorescênciõ de Raios-X e absorção atômica. Todas
as amostras analisadas foram previamente britadas, quarteadas e
pulverizadas até a granulaçao inferior a 200 "mesh". Para as
analises de fluorescência de Raios-X foram usados os padrões iri
ternos: USGS-W.L (diabásio), USGS-GSP-1 (granodiorito), CRPG-
-Mica-Fe (biotita) e AlgO^ (padrão branco). As amostras anaij,
sadas por absorção atômica foram atacadas por fluorização, usaji
do-se mistura de ácido fluorídrico, ácido perciõrico e ácido ní
tricô;

c) analises mineralógicas por difração de Raios-X, p£
ra melhor Identificação de alguns minerais;

d) datações geocronolõgicas dos xistos, grani tos e mi.
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cas dos pegmatitos. Os dois primeiros foram analisados em rocha
total através do método Rb-Sr, enquanto que as micas foram dat£
das pelo método K-Ar.

l.«* - OBJETIVOS

Desde a fase inicial dos trabalhos de campo, procurou-
-se obter elementos que permitissem situar os pegmatitos dentro
da evolução geológica regional. Com o mesmo objetivo buscou-se
apoio em dados químicos, mineralÕgicos e datações geocronológi^
cas.

Os levantamentos detalhados das feições geométricas,
mineralógicas, químicas e texturais dos pegmatitos, bem como a
distribuição espacial dos muitos corpos estudados, permitiram o
estabelecimento de uma classificação e um esquema evolutivo para
os pegmatitos.

Assim, as pesquisas foram dirigidas com o objetivo de
estabelecer a gênese e evolução dos pegmatitos litinTferos da r£
gião de Itinga-Araçuaí, NG.
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CAPlTÜLO II

2 - GEOLOGIA

Xistos e granítos constituem a litologia predominante
na região estudada. No Tercilrio, essas rochas foram cobertas
por sedimentos de natureza continental, que ocuparam toda a re
gião da bacia do Médio Jequitinhonha (HARTT, 1870).

No estabelecimento da atual rede de drenagem o relevo
foi esculpido, restando, em forma de chapadas, testemunhos dos
sedimentos terciários. 0 processo erosivo possibilitou, novameji
te, a exposição dos xistos, granitos e pegmatitos.

As Figuras 2.1 e 2.2 mostram a distribuição das unicte
des litolõgicas aqui referidas. De modo geral, os contatos er»
tre essas unidades podem ser estabelecidos com relativa precisão,
quer por observações diretas, quer por indicações fornecidas p£
Ia geomorfologia, características dos solos, etc.

2.1 - OS XISTOS

Afloram principalmente nas regiões rebaixadas,situação
qje decorre da sua menor resistência a ação dos agentes do intern
perismo e erosão.

Apresentam composição bastante simples e relativamente
homogênea, constituídos essencialmente de quartzo, biotita e S£
ricita (muscovita) e, acessoriamente, cordierita, granada e art
daluzita. Multas vezes a quantidade de quartzo i tão elevada que
o termo quartzo-xistos seria mais apropriado para designar essas
rochas.

Macroscopicamente a granuiação dos xistos i fina, com
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textura quase serro re homogênea, localmente com alternância de le^
tos milimitricos, Mferenciados pela maior concentração de quart
zo ou biotita (Foto 2.1). Esta diferenciação confere a rocha uma
estrutura laminar, ãs vezes com regularidade tal, que i possj_
vei acompanhar o prolongamento dos finos leitos, por muitos me
tros, sem interrupção. Este aspecto é relativamente comum nos
xistos que ocorrem no vale do córrego das Tesouras.

A cordierita ocorre sob a forma de nõdulos ovalóides,
com dimensões que variam desde milímetros até alguns centímetros
(Foto 2.2). Esses nõdulos tendem a formar concentrações locais,
para as quais a classificação mais apropriada seria de cordierj^
ta-xistos. Em lâmina delgada, observa-se jue esses blastos de
cordierita possuem contornos irregulares e cresceram poiquil£
blasticamente englobando grãos de quartzo e mica (Foto 2.3). E
possTvel que o aspecto macroscópico dos xistos ricos em porfir£
blastos de cordierita (Foto 2.2), leve a confundir essas rochas
com metaconglomerados.

Granada e andaluzita são minerais escassos nos xistos
e ocorrem também em forma de blastos, que englobam grãos de
quartzo e mica (Fotos 2.4 e 2.5).

Dentro dos xistos são encontradas lentes de anfibolito
concordantes com a orientação geral e com espessuras que variam
desde centímetros até alguns, metros. São rochas de granulação mie
dia, constituídas essencialmente de quartzo e hornbienda e, em
secções delgadas, mostram sinais de intensa deformação (Foto
2.6).

A foHação dos xistos tem orientação geral NE-SW com
nergulhos para NW. Localmente, desenvolve-se uma segunda fo1i£
ção através de planos de clivagem, ao longo dos quais encontra-
-se biotita recristalizada. São planos de cizalhamento, estrei^
tamente espaçados, que induzem a transposição da foliação ante
r1or (Foto 2.7).

No córrego das Tesouras, bem como para Leste da cidade
de Araçuaí o mergulho da foliação dos xistos muda para SE, fato
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Foto 2.1 - Xisto com estrutura laminar devido a alternãn_
d a de leitos mais ricos em quartzo ou biotlta.

Foto 2.2 - Porfiroblastos de cordlerita desenvolvidos deji
tro dos xistos.



-18-

Foto 2.3 - Lamina delgada mostrando um porfiroblasto de
cordierlta. Observe-se os contornos lrregule
res e a grande quantidade de Inclusões de
quartzo e mica (aumento 17 X, nícois cruzados).

Foto 2.4 - Granada crescendo poiquilotlasticamente (ten
tro dos xistos (aumento ?0 X, nícois parale
los).
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Foto 2.5 - Grão de andaluzita que cresceu dentro dos xis_
tos englobando quartzo e mica (aumento 44 X,
nícois cruzados).

Foto 2.6 - Lamina delgada de anfibolito mostrando horn
blenda e quartzo. Observe-se a textura cata
elástica (aumento 17 X, nícois cruzados).
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Foto 2.7 - Desenvolvimento de foliaçâo de clivagem nos
xistos, induzindo a transposição da foliaçâo
anterior e à formação de dobras de arrasto.

já observado por COSTA SENA (1883), que sugeriu a existência de
uma linha sincl inai nas vizinhanças do córrego Calhauzinho.

A associação mineral encontrada nos xistos da região

estudada, indica que essas rochas foram metamorfizadas em condĵ

ções da fades anf ibol i to (WINKLER, 1967, p. 128).

Hb Tabela 2.1 são apresentados dados anal í t icos da com

posição química dos xistos. Considerando-se a constituição min£

ralógica dessas rochas, pode-se i n f e r i r que as variações quantj^

tat ivas referentes aos teores dos elementos analisados estão re

lacionadas, principalmente, ãs concentrações de mica (b io t i t a e

s e r i c i t a ) . Onde a composição dos xistos foi favorável , quanto a

disponibilidade de Magnésio, houve condições para o desenvolvi

mento de cordier i ta .

2.2 - OS GRANITOS

Na região do ribeirão PiauT, os granitos ocorrem em
forma de maciços que balizam o vale. Ocupam toda a parte Norte
da área mapeada, prolongando-se para Leste, bordejando o rio Je
quitinhonha até as proximidades da cidade de Itinga, onde se unem



TABELA 2.1 - DADOS ANALÍTICOS DE COMPOSIÇÃO QUTMICA DOS XISTOS (ROCHA TOTAL)*

AMOSTRA

JH/25

JH/238

JH/23A

JH/26B

JH/20A

JH/222

JH/223

JH/195

JH/122D

JH/22

Média

JH/50C**

h°
2,40

3,78

3.12

3,70

2,72

2,95

3,23

3,65

3,40

2,50

3,14

4.31

CaO
X

0.92

0.76

1.02

1,20

1,19

0,72

0,63

0,64

0,70

1,20

0,89

0,67

A 1 x ° 3

9,92

14,45

13,36

12,28

13,41

15,39

15,68

15,20

14,35

14,35

13,83

18,13

NgO
X

1,57

2,80

2,78

2,53

2,62

3.13

2,85

3,20

2,97

2,36

2,68

1,79

L1
ppm

30

40

60

45

60

50

35

45

70

40

47

1600

Be
ppm

1,5

2

1

1.5

3

3,5

2

1.5

<1

4

2

12.5

Cs
ppm

8

4

10

15

10

14

9

9

8

7

9,4

180

Rb
ppm

82

128

125

133

124

152

130

150

154

115

129

794

Sr
ppm

90

71

111

89

103

134

77

100

104

181

106

35

Sn
ppm

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20 _

30

Nb
ppm

20

18

25

22

26

20

22

26

24

25

22

37

Pb
ppm

18

11

15

22

6

24

25

20

28

28

19

9

Zn
ppm

62

96

100

80

93

110

103

110

85

89

92

320

Cu
ppm

20

16

20

10

9

8

20

10

7

11

13

15

* A l ,Mg,L i ,Be e Cs anal isados através de absorção atômica, demais elementos através de f l u o r e s c ê n d a
de Raios-X

* * XenÕl i to de x i s t o no g r a n i t o
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com o prolongamento do maciço que esta a direita do ribeirão
Piauí. No trecho compreendido entre a foz do Piauí e a cidade
de Itinga, os xistos formam uma espécie de grande cunha dentro
dos granitos.

Entre o ribeirão PiauT e a cidade de Araçuaí aflora um
maciço granTtico, aparentemente isolado, na maior parte coberto
pelos sedimentos que formam a chapada do PiauT.

Macroscopicamente são rochas que tem o aspecto típicc
de granito, constituídas de feldspatos, quartzo e mica. De modo
geral, a textura varia desde o tipo equigranular até o sub-po£
firitico.

Nas partes mais internas dos maciços são comuns os fe_
nocristais de microclina, englobando grãos de biotita, quartzo e
plagioclasio (Fotos 2.8 e 2.9). Nas partes periféricas, os mac^
ços de granito apresentam uma textura predominantemente equigni
nular com granulação mais fina que aquela das partes interiores.

Os granitos constituem-se principalmente de microclina,
oligoclãsio, quartzo, biotita, muscovita e, acessoriamente, eji
contra-se hornblenda, apatita e zircão. Dentro dos maciços a
distribuição desses minerais se faz de modo variável. Avaliações
feitas ao microscópio indicaram que a microclina varia de 20-35%
e o oligoclãsio entre 15-25% do total dos minerais da rocha.

Biotita e muscovita também apresentam distribuições va_
riadas. Amostras coletadas nas partes mais internas do maciços
estão desprovidas de muscovita, e nestas amostras, a biotita conŝ
titui 5-10% da rocha. A muscovita se faz presente nas bordas dos
maciços, em proporções que podem até suplantar as da biotita.

Em algumas lâminas delgadas dos granitos notam-se sî
nais de deformação nos minerais, com o desenvolvimento de uma
Incipiente textura cataclastica (Foto 2.10).

Também afloram alguns diques de granito que partem dos
maciços e cortam discordantemente os xistos. São corpos com v£
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Foto 2.8 - Granito com fanocriital idiomórfico da micro
cllna. com inclusões da biotita v i i í v s ü rriã
croscopicamenta. "*

Foto Lâmina delgada mo&trondo um fenocxittal do m£
crocllna no granito. Obnorve-oa ai incluoôa?
de qusrtze, dlotlta i plaglocláeio. (aumsnto
20 X, nlcoio
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rios metros de espessura, que podem ser facilmente acompanhados
por algumas centenas de metros, pois estão levemente ressaltados
na topografia, formando uma espécie de muro natural devido aos
processos de erosão diferencial.

Além dos diques, encontram-se corpos graníticos de fo£
na irregular, ocorrendo na borda dos maciços ou mesmo afastados
destes. São corpos com dimensões aflorantes de dezenas a cente^
nas de metros, que mostram grandes variações texturais, desde um
granito típico ate as texturas pegmatTticas. Outra característjT
ca destes corpos é a grande abundância de turmalina (afrisita)
que ocorre em forma de agulhas milimétricas até centimétricas.
Tendo em vista as feições texturais e mineralógicas destes co£
pos, que bem podem representar uma situação intermediária entre
os granitos e pegmatitos propriamente ditos, e consistente desiçj
na-los como granitos pegmatõides.

Examinando-se a Tabela 2.2, que apresenta dados analT.
ticos da composição quTmica dos granitos, notam-se consideráveis
variações nos teores dos elementos químicos analisados, sendo
tail oscilações compatíveis com as variações relativas de compo
sição mineral, citadas anteriormente.

Comparando-se as análises químicas dos granitos da
área estudada com a composição midia dos granitos da crosta, c£
letada por TAYLOR (1964), verifica-se que aqueles tendem aos
granitos do tipo alcalino, considerando-se as concentrações de
Potássio e Cálcio. No que diz respeito aos elementos traços
particularmente Lítio, Césio e Berílio - os teores são consider^
velmente superiores a média dos granitos, Indicando tratar-se de
uma feição geoquímica característica dos granitos desta área,aos
quais estão associados pegmatitos portadores de minerais de L1,
Cs e Be.

A Tabela 2.3 apresenta os valores da composição químj.
ca de concentrados de biotita, separados das mesmas amostras dos
granitos que foram analisados em rocha total. Esses resultados



TABELA 2.2 - OAOOS ANALÍTICOS DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS GRANITOS (ROCHA TOTAL)*

AMOSTRA

QUA/1O

JH/50A

JH/57A

0H/21B

JH/58

JH/64

JH/21C

JH/21E

JH/21G

Midi a

¥
3.48

4.47

4.67

3.19

4.78

4,10

4,11

4,46

4,10

4.15

CaO
X

1,54

0.69

0.57

1.66

0,67

0,62

1,54

1,68

1,38

1,15

A12O3
X

13,22

17,80

12,84

11,76

12,75

13,97

13.60

15,48

13,60

13,89

MgO
X

0,44

0,39

0,38

0,51

. 0,35

0,10

0,36

0,38

0,28

0,35

L1
ppm

300

400

230

65

200

290

180

195

90

216

Be
ppm

12

35

7

6,5

11,5

25

8

14

19

15

Cs
ppm

46

58

23

10

30

15

8

12

20

24

Rb
ppm

264

408

418

206

353

174

202

235

224

276

Sr
ppm

187

57

45

171

48

18

199

204

144

119

Sn
ppm

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

<20

20

Nb
ppm

53

15

20

61

20

40

42

50

78

42

Pb
ppm

32

25

40

37

35

40

44

40

50

38

Zn
ppm

50

70

75

47

65

37

36

45

42

52

Cu
ppm

8

4

5

6

2

2

7

6

3

5

Valores Médios para GranUos (TAYLOR, 1964)

4,02 2,21 14,55 0,26 30 5 5 150 285 3 20 20 40 10

AI.Mg.Li.Be e Cs analisados atravis de absorção atômica, demais elementos através de fluorescincia de Ra1os-X



TABELA 2.3 - DADOS ANALÍTICOS DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE CONCENTRADOS DE BIOTITA DOS GRANITOS*

AMOSTRA

JH/5OA

JH/21D

JH/2180

JH/57A

QUA/1O

JH/21B

JH/21C

JH/58

V
7.55

7.30

4.71

7,00

7,78

7,10

6,77

6,86

CaO
X

0,10

0.66

0,14

0,13

0,61

0,55

0,78

0,10

A1|O,

19,36

13,60

16,00

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

MgO
X

3,89

5,70

2,32

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

L1
ppm

6.500

2.000

2.700

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

Be
ppm

9,5

3

25

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Cs
ppm

650

560

700

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Rb
ppm

2.300

1.270

1.230

2.000

1.370

1.260

1.060

1.800

Sr
ppm

6

20

13

4

11

21

24

2

Sn
ppm
73

60

180

56

74

64

57

54

Nb
Ppm

135

375

400

125

240

245

270

110

Pb
ppm
15

25

12

23

17

32

29

15

Zn
ppm

904

458

575

1.075

445

530

470

1.070

Cu
ppm

6

8

26

10

13

60

20

18

n.a. * não analisado

* Al,Mg,L1,Be e Cs analisados através de absorção atômica, demais elementos através de fluorescinda de Raios-X

r»
o*
i
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indicam que grande parte dos elementos traços contidos nos granja
lOs, estão associados I biotita.

2.3 - RELAÇÕES ENTRE XISTOS E GRANITOS

Examinando-se o mapa geológico (Figura 2.1) verifica-
,$e a franca discordância entre a orientação geral dos xistos e

A geometria dos Maciços de granito. Os limites entre essas unj^
dades litolõgicas se fazem através de contatos bruscos e os gra
nitos tendem a formar corpos arredondados, COB feições circula^
res bem marcantes em algumas de suas extremidades (Foto 2.11).

Nas bordas do maciço de granito, localizado ã direita
do ribeirão Piauí, encontram-se muitos xenolitos de xisto, com
dimensões ate decimétricas, distribuídos sem orientação prefere^
ciai (Foto 2.12).

Este conjunto de evidências indica que os grani tos de
ven ser de origem magmati ca e intrusivos nos xistos.

Como indicado na Tabela 2.1, as análises químicas ef£
tuadas em amostra do xenõlito de xisto indicam valores consid£
ravel men te maiores que a média dos xistos, principalmente quart
to aos teores de Litio, BerTlio e Césio. Como ja citado, estes
elementos estão presentes nos granitos em concentrações bem ac±
ma daquelas verificadas na média dos granitos da crosta (Tabela
2.2).

As modificações geoquímicas observadas no xenõlito de
xisto seriam resultantes da ação dos fluidos da fusão magma tica-
enriquecidos em Li* Be, Rb, Cs, etc. * que embeberam os fragme£
tos de xisto.

As variações texturais observadas nos maciços granTtj.
COS são consideradas como resultado do processo de resfriamento
diferencial do magma combinando-se com uma crescente atividade
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Foto 2.10 - Lâmina delgada de granito mostrando sinais de
deformação com o desenvolvimento de uma inci
piente textura cataclástica (aumento 27 X,
nícois cruzados).

Foto 2.11 - Visão parcial do maciço de granito, situado a
direita do ribeirão Piouí, mostrando uma fei
ção circular bem marcante. 0 relevo mais baT
xo é ocupado pelos xistos.
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dos fluidos magmãticos que exerceriam grande influência na forma
ção das fases graniticas pegmatõides. As texturas cataciãsticas
observadas nas lâminas delgadas dos grani tos podem refletir te ri
soes internas durante a consolidação do magma, ou esforços <íe_
senvolvidos durante a intrusão dessas rochas (BARTH, 1962, p.158-
-159).

Nas Figuras 2.3 e 2.4 estão, graficamente representa^
das, as relações K-Rb e Mg-Li, medidas nos xistos e granitos,cort
forme os dados das Tabelas 2.1 e 2.2. Pode-se observar nestas
figuras que xistos e granitos mostram feições geoquímicas distir^
tas com relação ãs concentrações e distribuições de RubTdio, Ma£
nesio e Litio.

As relações Rb-K e Li-Mg aumentam durante o processo
de diferenciação das rochas Tgneas e podem ser usadas como Tndj^
ces do grau de diferenciação (MASON, 1966, pp. 134-137).

E interessante observar a grande variação de RubTdio e
LTtio nos granitos estudados, mostrando uma tendência a formar
frações enriquecidas nestes elementos.

As datações geocronolÕgicas obtidas nos xistos e gra_
nitos, corroboram as relações geológicas aqui propostas (vide
Capitulo IV).

2.4 - COBERTURA SEDIMENTAR

Durante o Terciãrio, Instalou-se uma ampla bacia na
região do vale do Jequitinhonha, que foi preenchida por sedimeji
tos continentais diversos (HARTT, 1870).

A chapada do PiauT é um dos remanescentes daquela ba_
cia sendo constituída por sedimantos arenosos, com espessura de
varias dezenas de metros (Foto 2.13). São sedimentos de granule
ção midia a grossa, cimentados por uma matriz multo fina de cor
cinza amarelada bem clara.
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Foto 2.i2 - Xenólitos de xisto dentro do granito. Observe-
-se a irregularidade no tamanho e d i t i b i
çâo ào: xenólitos.

Foto 2.13 - Vista parcial da chapada do Piauí, no vale do
córrego das Tesouras, mostrando a cobertura
sedimentar sobre; os xistos.



-32-

Observações microscópicas revelaram que os grãos são
predominantemente de quartzo com formas anguiosas a pobremente ar
redondadas. FreqQentemente distinguem-se grãos com vestígios de
geainações de feldspato, além de escassos e pequenos cristais de
turmalina.
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CAPlTULO III

3 - OS PEGMATITOS

0 termo pegmatito comumente é usado em dois sentidos
distintos, ora para designar o aspecto textura!, ora para dar no
me a um corpo de rocha. Outras vezes, para melhor indicar uma
composição mineraiõgica, usam-se as denominações: pegmatito gra_
nTtico, pegmatito granodiorTtico, pegmatito sienTtico, etc.

Neste trabalho o termo e empregado conforme definido
por JAHNS (1955), ou seja, "rochas holocristalinas que apreseji
tam.pelo menos em parte, uma granulação muito grosseira, tendo
como maiores constituintes minerais aqueles encontrados tipica_
mente em rochas Tgneas, mas com a característica de apresentarem
extremas variações texturais, especialmente no que se refere ao
tamanho dos "grãos". Os pegmatitos aqui estudados são do tipo
granTtico.

3.1 - CLASSIFICAÇÃO

As classificações propostas para os pegmatitos baseiam-
-se em critérios de forma, tamanho,'relações com a rocha encaj,
xante, composição química e mineralógica, textura, estrutura iri
terna, gênese e modo de desenvolvimento ou combinações desses
critérios (JAHNS, 1955).

LANDES (1933) fez a revisão dos conhecimentos, até en_
tão acumulados, sobre as origens dos pegmatitos e propôs uma
classificação baseada principalmente na composição mineral. Este
trabalho constitui uma referência obrigatória a todos que têm es_
tudido o assunto e, desde então» aquela classificação vem sendo
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amplamente utilizada. Segundo o referido autor, os pegmatitos
são agrupados em: pegmatitos ácidos, pegmatitos intermediários e
pegmatitos básicos, em analogia com as rochas Tgneas de composi^
ção equivalente.

Cada um desses grupos subdivide-se em pegmatitos sim
pies e pegmatitos complexos, dependendo de terem, ou não, sofrj^
do substituições hidrotermais. Os pegmatitos complexos apresein
tam substituições hidrotermais e neles houve a deposição de mine_
rais raros.

Atualmente, os termos simples e complexo são mais em
pregados com referincia a mineralogia e textura interna dos pe£
matitos (PARK, 1970).

JOHNSTON (1945) classificou os pegmatitos do nordeste
brasileiro em homogêneos e heterogêneos. Or primeiros sendo co£
pos de textura uniforme e desprovidos de cristais com dimensões
notáveis, enquanto os heterogêneos apresentam alto grau de dif£
renciação textural com zoneamento interno distinto, grandes cr<s_
tais nas partes interiores e contém minerais raros.

Os pegmatitos de vários distritos dos Estados Unidos
foram classificados por CAMERON et aZ.(1949) em zonados e não zo
nados. Os pegmatitos zonados consistem de sucessivas camadas
completas ou não, dispostas concentricamente em relação a um
núcleo interior. As camadas definem zonas que mostram seqüências
de associações minerais bem definidas, que diferem entre si qua£
to a composição, textura ou ambas. As classificações de JOHNSTON
& CAMERON são semelhantes, e estão baseadas em critérios de es_
trutura interna e mineralogia dos pegmatitos.

GEVERS (1937) classificou os pegmatitos de Namaqualand,
África do Sul, em interiores, marginais e exteriores. Trata-se
de uma classificação que combinou critérios referentes a minera
logia, estrutura Interna e localização dos pegmatitos. Os te£
nos 04 classificação Indicam a posição dos pegmatitos em relação
ao batõlito granTtico, ao qual estão associados, ou seja, se úen
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tro, »a periferia ou fora do batõlito. 0 tamanho e a importar^
cia econômica desses corpos aumenta de dentro para fora do batõ_
lito, tendo os pegmatitos exteriores sofrido intensos efeitos de
alteração hidrotermai e concentrado a maior parte dos minerais
economicamente importantes.

Classificações semelhantes a de GEVERS foram propostas
por HEINRICH (1953) - a vários distritos pegmatíticos do mundo -
e por VARLAMOFF (1960) para os distritos pegmatíticos da Africa
central. Essas classificações enfatizam a zonalidade mostrada
pela distribuição espacial dos diferentes tipos de pegmatitos.

A classificação proposta por FERSMAN (1931) está baseji
da em critérios de origem e modo de desenvolvimento. Segundo eŝ
te autor» os pegmatitos são produtos da cristalização de uma fû
são residual silicática, enriquecida em componentes voláteis (F,
Cl, B, OH, CO» e t c ) , que foi destacada das massas magmãticas
durante o processo de solidificação. A formação dos pegmatitos
compreende duas etapas distintas, sendo a primeira de cristalizai
ção direta a partir da fusão silicática, seguindo-se a etapa de
substituição parcial dos minerais já formados, pela ação dos com
ponentes voláteis que, durante o resfriamento, tornam-se altamert
te enriquecidos na fusão residual.

As idéias úe FERSMAN exerceram grande influência em vã_
rios pesquisadores dentre os quais pode-se citar, GINZSBURG,
VARLAMOFF e NEDUMOV. A Tabela 3.1 resume comparativamente, as
classificações destes autores.

A classificação adotada neste trabalho esta baseada,
principalmente, nas associações minerais encontradas nos muitos
pegmatitos que foram estudados. Esse critério foi assumido
apÕs a constatação da persistência de algumas características mj_
r.era lógicas, que julgamos serem um reflexo das condições de fo£
nação, podendo-se utilizá-las como Indicadoras do processo evolju
tivo dos pegmatitos aqui estudados.

Ainda, merece que se ressalte uma importante caracte
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rTstica geoquímica dos pegmatitos da regiãc, qual seja, a notã_
vei concentração de Lítio, encontrado em todas as formas mine?
rais mais importantes deste elemento (petalita, espodumênio, le_
pidolita e ambligonita). São minerais formados sob condições
mais O'i menos distintas, tendo-se verificado que os diferentes
pegmatitos apresentam um certo grau de especialização quanto a
concentração dos minerais de Litio, ou seja, pode-se distinguir
pegmatitos portadores, preferencialmente,de petalita, de espodtj
mênio ou de lepidolita.

Assim, os pegmatitos da região estudada são classifies
dos em: pegmatitos simples e pegmatitos complexos.

3.2 - PEGMATITOS SIMPLES

São constituídos essencialmente de feldspato (50-70%),
quartzo (20-35%) e muscovita (geralmente menos de 10%); eventual
mente a biotita também esta presente e, em alguns corpos, encoji
tra-se intererescimento gráfico de feldspato e quartzo. 0 micr£
dTnio ê o feldspato predominante sobre o piagiociásio (o1igoclâ_
sio) sendo que este restringe-se as partes laterais dos corpos.
De modo geral, a granulação varia desde milimétrica a centimétr^
ca havendo, entretanto, maior desenvolvimento dos cristais que
ocupam as partes centrais dos corpos, onde atingem dimensões de
ate dezenas de centímetros. Os corpos simples podem apresentar
notáveis variações texturaís mostrando um significativo aumento
no tamanho dos cristais da borda para o centro do corpo. Esta
feição resulta em um zoneamento interno chegando mesmo a forma,
ção de um incipiente núcleo de quartzo (Foto 3.1).

Nos corpos simples, pode-se distinguir uma zona com es_
pessura de alguns centímetros, localizada na região de contato
com a encaixante, onde ocorre maior concentração de quartzo e
muscovita com granulação milimétrica.



TABELA 3.1 - CLASSTFICACOFS COMPARATIVAS DE P GMATITOS

FASE
TEMPERATURA

TIPOS

B
8OO*C 700°C

1
600°C 5OCPC

H
400«C
7.8.9

FERSMAN

(1931)

NOME
MBMATITOS COMUNS COM

ALANITA C M0NA2T»
PSOMATITOS COM ELEMENTOS

DC TERRAS RAMS
PEOMATITOS COM MINERAIS

oe eopo c FLÚOR
PEOMATITOS COM MINERAIS

K ruioRtecmuo
PESMATITOS COM MINtRAIS

ot sono i trrio
PEOMATITOSCOU fOSfATOÍ

OC MANQANES

f ASE PKtUVATO'.ITlCA
MOBOTf RW-Ai Vf OS COM

W.Aj . Al

MINERAIS

(PRINCIPAIS)

PLA9I0CLÁSI0. MICROCM
NA. BIOTITA. QUART ZO.MAIS
RARAMENTE TURMALINA
MORA,

MICROCLINA. OUARTZO. BW
TITÃ, TURMALINANE0RA.À3
VEZES MASNCTITA, POOC
CONTER MUSCOVITA

MICROCLINA, OUAPTZO. MUS
COVITA. TURMALINA NE8RA

MICROCL WA, OUARTZO, MUS
COVITA.eCRILO. TUDMALl"
NA NCCRA MENOS AOUNOAN-
TC OUSNO TIPOS.

MICROCLINA. OUARTZO.MUS
COVITA, 4LBITA(SueSTITu:N
00 OS M N£»»:S> tíPOOUMf •
MO. LCPIDOLITA. TURMALI-
NA» oe COR

MICROCI:NA.OUART:O.MUS
C0VITA.COM rOSfATOS Of

FCRRO-MANSANCS (LÍTIO

•MICDXLINA. MUSCOVITE,
0U*«T73. ALSiTA
- PLAO.OCLASO. JIL9ITA,
MJSCOVITA. OUARTZO.SUV

TIPOS

NOME PUMATITOS OC CRISTALIZAÇÃO PRIMÁRIA(SCM SUBSTITUIÇÃO) TI»OS OE
TRANSIÇÃO

8
SUBSTITUIÇÃO INTENSA POR ALBITA, LEPIOOLITA. ETC.COM

ENRIQUECIMENTO PROORCSSIVO OE L I . R » . C l

GNSBURG

(I960)

^m w//////////////

MINERAIS E

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICOS
j — CASSITERITA, TAN TA LI TA - COLUMBITA — *

LÍTIO
CÉSIO

VARUMOFF

CLASSIFICAÇÃO
DOS PECMATITOS
DO CENTRO E
OESTE DA AFRCAJ

(Í948-I971)

ESPÉCIES I - PE8MATIT0SC0M BI9TITA

TtPOS

MINERAIS

CARACTERÍSTICOS

PEBMATITOS COM BIOTITA PEOMATITOS COM BtOTITA

C TURMALINA, ESTRUTURAS

ORÁVlCAS OE QUARTZO E

FE LOS PATO.

( I - COM
OUAS

MICAS.
ffl • M3MATIT05 COM MUSCOVITA IV- VtIOf Cl OUARTZO

COM MUSCOVITA

K0MATI'

TOS COM TOS COM TOS

MUSCOVI-
TA TUR-
MALIN» E
BIOTITA

MUSCOVI-
TA E
TURMA
LINA.

PtSMATI- PCOMATI-

COM

MUSCOVI-
TA.

6
PEBMATITOS ZONAOOS FRE
QUCNTEMtNTE COM NUCLEC
OUARTZO. AK8LI00MTA.SS-
PODUMÍNIO, BfRILOEAlSU-
MA CASSITERITA. TANTALITA
COLUMBITA E MICROLITA.

PEOMATITOS FORTEMENTE

ALBITIZAOOS C/ ISPOOUMf

NIO. MUSCOVITAl IEPI90LI-

TAJ BfRILO, CASSITfRITA

E TANTALITA-CO'.UMBITA.

8
Vf OS OE OUARTZO COM

CRISTAIS OE MICROCLINA

AL8ITIZA0OS.COM MUSCO*

VITA E CASSITERITA.

VEIOS CEOk-ARTZO.-SCtttfi;

TA. fERIfltiTAICASSircm

TA)PASSAN90 AVflOS Cf
OUARTZO COM t-^covru.

NEDUMOV

CLASSIFICAÇÃO
OOS PE6MATIT0S

OA ÜR3S
(1964)

TtPOS II III IV VI

MINERAIS
CARACTERÍSTICOS

VEIOS OE OUARTZO -PL«O0-
CLÁSOCOM OUANTIOAOHVA.
R1ÀVEIS OE MICROCLINA COM
OJSEM eiOTITA TURMALINA.

VEIOS OE
9JCRT2O,,
PLAC«CLil

VCiOS Ot OUARTÍO-
MICROCLINAC PL*

SCMICHO^OIOCLASJ-ALDITA
CUN.M OI-|«<u:cOVITA f TURVf

VEIOS COM ALBITA.-tSPCOU.
MC NIO -OUARTZO t PfCMATJ

TOS COM F 5 P O 3 U M Í N I O - A I . -
B I T A - M I C R C C L I N A - O U A ^ T ; C

BCRILO. MlNtBAIS Of L i .C l .
Te-Nb. »tc

ALBITA- OUARTZO E MICRO-
CLINA, MUSCUVITA, CXSSI-
TldlTA, TU1MALIN4. TANTA
LO-MOB/ITOS ,BCS!LO l "
O U T R O ; Mir j ru 'G

ESSENCIALMENTE VEIOS

OE ALBITA COM OUARTZO

E TURMALINA.

-VEIOS DE CU**T/O COM

MUSCCVI TA OU TÜSVALI»»

Z» CASSlTfttTA f StaiLD

iC» OC

i£C.N'jO «CHNEI0ERMÓMNIIMI1 I ( I»S4-1»TÍ) ,MOOIFICAOS
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Foto 3.1 - Pegmatito simples encaixado no granito. Note-
-se o zoneamento textural interno, mostrando
grandes cristais de feldspato (microclíneo) a
quartzo na zona central.

Foto 3.2 - Veios de pegmatites simples encaixados no gra
nito. Observe-se a relação entre os veios in
dlcando, pelo menos, duas fases de formação.
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Acessoriamente, esses pegmatitos podem ser portadores
de berilo e turmalina (afrisita) que aparecem em cristais bem
formado^ com dimensões de milímetros até alguns centímetros. Quâ
$e sempre a turmalina ê o acessório mais abundante, podendo atin_
gir concentrações medidas em valores percentuais em relação ao
volume do corpo.

Numericamente, os pegmatitos do tipo simples são os
mais abundantes, estando distribuídos em toda a área estudada,
encaixados nos xistos e granitos. Ocorrem com maior freqüência
nas partes periféricas dos granitos, formando veios cruzados, in_
terligados ou mesmo interpenetrados (Fotos 3.2 e 3.3). Estas fo
tos mostram que ocorreram, pelo menos, duas fases de formação de
pegmatitos.

As formas assumidas pelos pegmatitos simples tendem sem
pre ao tipo tabular, com espessuras que variam desde centímetros
até alguns metros. Os comprimentos geralmente são medidos em de_
zenas de metros podendo atingir até algumas centenas de metros.

3.3 - PEGMATITOS COMPLEXOS

Compreendem aqueles corpos que contem quantidades apre_
ciãveis de minerais acessórios, notadamente minerais de Litio.
Ocorrem sempre encaixados nos xistos em posição discordante com
a orientação dessas rochas.

Os corpos complexos apresentam geralmente um zoneamejt
to interno bem desenvolvido, podendo assumir formas tabulares p£
rêro, mais comumente, tendem, com maior ou menor aproximação, ãs
formas lenticulares. Suas dimensões são medidas em até dezenas
de metros na largura e centenas de metros no comprimento. A
maior extensão foi verificada no pegmatito da lavra do wMeio"com
aproximadamente 500 metros.



-40-

A concentração preferencial de alguns dos minerais de
LTtio, em constante associação com outras espécies mineralõgicas,
bem como a persistincia de algumas características texturais ir»
ternas, justificam a seguinte classificação para os pegmatitos
complexos da região estudada:

a) Pegmatitos com microclTneo-quartzo-muscovita-petali^
ta-(espodumênio)-(albita).

b) Pegmatitos com microclina-quartzo-espoduminio-albi-
ta-muscovita.

c) Pegmatitos com microclina-quartzo-albita-rauscovita-
-lepidolita-ambligonita.

d) Pegmatitos com microclina-quartzo-muscovita-poluci-
ta-espodumênio.

3• 3• t " Os Pegmatitos com Microcltna-Quartzo-Muscovita-Petalita-

(Espodumênio)-(Albita)

A maior característica mineraiógica desses corpos é a
presença de petalita, que geralmente ocorre em quantidades econo
micas e localizada preferencialmente nas partes centrais dos co£
pos. Mostram um zoneamento interno distinto o qual, da borda p£
ra o centro, apresenta as seguintes unidades texturais e minera
lógicas:

a) zona da parede, com granulação milimétrica, consU
tuida principalmente de quartzo e muscovita, tendo uma espessura
máxima de 30 cm. Plagioclãsio (oligoclãsio) e microclTneo tam
bem ocorrem nesta zona, sendo melhor Identificados através de ot>
servação microscópica;

b) a zona anterior passa gradati vãmente a um pegmatito
do tipo simples, com granulação centimétrica, constituído de
feldspato (microclTneo), quartzo e muscovita. Esta zona tem a^
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guns aetros de espessura e, a medida que se aproxima do centro
do corpo, passa a conter cristais de microclíneo bem maiores,que
se destacai* no aeio da «assa de pegaatito do tipo sinples;

c) a zona Mais central ê constituída principalmente de
grandes cristais de microclíneo e petalita que podea atingir ú±
aensões de ate 1 metro. Nesta zona podea aparecer aassas de
quartzo.

A petalita concentra-se preferencialmente nas partes
centrais dos corpos mas, veios e bolsões deste aineral podem es_
tender-se pelas zonas laterais. Nos pegmatitos das lavras do
"Maxixe" e "Tesouras" (vide Anexo I) hã uma zona central bem de
finida, constituída quase exclusivamente de microclíneo e petali^
ta, em proporções equivalentes. Já nos pegmatitos das lavras do
"Meio" e "Chapadinha" veios e bolsões de petalita distribuem-se
de maneira algo irregular, podendo ocorrer também nas zonas lat£
rais, conquanto as maiores quantidades estejam localizadas nas
partes centrais, sempre associadas ao feldspato (raicroclTneo).

As relações texturais observadas em muitas frentes de
desmonte, Indicam que a petalita está seccionando ou penetrando
por entre os cristais de feldspato (Foto 3.4). Não há indícios
de que a petalita tenha substituído um mineral anterior, mesmo
quando observada em secções delgadas através de microscópio.

Em todos os corpos a petalita aparece em forma de mas
sas de cor branca com um plano de clivagem bem desenvolvido. Na
lavra do "Maxixe" pode-se encontrar petalita incolor, transparent
te, ou com tonalidades de amarelo.

Nos pegmatitos das lavras do "Maxixe", "Meio" e "Chapa_
dinha" encontra-se espodumênio de cor verde clara, em cristais
alongados, com vários decímetros de comprimento e sempre associai
di*s a zona de ocorrência da petalita. Comumente encontram-se mas_
sas de quartzo ao redor dos cristais de espodumênio.

As relações texturais observadas no local indicam que
os cristais de espodumênio foram formados posteriormente, pois
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Foto 3.3 - Pegmatito simples encaixado no granite. Qbser
ve-se as duas fases de Injeção de pegmatito
que estão superpostas.

Foto 3.4 - Veios e boisoes de petalita (branco).penetran
do entre os cristais de feldspato. A foto"
abrange uma area de aproximadamente 3
lavra das "Tesouras".

na
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estão cortando as massas de feidspato e petalita (Foto 3.5).

Acessoriamente, esses corpos contêm berilo de cor azul

esverdeada, turmalinas (nas variedades afrisita, verde e azul e£

curo) e mais raramente, pequenas placas de tantalita-columbita.

Nas lavras do "Maxixe" e "Genipapo" ocorreu uma fase de albiti^

zação, localizada na zona de feldspato e petalita, onde S2 enco£

tram alguns bolsões de ambligoni ta. Essa albitização é oe escja

Ia reduzida a moderada. Na lavra do "Genipapo" aparece arsenç>

pirita e fosfatos de Lítio preenchendo fraturas e cavidades.

3.3.2 - Pegmatitos Com Microc1Íneo-Quartzo-Espodumênio-Albita-

-Muscovi ta

Ps pegmatitos classificados dentro desse grupo mostram

persistência nas suas características mineralõgicas, texturais e

geométricas. Apresentam-se em forma de diques tabuiares com eŝ

pessuras medidas em metros e comprimentos que alcançam algumas

centenas de metros.

Os corpos mais importantes estão localizados nas ma£

gens do ribeirão Piauí (Figura A.4), mas representantes deste

grupo são também encontrados no vale do córrego das Tesouras e

nas margens do rio AraçuaT, na Fazenda Bananal, entre as cidades

de AraçuaT e Itira.

Ao longo de todos os corpos praticamente não ocorrem

variações texturais, exceto nas bordas onde a granuiação dos

cristais é* fina. A mineralogia principal constitui-se de micn>

clTneo, quartzo, espodumênio, albita e muscovita. 0 espodumênio

forma cerca de 20% dos corpos» microclTneo e albita cerca de

40-45*, com predominância do primeiro, enquanto que a muscovita

constitui menos de 10%. Os cristais de feldspato e espodutninio

podem atingir dimensões de até 1 metro mas o tamanho médio oscĵ

Ia entre 10-20 cm. Entre os vários corpos podem ocorrer varia



- 4 4 -

Mc

Pt

• . .

â
êf

Â
W$- Mus

Pt

pt

r

Mc

Mc-Microclíneo Pt-Pttolíto Sp-E»podumênio
O:-Ouortzo Mu8-Mu«covito

Foto 3.5 - Cristais de espodumênjo que cortam as massas de pe
ta l l ta e microclíneo, na lavra do "Maxixe". ~
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ções nos tamanhos médios dos cristais. 0 espodumênio ocorre em

cristais alongados, ãs vezes tabuiares, de cor verde clara.

As relações texturais observadas nas frentes de lavra

indicam limites muito bem definidos entre os cristais de espodu

mênio e o resto do corpo. Freqüentemente pode-se constatar que

esses cristais estão cortando massas de microciTneo (Foto 3.6).E

relativamente comum o intercrescimento de espodumênio e quartzo

(Foto 3.7) e, algumas vezes, pequenos cristais de muscovita po

dem estar associados ao espodumênio.

Os pegmatitos desse grupo apresentam uma fase de ĵ

tização em escala moderada. A albita freqOentemente substitui

microciTneo e espoduminio (Foto 3.9), podendo, eventualmente,pr£

encher fraturas nestes minerais (Foto 3.8).

Ambligonita e berilo são os acessórios mais comuns,se_n

do que este último se apresenta em cristais de cor branca com à\_

mensões de vários centímetros. Quantidades menores de tantalita-

-columbita estão presentes em associação com a albita. Pequenos

grãos de esfalerita e pirita podem ser encontrados nas bordas

das encaixantes ou mesmo dentro do corpo de pegmatite

3.3*3 ' Pegmatitos Com Microclina-Albita-Quartzo-Lepidolita-Am-

bt i goni ta

Na região, os melhores representantes deste grupo de

pegmatitos são os corpos das lavras do "Urubu", "Generosa","Alair"

e "Baixão".

Constituem os corpos mais evoluídos dentro do processo

pegmatTtico. Neles são identificadas as quatro zonas clássica

«ente descritas nos pegmatitos bem desenvolvidos, ou seja: zona

da borda, zona da parede, zona intermediária e núcleo. 0 zonea,

men to Interno é distinguido da borda para o centro, como segue:
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Fota 3.6 - Cristais de espoduminio cortando o microclíneo
na lavra da "Cachoeira".

Foto 3.7 - Intercrescimento de espodumênio e quartzo.
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Foto 3.fl - Pequeno veio de albita preenchendo fratura no
espodumenio.

Foto 3.9 - Lâmina delgada de um cristal de espodumenio
(preto-cinza) parcialmente substituído pela
albita.



-48-

a) na borda encontra-se uma zona constituída de quart
zo e muscovita, com granuiação predominantemente mil imitrica, eŝ
pessura centimitrica e, bem no contato com o xisto encaixante.de
senvolve-se uma intensa turmalinização (afrisita). Microscópica
mente identificam-se grãos intersticiais de plagioclãsio (oligo
clasio) e microclina;

b) a zona anterior passa gradativãmente para um pegma_
tito do tipo simples» com granuiação centimitrica, contendo p"U
cas de muscovita em forma de "livros", com dimensões de ate al̂
gumas dezenas de centímetros. A espessura desta zona e pouco SJJ
perior a um metro;

c) segue-se a zona dos grandes cristais de feldspato
(microclíneo) os quais, a medida que se aproximam do núcleo» «
dem lugar a massas de alòita;

d) nas partes centrais dos corpos encontram-se massas
de quartzo, geralmente leitoso, constituindo o núcleo.

Esses pegmatitos apresentam elevado grau de albitiza^
ção, desenvolvida principalmente dentro da zona dos feidspatos,
que avançando a partir do núcleo de quartzo pode chegar até per
to dos contatos, como acontece no pegmatito da lavra do "Urubu".

Ao redor do núcleo de quartzo encontram-se grandes mas^
sas de lepidolita intimamente associada a albita. Em posição S£
melhante também ocorrem boisões de ambligonita.

Esses corpos são os que apresentam a mais diversifica^
da associação mineraiõgica que está quase sempre ligada ã albiU
zação. Encontram-se berilos nas variedades azul, amarelo (hélio
dora), rosea (morganita) e incoior. Localmente, a rubelita fo£
ma grandes agregados, em forma de rosário, nas partes periférjT
cas do núcleo de quartzo. São relativamente comuns as turmalj.
nas bicolores tendo um núcleo roseo, com inclusões de quartzo e
lepidolita, envolvido por uma capa de turmali na verde. Turmalj_
nas com qualidades de gema tem sido encontradas com relativa
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freqOência.

Na lavra do "Urubu" pode-se identificar um zoneamento
quanto a distribuição das variedades de turmalina. A afrisita
i encontrada na zona da borda, onde parece ter havido influêji
cia do xisto encaixante. Na zona da parede, comumente associada
is placas de muscovita, a turmalina predominante é de cor verde,
enquanto que as variedades rõsea e bicolores estão localizadas
nas partes centrais dos corpos, principalmente nas bordas do
núcleo de quartzo.

A cassiterita ê um acessório importante destes pegmatj^
tos, ocorrendo normalmente em associação com a albita. Da lavra
do "Urubu", em grande parte já expiotada, foram extraídas grar»
des quantidades de cassiterita, mas hoje a produção é reduzida,
pois as maiores concentrações deste mineral ocorrem nas partes su_
periores do pegmatite. Como acessório menor, encontra-se tanta
lita-columbita também associada ã albita.

Como já citado, albita invade a zona dos feldspatos
(microclTneo) não sendo possível estabelecer contatos precisos
entre estes minerais. Observações microscópicas mostram rela^
ções de substituição do microclTneo pela albita (Foto 3.10).

Nas zonas internas desses pegmatitos aparecem cav1d£
des, geralmente preenchidas por drusas de quartzo ou eleveiancH.
ta, com dimensões de até dezenas de centímetros.

A lepidolita é o mineral de Lítio mais importante nes_
ses pegmatitos seguida pela ambligonita. Os bolsões de lepidoli^
ta alcançam dimensões de alguns metros cúbicos, sendo constituí
dos por um agregado de placas milimétricas, comumente associadas
a pequenos grãos de quartzo e albita. Na lavra do "Alair" a i£
pidolita também ocorre na forma de grandes placas, com tamanho
centimétrico. Na lepidolita a cor predominante é rosa clara,mas
são também encontradas variedades quase brancas.
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Foto 3.10 - Lâmina delgada mostrando a substituição
de microclíneo por albita, a partir dos
planos de clivagem e fratura (aumento
20 X, nícois cruzados).
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3.3-* - Pegmatite» Com Mi croc!íneo-Quartzo-Poluclta-Espodumênlo

Este grupo esta representado por um único corpo, situa

do no lado esquerdo do ribeirão Piauí, nas proximidades do povojí

do de Igrejinha. Em superfície tem forma aproximadamente tabu

lar,aflorando numa extensão de algumas dezenas de metros com la£

gura media de 6 metros. ~

Trata-se de um pegmatito do tipo complexo mais evoluí

do» no qual estão individualizadas quatro zonas, da borda para

o centro, a saber:

a) zona da borda, com alguns centímetros de espessura,

constituída principalmente de quartzo e muscovita, com granul£

ção de alguns milímetros;

b) segue-se a zona da parede, tendo aproximadamente um

metro de largura, com cristais de granulaçao centimétrica, cons_

tituída essencialmente de feidspato, quartzo e muscovita;

c) a zona intermediária é ocupada por grandes cristais

de feidspato (microclíneo) e, na zona mais central, pode-se indj_

vidualizar um núcleo de quartzo maciço de cor branca a leitosa.

Este pegmatito apresenta uma característica geoquímica

particular» em razão do seu alto conteúdo em Césio, possibil^

tando a formação de polucita, que aparece na forma de veios e

bolsões com até dois metros de largura. Neste corpo encontram-

-se numerosos cristais de espodumênio, alguns com mais de um me_

tro de comprimento, de coloração rosa a branca.

Polucita e espodumênio ocorrem na zona dos grandes cris_

tais de microclíneo, bordejando o núcleo de quartzo (Foto 3.11).

A polucita se apresenta com hábito maciço, semelhante

ao quartzo, o que talvez explique a recente identificação deste

Mineral no pegmatito aqui referido (Sfl & SVISERO, 1976). Sob ob_

servação microscópica, a polucita é isõtropa e engloba grãos
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Foto 3.11 - Associação mlneralógica gncontraúa no pegmatito
com poluclta.
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corroTdos de feidspato e quartzo (Foto 3.12).

Os contatos irregulares entre polucita e microclTneo
e as inclusões deste útlimo, sugerem que houve substituição do
feldspato e a conseqüente deposição de polucita e espoduminio.
Este apresenta características bem distintas do espoduminio en
contrado nos pegmatitos já descritos, tendo em vista o modo de
ocorrência, a cor em tons levemente rõseos e algumas feições ge£
químicas que são discutidas no Capítulo V.

Neste pegmatito encontram-se, como acessórios menores,
pequenos grãos de cassiterita e agregados de placas milimétricas
de lepidolita.

Na região também ocorrem vários corpos cujas caracte_
rTsticas mineralôgicas ficam em posição intermediária entre os
pegmatitos simples e complexos, conforme definidos anteriormente.
São pegmatitos-com mineralogia e textura dos tipos simples mas
contém quantidades subordinadas de petalita, espoduminio, ambli^
goni ta ou lepidolita, mantendo a preferência por um destes mine_
rais.

Pode-se supor que esses corpos sejam tipos complexos
aflorando em nTveis de erosão desfavoráveis ou, o que é mais pro
vâvei, constituam situações intermediárias e pouco desenvolvidas,
dentro do processo de evolução dos pegmatitos.

Cassiterita também ocorre em veios de quartzo que têm
espessuras medidas em algumas dezenas de centímetros. Esses veios,
geralmente discordantes dos xistos encaixantes, são encontrados
na região do "Fumai", próximos do granito. A cassiterita desses
veios é de cor avermelhada escura, diferindo daquela encontrada
nos pegmatitos que têm cor bem mais escura, quase preta. Na Ta
bela 3.2 estão indicados os minerais acessórios mais comuns, em
alguns dos pegmatitos estudados.

Na Tabela 3.1 foram apresentadas, de modo comparativo,
as classificações de FERSMAN, GINZBURG, VARLAMOFF e NEDUMOV. Co£
qu.nto haja correspondência entre os vários tipos de pegmatitos
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Foto 3.12 - Lâmina delgada de polucita (í&ótropal engl£
bando feldspato [microclínerl e quartzo (au
mento 20 X, nícois cruzados;.
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classi/icados pelos autores, notam-se algumas diferenças nas aŝ
sociõções mineralõgicas típicas que servem de base is classify
cações. Os pegmatitos aqui estudados são comparáveis aos seguiji
tes tipos das classificações daqueles autores:

a) pegmatitos simples: comparáveis aos tipos 3 e 4 da
classificação de FERSMAN; ao tipo 3 de GINSBURG; aos tipos 3 e 4
de VARLAMOFF e ao tipo II de NEDUMOV;

b) pegmatitos com petalita: embora não haja indicação
de petalita nas classificações da Tabela 3.1, esses pegmatitos
devem corresponder ao tipo 4 de GINSBURG, visto que os corpos com
petalita sofreram poucos efeitos de substituição;

c) pegmatitos com espodumênio: correspondem com a me-
lhor aproximação ao tipo IV de NEDUNOV, sendo também comparáveis
aos tipos de transição de GINSBURG;

d) pegmatitos com lepidolita: correspondem aos tipos
mais evoluídos, que sofreram intensos efeitos de substituição e
albitização, sendo comparáveis ao tipo 7 de VARLAMOFF e aos t^
pos 7 e 8 de GINSBURG;

e) pegmatitos com polucita: apresentam um grau de d£
senvolvimento equivalente aos pegmatitos com lepidolita, e com a
característica geoquTmica de terem concentrado Césio, possibili_
tando a formação de polucita. São comparáveis aos tipos 7 e 8
de GINSBURG, com um marcante desenvolvimento do estágio Li-Cs.

Os fosfatos de Li-Mn-Fe e sulfetos encontrados em a^
guns dos pegmatitoi estudados indicam que houve desenvolvimento,
embora reduzido, de algumas das características das fases G e H
de FERSMAN.
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3.U - RELAÇÕES ENTRE OS PEGMATiTOS E AS ROCHAS FNCAIXANTES

Mapeamentos detalhados em mais de uma centena de pegrna
titos mostraram que os corpos, na sua maioria, são discordantes
em relação as encaixantes.

Os corpos simples estão geralmente encaixados em fratu
ras, tanto nos grani tos como nos xistos, mas encontra-se também,
velos de pequena possança, concordantes com os planos de folia_
ção dos xistos.

Muitas vezes, as direções dos pegmatitos praticamente
coincidem com as direções dos planos de foliação dos xistos. Ne£
tes casos, a relação de discordância é verificada quando se txa
mina os ângulos de mergulho, pois os pegmatitos estão geral me ri
te em posições sub-verticais a verticais enquanto que os planos
de foliação dos xistos tem menores ângulos de mergulho.

Localmente encontram-se situações de concordância nas
direções e mergulhos dos planos de foliação dos xistos e pegrna
titos. Entretanto, a distância de alguns metros dos contatos,os
xistos jã apresentam a orientação regional". Essas concordâncias
locais são devidas as estruturas de flexura nos xistos, que bem
no contato com os pegmatitos mostram superfícies polidas e eŝ
trias de fricção.

Xenõlitos de xistos dentro dos pegmatitos são comuns
(Foto 3.13), com visíveis efeitos de recristalização.

A Figura 3.1, mostra, em forma de diagrama, a distri^
buiçao de freqüinda das orientações dos 121 pegmatitos mapeados,
onde se ressalta o evidente controle direcicnai dos corpos visto
que 60% possuem orientações compreendidas no intervalo N40-80E.

A relação espacial mais comum entre pegmatitos e xis
tos pode ser vista, em escala reduzida, na Foto 3.14, que mostra
pequenos veios pegmatíticos controlados por um sistema de fratu
ras, que forma um ângulo de aproximadamente 20° com a direção
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Foto 3.13 - Xenólito de xisto dentro do pegmatite da
vra do "Urubu". O&serve-se que o xenõlito
tá discordante com e orientcção do xisto
caixante.

Ia
es

Foto 3.11 - Veios pegmatíticos controlados por um Piste
ma de fraturas, formando um ângulo de aproxT
madamente 20° com a follaçâo dos xistos. oF
serve-se também pequenos veios de quartzo d£
brados em conseqüência do desenvolvimento da
folinçâo.
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dos pianos de foliação do xisto encaixante.

Nas adjacências dos pegmatitos os xistos encaixantes
sofreram modificações texturais, mineraiógicas e químicas. Ma
croscopicamente observam-se evidências de recristalização, quer
pelo aumento da granulação (bem visível na biotita), quer pela
maior compacidade das rochas em comparação com os xistos normais.

A mais notável modificação tnineralõgica é o aparecimeji
to de turmalina (afrisita) em cristais milimétricos até centime_
tricôs, em forma de agulhas, quase sempre perpendiculares aos
planos de contato. Localmente, a turmalinização foi tão intensa
que transformou os xistos em "turmalinitos".

As modificações quTmicas ocorridas nos xistos«próximos
dos pegmatitos, foram investigadas pela análise dos elementos
Rb, Li, Cs, Sn e Zn, comparando-se com os teores médios desses
elementos ncs xistos que não sofreram influência de pegmatitos.
A Figura 3.2, mostra as variações nos teores dos elementos anji
lisados, em amostras de xisto tomadas a diferentes distâncias dos
contatos com os pegmatitos. Verifica-se, que ha um notável aa
mento nos teores daqueles elementos,que decrescem rapidamente ã
medida que se afasta dos contatos. A influência química dos pe£
matitos sobre os xistos encaixantes atinge, no máximo, alguns ine
tros. Também, pode-se verificar que o grau da influência quírnî
ca aqui referida tem relação.com o tipo do pegmatito associado
ã modificação. t mais intensa na lavra do "Urubu" - o corpo
mais complexo - e praticamente inexistente nas adjacências do
pegmatito simples.

3.5 - DISTRIBUIÇÃO E ZONEAMENTO DOS PEGMATITOS

Os pegmatitos distribuem-se por toda a região estudada,
Os corpos do t ipo simples ocorrem dentro dos granitos e dos xis
tos* enquanto que os do t ipo complexo estão sempre encaixados
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nos xistos.

Como jâ foi mostrado, os pegmatitos complexos concejn
tram, preferencialmente, uma fase mineralogica específica de Ljf
tio ou seja, petalita, espoduminio ou lepidolita, feição esta
que serviu de base para a classificação aqui adotada.

A Figura 3.3 mostra a localização dos pegmatitos com
plexos que possuem as mais importantes mineralizações de LTtio.
Nesta figura verifica-se que ha um zoneamento, definido pela di£
tribuição espacial dos vários corpos com suas mineralizações ca
racterísticas. Os pegmatitos ricos em petalita - os mais numero
sos - ocupam posições bem próximas dos maciços de grani to. Aqu£
les mineralizados com lepidolita estão mais afastados dos granja
tos, enquanto que as mineralizações de espodumênio ocorrem nos
corpos situados em posição intermediária entre os pegmatitos com
petalita e os com lepidolita.

Conforme será abordado no Capitulo V, este zoneamento
é consistente com as condições de formação dos citados minerais
de Litio, refletindo o processo de desenvolvimento das mineraIj.
zações.

As relações geológicas e geomorfoiogicas entre granitos
e xistos, bem como a distribuição dos vários tipos de pegmatitos
indicam que deve ter havido considerável erosão no campo dos pe£
matitos. Os vales dos ribeirões Piauí e Genipapo constituem
uma espécie de calha cavada sobre os xistos tendo nas bordas os
maciços de granito que provavelmente estão ligados, em profundj^
dades relativamente rasas, por baixo dos vales.

Tendo em vista a ocorrência e distribuição dos pegmat^
tos da região e o fato de que, no mundo todo, a maioria dos cam
pos pegmatíticos associados a plutons granTticos s1tuam-se nas
partes apicais ou, logo acima dos referidos plutons (ROUTMIER,
1963). pode-se afirmar que, já foram erodidos muitos dos pegmaU
tos da região aqui tratada, principalmente aqueles corpos de evo
lução mais complexa. Como já foi visto,os pegmatitos mais com
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plexos são os mais distantes dos maciços de granito.

3.S - COMPARAÇÃO COM OUTROS DISTRITOS PEGhATÍTICOS DO MUNDO

Distritos de pegmatitos litinTferos estão amplamente
espalhados pelos cinco continentes. Atualmente, a maior parte
da produção mundial de minérios de Lítio provém dos Estados \ini_
dos e da Africa - Rodes ia e Africa do Sudoeste, KUNASZ (1975).

Dentre os minérios de.LTtio, o espodumênio é o mais
abundante, ocorrendo em pegmatitos homogêneos (sem zoneamento iin
terno) e em unidades zonais de pegmatitos complexos; em ambas ŝ .
tuações o espodumênio constitui cerca de 20-25% do corpo de miné_
(NORTON, 1973).

Lepidolita e petalita são também importantes minerais
de minério. A mica de Lítio ocorre principalmente nas partes
centrais dos pegmatitos complexos, associada com albita e quarjt
zo, enquanto que a petalita é encontrada normalmente nas zonas
intermediárias de pegmatitos zonados associada com feldspato,
quartzo e espodumênio. São pouco numerosos os depósitos de p£
talita conhecidos no mundo mas, em todos eles, são bastante si£
nificativas as quantidades des+e minério.

Ambligonita é um mineral de ampla distribuição nos peg
matitos litinTferos. Conquanto apresente os mais elevados teo
res de Li^O o seu modo de ocorrência, normalmente em bolsões re_
lativamente pequenos espalhados, reduz sua importância como mine_
rio de Lítio.

A polucita, em termos práticos, e o único minério de
Césio conhecido e ocorre principalmente nos pegmatitos complexos,
em notável associação com minerais de LTtio.

Na Tabela 3.3 estão resumidas algumas das caracterTsti^
cas nais Importantes de vários distritos de pegmatitos litinTfe
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t U I U I . l • CARACTERÍSTICAS OC Al 'MS IHPORTARTES DISTRITOS IITIRÍFEROS M WM0O

•ISTRITO

ktlt .
Carolina de b r l i , USA
(ct i r rn is . its» •
(VMSZ. 197S).

RUCRAIOGIA

Mcrecllatfalbtta-tf
p*d«a*a1o-a.uarcio.Act1
serie* ataerts:ktr1le.
Uatailta-coluabita.n

tsfaitrtxa.

CARACTERÍSTICAS CERAIS

•«•traits ptgnatitas ta fora* dt dimes,sea zontaaei to lirttrae.caia tttodu-
atate rtgylaruatt distribuído.ctnstituUde cere* dt 201 da corpo.As iiitn
sots das ptgaatitos «ariaa desdt poucoj attros at* quase I la d* coapriacn
t» • desdt ctatfaetrt» att 1Z0 aetros da largura.Estio encaixados ca anfi-
bolttos a xlstet.aargtando «a platen quartzo'-aanionftfco «datado cm 409 Bi-
lboes dt «not.Coattitut a aator depósito ta produção no Bunco.coa rtstrvas
avaliadas aa circ* dc *S atlhõts dt tontUdts dt atntria.

Preistac-lacerat. Oast*
da Qatbtc, Canada
(DERAT.19S0 a ROME,I9S1).

ttpeditataie.lepidol 1 t t ,

berilo.polucit* a quan-

tidades Btaarts dt aa-

1tbdtnft*.caiuabita-tan

tal l ta.

ftpaduacalo acorra tanta ta carpas hoaegtatos.sta itataaaata Interne, coat
ta carpas zontdos.Os prtaelros sia as aals laparttntcs caatcado dt 20 a
25X dt tspedHntnlo.Cstie rtUcfaaados com rochts plntônicts dt coapoii;io
acid* a inttratdtirta.As a*torts cenctntrifãts d* berilo acerrea nos ?t;a*
tttes q«« tstia cnciiitdos dentro dos platoas tnquanto qitt a tspoduatnis t
•ais aawadantt nas corpos situados nas atrtens platônfcts t nas rochas ar-
taaãrficas adjactatts.

Sadtit* dt Malta»*.
Caatd*.
( « M T . 1971 t 1172).

Esptd«*t»1t,ptt*11tt,bt
r(lo.1tptda1U*.pataci>
ta.aak11«anUa t a l a f
r*l( at T«-»b,"o,S».Ttr
rat Karas V.Tk.Zr.

Craada varitdidt dt aiatratixacõts acorraNa ta diferentes tipos dt ptga*-
titts.Cstio ene* 1 Mdos es va* stqatnci* dt rochas actavulcintcts e att i f t -
d1at*t*rtt.bardtj*«da plutons jrinfticos t 9ra*odior7ticos.0s a«1orts itpõ
fftes tstio cenetatredas ta «a Saico pt9B*tito(T*nca,Btrnick Like). Tr*:*>
st dt aa corpe ltnt1CMlar.de zoneaaento caapitxo.coa coapriatn'.o superior
a 1 ka, tírtà dt 4SO aetros dt largura t tsptssur* aãxiaa dt 84 octroi.Con
tia grandes quantidades dt espoduaénto.poiacita.leptdolUa.tantatita-colua
M U • atrl lo.

l l k i t t . Kodísla. Afrfct
{COOPER. 1«4 a KUMSZ.
197S).

K«r1*1k.Africa da Sadats-
t t . (ROtRIRC.m* t KIWASZ.

r«t*1 Ua .1tp< dei I t t .ts>
ptdaatafo.polucita.beM
It.escriptita t tuanti-
dade* aanares dt casil-
terita.tintai< ta-colua-
»1ta e aUrolita.

Itpidai 1U.pt tall ta *
quantidades acnores dt
*asltgonUa;btrMo.tan-
ta1lta-calua*ita, tepã-
l la t apatita são acts-
feries comas

Todas isses aintrais ocarrta ta • • único corpo caa coapriaento superior a
1.5 ka t largura aãilaa dt 63 attres.Aprtstnta «a loneaaanta coapltxo. coa
unidades dt concentração dt aintrio bta definidas t dispostas assiaetrica-
•tntt ea rtlacio as partdts do corpo. Está encaixado ta rochas aetanõrficss.
associado coa rachas grtnTticas.Datações geocronolôgicas Indicaram idade
dt 2.450 ailhôes de aaos.E* o aaiar depósito dt pttailta do Bundo coa reser
vai globais de aiacrio de l í t io avaliadas ta 5.» Bilhões dt toneUdat cea
1.91 dt U 2 0 .

Várias pagaatltos eoa notável toneaaento 1«terno.»f aalores concentrações
dos ainerais dt LÍtlo ocorr.ta nas tonas prõxiaas dos centros dos corpos.po
dando-st IndUldualiiar vnidadts ricas ta pttailta t lipidolita-anolisont-
(a.esta últiaa aals central.Reservas de lepldolita são estiaadas ea 1 oi-
Ihão de toneladas t as dt pttailta ta 200.MO toneladas.

•tratrask.Rtrte da Saéci*
(OOEWtL. 1fS2).

fetal1ta.tspaduatnio.lt
pldtiita.polucita.aabU
geaita e COM acessó-
rias atnorts contéa.cai
•Ittrlta.cjluabfta-tan-
te11ta,tura*!1*is »«r-
djei.veratikis t fosfi-
t t t de «a- l i .

As alaeralItações sáo encontrada* ca ua Saico corpo.de foraa aproilaatfaaen
te tabular.exposto ta alguaas centenas dt aetros no coapriaento.co» tipts-
l«ra variando da J a 30 attras o encaliado ea rochas «nfibolfticas.Estrutu
ra Interna coa tontaaitnto conplexe odendo-st individualizar uaa xona rica
ea I f t lo e outra ea Cés1o(poluclta).tsta í l t iaa restrita i Bargta do aú-
clea de «vartto.Dataçõti gcocronelõglcas tfttuidas por diftrintts attodos
Indicaraa Idades caaprttndidas entre 1.6S0-I.S00 Bilhões de anos.

6er«ls.

r*ta1lt«,tspeduatiita,lt
eldellt*. «m>iigon1t*T
•oleclta, cassiterlta,
berilo o aaantldades aj
MTff dt tl*t*11U> t f
laablta.ptdras coradas
t fotfates d* «n-ll.

»io «lgaaas dtftnts de corpos tonadas.caa txcecio dos portadarts de espody

•Sal» ajwt tea tstrutyr* Interne heBogínte.As dtaensões do* ptjaatitos são
atdldas dtsdt pouco» aetroí até «Ifuaas dettna» dt aetros na largur* t et
•alares coapriacntos não ultrapastaa o* SOO aetros.Cstio encaixado* ea
*,uartto-a(c* xistos e atsocitdo* coa granite datado ea S20 Bilhões de aaes;
•ascavltas dos ptgaatltas tia Idades ea torno dt 4(0 alihSts dt anoí.Peu-
I i t a , etpodvaiMo * leptíoltta d1ltrl»uta-i* ea diferente* corpos que for-
mtm <m loneaaento regional onde d pttailta estí «o* corpe* aal* próilit*
das granites e a leptdotita mqueies aal* afastadas, (stts ílti«*s si» a»
*;•• aprc*«nt*a toncootnt» Inttrne * alntraiagl* aals coaptti*. As restrvas
dt pttalila sio avaliadas ea cerca dt 100.000 tontlada*.



-66-

ros do mundo» permitindo uma visão comparativa com os pegíria, cos
da região estudada. A escolha dos distritos que servem a compâ
ração foi baseada em critérios de semelhança, no todo ou em par
t e , quanto aos tipos de mineralizações.

Examinando-se a Tabela 3.3, verificam-se varias senre
lhanças entre os pegmatitos de Itinga-AraçuaT e aqueles de ou
trás regiões do mundo, comparando-se as características geologj^
cas, geoquTmicas e, principalmente, tipos de mineralizações.

Os pegmatitos com espoduminio assemelham-se aqueles
encontrados em Preissac-Lacorne (Canada) e Carolina do Norte (USA),
sobretudo com estes últimos. As semelhanças ocorrem em níveis
de textura, estrutura, mineralogia e mesmo teores de espodumênio.
Ainda, o distr i to da Carolina do Norte possue importantes minera
lizações de cassiterita, o que é mais um ponto de identificação.
Entretanto, faltam nos distritos de Preissac-Lacorne e da
na do Norte os pegmatitos com petal i ta.

Do ponto de vista geoquímico e mineraiõgico ha, j^
camente, total semelhança com os distritos de Manitoba (Canadá),
Bikita (Rodésia) e VarutrSsk (Suécia). Entretanto, faltam nejs
tes distritos os pegmatitos homogineos (sem zoneamento), ricos
em espoduminio, como os da Carolina do Norte. As dimensões tam
bem são consideravelmente maiores nos pegmatitos de Bikita e Mâ
nitoba.

Enquanto nos distritos de Bikita,Manitoba e VarutrSsk
hã uma complexa e variada mineralogia reunida em corpos únicos,os
pegmatitos de Itinga-Araçuaí, individualmente, apresentam minera
logia mais simples, distribuída em diferentes corpos que concert
tram, preferencialmente, um determinado tipo de mineral de mine
r io .

Assim, os pegmatitos aqui estudados apresentam a s ^
laHdade de reunirem, no mesmo d is t r i to , os principais tipos de
Mineralizações de Lít io e Césio, distribuídos em diferentes co£
pos. Pode-se dizer, em sentido comparativo, que o pegmatito de
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VarutrSsk representa uma espécie de síntese das Mineralizações
que ocorrem nos pegmatitos aqui estudados.
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CAPfTULO IV

4 - GEOCRONOI.OGIA

Através de métodos geocronologicos foram datadas r£
chás e minerais, com o objetivo de situar no tempo alguns dos
•ais significativos eventos geológicos que ocorreram na região
estudada, particularmente as relações temporais entre os pegma
titos e as demais unidades litolõgicas.

Xistos e grani tos foram datados pelo mitodo Rb-Sr, em
onze e oito amostras respectivamente. Determinações pelo mito
do K-Ar foram efetuadas em muscovitas provenientes dos pegmatj^
tos da lavra da Cachoeira e lavra.do Maxixe.

A Figura 4.1 indica a localização das amostras
dcs, todas elas coletadas em afloramentos de rocha fresca e pr£
viamente estudadas em secções delgadas. Foram descartadas as
amostras que apresentavam evidências de alteração intempérica.

«».l - METODOLOGIA

As analises foram realizadas nos laboratórios do Cert
tro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo,
seguindo-se as metodologias de trabalho destes laboratórios,co£
forme descritas por KAWASHITA et ai. (1974), para o método Rb-
•Sr, e por THONAZ FILHO ft TORQUATO (1974), para o método K-Ar.

As determinações pelo mitodo Rb-Sr foram efetuadas em

rocha total, sendo o Rb/total)e ° Srítotal) "•didos P° r flúores^

cinda de Raios-X e as relações Isotópicas de Sr87/Sr86 deterirH

nadas em espectrômetro de massa (VARIAN MAT, modelo TH-5).
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As constantes empregadas nas determinações Rb-Sr são:

Rb87 = 27.85S do R b ( t o u l )

XRb87 = 1,47 x 10"n/ano

Para o cálculo das idades convencionais utiliza-se a
fórmula:

lf4/ Rb87/Rbab

onde,
t *•• tempo (anos)

Ro = razão inicial de Sr87/Sr86

Os erros experimentais nas determinações são da ordem
de 2% para as análises individuais de Rb ou de Sr. Todos os
cálculos foram efetuados em computador, sendo considerados os
erros individuais e calculados os parâmetros que definem as lî
nhas isocronicas.

Para as determinações K-Ar, mediu-se o K#total) P° r

absorção atômica e o ArgÕnio, após ser extraído pela fusão da
amostra en, linha de vácuo, foi medido nas relações isotopicas

Ar /Ar e Ar /Ar , utilizando-se espectrõmetro de massa
(NUCLIDE, modelo MSI).

40Nos cálculos para determinação do Ar (radiogenico) são
consideradas as contribuições de outras fontes, uma vez que o

40 - 40
Ar medido pelo espectrometro e a soma do Ar (radiogenico}
mais o Ar do "traçador" mais o Ar (atmosférico).

As constantes utilizadas nas determinações K-Ar são:

K 4 0 - 0,01192 do K (total)

A(total) - 0,530 x IO"9

>K - 0,585 x I0"10/ano



TABELA 4.1 - DADOS ANALÍTICOS DE DETERMINAÇÕES Rb/Sr EM ROCHA TOTAL DE GRANITOS OA REGIÃO DE ITINGA-ARAÇUAI,KG

»,.«. «.„,. IDADE CONVENCIONAL
AMOSTRA ROCHA Rb(total) Sr(totai) Rb t o t/Sr t 0 1 Rb87/Sr86 Sr87/Sr86 (milhões de anos)

JH/21C Granito

QUA/1O Granito

0H/21D Granito

JH/21G Granito

0H/50A Granito

JH/57A Granito

JH/58

OH/M

Granito

Granito

ppm

202,2

264,1

Í ! 3 ,8

223,8

408,1

418,0

353,2

174,2

ppm

199,5

187,0

157,8

144,4

56,9

44,9

47,7

17,9

1,01

1,41

1,35

1,54

7,17

9,30

7,40

9,73

2,94

4,10

3,93

4,50

21,10

27,52

21,80

28,77

0,7346

0,7442

0,7429

0,7475

0,8756

0,9257

0,8850

0,9270

(Ro - 0,713 t 0,002)

498 ± 54

516 t 41

515 ± 40

519 ±34

522 ± 13

524 ± 12

535 ± 13

504 ± 12



TABELA 4.2 - DADOS ANALÍTICOS DE DETERMINAÇÕES Rb/Sr, EM ROCHA TOTAL, DE XISTOS DO GRUPO MACAOBAS, MG

AMOSTRA

JH/25

JH/20B

JH/23A

JH/26A

JH/23B

JH/004B

JH/008

OH/O11

OH/014

OH/223

JH/222

ROCHA

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Xisto

Rb,total)
ppm

82,3

125,4

124,8

179,9

127,9

138,2

114,7

105,8

187,1

130,4

151,7

Sr(total)
ppm

90,1

111.7

110,8

118.4

70,7

233.3

237,4

200,0

119,4

76,6

134,4

Rb to t /Sr to t

0,91

1.12

1.12

1,51

1,80

0,59

0,48

0,52

1,56

1,70

1,12

RbB7/Sr86

2,65

3,26

3,27

4,41

5.26

1,71

1,40

1,53

4,55

4.95

3.28

Sr8? /S r86

0.7398

0,7443

0,7474

0,7541

0,7605

0,7297

0,7255

0,7254

0,7520

0,7586

0,7508

IDADE CONVENCIONAL
(milhões de anos)

(Ro= 0,713 ± 0,002)

684 ± 58

650 ± 48

711 ± 47

630 t 37

611 t 31

658 i 85

604 ±111

548 l 95

580 i 34

624 ± 34

780 ± 60
•

"s
IN
1
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0 cálculo da idade ê desenvolvido segundo a fórmula:

t * 1,887 x IO9 x In (1 + 9,06 . ^

4.2 - RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nas Tabelas 4.1 e 4.2 são apresentados os resultados
das determinações Rb-Sr, efetuadas em rocha total, nos xistos
e granitos, respectivamente.

Examinando-se essas tabelas, verifica-se que as v£
riações na relação Rb (total) /Sr (total) são relativamente
pequenas nos xistos e bem mais acentuadas nos granitos. Verifi

87 8?ca-se também que, nos xistos, as relações isotõpicas Rb /Sr
apresentam valores regularmente distribuídos, enquanto que nos
granitos essas relações estão agrupadas em dois conjuntos de
valores, consideravelmente distanciados um do outro.

As migrações e distribuições geoquTmicas do RubTdio
estão estreitamente vinculadas ãs do Potássio (G0LDSCHMIDT,1954).
Comparando-se os dados analíticos de determinações Rb-Sr (Tabe_
Ia 4.2) com aqueles de composição química dos granitos (Tabela
2.2) verifica-se que, ãs maiores concentrações de RubTdio co£
respondem valores mais elevados de Potássio. Aparentemente, as
concentrações de Estrôncio variam diretamente com as do Cálcio.

Como já assinalado, os dados analíticos das determi_
nações Rb-Sr nos xistos e granitos, foram processados separada_
mente e, para cada um dos grupos de rocha foram calculados os
parâmetros das linhas isocrônicas. As Figuras 4.2 e 4.3 apre
sentam, graficamente, os dados analíticos e as correspondentes
isõcronas.

Em se tratando de um conjunto de amostras cogenét^



«>•»•

e» i

Ffg.

i

- 1SÓCRONA DE REFERENCIA
GRUPO MACAÚBAS

ft* •&?« t «Mi l

3 «

DE XISTOS DO



0.500-

0*30-

0.800-

0.TW-

0.7I2»

R» • 0,71291 0.0006

A • 1,4? X l

MSWO > 0,484

9 O O 20 25

Fig. 4.3-1SÓCR0NA DOS GRANITOS DA REGIÃO DE ITINOA -ARAÇUAÍ, M6

55
i



-76-

cas, o valor numérico associado ã linha isocrõm*ca pode forn£

cer, ao mesao tempo, a época de homogeneização isctõpica no

conjunto e a razão inicial Sr87/Sr86 (CORDANI & KAWASHITA.1971).

Para os granitos, cuja natureza magmati ca foi indicada por vã

rias evidências, a época de homogeneização isotõpica deve coin_

cidir com a formação dessas rochas e, assim, o valor obtido \>Ò

ra a isõcrona (519 +_ 6 milhões de anos) corresponde a idade dos

granitos.

Um dos pré-requisitos para a datação de rochas e min£

rais pelo método Rb-Sr é que as variações nas concentrações de
— 87 86

RubTdio, Estrôncio e na relação Sr /Sr sejam, tão somente,de
87 87 ~

vidas a desintegração do Rb em Sr . Quando esta condição

não é satisfeita, os valores calculados pelo método não indicam

• idade da rocha, mas sim, o final de um evento que provocou m£

dificações dentro do sistema (FAURE & POWELL, 1972). Durante o

metamorfismo, ocorrem migrações e redistribuições dos elementos

químicos incluindo-se os isõtopos de RubTdio e Estrôncio.

Os xistos aqui datados correspondem a antigos sediment

tos, regionalmente metamorfizados em condições do "fãcies" anfj^

bolito. Assim, o valor de 659 _+ 40 milhões de anos associado a

isõcrona da Figura 4.2, corresponde ã idade do metamorfismo ne

gional. Trata-se de uma isõcrona de referência, visto que as

amostras datadas distribueni-se em uma área bastante ampla, bem

como pela dispersão relativamente alta dos valores individuais,

indicada pelo parâmetro MSWD.

Como jã citado, os pegmatitos foram datados pelo meto

do K-Ar, em muscovita. Na Tabela 4.3 estão resumidos os dados

analíticos referentes as duas amostras datadas, provenientes dos

pegmatitos da lavra da "Cachoeira" e da lavra do "Maxixe". Os

cálculos efetuados forneceram valores de 467 •_ 18 e 490 +_ 12

Milhões de anos, respectivamente.

Esses valores devem ser considerados como idades mTnj^

nas para os pegmatitos, visto que a retenção do Argônio nas mus



TABELA 4.3 - DALOS ANALTTICOS OE DETERMINAÇÕES K-Ar EM MICAS DOS PEGMATITOS

LOCAL

MATERIAL DATADO

SPK

% K

Ar*°rad. x 1O"«
ce/g STP

X Ar1»0 ata.

IDADE
(«Ilhões de ano*)

Pegraatito da "Lavra da Cachoeira1

Muscovita

3220

7,93

167,3

26,27

467 t 18

Pegmatito da "Lavra do Maxixe*

Muscovita

3232

8,02

178,8

6,19

490 ± 12
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covitas somente ocorre, de maneira efetiva, en temperaturas ir»
feriores a 300° C. Também devem ser admitidas pequenas perdas
de Argônio durante os trabalhos de preparação das amostras
(DAiRYMPLE ft UNPHERE, 1969).

As perdas de Argônio influenciam sempre no sentido de
indicar valores menores que a idade real e, portanto, pode-se
admitir que as idades dos pegmatitos praticamente coincidem con»
a dos granitos, sendo esta ligação temporal um elemento imoojr
tante para o estabelecimento das relações genéticas.

Finalmente, merece destaque a consistência entre os
resultados geocronolõgicos obtidos, com a seqüência de evento'
geológicos estabelecidos a partir dos levantamentos de campo.
A evolução geológica da ãrea pode ser resumida em:

a) sedimentação do Grupo Macaúbas;

b) fase principal de metamorfismo regional desenvolvi
do aproximadamente hã 650 milhões de anos, sobre
os sedimentos do Grupo Macaúbas;

c) intrusão e formação dos granitos com idades em to£
no de 520 milhões de anos;

d) formação dos pegmatitos praticamente contemporâ
neos dos granitos.

Segundo ALMEIDA et ai. (1976) a região estudada faz
parte da faixa de dobramentos AraçuaT, que se desenvolveu durar)
te o Ciclo Brasiliano.

Dentro do contexto geotectônico, os granitos aqui re
feridos apresentam características põs-tectõnicas, visto que a
distinção entre "plutons" granUicos sin-tectonicos e pós-tectô
nicos é feita, essencialmente» com ênfase no grau de concorda^
cia ou discordância entre a estrutura interna e configuração dos
"plutons" e a geometria e estilo de dobramento das rochas encaj^
xantes (CARMICKAEL et ai., 1974, p. 669).
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CAPlTULO V

5 - GÊNESfc E EVOLUÇÃO DOS PEGMATITOS

"Each large intrusive mass is usually

accompanied by a series of later

dykes. These complementary dykes have,

as a rule, a composition similar to

that of the prevailing rock,but differ

from it in showing an enrichment of

certain constituents and a reduction

of others. They are generally regarded

as products of magmatic differentiation

forming residual parts of the dominant

magma after it< consolidation has

begun".

LINDGREN, 1933
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5.1 - TEORIAS SOBRE A ORIGEM DOS PEGMATITOS

Há mais de um século a origem dos pegmatitos i assunto
de discussão, em torno do qual numerosos pesquisadores propuse
ram diversas teorias, envo".vendo processos distintos tais como,
injeção, segregação, secreção, recristalização, substituição c
diferentes combinações desses processos (JAHNS, 1953, 1955).

Fundamentalmente, as várias teorias podem ser reunidas
em dois grandes grupos: teorias magmãticas e teorias metamõrfj^
cas. JAHNS (1955) em excelente trabalho de análise, distingue as
seguintes categorias dentro das principais teorias que tratam da
gênese dos pegmatitos:

I) Teorias magmãticas

1) magma viscoso, segregado ou injetado
2) magma altamente fluido, segregado ou injetado
3) injeção de magma formado por anatexia ou pa1ingê_

nese
4) soluções aquosas derivadas de magmas

II) Teorias metamÓrficas

1) recristalizaçao
2) anatexis ou palingenesis

3) substituição ou secreção por fluidos não magmat^
cos

4) substituição ou secreção através de difusão de
partículas (diferenciação metamórf1ca)

Entretanto, as varias teorias, conforme designadas aci_
«a, muitas vez*s não são suficientes para caracterizar todas as
Idéias que têm sido propostas para explicar a formação dos pegrna
ti tos. Há que se considerar os processos desenvolvidos ao lort
go de toda a história daqueles corpos, quando são admitidas iri
fluências de fatores que envolvem condições e reações físico-quT
nicas da massa pegmatTtica, contribuições das rochas encaixantes,
etc.
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Coa base en estudos feitos em diferentes distritos pe£
•atTticos do nundo, vários pesquisadores propuseram processos
distintos para a sua gênese e evolução. Oe acordo con JAHNS
(1955), os processos sugeridos para a formação dos pegnatitos p£
dem ser resumidos nas seguintes categorias principais:

I) Diferenciação metamõrfica ou metassomatismo de ro
chás hospedeiras por fluidos de origem magmatica ou metamõrfica.

II) Cristalização progressiva de um magma ou de um ^
do magmático (com ou sem metassomatismo das rochas encaixantes
e com ou sem reação entre a fase fluida e os sólidos já cristal^
zados); podendo-se ainda distinguir entre:

a) sistema restrito com ou :em mudanças posteriores pa_
ra um sistema aberto;

b) sistema aberto.

III) Substituição, por soluções pneumatoliticas ou hidn>
termais, dos minerais de pegmatites anteriormente formados. A
fonte das soluções poderia estar dentro ou fora do pegmatito.

SCHALLER (1925) com base em estudos feitos nos pegmati_
tos litinTferos dos Estados Unidos, principalmente os da CalifóV
n1a, propôs que aqueles pegmatitos resultaram de substituições
(provavelmente hidrotermais) de uma rocha anterior desprovida
dos elementos mineral izantes,. em oposição a idéia de cristaliza
ção original a partir de um magma extraordinariamente rico em
elementos da mineralização.

0 modelo proposto por FERSMAN (1931) estabelece que a
formação dos pegmatitos tem inicio a partir de fusões silicãt^
cas residuais, através de sucessivas cristalizações e, num estã_
g1o mais tardio, através de processos metassomãticos.

Mais recentemente, JAHNS & BURNHAM (1969) apoiados em
levantamentos de campo e resultados experimentais obtidos em la_
boratõrio, propuseram um modelo genético e evolutivo para os peo,
matitos granTticos. Segundo os autores,os pegmatitos Tgneos de
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conposição granítica são formados a partir de "Pegmatite magma,
as distinguished by a content of dissolved water that is high
relative to the limit of solubility under existing confining
pressure» can be formed either through partial melting of crustal
Materials or as rest-liquid in a cooling igneous body yielding
doninantly anhydrous crystalline phases".

5.2 - RELAÇÕES ENTRE OS PEGMATITOS E GRANITOS

A grande maioria dos pegmatitor> tem uma composição si_
niiar a algumas rochas Tgneas comuns e, assim sendo, e de se es_
perar que as mesmas questões referentes a ginese daquelas ro
chás, sejam também levantadas para os pegmatitos equivalentes. A
secular discussão em torno da origem dos granitos estende-se aos
pegmatitos granTticos.

Os dados geocronológicos obtidos neste trabalho
cam que, granitos e pegmatitos são praticamente contemporâneos.
Estando estas duas rochas associadas no tempo e no espaço, a
abordagem dos seus processos formadores pode ser feita segundo
uma linha de raciocínio coerente, onde aqueles processos estão
Interligados. Quando no CapTtulo II foi argumentada e proposta
a origem Tgnea para os granitos, jã se estabeleceu um certo com
promi'iso com um modelo genético para os pegmatitos.

Fatos geológicos levantados no terreno mostraram que,
tanto os granitos como os pegmatitos tem as mesmas relações e£
truturais com as rochas adjacentes - ambos são discordantes e
contém xenólitos dos xistos encaixantes - Indicando que foram c£
locados por um mesmo mecanismo de intrusão. Este fato, corrob£
redo pelas datações geocronolõgicas, permite uma primeira conclu
são, qual seja, granitos e pegmatitos foram formados apÕs o met£
morfismo regional que deu origem aos xistos.

COMO já foi dito, a composição wiineralõgica é essen
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cialaent* a mesma nos grani tos e pegmatitos. Nestes últimos» a
mineralogia acessória i bem distinta e notável pelas concentra
ções de minerais de Lítio, Estanho, BerTlio e Cisio, encontrada
nos corpos do tipo complexo. Assim» admitindo-se que haja liga_
ções geniticas entre os grani tos e os pegmatitos, devem ser en
contradas evidências geoquimicas que justifiquem essas ligações.

Dados geoquTmicos obtidos em muitas rochas graníticas
com mineralizaçoes as;ociadas apontam que, essas rochas, aprese£
tara concentrações dos elementos minera!izantes em valores consi^
deravelmente maiores que aqueles encontrados em rocias semelhaji
tes porém desprovidas de mineralizaçoes. Essas feiçõt: geoquTm^
cas podem servir a fins práticos no que concerne a seleção de r<>
chás potencialmente favoráveis a mineralizaçoes (BEUS, 1968,1969).

Na União Soviética, muitos dos grani tos relacionados
com depósitos de Estanho, apresentam valores superiores a 10 ppm
de Sn, enquanto que os grani tos estéreis, quase sempre, mostram
teores inferiores de 5 ppm de Sn. Os teores de Estanho vagiam
de 60 a 100 ppm nas biotitas dos grani tos relacionados ãs minera
Hzações e, em casos excepcionais, atingem mais de 300 ppm de Sn
(VARLAMOFF, 1969).

•No Distrito de Preissac-Lamotte-Lacorne, Quebec, os
pegmatitos com espodumênio são geneticamente relacionados comgra
nitos Intrusivos altamente enriquecidos em Litio (SIROONIAN et
al.t 1959). Na Tabela 5.1 são apresentados os teores de Lítio
encontrados nos grani tos e concentrados de biotita dos maciços
de Preissac, Lamotte, Lacorne e Itinga-AraçuaT.
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TABELA 5.1-TEORES DE LlTIO EN GRANITOS E CONCENTRADOS DE BIOTITA

Localidade

Li (ppm)
Material Numero de Variação Media
analisado amostras

Preissac (1)

Larootte (1)

Lacorne (1)

Itinga-AraçuaT (2)

Granito

Biotíta

Grani to

Biotita

Granito

Biotita

Granito

Biotita

14

Z5 -

-

23 -

-

89 -

-

65 -

180

325

390

400

87

1530

127

2640

248

3010

216

3700

1) Segundo SIROONIAN et ai., 1959

2) Valores deste trabalho

Segundo SIROONIAN et aZ.(1959), os pegmatitos com espç>
dumênio da região de Quebec são atribuídos a um processo de cris_
talização fracionada dos magmas que deram origem aos maciços, es_
tando os pegmatitos associados, principalmente, com o maciço de
Lacorne.

Os teores de Lítio encontrados nos granitos e concentra
dos de biotita da região de Itinga-AraçuaT, são semelhantes aos
do maciço de Lacorne. Como já mostrado na Tabela 2.2, os gran£
tos aqui estudados contém quantidades de Lítio, BerTiio, Césio e
RubTdio, bem superiores aos valores médios dos granitos normais.
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Nos concentrados de biotita dos granitos de Itinga-AraçuaT (Tab£
Ia 2.3) os teores de Estanho são equivalentes aqueles nenciona_
dos por VARLAMOFF (1969), para os concentrados de biotita dos
granitos relacionados com mineralizações de Estanho.

Nos xistos, os teores dos elementos químicos acima c±
tados são baixos, com poucas variações (Tabela 2.1)» quando com
parados com os granitos. Cunquanto seja válido supor que os
elementos das mineralizações dos pegmatitos pudessem ter sido r£
Mobilizados dos xistos, as feições geoquTmicas dessas rochas,bem
como suas relações com aqueles corpos, sugerem muito mais uma
simples relação espacial do que uma contribuição direta na fojr
nação dos pegmatitos.

Tendo em vista os dados geológicos, geocronolõgicos e
geoquímicos que foram apresentados, admi»e-se a existincia de r£
lações genéticas entre os pegmatitos e .'initos da região de
Itinga-AraçuaT. Tambim, a localização e distribuição dos dif£
rentes tipos de pegmatitos em relação aos maciços de granito,
configurando um arranjo em zonas (Figura 3.1), ê mais uma evidêa
cia favorável ao modelo genético aqui proposto. Segundo JAHNS
(1955, p. 1061) Ha magma tic source for pegmatite bodies that lie
wholly within older country rocks is strongly indicated by
systematic zonal relationship with respect to igneous plutons".

A formação dos pegmatitos é melhor explicada através
da cristalização progressiva de frações destacadas do magma que
originou os granitos, sem influências significativas das rochas
encaixantes. Uma vez assumido que os pegmatitos provim do magma
granítico, torna-se necessário explicar o processo pelo qual o
magma inicial se diferenciou, possibilitando a concentração dos
elementos menores, principalmente o LTtio, na fase pegmatítica.

Aparentemente, a diferenciação do magma teve início
desde os primeiros estágios da cristalização, como pode ser vj.
sualizado atravis das Figuras ?.3 e 2.4, que mostram a tendência
de concentração de LTtio e RubTdio dentro do próprio granito. Em
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rochas grani ticas diferenciadas, tem-se verificado um notável
enriquecinento de L í t io e RubTdio a medida que progride a dife_
renciação (SLEPNEV- 1958) encontrando-se valores máximos nas ro
chás das zonas apicais (VORONTSOV, 1966). As relações Rb-K e
Li-Mg aumentam durante a evolução do magma, podendo ser usadas
como indices do grau de diferenciação de uma determinada ro
Cha (MASON, 1966, pp. 134, 137).

Os trabalhos experimentais de STEWART (1960, 1963)trou
xeram grande contribuição para o entendimento da formação dos
pegmatitos l i t i n í f e r o s . Segundo este autor "the bulk compositions
of a number of large zoned and unzoned l i thium-rich pegmatites
are very similar (SiO2 = 73-75 per cent, A12O3 = 16-17 per cent,
Li2O = 1,2-1,8 per cent, Na2O = 3,3-4,5 per cent, K20 = 2 ,0 -2 ,7
per cent) regardless of the kinds of l ithium aluminum s i l i ca tes
present. Feldspar is invariably more abundant than quartz .These
compositions l i e in the region of minimum melting temperatures
of the system albite-quartz-spodumene-water and can form a
homogeneous magma at temperatures below 625° C at 2000 bars.
The minimum restr icts the Li -0 content that can accumulate in
magma by fractional crysta l l i zat ion to about 2 per cent .equivalent
to about 25 weight per cent spodumene in the rock".

5 . 3 - EVOLUÇÃO DOS PEGMATITOS

Segundo o modelo de STEWART,os primeiros proJutos da
cristalização do magma seriam constituídos, principalmente, de
feidspato e quartzo, enquanto o Lítio permaneceria na fusão,cem
centrando-se progressivamente, até ser atingido o mínimo térmj_
co (minimum melting temperatures) quando então dar-se-ia a cris_
talização de silicatos de LTtio. Dependendo das condições de
pressão e temperatura, cristaliza-se espodumênio ou petalita,
sendo esta última a forma estável em temperaturas mais altas,co
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•o Mostrado na Figura 5.1. Com o resfriamento, pode ocorrer
transformação de petalita em espodumênio + quartzo, o que ê
turalmente encontrado no pegmatito de Tanco, Eernic Lake, ĵ
toba (CERNY, 1972).

Trabalhos desenvolvidos por MUNHOZ (1971), em um siste_
ma sob condições hidroterntais, mostraram que a lépido!ita e está
vel somente em baixas temperaturas, podendo formar-se a pirtir
da reação entre espodumênio e feidspato potãssico em presença de
fluido contendo Fluor.

Com base em resultados experimentais e observações de
ocorrincias naturais, a seqüência petalita-espoduminio-lepidoli-
ta, pode ser associada ã condições de temperaturas decrescentes.

Os textos clássicos sobre a geoquTmica dos elementos
(GOLDSCHMIDT, 1954, p. 163; RANKAMA & SAHAMA, 1950, p. 436) ass|
nalaro a grande dependincía do Césio e Rubídio em relação ao Pp_
tassio, visto as similaridades de carga e raio ionico (Cs+ =
* 1,67 %i Rb+ = 1,47 A; K* = 1,33 A). O RubTdio não forma mine
rai próprio, encontrando-se sempre incorporado nos minerais po
tissicos; como o seu raio íônico e maior que o do Potássio, a ris
lação Rb/K cresce com o processo de diferenciação, que i mais a^
ta em micas e feidspatos de pegmatitos (MASON, 1966, p. 134).

Nos primeiros estágios da cristalização magmãtica, \nu\_
to do Césio é incorporado aos minerais potãssicos (K- feldspatos
e micas) porém, nas fases hidrotermais do processo pegmatTtico,
sua concentração pode ser tão alta que possibilita a formação de
polucita (WEDEPOHL, 1972, pp. 55-01). As quantidades de Césio e
RubTdio aumentam com a evolução do processo pegmatTtico (GINZBOURG,
1960). As relações Rb/K e Cs/K, medidas em feldspatos potãssj^
cos e micas de pegmatitos, podem servir como indicadores do grau
de evolução, como verificado nos pegmatitos de Moçambique (CORREIA
NEVES, 1971; LOPES NUNES, 1973).

Na Figura 5.2 sâo mostradas as relações Rb/K e Cs/K
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Figura 5.1 - Campos de estabilidade da petalita e do
espodumênio, em função da pressão e tem
peratura (STEWART. 1963]. 0 sistema tem
a composição L ^ O . A l ^ . SiO2 em preseri

ça de vapor. Espodumênio e quartzo são
estáveis no campo 1, a petalita no campo
2 e espodumênio, em solução solida, no
campo 3. Em condições de equilíbrio, o
resfriamento do campo 2 para o campo 1
conduzirá ã reação que transforma peta11^
ta em espodumênio • quartzo, segundo ã*
reação: LiAlSí4010 •»• LiAlS^Og • 2Si02.

Reação similar pode ocorrer, â temperatu
ra constante, se houver aumento de pres"
são sobre a petalita no campo 2 para ~õ
campo 1.



to-

«00 MOO 9000 4000 OOOO «0000 »000M»r"

O • Ngmttlio

sj O • F«gm«tifo c«m L»itf*ilto
Q • Ptgmatili

I I T I I I 1 T » T T T l I I l l I I T l l l l » 1

no 1000 lOOOOCtppm
Fig. 52-RELACÍO ENTRE K-Rb • K-Ct NOS FELOSPATOS POTÁSSICOS DOS PEGMATITOS COMPLEXOS



-90-

•edidas nos feldspatos potassicos , dos vários tipos de pegmati^
tos da região de Itinga-Araçuaí, conforme os dados analíticos
constantes na Tabela 5.2.

Na Figura 5.2 distinguem-se faciIsente dois grupos de
feldspatos potãssicos, no que concerne aos seus teores de Rubi
dio e Césio. 0 primeiro grupo, com teores mais baixos, contemos
feldspatos dos pegmatitos do tipo simples, bem como os provenieii
tes dos pegnatitos con petalita e com espoduaênio. No segundo
grupo* encontram-se os feldspatos potissicos dos pegmatitos com
lepidolita ou polucita, nos quais os teores daqueles elementos
são significativamente mais altos. Examinando-se com mais deta
lhe os valores numéricos da Tabela 5.2, verifica-se que, no prî
meiro grupo de feldspatos, as relações Rb/K e Cs/K tendem a ajj
mentar dos pegmatitos simples até os pegmatitos com espoduminio.

Como jã citado, o aumento do conteúdo de Rubídio e C£
sio nos minerais dos pegmatitos reflete a evolução do processo
pegmatftico como um todo. Esta feição geoquímica, associada ãs
relações texturais verificadas entre os vários minerais, bem c£
mo aspectos de estrutura e distribuição dos pegmatitos estudados,
permitem que se estabeleça um esquema evolutivo para os pegmati^
tos da região, particularmente aqueles portadores de minerais de
LTtio.

No Capítulo III foram apresentados, de modo mais £
crftivo, as associações minerais dos pegmatitos estudados. Com
base nessas associações e, sobretudo, nas relações texturais en
tre aqueles minerais, as seguintes conclusões são pertinentes:

* Todas as amostras analisadas são provenientes das zonas cen
trais dos pegmatitos, pois foi verificado que os feldspatos po
tássicos das zonas laterais, mesmo dos corpos mais complexos,
apresentam teores de Césio e Rubídio bem menores. Por exem
pio, no pegmatito da lavra do "Urubu" os feldspatos potassico?
da zona da parede mostram teores de Rb = 3200 ppm e Cs = 1 2 0
ppm, enquanto nos feldspatos potãssicos da zona intermediária
foram medidos Rb * 13.500 ppm e Cs - 800 ppm.
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TABELA 5.2 - TEORES DE K. Rb E Cs NOS FELOSPATCS POTASSICOS
DOS PEGMATITOS DA REGIÃO ITINGA-ARAÇUAÍ

PEGMATITOS

SIMPLES

COM

PETALITA

COM
ESPODUMENIO

COM
LEPIDOLITA

COM

POLUCITA

K (*)

9.13

9.87

10.70

10.80

10.04

10.37

10.04

9.46

9.13

9.29

9.13

9.75

9.63

9,46

9.29

10,05

9.37

10,15

9.46

Rb (pp«)

2.550

3.000

3.100

4.400

4.500

5.300

3.100

2.600

2.250

2.700

4.000

5.600

4.150

8.000

5.300

8.500

13.500

7.300

12.500

Cs (ppa)

50

130

80

125

120
150
85

200

115
240

100
210

100

230
520

200

800

300

1.800

Rb/K
x 10"*

279.3

303,9

289,7

407,4

448,2

511,1

308,8

274,8

246,4

290,6

438,1

574,3

430,9

845,6

570,5

845,8

1.440,8

719,2

1.321,3

Cs/K
x 10"

5.5

13.2

7.5

11.6

U.9
14.5

8.5

21.1

12,6

25,8

10,9

21.5

10.4

24,3

55,9

19,9

85,4

29,5

190,3
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•) os pegmatitos coa petalita e COB espodumenio poden
ser considerados COPIO sendo pegmatitos do tipo simples que tive
ram injeções de fluidos altamente enriquecidos em Lítio, pois
aqueles ainerais corta» feidspatos (Fotos 3.4 e 3.6). Estes fluj[
dos cristalizaram-se diretamente cono petalita ou COMO espodum£
nio, ea função das condições de pressio e tenperatura (vide Figii
ra 5.1);

b) a freqüente associação espodumenio e quartzo, coa
relações texturais indicativas de cristalização simultânea (Fo
to 3.7), sugerem uaa cristalização a partir dos aesaos fluidos
que deraa origea â petalita, aas ea condições de temperaturas
aais baixas, já dentro do campo de estabilidade do espodumenio
(Figura 5.1);

c) nos pegmatitos que contém petalita e espodumenio.e^
te se apresenta como se cortasse aquela (Foto 3.5), sugerindo fa_
ses de cristalização distintas. Esta situação esta de acordo
com o modelo experimental de STEWART (1963) pois, com o abaixa,
mento da temperatura, a petalita é sucedida por espoduminio mais
quartzo;

d) a albitização, verificada nos pegmatitos com espodiu
mênio, í um fenômeno posterior ã formação deste silicato de lí_
tio, que é cortado (Foto 3.8) e substituído (Foto 3.9) pela albi_
ta;

e) a lepidolita ocorre nos pegmatitos mais complexos,
associada as zonas de forte albitização, onde também são enco£
tradas as maiores concentrações de ambligonita. A albitização
desenvolveu-se através de processo metassomãtico, substituindo
principalmente os feidspatos potãssicos (Foto 3.10).

f) os pegmatitos com polucita situam-se no mesmo nível
de evolução dos pegmatitos com lepidolita, tendo porém uma fei-
ção geoquímica particular, visto o seu grande enriquecimento em
Cr"1o. As relações texturais (Foto 3.12) sugerem que a formação
da polucita deu-se por substituição, através de fluido altamente
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enriquecido ea Césio;

g) o espoduainio associado ã polucita, difere daquele
encontrado nos corpos de textura hoaogenea, pelo aodo de ocorrêii
cia» associação •ineralógica e coloração. Este espoduainio deve
ter sido formado ea condições de baixa concentração de voláteis
que deprimiu a foraação de lepidolU*. Esta hipótese encontra
respaldo nos trabalhos de HUNOZ (1971) e GINSBURG (1960) que ao£
traraa a necessidade de alta concentração de voliteis, principal^
aente Fluor, para a foraação da lepidolita;

h) coao já mostrado, os pegaatitos se distribuea ea
zonas, que são caracterizadas pela aaior freqüência de ua detejr
ainado tipo de pegaatito - os que contia petalita estão aais pr<5
xiaos dos aaciços de grani to, enquanto que os coa lepidolita es_
tão aais afastados. Este padrão de distribuição i coapatível com
a origea aqui proposta para os pegaatitos - a partir de frações
residuais do aagaa granítico - visto que a petalita se foraa em
condições de teaperaturas aais altas que as da lepidolita.

As distribuições de RubTdio e Césio, nos feidspatos po
tãssicos, confiraaa o esqueaa evolutivo que pode ser proposto a
partir de uma integração dos dados texturais, estruturais e de
distribuição dos vários tipos de pegaatitos.

Os corpos que foraa denoainados de granitos pegmatÕi,
des representaa a transição entre os granitos e pegaatitos pr£
priamente ditos. Esta situação está de acordo coa o modelo gen£
tico e evolutivo proposto por JAHNS & BURNHAH (1969) para os pejg
aatitos granfticos. Segundo estes autores, a primeira etapa da
evolução do magma pegmatTtico seria "crystallization from hydrous
silicate melt, yielding anhydrous solid phases with or without
OH-bearing phases. The product is characterized by normal
phaneritic textures that generally are coarse grained. It has
been teraed pegmatite in some occurrences, and granite in others".

0s pegaatitos do tipo simples constituem o primeiro es_
tígio do processo pegmatTtico propriamente dito, seguindo-se a
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fornação dos pegmatitos complexos, nos quais ocorreu a deposição
dos minerais de metais raros, particularmente os de Lítio. Na
Figura 5.3, resume-se a paraginese dos minerais de iTtio e Césio
nos pegmatitos da região de Itinga-AraçuaT.
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ANEXOS

HAPAS DE ALGUNS DOS PEGMATITOS COMPLEXOS
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Foto A.I - Vista parcial da lavra do "Maxixe",mostrando
o lado W do pegmatítü e seu contato com o
xisto encaixante

Foto A.2 - Vista frontal de um dos corpos da lavra da
"Cachoeira",na margem direita do ribeirão
Piauí
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Foto A.3 - Vista parcial da lavra do "Urubu" mostrando par
te dâ extremidade SW do pegmatito. Nesta secção
o corpc mostra o xisto encaixante na capa e na
lapa


