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I. RESUMO

Este trabalho apresenta urn estudo da Provfncia
Pegrnatítica de São João del Rei, localizada a sudoeste do Estado de
Minas Gerais.

É apresentado urn m.apa geológico d.e uma âtea de
7

3300 krn-, enl escala I : 200.000, efetuado sôbre base topográfica
de I : 50.000 e de fotografias aéreas de I : 30" 000"

As seguintes unidades lito-estratigráficas forarn
rnapeadas:

a) Série Pré-vtinás: Cornplexo Granito-Gnáissico
(gnaisses, rnigrnatitos e rochas intrusivas corno adarnellito, grano-
diorito, dioritos e quartzo dioritos); anfibólio xistos e anfibolitos; e

xistos.
b) Série Minas: quartzitos e mica xistos.
c) Série ltacolorni: quartzitos (rnetaconglomerados

e rnetassiltitos).
d) f'orrnação Carandai filitos.
e) Forrnação Barroso: calcários e calcoxistos.
f) Intrusivas Básicas.
g) Pegrnatitos.

Internperismo intenso e profundo afeta as rochas da
região, tornando escassos os afloramentos, que quando encontrad.os
foram objeto de observações cuidadosas, coletas de amostïâs ê ês-
h¡dos petrográficos.

Os pegrnatitos ocorrern encaixados ern rochas do

cornplexo Granito Gnáissico, em anfibólio xistos e ern rochas granl
ticas, nurna faixa de 70 krn de comprimento por 20 krn de largura,
que corta a região rnapeada de SIV para NE abrangendo os rnunicípiæ
de Nazareno, Cassiterita, São Tiago, Ritápoüs, São João del Rei,
CeI. Xavier Chaves e Rezende Costa.

Forarn estudados pormenorizadarnente oito jazidas
de pegmatitos que se encontravarn ern exploração na ocasião dos tra
balhos de carnpo: Mina da serra, volta Grande e Minas Brasil, Mi-
na do Paiol, Gascalho Preto, socêgo, Mato virgern e Mina do cava-
1o do Buraco.

-1-



Dessas jazidas são descritas, tanto quanto possfvel,
o núrnero de corpos pegrnatfticos, formato, dirnensões e encaixantes.
Foi feita arnostragein dos concentrados de bateia de suas frentes de
exploração e essas arnostras forarn objeto de estudo granulornétrico
e rnineralógico.

As análises rnineralógicas constararn de deterrnina-
ção de algurnas propriedades ffsicas, propriedades ópticas ern geral
e interpretação de difratograrnas e diagrarnas d.e pó ae rninerais in-
dividuais e de frações, corroborados por análise espectrográficas
(fluorescência de raios X normal e por excitação radioscópica) e a-
nálise por ativação de neutrons.

São descritos os seguintes rninerais: colurnbita-tan
talita, alvarolita, ixiolita, cassiterita, rnicrolita, pirocloro, sarnars
kita, zítcão, cyrtolita, xenotirna, rrtortazíta, rnagnetita, iþnenita, he
rnatita, goethita, granada, berilo, espodurnênio, gahnita, rnuscovita,
bityita, lepidolita, rutilo, brookita, epidoto, estaurolita e turrnalina.

É fornecida a associação rnineralógica das várias ja
zidas e das diferentes frações granulornétricas.

A quadrícula de cassiterita foi objeto d.e arnostra
gern sisternática dos pegrnatitos, conseguind.o-se, dos concentrados
pesados daí resultantes, quatro frações: ¡rtantalitarr, ttcassiteritat,
rriknenitatr, e rrrnagnetitatr.

Essas frações forarn obtidas no separador eletro
rnagnético e eletrostático do DNPM e corrl elas foi feito urn estudo
estatfstico do tipo rttrend. surface analysisrt.

Encontraraln -se tendências de zonas rnais favorá -
veis a concentração de tantalita e cassiterita ern certas áreas e u -
rna distribuição ao acaso de magnetita e ilrnenita. Esses dados fo -
rarn interpretados corn ar¡xllio de rnapearnento geológico, elaborado
ern escala I : 30.000 e apresentado na escala 1 : 60" O0O, que pode-
rá ser de grande utilidade para futuras prospecções na ârea estuda-
da.

Os pegrnatitos são do tipo ácido s cornplexo s.
Apresentarn zonearnento não distinto ernbora sejarn bern evidentes
seus estágios rnagrnático e hidroterrnal. Possuern idade pré-carn
briana e são forrnados a profundidades pouco superiores que 7 krn.

-2 -
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Corpos de dirnensões li¡nitadas de granitos e grano
dioritos, j¡rt¡usivos ern rochas gnJiss,icas e anfibolíticas, forarn re
lacionados cotrr o rnagÍra que deu origern aos pegmatitos.

Estes, na grande maioria, são cortados atuaknente
pela erosão ao nlvel da zona de maio¡ atividade das soluções hidro-
terrnais, gradando para níveis rnais próximos das fontes pegrnatíti-
cas, sendo ausentes os de fluorita e de rninerais gemas.

É possível reconhecer as diferentes fases da evolu-
ção geoquúnica dos pegrnatito s da região, conforme os conceitos de

Ginzbourg. Essa evolução é corroborada por estudos rnineralógicos.



O distrito pegmatftico de São João d.el Rei constitui-
se atualmente na rnaior fonte de rninérios de tântalo que o pafs pos -
sui. Até a descoberta d.os depósitos de cassiterita do Território Fe-
deral de Rondônia, proveio daquele sítio a quase totalidade do esta -
nho produzido pelo Brasil.

Muito ernbora a descoberta de cassiterita na região
tenha atraido a atenção de vários pesquisadores, a grande rnaioria
se deteve ern estudos dos concentrados de algurnas jazidas, ou ern
rnétodos de lavra e beneficiarnento ou ainda discutindo problérnâB â-
tinentes a rnetalurgia dos concentrados estanfferos.

Da mesrna forma, os trabalhos existentes sóbre a
geologia da proríncia, ou tratam de particularidades de algrrrnas ja-
zidas, sem entretanto encaixá-las no contexto geral e tirar conclu -
sões amplas, ou estudam sòrnente as relações litológico-estratigra-
ficas, não entrando em consideração sôbre a existência dos pegrna -
tito s.

O distrito pegmatftico, objeto deste trabalho, loða -
liza-se a sudeste do Estado de Minas Gerais, abrangendo uma deze-
na de municfpios que tern como centro regional são João d,el Rei. (
fig. l).

A faixa na qual estão contidos os pegntatitos exten -
de-se por aproxirnadarnente 80 quilômetros, indo desde o municfpio
de rtutinga até as proxirnidades de Lagôa Dourada, segundo direção
NE, concordante corn a estrutura regional, ocupando urna átea aprg
ximada de 2.000 quilôrnetros quadrados.

Devido ao crescente interêsse por rninerais tantalf-
feros, irnpulsionado ern grande parte pelo avanço tecnológico da in-
dústria aeronáutica, tornou-se conveniente urn conhecirnento mais
amplo das condições de ocorrência e gânese dos pegmatitos do dis -
trito, bern corno as correlações com outros distritos conhecidos ou
a se cor¡hecer.

Do ponto de vista econôrnico, as conclusões sôbre a
origern dos pegrnatitos, obtidas através do estudo rnineralógico da
fração pesada, das observações de carnpo e da análise de tend.ências

revelada por computador, poderão ser irnportantes na prospecção

2. TNTRODUçÃ,O
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de novos pegrnatitos da área estudada.

Urn ponto ao qual se dleu rnuita irnportância durante
os trabalhos de carnpo, foi o referente à arnostrageûr da fração pe -
sada dos pegrnatitos ern exploração. Grand.e parte deles são d.o tipo
cornplexo e, em assirn sendo, sua composição rnineralógica variad.e
pendendo da zona ern que se está trabalhando.

Por ocasião da amostragem, todos os cuid.ados fo -
ram tornados para gue a fração coletada representasse fieþnente o
corPo' visto que, corn raras exceções, a lavra se dá por d.esrnonte
hidraúüco, ficando a descoberto apenas a frente atacada, r¡rascaran
do o restante do corpo e dificultando grandernente urna melhor corï1-
preensão da zona arnostrada.

Os dados obtidos perrnitern caracterizar a provfncia
pegmatftica, contribuir para sua gênese e para prospecção de novas
ocorrências na ârea.

cipalrnente
tudos mais
tica, para
co s.

Este trabalho não encerra o estudo da região. prin-
do ponto de vista rnineralógico, é necessário efetuar es-
porrnenorizados com vistas a contribuir de ma¡reira enfá

corn o geoquirnismo fundamental dos processos pegrnalít!

A confecção do rnapa geológico (f.ig" Z) se fez neces
sário em vista das grand.es discord.âncias existentes entre mapas d.e

vários autores e até, ern trabalhos d.e épocas diferentes d.o rnesïïro au
tor.

O propósito da carta geológica apresentad.a, foi o de
verificar as relações existentes entre os pegrrì.atitos e as encaixanbs.

Ern virtude da escala eûL que o Erapa é apresentado,
seria necessário urn detalharnento geológico da região, corn o obje-
tivo de se encontrar soluções para certos pcntos pendentes.



3. I. AÀ4OSTRAGEM

A amostragem de pegrnatitos ern exploração foi feita nas
frentes de trabalho, obtendo-se ern tôrno de urn quilograma d.e con-
centrado de bateiar eu€ representasse estatisticarnente o corpo. o
núrnero de arnostras d.e bateia por corpo amostrado variou ertr fun-
ção das dirnensões e geometria d.os rnesrnos. Nos casos ern que ha -
via concentração do tipo ttsluicing rnalaiotr, obteve-se tarnbérnarnos-
tras, na sua saida a intervalos regulares.

Arnostroü-s€ na fase iniciar desta pesquisa vários peg
matitos que ocorrern ern cortes de estradas, ao longo d.e ribeirões e
córregos e corno corpos aflorantes. Neste caso retirou-se ur¡r.a pcr-
ção que variou de 200 a 1000 Kg de pegrnatito alterado, dependendo
da concentração. Este rnaterial foi posteriorrnente bateado, afirnè
se obter o concentrado pesado, conhecendo-se assirn o teor de rnine
rais pesados, eût grarnas por tonelada de pegmatito.

Ern alguns casos, obteve-se, corn sucesso, de peque+a
profundidaderarnostras de pegrnatitos retiradas a trado ern locais as
sinalados no nÌaPa Geológico da Quadrfcula de Cassiterita corno ves-
tfgios de pegrnatitos. Esses vestfgios consistem ern forrnigueiros,
nas quais se observou a presença de argila branca e plaquetas mili -
méiricas d.e muscovita. Existe na região uma forrniga denorninad.a
correição, que traz material de até l0 rn de profundidade, fato êsse
que auxiliou bastante a prospecção de novos pegrnatitos. Ern alguns
destes casos, entretanto, a arnostragern a trado mostrou-se inócua
pelo fato da sondagern não atingir o pegrnatito ou de o mesrno ser d.e

dimensões reduzidas ou ainda de atitude desfavoráve1.

3.2. TRATAÀdENTO DAS AMOSTRA,S

As arnostras de concentrados de rninerais pesados forarn
subrnetidas a dois processos principais:

No prirneiro caso, os concentrados sofreram o seguinte
tratarnento:

a) separação por brornofórrnio
b) separação da rnagnetita corn irnã na rnão

3-METODOLOGIA
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c) separaião ele trornagnétic a na Usina de Separação do
DNPM situada na Estação de Nazar:eno, que perrnite a obtenção das
frações : rnagnetita-rnaghemita, iknenita e tantalita -colurnbita.

d) separação eletrostática do re slduo anterior para ob -
tenção das frações: cassiterita, rnicrolita e areia qwa;l.tzoza,.

Após alguns ensaios prelirninares que consistern ÍLe- va -
riação das consta-ntes elétricas e welocidade da correia dos separa-
d.ores eletrornrgnJti.o 

" e eletrostáticos, o tratamento do itern c ad-
quire rrma boa r eprodutibilidade, servindo de base para a awaliação
econ6rnica do pegrnatito.

Corn objetiwos de estudos mineralógicos, partes das a -
rnostras de bateia forarn subrnetidas a separações rnais cuidadosas
ern laboratório. Estas separações obedecerarn a seguinte sequência:

a) análise gr anulornétrica, subdividindo as amostras nas
seguintes frações :)16 mesh, 16-30 rnesh, 30-60 rnesh, 60-100 e
( IOO rnesh.

b) separação gravirnétrica corn brornofórrnio de cada u-
rna das frações anteriore s.

c) separação rnagnética corn irnã de rnão para retirada
de rnagnetita, rnaghernita e intercrescirnentos rnagnetita - iknenita.

d) exarne do rnaterial sob lup a corn aumentos variando
ð,e !2 a 60X e separação rnanu-visual dos rninerais para exarnes rni
ner a1ógico s.

3.3. ESTUDOS

A seguir são descritas as técnicas usadas no estudo rni-
neralógico:

Difração de raios X - forarn usados para a identificação
dos rninerais, diagrarnas ae pó, (rnétoao fotográfico) obtidos ern câ
rnaras do tipo Debye - Scherer, rnodelo Buerger de 114,6 rnrn de

diâmetro (AzaroÍf e Buerger, 1958). Foi tarnb érn usado urn apare -
lho de difração rnarca Norelco, provido de goníôrnetro e detector de

cintilação para obtenção de difratograrnas.

Medidas de lndices de refração, ca'râter e sinal ópticos,
pleocroisrno e outras propriedades ópticas forarn tornadas a partir
de rnontagens sedirnentoló gic a s quando a granulornetria eta adequa-
da. Conf eccionar a.In - s e tarnbérn lárninas delgadas e secções polidas òs
grãos rnaiores, tr ern corno das arrìostras de rochas e de núcleos inal-

/
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terados de pegrnatitos. Os índices de refração forarn d.etermi.:rados,
por irnersão .orrt au*llio del¡ateria Cargille, série M, scb contr6le
d.e refratômetro tipo Abey.

Para deterrninação de pêso específico d.e alguns rnine _

rais utilizou-se de picnôrnetro de l0 crn3 e balança analítica ( corn
precisão de 0,0005 g)"

3. 4. ANÁ.T.TSES QUÍÌ\4ICAS

Nas determinações quantitativas d.e Nb, Ta, Sn, Ti, Fe
e Ba, foram utilizados vários processos: espectroscopia d.e raios X
fluorescentes, fluorescência de raios X corn excitação radiosc6pi_
ca e análise pcr ativação.

No prirneiro caso as dosagens de Nb, Ta, Sn, Ti e Fe
dos concentrados minerais forarn executadas pelo rn6tod.o rnisto de
uniforrnização do coeficiente de absorção e de padrão interno. Co_
mo rnaterial uniforrnizante eûtpregou-se BaC0, e cotno padrão in _

terno urna mistura de CuO e MoOr. As arnostrjs forarn previarnen-
te secas a llOoC por uñra hora, ápós o que forarn rnisturadas na se
guinte proporção: 0,5 g de arnostra, 5,5 g de BaCOr, 0, I g de C,lrO

e 0, I g de Mo0r.

Utilizou-se as seguintes raias analíticas: TaLor, NbKor,
TiKor, SnLor, corn ern.prego adequado de radiações para corrigir o
ef eito .rnatr íz .

O equiparnento usado foi o espectrógrafo philips, tipo
PW l31 0 de I KW, detector de cintilação e cristal analizad.or de
LiF.

Outro processo de que se lançou mão para a obtenção
de anáüses foi o da fluorescôncia de raios X com excitação radiosc6
pica.

A metodologia seguida foi a de dupla diluição corn padrões
sintéticos, emprega:rdo-se H"80, como diluente, As fontes d.e excita
ção consistiram dos elernentå .år""ot." Ary\zLl . F"55, corn detel
tor especial Ortec de Si/Li ern equipamento rnulticanal Nothern do
l. E. .A..

Foi ainda ernpregada a A:rálise por Ativação de Neutrons
para dosagens de Ta, Nb, Sn e Fe dos concentrados de pegmatitos"



o equiparnento de contagern de radiação ut*izad.o foi o
rnesrrÌo Multicanal Nothern, só que neste caso o detector consistiu
de um cristal de Ge/Lí.

3.5. OUTROS

Achou-se conveniente descrever os proced.irnentos emá
todos de levantarnento geolJgico, bern corno os gue nortearam o es-
tudo do rrtrend surface anarysisrt nos seus respectivos capítulos vi -
sando facilitar leitores com eventuais interesses dirigid.os.

-9 -



O prirneiro trabalho sôbre a geologia da região de

São João del Rei foi publicado por Erichsen (1929') er:r que este au -
tor classifica as rochas da região corno pertencentes a várias ida -
des: Arqueano (gnaisses, xistos cristalinos e granitos), Algonquia -
no Série Minas (rnica xistos e calcários), Carnbriano - Série Lavras
(quartzitos e arenitos conglorneráticos) e não descrirninado (quartzi-

tos e xistos).

Rolff (t9+s, 1947, I95?, 1953 e 1957) t.rata de as

pectos particulares de pegrnatitos ern fase de pesquisa tais corno:

forrna, dirnensões e cubagern dos coïpos de rninério, exceção feita
aos trabalhos de 1952 e I95? ern que o autor faz considerações sô

bre a geologia da região.

Guirnarães (t948) apresenta alguns aspectos rninera
lógicos, bern corno sôbre a forrna, tarnanho e orientação dos corPos

pegrnatfticos de Volta Grande, classificando-os corno Pré-denovia -
nos.

O rnesrno autor (1950) estudando a jazída de Volta
Grande e proxirnidades forrnula várias hipóteses para explicar o apa
recirnento dos pegrnatitos" Deste trabalho consta ainda urna descri-

ção dos rninerais que ocorreûl nos pegmatitos da Volta Grande, s€-
guindo ern linhas gerais, o que já dissera ern Guirnarães (1948').

Belezkij (1956) apresenta rurr rnapa geológico de pa1

te da região pegmatítica e, através de estudos petrográficos, discu-
te aspectos genéticos, tectônicos e geocronológicos (halos pleocrói-
cos) das rochas da região. Afirrna que os anfibólio xistos tiverarn
duas origens. Urn prirneiro grupo se forrnou a partir de rochas ba -
sálticas e outro a partir de urn sedirnento cornposto de rnateriais de-

trfticos e tufos vulcânicos. Ainda a partir das observações petrogr{
ficas observa que existirarn na região três ciclos de granitização:

Huroniano, Penoqueano e Caledoniano. Considera os pegnaatitos de

idade Penoqueana introduzidos ern fraturas Fluronianas. Afirrna ain-
da existireñr pegrnatitos pctássicos da idade Caledoniana que cortarn

os considerados Penoqueanos. Ern seguida diz r¡a idade dos pegmati

tos potássicos ¡á foi deterrninada pelo Prof. Djalrna Guirnarães, co-
rno sendo Caledoniar.a (375 rn. a. )tt.

4. T RA.BALHOS PRÉVIOS

-10-
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Ebert (1956) apresenta urn rnapa geológico d.a re
gião de são João del Rei, grupand.o as,rochas da região segundofor
rnações, discutindo aspectos gen6ticos e eventos tectônicos que a-
tuararn sôbre elas. A coluna estratigrâfica apresentad.a pod.e ser re
sumida ern: Rochas de idade ttArcaicarr (granitos, trondhjemitos e
migmatitos). tr'orrnação Barbacena (anfibolitos, gnaisses, quartzi -
tos e rochas básicas)" Forrnação Lafaiete (rnica xistos, quartzitos,
ultrabasicos e carbonatos de rnangâres). série Minas (quartzitos e
xistos). Formação Tiradentes (quartzitos). Formação carandaf e
Barroso (filitos, rnetagrauvacas e calcários). tr orrnação prad.os
(metassiltitos), tôdas de idade pré-Carnbriana"

O rnesrno autor (1958) se detém na discussão da
Forrnação Prados, discordand.o das idéias de Leonardos (1940) e
propondo urna rnodificação na subdiwisão das unidades geológicas.
Ao rnesrno ternpo reclassifica a litorogia daquela forrnação.

Dorr et al (I958) no trabalho sôbre as jazidas de
rnanganês do Estado de Minas Gerais discorre ràpidamente sôbre
alguns aspectos geológicos da região.

Ebert (L963) discute a geologia da região e descre-
ve arrFormação Lafaietelr situando-a estratigràficarnente ern relã -
ção às outras forrnações presentes de rnodo análogo que enl Ebert
(1956) e trata de aspectos tectônicos e estruturais relacionados.

Heinrich (1959) e Qe6+) estudando os rnesmos peg-
rnatitos de Volta Grande, reconheceu neles duas gerações classificag
do-os colrro pré-tectônicos e pós-tectônicos. Os prirneiros tern coræ
acessórios: cassiterita, colurnbita-e microlita; e os segundos: cas-
siterita, tantalita, rnicrolita e espcdumônio. Afirrna que os do tipc
seûr esPodurnênio não são zonados e os cotn espodurnênio d.ividen-se
em: (a) corn zonearnento rudirnentar; e (b) unidades não zonad.as de
textura e granulornetria diferentes, rrLas idêntica rnineralogia.

Acredita Heinrich que este últirno tipo é resultante
de injeções interrornpidas de rnúltipras gerações do rnagrna pegma-
tftico.

Autores entre os quais se destacarn Rolff (t94Za,
L948a, 1951, r952a e t959); paiva (L946); Leonardos (tls:); Guirna
rães (t9s6, 1956a e 19571; Martin (tltz¡, tecerarn considerações a
respeito de aspectos particulares, sern grande irnportância para o
presente trabalho.
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5. GEOLOGIA

5. I. Á.SPECTOS GEOGRÁ.FICOS E GEOMONTOT,ÓGICOS

.4. região estudada Localiza-se a sud.oeste do Estadc
de Minas Gerais, abrangendo urna d.ezena de municípios tend.o coræ
centro regional São João del Rei. (fig. I).

A área mapeada consiste nurn retângulo de lados
rnaiores de 75 krn de extenção, direção E\{' situados entre as latitu-
des 20o54r e }rolzt s; e, lados menores de 45 krn, direção NS e si -
tuados entre os paralelos 44o0Zt e 44o45¡ \ry. (tr.ig. Z).

Grande parte da área é constituida por re1êvo suave
corn montanhas de formas arrecondadas, bem trabalhadas pela ero-
são. os vales são bern abertos e os rios e ribeirões são largos epql
co profundos, forrnando urna drenageût local ern rrlequerr. Suas altitu
des variarn de 800 a 900 m. São áreas onde predominam rochas do
tipc filito, anfibolito, anfibdlio xisto e calcários.

Nas regiões granito-gnáissicas rnais antigas pred.o -
rninarn feições de urn relêvo rnaduro e peneplanizado, sulcado por
boçorocas q*e pcdem atingir até r km de extensão (roto z). A altiJu
de rnédia d.essas áreas é de tooo rrr e a drenagern local é dendrftica.

Distinguindo-se bem dessas duas feições existern
serras coltl.o as do Lenheiro, de são José e do Bonsucesso que se so
brelevam de 300 a 600 m do nível do Rio das Mortes, atingindo alti -
tudes entre 1200 e 1400 rn (roto l). euando essas elevações possueur
substrato gnáissico, granítico ou granod.iorítico elas são mais exten
sas, porérrr menos elevadas do que as de substrato q.ulaúzltico (são
José) e itabirítico (Bonsucesso).

A drenagern da região é, direta ou indiretarnente,
controlada pelo Rio das Mortes, que corta a ârea estudada de leste
para o oeste seguindc a direçãc da xistosidad.e ou gnaissificaçãc (Ns),
havendo no entanto, algurnas inversões. Entre sãc João d.el Rei e Ri
tápolis, seu curso assurne a direção N'w, talvez explicado por urna
zor7.a de fraqueza rîascarada cornpletamente pelo internperismo, jâ,

comentado.

O cli.rna da região estudada situa-se entre ternpera-
do e subtropical. Durante o verão, a ternperatura alcança valores e

levados e cai a pgucos graus pcsitivos nos rrleses de junho a agosto.
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Foro I - Aspecto da rnorfologia da região situada a sul da cidade
de São João del Rei. Foto tornada do braço sul da Serra do Lenheiro.
Em prirneiro plano vê-se quartzitos da série rtacolorni e ao fundo {i
litos da Formação Garanda{ com topografia por¡co rnovimentada.
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FOTO 2 - Vista de urna boçoroca anti
ga situada na rodovia São Joãó del Rei
- Barbacena, nas proxirnidades de Ti-
radentes.
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À noite, não rararnente , durante âstes meses, a ternperatura cai a
zeto graus centfgrados ou pouco rnenos. As chuvas caerrl preferen -
cialrnente entre os mêses de novembro e ûì.arço corn quase noventa
por cento do total de precipitação que oscila em tôrno de 1300 rnm
por ano. os demais meses do ano são bastante secos, principaknen
te entre junho e seternbro.

A' vegetação que cobre a região é constituida de cam
pcs sujos e serrados sernelhantes aos existentes na região d.o Brasil
central. Ern algurnas áteas desenvolve-se atividade pecuária rudi
rnentar corn formação de pastos.

O internperismo atinge geralmente, grand.es profun_
didades. Pôde-se constatar ern vários locais d.a região, principal
rnente ern rnineraç<ies e baçorocas que êste é bern superior a 50 rne-
tros de profundidade (Foto 4)" Ern Morro da Mina, próximo a Lafaie
te, a nordeste de Lagôa Dourada, próxirno da área estudada, verifi-
carn-se os efeitos do internperisrno até 165 metros da superffcie
(Dorr et al, 1958).

Esse fato se deve à circuiação profunda de águas
rneteóricas causad.a pela alternância anual de estações quentesefri;as
bern extrernadas, aliada a rurir.a d.istribuição bern acentuada das chu -
vas nas estações.

Os afloramentos na área estud.ada são escassos e

mal distribuidos ê encontrarn-seem grande número nas áreas serra
nas forrnadas pcr quartzitos, itabiritos, gnaisses granfticos e grano
dioritos. Nesses tipos litológicos os aflorarnentos estão bern preser
vados e pcuco alterados, sendo fàciknente encontrados ern cortes d.e

estradas, ao longo da drenagem ou forrnando rrserrasrr e morretes
isolados que sobressaern na topografia.

Nas áreas de ocorrência d.e anfibolitos, anfibólio
xistos, xistos e filitos são raros os aflorarnentos e quando encontra-
dos a grande rnaioria está intensarnente internperízad,a tornando difí-
cil a distinção entre os diferentes tipcs litológicos.

5.2. GEOLOGIA

5.2.I. Generalidades

O presente rnapearnento geológico abrange urna área
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de aproxirnadarnente 3300 krnz tendo sido efetuado sôbre urna base
topográfica na escala de l:50.000, po-r redução das fôlhas planirné-
tricas de l:20.000, executada pela PROSPEC s/L. para o conselho
Nacional de Pesquisas.

Durante os trabalhcs de caûtpo, os aflorarnentos vi-
sitados forarn locados em fotografias aéreas da L.A"Sr\ na escala de

t : 30.000, e posteriorrnente transpostos às fôlhas planirnétricas.

A área rnapeada consiste d.e urn retângulo coûr a

maior dirnensão de 75 km na direção E-\V e a rnenor de 45 km corn
direção N-S (r'ig. z).

Os tipcs Litológicos encontrados forarn grupad.os d.a

seguinte rnaneira : gnaisses graníticos, anfibóIio xistos, xistos, grå
nitos, quartzitos, filitos, caicários e intrusivas básicas.

A delirnitação dos contatos entre as diversas unida -
des litológico - estratigráficas não pôde ser verificad.a no campo,
nern ûLesrno através de fotografias aéreas, errt razão da espessura
do rnanto de internperisrno que cobre pràticarnente tôda a ârea (foto
3).

Urn procedirnento auxiliar rnuito irnpcrtante durante
os trabalhos de carnpc foi a verificação da natureza do solo. Em re-
giões cujo substrato é forrnado pcr anfibótio xistos, o solo se apre -
senta corn coloração verrnelha escura devido a porcentagern elevada
de óxidos de ferro provenientes da alteração dos rnáficos originais.
Alérn da coloraçãoresses solos apïesentarn textura peculiar constitu'i
da de urna rnatriz argilosa predominante e de grãos de quartzo de di
rnensão entre ar eia fina e silte"

Nas áreas de dornínio de granitos e gnaisses os so -
los são ern geral rnais claros. Entretanto, existern locais em gue a

sua coloração é serneihante à dos anfibólio xistos. Nesse's câsos¡ â

distinção pôde ser feita baseada nas dirnensões bern rnaiores do quaa

tzo presente.

Os pegrnatitos da região estudada estão encaixadcs

ern rochas metarnorfizadas de idade pré-carnbriana repïesentadas
principaknente por gnaisses gtanfticos, granitos, anfibólio xistos e

anfibolitos. (foto +)"

No carnpo, salvo ern alguns cortes de

ro e errt algurnas rninerações, não se pcde observar o

estradas de fer
."1ír"i intrusjl
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I'OTO 3 - Vista de urna rnalha de poços de
pesquisa. Os pontos eûì. branco são pcços
que atingirarn o pegmatito alterado, apre-
sentando a fcrrna aproximada de V. .Á.rea
de conc.essão da Cia. de Estanho São João
del Rei..Distrito de Merces de ^Ã.gua Lirnpa.
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FOTO 4 - Aspecto parcial <ie pegmatito da
Volta Grande (Cia. de Estanho São João del
Rei). Nota-se ern prirneiro plano, à d.irei-
ta do veio, urn bloco de anfibclito. Ao fun-
do se vê um trator de târnina acoplado a
urrt trscraperrt lavrando o corpo. Observa-
se ainda a espessur¿r da carnada intemperi
zada.
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vo dos granitos bern corno as feições dos anfibolitos. Na Mina da

Serra, por exernplo, foi nctada a presença de vários diques de anfi-
bolito, já bastante d.ecornpcstas, cortando discordanternente o gnais
se granftico. Na Mina do Paiol forarn observados vários aflorarnen-
tos de granito, entretanto sern continuidade fora da área da rnina.

Esses fatos aliados a grande dificuldade de se conse
guir diferenciar rochas graníticas de caráter intrusivo das do corn -
plexo granito gnáissico, assirn corno anfibolitos d.e anfibólio xistos,
nas escalas errr que os ûì.apas são apresentados, julgou-se por bern
grupá -las nas rnesrnas unidade s lito -e strátigraficas, rnuito ernbora
isto não signifique que tenharrì. a rrtesrna idade. Os locais, onde se

conseguiu caracteri zar perfeitarnente urn deterrninado tipo litológico
ern aflorarnentos favoráveis, secundados por estudo petrográfico, fo

rarn assinalados nos rnapas geológicos.

5.?.2. Rochas dc Cornplexo Granito*Gnáis sico

Os gnaisses de cornposição granítica tern larga dis-
tribuiçãc na região rnapeada ocupando cerca de 50To de sua á,rea.

Apresentam gnaissificação segundc direçãc predo

rninanternente nordeste (N - 4C a 80 E) corn pcucas variações locais
e rnergulhos ora para o norte, ora para o sul, forrnando urna sequên

cia de sinclinais e anticlinais.

Dewido a irnpossibilidade de separar-se no carrr¿oo os

gnaisses rnais antigos das rochas de catâter intrusivo, tais corrlo

granitos, adarnellitos, granodioritos, dioritos, e guartzo dioritos,
tôdas elas forarn grupadas na Trresrrra unidade.

Verificou-se a presença destas intrusivas ern vários
pcntos da área rnapeada. Na fazenda Pouso Alegre, rnuniclpio de

São Tiago pôde-se observar ern aflorarnento ali existente, urna ro
cha de corrlposição adarnellítica corn *.trólitos de gnaisse granftico
de coloração cinzenta e granulação fina. O rnesrno foi observado eûì.

alguns aflorarnentos da Serra de Santa Rita e nas proxirnidades do

Rio Grande, a sudoeste da área rnapeada.

Urna datação realizada por Cordani et aI (1972) no

Centro Paulista de Geocronologia, de arnostra de gnaisse granítico
das proxirnidades de Barbacena, a leste da regiãc estudada, revelou
a idade de 2800 M.4., eue os autores acreditarrr ser ainda rnais an-
tiga. Esta rocha é correlacionável aos gnaisses da ârea ern aprêço,



pois há total sirnilaridade petrográfica e f.az parte d.a rnesrna faixa
gnáis sica.

Quanto à idade das intrusivas, até o rnornento não
se dispõe de dados seguros para situá-las na coluna estratigr âfíca,
pelo que são colocadas à parte no rrìapa apresentado (fig. Z).

Macroscòpicarnente os gnais ses apresentarn côr
cínza clara, granulação variável de fina a rnédia e nítid.a orientação.

Microscòpicarnente apresentam, via de regra, tex -
tura granoblástica ou cataclasada.

Pode-se observar plagioclásios do. tipo oligoclásio
ou termos próxirnos que apresentarn, em geral, gerninação albitare
curvada e fraturarnento nos bordos dos grãos rnaiores preenchido
pcr tnuscovita fina (sericita)" Esse fraturarnento parece ser tectôni
co. O plagioclásio constitue geralrnente rnais de 4O% d.as arnostras
estudadas.

O quartzo apresenta extinção ondulante não rnr¡ito
pronunciada e os grãos são rnuito fraturados. Sua porcentagern va -
ria de 15 a 20%.

Biotita ocorre parciaknente intercalada com epidoto
perfazendo juntos de 10 a ?O%" ,A. rnuscovita é rara e aparece sob

forrna de pequenas plaquetas. Ern alguns casos tern-se epidoto for -
rnado a partir do plagioclásio. Titanita pard.a, xenornorfa e apatita
são sempre encontrados cor:ro acessórios.

Intrusivas adarnellític as forarn notadas, en

tre outros pontos, na rnineraçãc do Paiol e a 4 km a sul da cidade
de Cel. X. Chaves.

Ern alguns afloramentos, observa-se nítida orienta

ção desta rocha, tornando difícil sua diferenciação dos gnaisses gra
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níticos rnais antigos.

Macro s còpic arnente apre senta

loração cinzenta. ,{'o rnicroscópio sua textura
zes orientada.

Sua cornposição rnineralógíca é a seguinte : rnicro -
clíneo (gO - +OYo), plagioclásio (20 - 3O%), quartzo (20 - 3O%), bioti
t" ( - IOlo) alérn de epfdoto, titanita e û).uscovita que constituern os
ace s sório s.

granulação fina € co-
é equigranular pcr ve
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O rnicroclínio rnostra gerninação periclínio bern de-
senvolvida e apresenta faixas de pertita (foto 5). o quartzo ocorre
fraturado, corn dirnensões hornogêneas e elïL geral corn extinção on-
dulante. O plagioclásio é do tipo oligoclásio e está constanternente
pontilhado de sericita. ,A. biotita cornurrr. se apresenta isolada e caò -
tic arnente di stribuida.

Os gr anoCior ito s não diferenciados no m.apa ern
anexo, tern larga distribuição na ârea estudada, once apaïecern. ge -
ralrnente, corn estrutura gnáissica. Forarn observados, entre outros
Iocais, nas wizinhanças de Dores de Carnpo (Sudeste de Prados), nos
rnunicípios de Rezende Costa, Ritápclis e São Tiago,e na região en -
tre Nazareno e Cassiterita"

Esses granod.ioritos diferern dos adarneltítos tão sò

rnente nas porcentagens de feldspatos. O rnicroclínio oscila entre 5

e LSTo enquanto o plagioclásio (o1igoclásio ou oligoclásio-andesina)
varia de 30 a 40T0. .A" quantidade de qrartzo é variável e os rninerais
restantes são os lÌLesrnos e aproxirnadarnente corn iguais quantidades
encontrados nos adarnellitos.

Dioritos e quattzo dioritos forrnarnurna
unirlade a parte dentre as intrusivas e receberarn a denorninação ge-
nérica do segundc, pela sua grand.e preponderância. Na região rrra -
peada, sua presença foi constatada na Fazenda Olaria rnunicipio de

CeI. X. Chaves; na estrada Sãc Joãc del Rei - Ernboabas, próxirno
a pcnte sôbre o Ribeirão do Peixe; e, nas proxirnidades da estação
de lbituruna.

Macroscòpicarnente estas rochas se apresentarn
com coloração cinzenta, textura pcrfiróide (nos terrnos gnáissicos a

textura é rnais hornogênea) e são frequenternente cortad.as per veios
de quartzo, sern orientação preferencial"

Nas seções delgadas estudadas a textura predorni
nante é granoblástica. Parte do plagioclásio (oligoclásio) de algurnas
lârninas rnostrarn-se saussuritizados, quando não, aparecern ern

grãos xer¡orrì.orfos (foto 6). Perfazern ao redor de 6O% da rocha.
Quartzo apresenta-se eûr grãos de contôrnos irregulares exibindo
ou não extinção ondulante, nurn total aproxirnado de I5%.

Os rnáficos ( - 20To) são: hornblenda ern grãos idiornorfos e parcial-
rnente cloritizada; e, biotita q're se associa a clorita e a epidoto. A-
patita e titanita aparecerrr. corno acessórios rnais corrìuns. A titanita
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ocorre ern grãos irregulares e fraturados, por vêzes idiornorfos e

está associada a biotita e hornblenda. Ern arnostras d.e lbituruna foi
notada a presença de allanita corn halos pleócroicos (th), apresen-
tandc¡ corno a titanita contôrno rnetarníctico (Foto 7)" Apatita incolor
está presente corn pcucos grãos esparsos.

Curnpre ressaltar ainda a presença de rrrigrnatito s

observados ern aflorarnento à beira da estrada S.J. del Rei - Cajuru,
a aproxirnadarnente 6 km desta últirna e noutro a 5 krn de Lagoa Dou
rada na rodovia que a liga a São Joãc del Rei. Ern arnbos cs casos
êstes rnigrnatitos se apresentarn de mod,r sernerhante, tanto na orien
tação (N +o - 60 E corn cairnento para sul) como petrogràficarnente.

O paleossorna é geralrnente rnais desenvolvid,c e cons
titue-se predorninanterrente de: hornblenda, clinozoisita e plagioclá-
sio (o1igoclásio-andesina) po" vêzes sericitizadc. No neossornâ êr -
contrarn-se ern ordem decrescente de abundância: microclínio, pla-
gioclásio (oligoclásio), qu.artzo, biotita, rnuscovita e titanita. Perce
be-se que a rocha foi subrnetida a esforços, urna vez que, ao redor
dos grãos rnaiores, notarn-se fragrnentos reCuzidos d.o mesrno rnate
rial, alérn do quartzo gue rnostra forte extinção cnd.ulante.

.A's rochas do Complexo granito gnáissico acham-3e
bastante rnovirnentadas corn dobrarnentos que variarn de peucos cen
tfrnetros, (notados ern vários aflorarnentos) a quilornétricos (obser-
vados indiretarnente, através dos dados de geologia lançados eln rna
pas)"

Quanto aos falharnentos presentes nesses tipos lito-
lógicos, as observações de carnpc são bastante escassas, send.o no-
tados apenas locaknente, pcrérn, sern rnostrar continuidade.

Ob s er vaçõe s ern foto gr afias aére as rno str aï â"trr. - s€

irnprodutivos corn respeito às feições estruturais, ern vista da espes
sa capa internperizada ter rnascarado cornpletarnente as estruturas
das rochas subjacentes.

Não forarn verificados os falharnentos citadcs pcr
Belezkij (1956) coûlo tambérn nãc verificou Heinrich (1964).

5.?"3. Anf iUótio Xistos e Anf ibolitos

Os anfibolitos e anfibólio xistos forarn grupados nos

rrrapas na filesrna unidade ern razão Ca sirnilaridade rnineralógica e
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das íntirnas relações estruturais existentes entre ambos,

Existern na região, duas faixas principais de dornf-
nio dessas rochas. A' rnais extensa se extende desde as proxirnida -
des de lbituruna atê o rnunicfpio de Cassiterita, sendo intercalad.a
por rochas de cornposição granítica (s.1. ) forrnand.o Itilhasrt ern seu

interior. É nessa faixa que se concentra o rnaior núrnero de aflora -
rnentos de pegrnatitos, objeto deste estudo.

A segunda faixa anfibolítica ern irnpcrtância, situa-
se nas proxirnidades da cidade de Cel" Xavier Chaves, a sul de Re-
zende Costa. Nesta não forarn observados intercalações de corpcs
gr anftico s.

Ern arnbas faixas existern pequenas lentes de xisto
do tipc queluzito.

Urna terceira lente, de irnpcrtância e dirnensões se

cundárias ocoïre ern contato corn o flanco norte da Serra do Lenhei
To, corn bons aflorarnentos no Orfanato Salesiano próxirno a S.J.
del Rei e outros na estrada S" J. del Rei - Ritápolis, próxirnos ao

entroncarnento de Caburu.

Foi ainda verificada urna quarta faixa, a poucos qui
lôrnetros a norte da cidade de Bonsucesso, tendo seu rnaior desen -
volvirnento para oeste, já fora d.a área rnapeada,

Pequenas lentes de anfibólio xistos ou diques d.e an-
fibolito aparecem esparsos encaixados ern gnaisses granfticos ou

ern xistos da Série Pré-Minas, corn extensões variando de poucos a

centenas de rnetros. No rrrapa regional forarn assinalados alguns pon

tos em que forarn encontradas estas pequenas lentes.

Possíveis discordâncias entre o pacote anfibolítico
e os gnaisses indiferenciados não puderarn ser verificadas na região
rnapeada. Forarn, no entanto, encontradas algurnas expcsições que

perrnitirarn concluir serern os gnaisses rnais antigos que os xistos
básicos. Na Mina da Serra forarn observados quatro diques de anfi-
bolito parcialrnente alterados, paralelos entre si, corn espessurade
aproxirnadarnente Z a3 rnetros, cortando discordanternente o gnais-
se granftico Iocal. A direção desses diques é aproxirnadarnente E -
W corn rnergulhos variando de vertical até 6O0 S" Mais adiante ou -
tras considerações serão feitas corn ïespeito a êsses diques.



I'OTO 5 - Adarnellito - Proxirnidade da pon

te só'bre o Rio Garandaf na estrada S. João

del Rei - Cel.X. Chaves.

Microclinio pertitizado corn inclusão de grão

de quartzo. Ao lado aparece plagiocláeio ge-

minadorpontilhado de sericita em contato ccr¡r

rnuscovita. Nicois cruzados , Aurnento = l40X
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FOTO 6 - Quartzo diorito - Distrito de Ern
boabas, proximo à ponte sobre o ribeirão
do Peixe.
Cristais de plagioclásio gerninados e saussrl

ritizados. Entre os grãos gerninados, aprei
sentando coloração clara.,nota-se plagioclá-
sio secundário não gerninado.

Nicois cruzados - Aurnento : 340 X



F OTO 7 - Quartzo diorito - Proxirnidades
da Estação de lbituruna.
Gristais de titanita (3) rnais escuros, apre-
sentando contorno rnetarnfctico, associados

a hornblenda.
Nicois paralelos - Aurnento i 340 X
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I'OTO 8 - Quartzo rnuscovita xisto - Estra
da lbituruna - Bonsucesso a aproxirnada
rnente I,5 krn da ponte sôbre o Rio das Mcr
tes.

Grãos orientados de quartzo apresentando

textura pavirnentosa e rnuscovita alinhad.a

segundo direções quase perpendiculares.

Nicois a 600 - Aurnento i 140 x



-24_

Na fazenda Mato virgern, rnunicfpio d.e ce1.x. chaves
notou-se a presença de um dique de anfiborito, concord.ante corn a
direção do anfibóüo xisto próxirno, på"érrr, cortando o gnaisse granÁ
tico, ern exposição não tão nítida quanto a anteiior.

os anf ibótio xistos rnostram, na quase totalida-
de das lârninas petrográficas estud.adas, grande hornogeneid.ade quag
to a cornpcsição rnineralógica.

A hornblenda e o plagioclásio (em geral oligoclásio
andesina, e albita ern algrrmas arnostras corno as das proxirnidades
da Serra de rbituruna) perfazeûr. urn total aproxirnado de g0 a g5% da
rocha. A granulação do plagioclásio oscila entre 0, I e 0,5 rnm en
quanto o anfibólio varia de 0,3 a 0,2 rnrn. tr'requenternente o plagio-
clásio não exibe gerninação, rnas alguns cristais apresentârrr-¡1â s€ -
gundo a lei do Periclínio e eïn rnenor propcrção segundo Albita.

Quartzo ocorre subordinadarnente ora ern grãos fraturados ora e11l

grãos lfrnpidos, dependendo da localização, nunca ultrapass ar.do Sls.

os acessórios são constituídos frequenternente por tj.
tanita e alguns opacos. Notou-se que nas proxirnidades d.os corpcs
pegrnatíticos, epidoto do tipo clino -zoisíta ou pistachita, ocorre eïrr
maiores quantidades, (tvtato virgern, cascalho preto, etc.).

Os anf ibolito s, sob a forrna de diques, acom.pa
nharn as direções dos anfibéIio xistos tend.orno entanto, rnergulhos
ora concordantes, ora discordantes.

Devido a alteraçãc bastante pïonunciada não foi possi
vel observar relações entre os anfibolitos e as d.ernais rochas d.o pa-
cote regional. Raros foram os casos de arnostras corn alto grau de
sanidade, aparecendo frequenternente rnuito epidotizadas e sericitiza
das.

Ñurna secção delgada de arnostra de anfibolito nãcrnui
to alterado da Fazenda Mato virgem pôde-se observar textura grano
nernatoblá stic a, s ern orientaç ão per c eptível rnac ro s còpic amente.

O plagioclásio é pouco gerninado e se apresenta corn
grãos tírnpidos e equidirnensionais oscilando entre 0, I e 0, I rnrn.
Por vezes nota-se gerninação segundo a lei do periclfnio. A horn
blenda se apresenta geraknente ern grãos xenornorfos ou então com
bordos corroidos ou irregulares, coïrÌ granulação entre 0r5 a r,5
rnln, perfazendo ern conjunto corn o plagioclásiol aproxirnad.arnente



90% da lârnina. Epidoto (clinozcisita) e titanita xenornorfa, ern cris
tais fraturados cornpletam o restante.da paragênese.

Próxirno à cidade d.e Nazareno, ern local assinalado
no rnaPa, aflora urn anfibólio xisto que difere dos tipcs d.escritos an
teriorrnente. Alérn da hornblenda, quartzo e plagioclásio apresenta
um mineral de granulação bastante fina (Serpentina ou. clorita ? ) ,

que rodeia a hornblenda e preenche os espaços existentes entre os
grãos de quartzo e os vazios de urn rnineral que foi rernovid.o (piro-
xênio ? ) peú.azendo urn total aproxirnado de 25% d,a secção estud.ad.a.

Ao rnicroscópio a textura é granoblástica.

Provaveknente não existe relação genética desta ro
cha corn os anfibólio xistos e anfibclitos encontrad.os nos dernais Io -
cais, rnuito ernbora, não se pudesse definir cofil segurança suas con-
dições de forrnação.

Estruturalrnente os anfibolitos (s.1. ) rnostrarn-se o

rientados segundo N - 70-80 E na faixa de Ibituruna-Cassiterita,ha -
vendo urna inflexão para norte (N-40 E) nas proxirnidades da Serra
do Lenheiro e da cidade de Cel.X. Chaves.

Os anfibdlio xistos forrnarn urïra sucessão contínua de

anticlinais e sinclinais, sern falharnentos notados. Talvez êsse fato
se deva às exposições rnuito localizadas e esparsas e, coltto foi dito
anteriorrnente, a não preservação das estruturas devido ao elevado
intemperisrno, que não perrnite urna interpretação fotograrnétrica.

Ebert (1957) inclue as rochas de caráter anfibolítico
e os para-gnaisses não descrirninados na Série Barbacena de Barbo
sa (1954). No presente trabalho não foi adotada aquela denorninação
por não se conseguir, no carnpc, separar do cornplexo granítico
gníissico, os para-gnaisses citados pcr Ebert. Todawia as evid.ên -
cias já rnencionadas, perrnitirarn situar os anfibolitos estratigràfi-
carnente acirna das rochas d.c Cornplexo g"anlti.o-gníissico, e abai-
xo da forrnação xistosa. Nesta últirna verificarn-se vários indfcios,
de que, parte dos sedirnentos que a originararn, provierarn dos an-
fibolitos. (Horen, 1953 e Ebert, 1963).
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5.2.4. Xistos

Os xistos considerados
nharn ligeirarnente os anfibóIio xistos
rnapeada sob forrna de lentes.

da Série Pré-Minas, acornpa

eûl sua distribuição na ârea
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As duas rnaiores ocorrern ao longo dos flancos sul e

norte da forrnação anfibolítica existente próxirno a Cel.X. Chaves .

Essas lentes estão orientad.as aproxirnad.arnente segundo N - 5Oo E.

Forarn ainda rnapeadas outras seis lentes: no rnunicf-
pio de São Tiago, a sul de sua sede encontrarn-se quatro rnanchas
mais ou lrì.enos equivalentes ern área de exposição, e, aparecernain
da uma a leste de Ibituruna e orrtra próxirna a Estação de Nazareno,
que corno as prirneiras, estão ern contato corn rochas anfibolíticas,
porérnrde dirnensões bern rnais reduzidas.

Ern tôdas elas, há rniner aLízação de rnanganês, que é

explorado eñt rnaior ou rnenor intensidade dependendo das reservas
e do método de lavra ernpregado.

O tipc petrográfico rnais cornurrl. entre os xistos que

ocorreûL nessas áreas é um quartzo biotita xisto. Microscòpica -
rnente encontra-se presente o quartzo; plagioclásio (oligoclásio),
que quando gerninado o faz segundo a lei do Periclínio; biotita, ern

porfiroblastos orientados; hornblenda, ern cristais idiornorfos, por
vezes transforrnada ern clorita; e, granada uñì pcuco corroida. Os.

opacos, ern quantidade reduzida, parecerrr ser ûragnetita e iknenita.

.A' estrutura da forrnação xistosa segue, ern grande-s

linhas, a das forrnações antericres. Nas lentes rnaiores, encontra-
se runa sucessão de anticlinais e sinclinais e, nas rnais estreitas e

alongadas, urn ou outro tipo de estrutura cofil os eixos segundo a di-
reção r egional predorninante.

Nas frentes de desrnonte de algurnas jazidas de rnan -
ganâs, consegue-se observar pequenos falharnentos (rejeito de pou -
cos rnetros) paralelos ou sub-paralelos que se suspeita estejarn liga
dos a outras de rnaior rnagnitude, potérn não detetad.os"

Neste trabalho não foi adotado o norrre Forrnação La -
faiete proposta pcr Ebert (195ó), na qual aquele autor inclui tipos li
tolígicos vários, corrì.o rochas anfibolfticas, cuja descrição petrográ

fica fornecida coincide perfeitarnente corn os anfibolitos descritos
neste trabalho e considerados na forrnação sotopcsta.

Alérn disso, não forarn encontradas evid6ncias de

campo que perrnitissern subdividir os anfibolitos corno tendo duas i-
dades distintas e nerrl tal fato é citado ern Ebert (1956 e 1963).

Dorr et al (if Sa) inçluern na Forrnação Lafaiete os an
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fibolitos, guartzitos, rneta-conglornerados, clorita, talco-xistos,
etc, atém dos rnica-xistos rnais abund.antes, ressalvando porérn,
que a descrição é vátiaa para "s á"e"" d.o Quadrilátero Ferrffero e

do distrito de Lafaiete, excluindortalvez propositadarnente, as do dis
trito de São João del Rei, tarnbérn abrangidos por seu trabalho.

5.2.5. Quartzitos e micaxistos

,4' Série Minas é representada na região rnapeada por
quartzitos e rnicaxistos. A área de ocorrência destas rochas situa -
se no extrerno oeste do rnapa geológico anexo, forrnando a Serra do

Bonsucesso e a região noroeste da cidade de São Tiago, nas cabecei
ras do Ribeirão do Macuco.

.4' porção dorninada pelos quartzitos sobressai na topg
grafia regional, forrnando serras estreitas e alongadas ressaltando-
se até 300 rn da altitude rnédia local (Serras de Bonsucesso e lbituru
Dâ¡ esta últirna jâf.ora da área rnapeada). A. drenagerL, que nas for-
rnações anteriores é do tipc dendrftico, neste caso passa a retangu -
Iar.

Variações de textura e corrposiçãc rnineralógica são

cornuTrs nessa unidade. Encontra-se desde quartzitos puros em çfue

se observa tão sòrnente grãos de quartzo irnbricados, com orienta -
ção visível rnacroscbpicarnente e granulação rnilirnétrica, até itabi-
ritos rnaciços ern que a hernatita predornina sôbre o quartzo, (foto 9)

passando pcr quartzitos impuros de granulação grosseira corn felds
pato, rnuscovita e lirnonita.

Ern secções delgadas observa-se o quartzo com extin

ção ondulante e grãos irnbricados ou forrnando arranjos do tipo r¡rno

saicort.

Essas rochas apresentam.-se bastante rnovirnentadas,
corn fraturarnento intenso, à prirneira vista sern obed.ecer urn pad.rão

definido. Sua orientação segue aproxirnadarnente'a da serrâ¡ or1 s@ -
ja, direção N - tOo E corn forte rnergulho para sul, próxirno a Ibitu
runa, infletindo aos poucos para leste at6, a extrernidade norte¡ on -
de alcança valores d.e N - 40o E e rnergulhos bem rnais suaves, ha-
vendo inclusive algurnas inversões, gue se suspeita sejarn locais.

A segunda unidade litológica pertencente à série Mi -
nas é urn quartzo ïnuscovita xistor eu€ acornpanha paralelarnente o

quartzito forrnando o flanco oeste da Serra de Bonsucesso.



I'OTO 9 - Quartzito itabirítico - Serra de'

Bonsucesso

Predorninância de quartzo e hernatita errl

leitos alternados. Quartzo aparece na foto

com grãos claros e hematita ern negro.
Nicois a 60% - Aurnento = 70 X
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FOTO 10 - Serpentinito - Estrada São João

del Rei - Ritápolis, logo após a ponte sôbre
o Rio das Mortes.
Serpentina (antigorita) substituindo t'esque-

letot' de antigos rninerais (piroxênio? ) em

negro.

Nicois a 7Oo - Aurnento I 140 X



Possui rnesrna orientação gue o quartzito, porérn, apresenta cai
mento vertical.

Macroscòpicarnente é urna rocha de coloração arnare

1o-avermelhada, textura xistosa e granulação fina, .4'o rnicroscó
pio o quartzo tern dirnensão rnédia de 0, I rnrn, apresenta extinção

ondulante, textura do tipo pavirnentosa, e boa orientação devido a

rnuscovita. Esta apresenta orientação ern duas direções preferen

ciais, a quase 90o urna da outra.ern finas lârninas forrnand.o rnicro -
dobras (foto 8). Biotita de coloração clara e clorita são encontra
das rararnente entre as placas de rnuscovita" Algurna turrnalina in -
color ou añlaïela esverdeada é vista entre os grãos de quartzo. A
porcentagern de quartzo e rrruscovíta é aproxirnadarnente igual erntô
das as secções esbudadas.

5.2.6. Qua rtzítos - Série Itacolorni

A Série ltacolorni é representada na região rnapeada

principalrnente por quartzitos, secundados pcr rnetassiltitos e rneta

conglornerados.

Tern distribuição restrita à três serras, sendo as

rnais irnportantes: a Serra do Lenheiro, nos contra fortes da cidåe
de São João del Rei; e, a Serra de São José, nas proxirnidades de

Tiradentes. Essas seïras sobressaern rnais de 400 rn na topografia
local, forrnando, por vezes, paredões abruptos e drenagern do tipo
retangular. A. terceira, de dirnensões rnais reduzidas, situa-se no

rnunicfpio de ltutinga, próxirna do Rio Grande.

As rochas da Série Itacolorni não apresentarn aspecto

hornogêneo, notando -se diferenças texturaib, estruturais e rnineraló
gicas em vários pcntos visitados.

Corn respeito a textura.forarn notados locais ern queo

quartzito se apresenta forrnado exclusivarnente de grãos de quartzo

de granulação hornogênea, oscilando entre 0,3 a 0r5 rnrn. Devido a
alta pureza, êsses locais são rninerados e o rnaterial vendido para

fábricas de vidro e cerârnicas coïno é o caso da Mineração Na.Sra.
do Arnparo, situada na Serra do Lenheiro. Ern outros locais, nota -
se granulação bastante variável, desde silte aúe areia grossa. Nes-
ses casos aparecerrl corïr.o acessórios: rnuscovita, turrnalina, apati-
ta, etc.
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Ern vários pontos d.as Serras do Lenheiro e de SãoJo
sé, rnais notadarnente na Mineração N9 Sra. das Merces, observa -
se no quartzito rnarcas cndulares perfeitarnente preservadas. Es-
ta rocha exibe certa quantidade de rnuscovita fina (sericita) que the
dá boa elasticidade, paralelo a direção de xistosidade, assumindo o

aspecto típico do itacolornito.

Vários nfveis pouco espessos de conglornerados rne-
tarnorfizados corn seixos de quartzo, de quartzito potlco trabalhados

e de rochas granfticas, forarn observados tanto na Serra do Lenhei -
ro coûro na de São José. Boas exposições desses nfveis podern ser

vistas próxirno à nstação Rodoviária de São João del Rei e nas irne-
diações de .Ã.guas Santas, flanco norte da Serra de São José.

Ao longo desse flanco, foi observado urn quartzito de

coloração cinzenta, granular e bem orientado. Ao rnicroscópio, o

quartzo se apresenta bastante fraturado, corn forte extinção ondulan
te, seûr ûlostrar irnbricarnento, sendo os espaços preenchidos por
sericita e clorita. O torn cinzento é devido a rnatéria carbonosa dis
serninada (grafite ? ).

Urna out¡a exposição interessante foi verificada ao-

longo do topc da Serra de São José, que corno a anterior, não apre-
senta rrì.arcas ondulares e tern coûlo caracterfsticas rnacroscdpicas:
granulação fina e hornogênea e coloração cinza-claro. Microscðpicg
rnente o guartzo perf.az 95% da rocha, ern grãos levernente irnbrica-
dos e fraturados, corn dirnensões variando entre 0, 3 e 0,4 mrn. Su-

bordinadamente encontra-se sì.uscovita ern finas plaquetas orienta -
das. Cianita aparece ern nódulos seguindo a orientação da rocha,
perfazendo 2 a 3% de seu volurne.
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Supõe -se
dida ern três forrnações,
servadas dis cordâncias

Na Serra de São José suas exposições se desenvol -
vem ao longo do eixo rnaior, apresentando-se estreitas e alongadas,

rnas na Serra do Lenheiro elas são transversais e equivalentes ern

ârea.

O terceiro corpe quartzítíco da â""a próxirno ao Rio

Grande apresenta-se hornogêneo, sern diferenças texturais ou petro
gráficas, assernelhando -se aos itacolornitos cornunso

que a Série ltacolorni na região esteja divi-
à vista dessas diferenças. Não forarn ob -

angulares entre as forrnações.



Nas serras próxirnas a são João del Rei nota-se que
os guartzitos estão assentados discordantemente sôbre as rochas
da Série Pré-Minas.

5"2.7. f ilito s

A área de ocorrência de filitos perfaz aproxirnad.a
mente L5 a ?0% da região mapeada, extend.endo-se de prad.os a são
Sebastião da vitória, passando por São João de1 Rei e Tiradentes.

De acôrdo co''. Ebert (1956) êsses filitos pertencern
à Formação carandaí, que inclui tarnbém rnetagrauvacas associa
das, rochas essas não encontradas na área rnapeada.

os filitos da região são de difícil caracterização, ta.-
to no carnpo corno ern laboratório, devido à decornpcsição bastante
intensa a que forarn subrnetidos. No entanto, a estrutura foi preser
vada em rnuitos casos.

Estratigraficarnente a Forrnação carandaf se sobre -
põe aos quartzitos da Série Itacolorni em aparente concordância an-
gular, com boas exposições no flanco sur da serra d.o Lenheiro, pa-
recendo por vezes ter sido depositada sern interrupção podendo-se
pensar que ambas fazem parte de uma única forrnação.

Ern grandes linhas os filitos segue'r a direção regio-
nal, tendo cairnento predominanternente para sul. Algurnas inversões,
tanto na direção corno no cairnento foram notadas e assinaladas no
mapa regional.

observarârrr-s€ ern alguns cortes favoráveis, dobra-
rnentos e falharnentos que se supõe não possuam grande expressão.
Nurn corte do novo acesso a São João del Rei, pelo bairro de Tejuco,
a 3 km da cidade, nota-se urna falha de pequeno rejeito corn d.ireção
N - 78o 'W, onde, tanto as carnadas da capa corrro as d.a lapa rnos
tram sinais de dobramento.

Petrogràficarnente pode-se classificar essas ¡ochas
corno sericita filitos gue apresentarn, quando não alteradas, colora
ção cinzenta, rnacíez ao tato e boa orientação. Ao rnicroscópio exi-
bern textura lepidoblástica com predorninância (90%) d.e rnuscovita
finíssirna (sericita = 0, 03 rnrn). os restantes l0fo são ocupados pcr
guartzo em aglomerados de cristais sub-rnilirnétricos. ocorrern
ainda: opacos corrro lirnonita dispersa ent¡e os leitos de se.ricita, e
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magnetita. Turrnalina aparece esParsarnente

quebrad.os. Nota-se ainda ern várias secções

carbonosa entre as plaquetas de .to".o.tit..

5.2.8. CaIcários

Os calcários existentes na área estudada forrnarnduas

lentes principais e outras de tarnanho bastante restrito. A lenternai¡r

situa-se a leste da região rnapeada entre o Rio das Mortes e o Rio

Elvas; e a segunda, ern tarnanho e irnportância, próxirno a Tiraden-

tes no local denorninado Casa de Pedra, cujo noÍl'e provérn do aspec

to resultante da dissolução d.o calcário ern fraturas, pcr ação de á-

guas superficiais.

Outras ocorrências de nlenor expressão são encont¡a

das: no início da estrada São João del Rei - Ritápolis, ao pé da Ser-

ra d.o Lenheiro; e, próximo às cabeceiras do Ribeirão Arnaral, en -
tre os distritos de Rio das Mortes e São Sebastião da Vitória.

Os calcários da região, descritos corno pertencentes

à Formação Barrosc (Ebert,,L956), aParecem alternados collL calco-

xistos silicatados, cout espessura variável entre Pcucos centlrnetros

a centenas d.e rnetros. Pode-se observar, principaknente nas ban-das

rnais xistosas, devido a rnica presente, dobras do tipo isoclinal e

planos de xistosidade irregu'lares.

Os terrnos calcários rnais puros apresentarn côresva

riando de cinza a preto. Ern alguns locais a concentração diferencial

da rnatéria carbonosa devido ao rnetarnorfisrno rnais acenhrado deu

origern a urn rnárrnore corn bandas claras e escuïas. Sua granulação
a -- 2..
e tlna ou Íledla, send.o senûpre bem orientados. Ern secções delga -

das a calcita é o carbonato predorninante , petfazendo 98 -99o/o da a -
mostra corrl textura granoblástica. Quartzo e sericita coTnPletam o

restante, cort granulação bern fina'

Os calco-xistos, ern geral, exibern granulação fina '
côr cinzenta escura e orientação rnais visível. Ao rnicroscdpio a cql

cita perf az ett:I média de 60 a?oTo, flogopita em tôrno dos 10%, clo-

rita (penina) entre LO-I5%, quartzo aproxirnadarnente 10%, aParecen

do ainda lirnonita, magnetita e grafita ern quantidades variáveis con

forrne o local, pcrém nunca excedendo 3-4%. A calcita, os rninerais

micáceos e a grafita apareceln eûI leitos alternados de aproxirnada-

ern cristais idiornorfos
a presença de rnatéria
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mente I rnrn cada, sendo o quartzo presente ern todos eles corn gra
nulação girando ern tõrno de 0,05 rnrn.

Nesses calcários não foi notada a presença de dolorni
ta, mesrno nos termos mais carbonáticos, razão de sua utilização
para a fabricação de cirnento Portland (Cia. de Cirnento Portland
Barroso).

5.2.9. Intrusivas Básicas

Encontra-se na área rnapeada rochas básicas de cará
ter intrusivo, ernbora afetadas por rnetarnorfisrno.posterior.

A ocorrência principal dessas rochas se dá desde o

distrito de Mercês da .Á.gua Lirnpa até a Serra de Bonsucesso, nurna
faixa aproxirnadarnente paralela ao Rio das Mortes.

Estão encaixadas entre rochas anfibóliticas e rochas
do Cornplexo granito-gnáissico, sern, no entanto, se conhecer a irta
de da intrusão, razão pela qual foi colocada à parte da coluna estra
tigráfica no nlapa geológico (Fig. z).

Observa-se ao longo d.e tôda a intrusão grand.e ho -
mogeneidade mineralógica -petrográfica. Macro scòpicarnent" 

"ptl -
senta-se de côr preta, trá¡ito rnaciço, sem orientação. Microscòpi-
carnente exibern textura blaStofítica, sendo constituid.a de: hornblen
da (50%), em cristais xenomorfos ¿e t t rnrn d.e cornprirnento; pla-
gioclásio, predorninantemente labradorita; e, algurna and.esina d.ev!
do a transformação do plagioclásio ern epídoto por rnetarnorfisrno.
o plagioclásio apresenta-se ripiforrne conservand.o a textura lgnea
original, com cristais alongados e entrelaçados e tamanho sernelhan
te ao da hornblenda, perfazendo aproxirnadamente 4o% da rocha.
Quartzo (3 - 5%) ocorre ern pequenos grãos isolados e intercrescid.o
com plagioclásio, forrnand.o pseudo-mirrnequitas. npítodo d.o ;tipo
clino -zoísita está associado a hornblend.a. Corno acessórios são en-
contrados titanita e opacos (ilmenita ? ).

Próxirno a Estação de lbihrtinga, na rnargern direita
do Rio das Mortes foi encontrado afloramento de rocha de coloração
escura, há¡ito rnaciço e não orientada que ao rnicroscópio revelou
tratar-se de serpentinito corn a seguinte composição: antigoritãt ã-
proxirnadarnente 4O%; curningtonita, 3O%; clorita, 20lo; a:ugita 5%; e,

os restantes 5% constituidos por carbonatos secundários e opacos.
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Esta rocha parece forrnar urn dique encaixado eÌn a-
damellito, tendo pequena dimensão visto que não foi encontrado ne -

-¿.rrhurn indício que mostrasse continuidade fora do aflorarnento citado.

5.2.I0. Aluviõ e s

Depósitos recentes de aluviões são escassos na área
ern questão. Forrnârrr-s€ quase seûlpre nas confluências dos rios
rnaiores ou nos sopés das serras. Em vista d.e sua pequena expres-
são e da escala ern que o rm.apa geológico (f.ig.Zl é apresentado jul -
gou-se prescindfvel o seu rì.apearnento. Na grande maioria são for-
rnados pcr depósitos de areia grossa impura e atrâvés de arnostra -
gern de bateia pôde-se constatar que não contém rninerais úteis.

5.2.II. Pegmatito

Os pegmatitos distribueûr-se nurna faixa que corta a

região estudada de SW para NE, tendo aproxirnadarnente 20 km de

largura por ?0 km de comprimento, extendendo-se do municfpio de

Nazareno ao de Rezende Costa, passando pcr Cassiterita, São Tia -
go, Ritápclis, São João del Rei e Cel. Xavier Chaves.

Êsses corpos são intrusivos em rochas do Complexo
granito-gnáissico, ern anfibólio xistos e ern rochas granfticas.

Os pegrnatitos encaixadas nos gnaisses são geralrneg
te discordantes não obedecendo nenhurna orientação preferencial,
enquanto que os intrusivos ern anfibólio xistos, o fazerx:. de rnodo con

cordante, pelo rnenos segundo a direção.

O tarnanho dos pegrnatitos da região é extrernarnente

variável indo desde poucos metros até corpos corn rnais de I krn, co

mo Volta Grande. Os corpcs considerados grandes.pcssuem exten -
são superior a 100 metros e largura rnédia superior a 5 rnetros.

A totalidade desses grandes pegrnatitos apresentarn

forrna (ae diques) tabulares corrr cairnento vertical ou próxirno.

As apófises são geralrnente discordantes dos corpos

maiores aos quais estão ligadas, porérn, tern entre si urna tendên -
cia ao paralelisrno.

Nos raros casos em que se conseguiu obter arnostras

não totalrnente alteradas, dos corpcs pegrnatíticos, pôde-se obser -
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var que êles são constituidos: predorninanternente por plagioclásio
do tipo albita (nn +-S¡, eûl megacristais centirnétricos gerninados;

quartzo, ern grãos lírnpidos de tarnanho .r""iá.rel (0, I - I crn); rni -
croclfnio pertitizado ern grandes cristais envolvid.os por quartzo; e,

rnuscovitã que forrna agregados distribuidos caòticarnente na rocha.

Corno acessórios principais encontrarn-se: cassiteri
ta, tantalita-columbita, granada, ilmenita e rnagnetita.

No geral, os pegmatitos encontraûr-se cornpletarnen-
te alterados e constituidos por urna rnassa de caulirn branco, cor:l
grãos de quartzo, placas de rnuscovita e pcntilhados pelos acessó -
rios escuros.

Forarn vistos mais de 200 aflorarnentos, tendo sido

arnostrados 90 corpcs para o estudo do trtrendtt (capítulo ?) e vários
outros para urn estudo rnineralógico rnais pcrm.enorizado (capítulo
6). t
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6. I. GENERALIDADES

Neste capítulo são apresentadas as observações rni-

neralógicas de alguns pegrnatitos selecionados Para esse firn, tendo

em vista a pcssibilidade de coleta de arnostras rePresentativas e

quantidade de rnaterial suficiente para urn estudo paragenético rnais

cornpleto possfvel dentro das condições locais.

Tod.os os pegm.atitos selecionados e descritos rnais

adiante, achavarn-se ern exploração na ocasião da coleta. Assim

sendo, puderarn fornecer arnostras de concentrados de rrsluicingttE

ra estudo econômico (Foto It) e arnostras de bateias de suas diferen

tes regiões e frentes de exploração, afirn de se estudar as variações

de teores dos elernentos e dos rninerais, parârnetros irnpcrtantes

nas interpretações genéticas.

Efetuou-se tarnbém urn estudo granulornétrico das

amostras correlacionando-as corn análises rnineralógicas e quf -
rnicas que fornecern indicações para o rnelhor aproveitarnento dorni

nério.

É feita, ern seguida uma descrição suscinta das pro

priedades e caracterfsticas dos rninerais encontrados nos concentr4

dos dos pegrnatitos.

Devido, às condições locais de intensa alteração dos

pegrnatitos, a geralrnente pequena dirnensão dos cristais e a sua li -

beração, foi feito rrrn esforço no sentido de se identificar principal -
rnente por difração de raios-X: as irnpurezas, associações intirnas

e alterações nos rninerais descritos.

6.2. DESCRIçAO DOS PEGMATTTOS

6.2.I. Mina da Serra

6. MINERA'LOGIA DOS PEGMA'TITOS

- 5I -

Os pegrnatitos da Mina da Serra localizarn-se no nau

nicfpio de Cassiterita, próxirno ao Rio das Mortes, a 4 krn (no rumo

SE) da Estação de Nazareno.



I'OTO I I - Minas Brasil - Cia. Estanho São
João del Rei.
Vista parcial da primeira unidade de con
centração dos rninerais pesados(tipo ilslui -
cing rnalayott).
No canal central observa-se a retirada do

concentrado.
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I'OTO 1Z - Volta Grande - Cia de Estanho
São João del Rei.
Bloco de pegrnatito fresco, observando-seo
na base da lapiseira.,cristal decirnétrico
de espodurnênio.



FOTO 13 - Volta Grande - Cia. de Estanho
São João del Rei.
Contato pegrnatito alterado corn rocha grrlig
sica; o pegmatito é discordante do granito -
gnaisse e seu mergulho é proximo d.a verti-
cal.

-39-

FOTO 14 - Garirnpo Mato Virgern - Municl
pio de Cel.X. Chaves.
Vista parcial de duas apófises pegmatfticas
paralelas. No canto superior direito vê-se
sinais de lavra abandonada.



Êsses corpcs acham-se encaixados de rnodo discor-
dante ern rochas granfticas indiferencladas. Acompanharn, todavia,

paralelamente veios de rocha anfibolítica que cortam as rochas gra-
nfticas e tern direções segundo N - 80o '\{' corn caimento para sul ou

na vertical. Quanto a forrna, via de regra são tabulares, não sendo

possfvel observar zoneamento devido ao elevad.o grau de decornposi-

ção internpérica. Suas dirnensões variarn d.esde apófises centimétri-
cas dos corpcs rnaiores (ern disposição caótica, discordantes) até
veios corn 30C rnetros de extensão pcr 2 a 6 rnetros de espessura,

Veios de quartzo são notados atravessando tôdas as

forrnações presentes, inclusive os pegrnatitos. Suspeita-se que de -
vam ter idades variadas ou que estejarn ligados a fenôrnenos diferen
tes" Nos anfibóüo xistos as vênulas de quartzo são concordantes, ao

passo que nos pegrnatitos forrnarn veios irregulares rnais largos e

são constituidos de quartzo enfumaçado.

O teor rnédio de rninerais pesados, segundc separa-

ção feita na Usina do DNPM, acusou. na Mina da Serra Or 08% ou s€ -
ja 800 g de concentrado por tonelada de pegrnatito assim dividido:

Tantalita - 40,4%

Microlita - I 3,9%

Cassiterita - LO,6To

Outros 35,L% (ilrnenita, rnagnetita,
granada, areia, etc).

Análises quírnicas revelararn a seguinte cornpcsição
das frações separadas:

Mina da Serra Tar} U NbZ05 SnO, Ti0Z

Tantalita 63,8 5, I 9,2 l,?
Microlita 63,5 3, 8 3,5 3,I
Cassiterita 7l 0

Concentrado
l6-3ornesh 4o'7 z'8 10'6

Na figura 3, pode-se analisar a distribuição granu -
lornétrica dos concentrados pesados e abai:<o é descrita sua associa

ção rnineralógica:

Minerais abundantes : tantalita, rnicrolita e granada

Minerais presentes : ilrnenita, pirocloro, cassiterita, espodurnâ -
nio, rnagnetita, rnuscovita e quartzo
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Minerai.s raros : brookita, rutilo, gahnita, goethita, ixiolita,
varlamorfita, sarnarskita, xenotirna e biotita
alterada

Esses dados referern-se a anaostras representati
vas retiradas ern L966, por ocasião da pesquisa da jazida. Entretan
to, deve-se levar em consideração que o teor de minerais úteis nês

se tipc de pegrnatito pode scfrer variações consideráveis, de acôr -
do corn o ponto amostrado e corn o desenvolvirnento da lavra.

6.2.2. P.grnatitos da Volta Grande - Minas Brasil

Os pegrnatitos de Volta Grande e Minas Brasil ("- -
plorados pela Cia. de Estanho São João del Rei) estão situados ï€s-
pectivarnente à ûlargern esquerda e à rnargern direita do Rio das

Mortesrpróximo a confluência do Ribeirão de.Á,gua Lirnpa. O prirnei
ro pertence ao distrito de Coqueiros, rnunícípio de Nazareno e o se

gundo ao distrito de Mercês de Á.gua Limpa, rnunicfpio de São Tiago.

Os pegrnatitos encontrados nessa região são do tipc
dique tabular e, corn pcucas exceções, seguem. a direção geral de

N - 600 E, tend.o grand.e caimento ou verticais. (Foto 4 e l3).

Êsses corpos pegrnatíticos são os maiores encontra
dos na provfncia, pÐssuindo alguns até l20C rn de extensão e largura
rnédia de 6 - 8 rnetros, gue localrnente pode atingir 40 metros.

A rocha encaixante principal é o anfibólio xisto corn

veios anfibolíticos ern íntirna relação estrutural corn os pegrnatitos.

Encontra-se ainda na área de Volta Grande - Minas
Brasil cotpos de natureza gtaníto-gnáissica ern contacto corrl os an-

fibolitos.

Pode-se observar que os pegmatitos ora concordarn,

ora discordam da atitude local dos granito-gnáisses sendo sernpre

concordantes, pelo rnenos direcionalrnente, colrr os diques anfibolf-
ticos.

Urna peculiaridade que se observa ern Volta Grande

é a presença, ern certos locais, de pegrnatito inalterado exibindo

grandes cristais de espodumánio e cassiterita, os prirneiros chegan

do possuir alguns decfrnetros de cornprirnento (foto l2). Nota-se
tarnbérn no refugo do pré-selecionarnento do Itsluicingrr, blocos de
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granito rrgreisenficadotr, onde aparecenÌ cristais de muscovita, tur
rnalina e quartzo

Nas Minas Brasil, foi descoberto recenternente urn
veio de pegmatito exibindo grandes cristais de berilo, na sua parte
central.

Veios de quartzo não são abundantes ern Volta Grag
de. os poucos encontrados acornpanharn a orientação geral ENE e

são constituidos de quartzo leitoso ou enfumaçad.o.

A arnostragert dêsses pegrnatitos foi dificultad.a pe-
la direção da mina que não perrnitiu a coleta de arnostras, prontifi -
cando-se tão sòmente a fornecer concentrad.os.

A análise qufrnica desses concentrados é vista abai-
xo:

Minas Brasil

Pesados (totat)

MICROLITA .
) 60 rnesh

( 60 rnesh
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TarO U NbZOS Sn0, TíOZ Fer0,

MB 1t,.6 zz,g - \,7 rg,g

vG 46,4 2,3 2,3 - o,4

de arnostras é vista na tabela
te a associação mineralógica

MINAS BRA"SIL

Minerais abundantes

Minerais presentes

Minerais raros

40,4

A associação

l,g 3,5 - l, I
rnineralógica desses e d.e outros lotes
I . Abaixo é fornecida, qualitativatnen
total:

VOLTA GR.Ài'{DE

Minerais abundantes

Minerais presentes

Minerais raros

tantalita e ilrnenita

ixiolita, rnicrolita, cassiterita, berilo, rnus-
covita e quartzo
pirocloro, pandafta, zircãc, granad.a e mona-
zíta.

rnicrolita, tantalita e lepidolita

alvarolita, espcdumênio, cassiterita, epidoto,
rnagnetita, quartzo e rnuscovita

gahnita, zircão, turrnalina, pirocloro e bityi-
ta.
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6.2.3. Mina do Paiol

A Mina do Paiol sit',r"-s. próxirno à confluência do

Ribeírão do mesmo norre corn o Rio das Mortes, a sul da cidade d.e

Ritápcüs.

Apresenta a particularidade de pcssuir alérn da la-
rrra de pegrnatitos, Itplacersrr alu-eluviais ricos em cassiterita. pe

1o fato de ter sido o sftio da descoberta de estanho no distrito, essa
rnina sofreu urn verdadeiro ataque por parte dos garirnpeiros. pos-
teriormente, a lavra da jazida foi palco de atividade de rnineração
seletiva e arnbiciosa, sem quenuncafôsse executada urna pesquisa
racional visando run aproveitarnento total das reservas alf existen -
tes.

Isso ocasionou o soterrarnento de corpcs pegmatfti-
cos e aluviais pelo rejeito da rnineração pretérita, sendo hoje antie
conômica a rernoção desse estdril para a lavra do minério subjacen
te. Assirn sendo, forarn mascaradas as feições geológicas € âs rê -
Iações existentes entre os pegnratitos e as encaixantes. Ern algurnas
frentes, no entanto, é ainda pcssfvel fazer algumas observações.

A encaixante principal dos pegrnatitos do Paíoléuin
adarnellito de caracterfsticas intrusivas, corno foi visto no capítulo
da geologia. Não foi possfvel. a observação de ocorrência de rochas
do tipo anfibolftico, rnuito embora, numa das frentes de lavra, po -
de-se notar a presença de blocos de urna rocha, já bastante altera-
da, de coloração esverdeada, sernelhante às que ocorrern ern volta
Grande e Mina da Serra.

Os pegmatitos do Paiol são do tipc tabular e apare-
cem ern grande núrnero, corn dirnensões de 20 a lO0 rnetros d.e ex -
tensão por 0, 5 a 2 rnetros de largura. Parece não obedecer a ne

nhum contrôle estrutural, distribuindo-se ern tôdas as direções do

esPaço.

Veios de quartzc não forarn notados, rnas devern
ter existido pcis nota-se cobertura de alguns locais da rnina, pcr
leitos de cristais de até 5 crn.



Anáüses por espectrometria de raios X revelararn
o seguinte resultado para o concentra{o:

Paiol TarO, NbZO' Sn0, TilOZ t er0,
fração )16 rnesh !,4 L,4 23,4 - 0,9

f6-30mesh 2,6 2,4 69,7 _ Z,Z
30-60rnesh 4,3 ll,6 5!,6 3,6 5,3

.A's associações rnineralógicas correspondentes a-
cham-se na tabela I sendo que abaixo é fornecido a associação dos
pesados ern geral:

Minerais abundantes

Minerais presentes

Minerais raros

6.2.4. Garirnpo Cascalho Preto

Jocalíza-se no rnunicfpio de Cel.Xavier Chaves a
aproxirnadarnente 4 km desta cidade, na estrada que se dirige a Re-
zende Costa.

A jazida consta de três veios pegrnatfticos visfveis.
O veio principal possui direção N - 45o E e rnergulho 85o S coincin-
dente corn a atihrde d.o anfibolito encaixante rocal 1w - soo n e esos)
e tern aproxirnadarnente 120 rn de cornprirnento pcr 0r 5 a tr 5 rn de
largura.

Os dois veios secundários são guase paralelos entre
si e perpendiculares ao veio principal, distanciando-se urn do outro
cerca de 15 rn' O rnaior possue 20 rn por 0r 8 m e o rrrenor LZ rn de

cornprirnento por lr 0 rn de largura.

Não foi notada a presença de rochas granfticas na
ârea do garirnpo, talve z pcr fôrça do rejeito gue cobre a quase tota-
lidade da área ern rnineração, deixando ver sòrnente os veios que

estão sendo explorados.

Do rnesrno rnodo que na rnineração do Paiol, não fo
ram vistos veios de quartzo, pcrérn, nota-se que ern superficie hâ
uma larga distribuição de fragrnentos desse mineral.
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cas siterita
quartzo, rnuscovita, tantalita, zircãc, grana
da, xenotirna e ilrnenita
gahnita, rnicrolita, rnagnetita e goethita.



os seguintes resultados:

Cascalho Preto TarO 
U

fração t6-30 'mesh 5,6
30 -60 mesh 2,0
60-f00 mesh l, I
< 100 rnesh 6,0

Análises pcr espectrografia de raios

A associação rnineralógica dessas frações é vista
na tabela 1. Abaixo é indicada a associação dos concentrados:

Minerais abundantes ;

Minerais presentes :

NbZOS SnO,

8,7 rr,7
2,0 L,9

3,6 2,3
8, 3 4,6

Minerais raros
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6.2.5. Garirnpo Socêgo

O garirnpc dc Socêgo localiza-se do lado oposto

(flanco sul) do rnorro que contérn o garirnpc do Cascalho Preto.

Trata-se da continuação do veio principal do garirn
pc do Cascalho Preto, corn idêntica orientação, variando apenas nas

dirnensões de expcsição, aqui corn cornprirnento de ?0 rn e largura
variando de 0,8 a 1,5 rn.

Anáüses revelaram o seguinte resultado para o con

centrado de bateia:

Socêgo TarO, NbZ05 Sn0, T|OZ Fer0U

fração 16 -30 mesh 6, 4 7 ,2 32, I 3, I 26,7

30-60 rnesh 9,2 10,6 Zo,0 2,7 16, I

A' associação rnineralógica dessas frações pcde ser

analisada na tabela l. No concentrado ern geral, a associação é a

seguinte:

Minerais abundantes : cassiterita, tantalita, ilrnenita e rnagnetita

X revelararn

tantalita, iknenita e rnagnetíta
cassiterita, alvarolita, granada, zircão, rni-
crolita, rnuscovita, quartzc e goethita.
xenotirna, turrnalina, rnonazita, estaurolita,
pirocloro e bityita.

Tio2

19,9

23,8
24,Z

26,0

Fer0,

28,0

37,O

36,9

28,3

Minerais presentes : granada, quattzo, rnuscovita, rnicrolita e

cão.

Minerais raros ; gahnita, estaurolita, goethita e hernatita.

zLt
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6.2.6. Gar irnpo d a F az encla Olaria

A fazenda Olaria está situada;ro rnur,icípio Ce Cel.
X. Chaves, a aproxirnadamente 6 krn da cidade, no rutrr.J I..INE, p:r
estrada bastante precí.r|a, rlìe srno em ternpo sêco.

Neste garirnpo encontrarn_se depósitos aluvionares
e veios de pegmatitos. por ocasião da arrrostragern os depósitos a _

luvionares não estavarn sendo lavrados devido ao baixo teor de mi_
nérios.

Os pegrnatitos apareceût ern grande núrnero, seÍt
obedecer a uma estrutura pré-existente, e sãc de tamanho ba.stante
reduzidos. l\ lavra não é seletiwa, isto é, desrnonta_se indiscrirni _

nadamente os pegmatitos e a encaixaute alterada, rristo que, seria
irnpos slvel o de srnonte apenas dcs prirneiros.

Os weios forarn urna espécie de rrenxaûte de diques
pcssuindo cornprirnento wariáwe1 e largura aunca superior a 0,5 m,
tendo corno encaixante um quartzo diorito que, eln lârnina, mostra
um alinharnento da biotita,

Não se dispõe <le análises químicas do concentradg
mas a associação rnineralógica clas frações gr anuiornátr ic a s é des _

crita na tabela l, e a da arnost::a total (concentrado pesado) é a se _

guinte:

Minerais abundantes : cassiteríta, iknenita e i. agaetita
Minerais presentes : tantalita, zir cão, q,.;_artzo e rnuscowita
Minerais rar:os : xenotírna, rnicrcì.ita, estaur:clita, goethita,

piroclorc e g::ana_da,

6.2.?. Gat impo do Mato Vir gero

l\ lawra de Matc: Virgern localiza-se r,a fazend.a do
rrìe srno nome, a 2,5 ktn da cidade de Cel. X, Ch¿.wes,

A jazida consta cic veios de ÞeEJrìatitos tabulares se_
rnelhantes aos da Mina cia serra enc¿i-<adcs er¡ r'cchas anfibclíticas.
A encaixante predorninante é um anÍibólio xisto semi-alie;:adc ccnten
do veios de anfibolito cue seïvem Ce guia dos corpos pegrnatíticos. A
pequena distância dos aflorarnentos destes corpss, obserwa-se rochas
graníticas orientadas. Locaknente o anfiboiito ten direcão N - 45o E
e rnergulhos próxirno s a vertical (Foto l4).
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Análises dos concentrados efetuadas pcr espectros
copia de raios X e por ativação de neutrons revelararn:

Mato Virgern TarOU Nb20S Sn0, TLOZ F"ZO3

fração ) 5 mesh 39,1 1l,l 5,2
5- lornesh 3I,8 8,6 23,4 - 1,8
l0-l6rnesh 21,0 4,9 34,6 - 3,5
16-30mesh 2r,6 6,e 22,6 0,5 5,6
3C-60rnesh lI,6 4,4 2,8 II,4 20,?

60-100rnesh 25,8 10,6 2,5 !2,8 ZO,I
Microlita 52,8 I,4 10,3 - 0,5
Tantalita 19, O Zg,7 9,8 1,5 IO,4

As associações rnineralógicas correspondentes a

essas frações constarn da tabela I" Abai:<o é fornecida a análise
qualitativa dos rninerais que constituem as arnostras totais:

Minerais abundantes: tantalita, granada, cassiterita e rnicrolita
Minerais pÌesentes : pirocloro, qúartzo, rnuscovita, iknenita e

magnetita
Minerais raros : alvarolita, estaurolita, varlarnorfita, espodu-

rnânío e zircão

6.2.8. Mina do Cavalo.do Buraco

A rnina denorninada Cavalo do Buraco situa-se a a -
proxirnadarnente ? krn de Cel"X" Chaves no rurno 70o NE, É urna ja-
zida bastante antiga, tendo sido trabalhada de rnodo interrnitente des

de 1944.

Atuaknente pouca coisa resta para se observar, ex-
cluindo-se o grande valo corn aproxirnadarnente 400 rn de extensão e

urna profundidade de ¿tê 40 rn e o que scbrou dos corpos pegrnatíti -
cos.

Nessa rnina, êstes corpos são do tipc tabular e nota

se a existência d.e urn dique principal corn direção N - 35o W e rner-
gulho próxirno da vertical e outros secundários sub-paralelos e ra -
diais. No estado atual da jazið-a, rnascarada pelo acúrnulo de rejeito
de todos êsses anos, torna-se difícil a avaliação das dirnensões do

corpo principal de pegrnatito. A encaixante local é uma rocha granl-
tica de cornposição gr anodiorítica.



.4' duas centenas de rnetros do corpo pegrnatitico,
próximo ao Ribeirão Santo Antônio há. aflorarnentos d.e anfibólio xisto.

Não se d.ispõe ¿" 
"oáfi"es qufrnicas d.o concentrado

na Mina do cavalo do Buraco. A associação rnineralógica é vista na
tabela I e a seguir a cornposição rnineralógica dos concentrad.os:

Minerais abundantes : cassiterita e rnagnetita
Minerais presentes : tantalita, granada, microlita, zircão, quartzo

e rnuscovita
Minerais raros : estaurolita, gahnita, goethita, pirocloro e rno

nazita.

6.3" EsruDo DAs rRe'çOES GRANTULoMÉTRrcAs

,A.s arnostras dos concentrados pesados dos pegrnati
tos forarn separadas ern frações granulornétricas e suas porcenta
gens são apresentadas na fígura 3.

A finalidade dessas separações é de fornecer indica
ções para o rnelhor aproveitarnento do rninério, através d.o conheci-
rnento da distribuição dos rninerais ern ordern de tarnanho.dos grãos.
Ern certos casos obteve-se concentrados quase puros, corno é o ca-
so da fração )5 rnesh do elúvio do Paiol (cassiterita) e do pegrnati-
to do Paiol (cassiterita e tantalita).

A tabela I apresenta de forrna sintética a associação
rnineralógica das diferentes frações. Da rnaioria de minerais, conhe
ce-se seu teor exato. Dessa forrna, é possível aliar esse teor aos da
dos de porcentagem das frações da fig. 3, dos teores de concentra-
do ern grarnas pcr tonelada de pegrnatito, e, à área de influência
das amostras e descrever o perfil econôrnico de urna jazida,

Os resultados aqui expostos representam urna rné -
-2-dia de várias arnostras de concentrados, corn relação de estéril e

ârea de influência diferentes. ,A. forrna sob a qual são apresentados
(pig. 3 e tabela I) tern por objetivo caracterizar os pegmatitos da

provfncia,

6.4. DESCRTçÃ.O ÐOS MINERAIS

6.4. L. C olurnbita -T ant alita
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Nos pegrnatitos da região, destacarn-se os rninerais
do grupo da colurnbita-tantalita como os rnais irnportantes.

Em quase todos os pegnrì.atitos estudados eles foram
encontradosrdistribuindo - s e errì tôdas as fraçõe s granulométricas,
corn tendência a se concentrar rnais nas frações entre 30 e 60 mesh.
Nos corpcs ern q¡.re se localizam, estes rninerais servem com.o base
para sua definição econôrnicarsendo secundados pela cassiterita.

Por sua larga distribuição, conseguiu-se com. êsse
grupo de minerais os rnelhores resultados no estudo de tttrend. surfa
ce analysisrt. Nesse caso descrirninados colno tantalita, encontram-
se minerais do grupo da columbita-tantalita, do grupc pirocloro-rni
crolita além d.a ixiolita.

No estudo pormenorizado das arnostras d.os pegrna-
titos descritos anteriormente, pod.e-se constatar que os rnineraisda
s érie i sorno rf a colurnbita -tantalita tend em pr edorninanternente para
a tantalita, sendo a relação Tazos/Nbr0, varíâvel entre r e 25, e
portanto entre colurnbita-tantalita (ss), NU-tantalita e erïr maior fre
quência, tantalita.

As mesrnas relações forarn obtidas nas frações de
tantalita do separador eletromagn6tico e sòrnente quando foi possíiet
separar a tantalita da microlita, obteve-se Tar05/NbZ05 = Z/3 nas
tantalitas e 34/l nas rnicrolitas. observa-se tarnbárn uÃa ligeira
tendência de dirninuição da relação TarQu/Nbzo s corn a dirninuição
da granulornetria.

Não foi verificada relação coerente entre os teores
de Nb e Ta e os de Fe e Mn. No entanto, é possí-.el notar que partes
periféricas e de preenchirnento dos grãos são d.e natureza Eran.gano
tantalita.

A análise total de urna fração, de vários grãos colg
tados sob lupa e rnesrrì.o de urn só cristal deve ser rnanipulada corn
cuidado pcis corre-se o risco dessa análise não representar a corn-
pcsição de rrrna fase hornogênea.

Observa-se no exarne rnicroscópico por reflexão, a
existência de zonearnento rnineralógico evidenciado por diferentes
tonalidades de cínza, ora rnais, ora Tïrenos claro, seja pela existên
cia de côres de reflexão variáveis de castanho-verrnelho e arnarelo.
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Mesrno sob lupa já se observa cristais cornpretarneg
te opacos, pretos e corn brilho rnetálic,o; cristais translúcidos, acas
tanhados, submetálicos e corn iridescência; e, em alguns casos, até
vltreos, incolores e transparentes (alvarolita).

As variações de côr e de transparência, întirnarnen
te relacionadas com a riqueza e as côres.das reflexões internas e,
menos clararnente, às diferenças de anisotropia, indicarn variações
de Ta e Nb, e de tr'e e Mn (foto tS)"

Alguns cristais quando observados no rnicroscópio
de reflexão com grande aumento, rnostrarn estruturas que lernbrarn
exsolução e preenchirnentos zcnad.os de pequenos véios gue cortam
os cristais, indicando condições físico-quírnicas variáveis e/ou re-
mobilização de soluções, pcsterior à forrnação dos prirneiros cris-
tais. (foto t6).

O diagrarna de pó da tabela ? é ae uma tantalita òp-
ticarnente hornogêne a.

6.4.2. Alvarolita

No pegrnatito de Cascalho Preto, ao lado de tantali-
tas negraE, oPacas e rnetálicas, ocorre tantalita cornpletarnente in-
color, transparente e vltrea denorninada na literatura por alvarolita.
(Tívora, 1955). Alguns desses cristais apresentarn háuito pseudo-
cúbico.

Trata-se de urna ûtangano-tantalitar eue scb luz
transmitida, apresenta altíssirno relevo, birrefringência elevad.a,
carâter biaxial (+ ), 2 v rnédio e cujo diagrarna de pó, rnuito s€ âs-
ser¡relha ao da tantalita (tabeta Z).

6.4.3. Ixiolita

Nos pegrnatitos da Mina da Serra e rnais frequente-
rnente nos pegnlatitos de Volta Grande e Minas Brasil, ocorrern rni
nerais de densidade cornparável a da tantalita, opacos, de côr cínza
churnbo, brilho rnetálico e traço castanho escuro. A côr do rnineral
e seu traço forarn os critérios para selecioná-1o para obtenção de

diagrama de pó (tabela 2), ern que se constatou tratar-se de ixiolita
que ern prírneira aproxirnação pode ser classificada corrro urna tanta
lita estanffera.
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fOfO 15 - Garimpc Mato Virgem - Muaicí
pio de Gel. X. Ghaves.
Cristal de Qantalita, obaervado sob luz re -
fletida, exibindo zona's cinza-claro correa-
¡roadendo a porções rnaie tantalfferas e aa
cinza-escuro corn predorninância de nióbio.
Os pontoa ern ¡oegro exibem reflexos inter-
¡þB yermelhoe ou a¡rtarelos, indicando a
presença de Mn e I'e reepectivamente.
.Nicois paraleloa - Arurrento ã ?OX

-53-

F'OTO 16 - Garirnpo Cascalho preto - Mu-
nfcipio de Gel. X. Chaves.
Tantalita, eob luz transmitida, mostrando
veio com forte reflexo interno r¡ermlho e
exeolução indêntica a foto anterior.
Nicois paralelos - Aumeato 3 50X



TABELA

Tantalita
Mato Virgern
odA rfio

T rZO

5,37

3,69

3,590
2,993
2,879
?,r 552

2,5o7

Z, ?L9

?', 09L

2 - ÐIA.GRA'MAS DE PÓ

Alvarolita
Volta Grande

ô
d A, t/to

I
0r5
5

0r5
t0

z

z

3

lr 5

z
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5,34
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3,6I
2,987
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L, rg4

l, 136

r,lzl
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lJ. .

I
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Ernbora encontrada sòrnente nesses dois pegmatitos
é possfvel que sua ocorrência seja rnais generalizada.

6.4.4. Cassiterita

A cassite rita 6, depois dos rninerais de tântalo, o

rnineral rnais irnportante dos pegrnatitos rnineralizados da região.

Gonforme será discutido no capitulo do |tTrend sur-
face analysisrr a sua ocorrência é generalizada, corn tendência a se

concentrar rnais ern certas regiões.

A cassiterita se apresenta sob foTna de cristais eu

hédricos de dirnensões variando desd.e 5 centínetros até as que pas-
sam pela peneira de t00 rnesh.

Macroscopicarnente, exibern aspecto metálico e côr
preta e ern dimensões menores passarrì. a sub-rnetálicas e de côres
rnais averrnelhadas. É co-ott a presença de cristais forrnados por
bipirârniae {rfr} corn faces vestigiais de prisma itOO} , ao rnesrno

ternpo que forrnas cornplexas derivadas de geminações. Ernbora sua

liberação seja igualrnente boa, poCe-se nracroscopicarnente verifi -
car sua associação fntirna corrì quartzo e rnuscovita (arnostras n{o
alteradas de Volta Grande).

Ern lârnina .delgada a cassiterita apresenta côr aver

melhada corn regiões de torn castanho. Seu pleocroisrno é rnarcante

castanho, verrnelho e arnarelo. Muito comunx é a sua gerninação de

aspecto de endentação, rnanifestação do que cornurnente se charnade
Itdente de cão¡'. (Fotos I7 e 18).

Ern alguns cristais dos pegrnatitos da Mina da Serra
e nas de Mato Virgern, notou-se urna alteração periférica dos cris -
tais, tendo sido possfvel correlacionar corn a varlarnorfita por seu

aspecto ora terroso ora coloforrne. O seu diagrarna de pó é apr"""tt
tado na tabela 3, junto corrr. o da cassiterita do qual se difere pela

difusão de suas raias.

6.4.5" Microlita

A rnicrolita tem urna distribuição grande nos Pegrrra

titos da região. Na separação das frações Para o rrtrendrr os rninerais

do grupc do pirocloro se concentrarn na fração não rnagn6tíca, junta-

-s6-



FOTO 17 - I.azenda Olaria - Municipio de
Cel. X. Chaves.

Cristal de cassiterita, sot¡ luz refletida, e -
xibindo gerninação e fraturamento intenso.
Nicois " 600 - Aurnento I II5 X

- )t -

FOTO 18 - Volta Grande - Cia de Estanho
São João del Rei.
Cri stal de cassiterita apresentando, sob
luz transrnitida. geminação do tipo ed.enta-

ção.
Nicoisag0o - AurnentolTgX
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m.ente coûì. a cassiterita. Posteriorrnente, urna separação eletrostJ
tica perrnite a individuaLização dos pirocloros que são adicionados à

fração tantalita. Destarte a rnicrolita tern sua representação no
rltrendrr juntarnente corn a tantalita. No entanto, ñr.esfir.o nos concen

trados pesados rnais ricos ern rnicrolita (pegrnatito de Volta Grande)
sua porcentagern nunca ultrapassa I5%.

Os cristais tern geralrnente, pequenas dirnensões,

corn tendência à concentração abaixo de 60 mesh, No entanto, excep
cionalrnente podern atingir 2 cm (Volta Grande e Mato Virgern).

Os cristais, guando preseïvados, são octaédricos,
mas no geral são rnuito fragrnentados. Sua cår é variâvel: arnarelo,
côr de carne, crerrre, crenle acastanhado. São translúcidos con:'

brilho resinoso ou transparentes e vltreos, apresentando superficia!
rnente rnosaico de fralurarnento latente.

Essas caracterfsticas são gerais, porérn o grau de

rnetarnictização e d.e hid.ratação tornarn a rnicrolita rnais fragrnentá
ria e terrosa e a coloração se torna crefile esbranquiçada corn. rnan

chas castanhas e arnarelas, denotando urn zonearnento não regular.

Tôdas as rnicrolitas, bern corno os pirocloros, (ern

alguns casos, tarnbérn o zircão bipirarnid.ado) tern sido charnados lo

calrnente de djaknaita. Isto provàvelmente se deve ao fato da djal -
rnaita ter sid.o descrita ern arnostras de pegrnatito de Minas Gerais.

.A.s djalrnaitas segundo Guirnaraens (1941) são octae

dros castanho-esverdeados amarelados ou castanho-pretos. Micros
copicarnente translúcidos, castanho -arnarelados e forternente birre -
f ringente s.

Nos concentradoê de rnicrolita dos pegrnatitos estu-
dados tern-se, rnicroscopicarnente, cristais e fragrnentos de côres,
transparência e anisotropia variáveis" .A. rnaior frequência são de

cri stais castanho e sverdeados e transparente s apresentando -se total
rnente isótropcs o11 corït ligeira anisotropia.

Muitos cristais exibern zoneaïnento corn nrlcleo trans
parente incolor e isótropo e bcrdas translúcidas, castanha e anisótro
pas (Foto I9).

O anisotropisrno nos cristais vftreos se raranifesta

por zonas, ern cristais castanhos pcr fraturas e setores e, os rnais

anisótropos pcr aspecto fibrosc.

_s9 _



I'OTO 19 - Volta Grand.e - Cia. de Estanho
São João del Rei.
Três grãos de rnicrolita. O superior esquet
do exibe zonearnento e os dois restantes a -
presentarn-se translúcidas e anisótropos.
Nicois a 90o - Aumento i Z3O X
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FOTO Z0 - "Greisenrt - Volta Grand.e - Cia.
de Estanho São João del Rei,
Cristal de turrnalina apresentando fratura -
rnento transversal e inclusões de quartzo
(grão claro) e rnineral isótropo de relêvo
alto. Rodeando a turrnalina aparece musco-
vita.
Nicoisa600 - Aurnento=ZOX



Microlita
Mina da Serra

o
d A !/ro

5,92 3

3, r?4 5

2,991 I0

2,597 5

2,38I 0,5
z,0o? 3

1,838 Io
L,750 6

r,570 l0
r,492 4

r,45r 3

1,35I 4

L,3CZ Z

L,Zog 0,5
r,r9z z

I, I5g 6

1,L43 0,5
r, Lz6 0, 5

1,089 0,5
1,060 I
1,993 I
0,920 0,5
0,910 0,5

0,88r 4

0,876 ?

0,863 3

TABELA 4 - DTAGRAMAS DE PÓ - cuKo(

Djalrnaita
Volta Grande

o
,1 .4. t/to

5,94 5

3, 116 7

2,983 10

2,565 6

?.,364 Z

r,977 3

L,823 l0
1,751 7

r,559 I0

r,491 6

L,445 5

L,348 4

I,294 3

I, lgg z

1,158 7

Pirocloro
Mato Virgern

odA Ifio
6,04 3

3, r40 z

3,005 l0
2,601 5

2,387 I
z, ooz z

1,838 8

1,759 2

1,568 I
l,5oz 7.

t,459 Z

1,355 2

1,300 I

t,195 3

L, 164 3
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Pandaita

Mato Virgern
o

d Ä t/to

6,04

3, I78

3,046
2,635
2,4L8
z,030
I,963
I,783
1,589

r,5zL
r,476
l,370
I, 3I7
L, ZLo

1, l95
l, I78

L, r43

l,104
L,075

t, 006

0,93I

0,891
0,889

4

3

10

5

t
z

7

I
I
z

T

I
2

3

3

4

0r5

I,087 3

1,057 4

0,996 I
0,917 I

0,8?6 5

0,963 z

L, lz8 0,5
1,091 0,5
r,062 z

I, 001 2

0,91I 0,5

o,97I 3

0,866 5

0r5
3

z

0r5

3

0r5



As côres e a opacidade podem ser inerentes à corn
posição da rnicrolita, corrro tarnbérn pcd.ern ser devidas à irnpregna
ção superficial ou alteração ao longo de rnicrofraturas.

Os dados observados indicaffr que as anáUses qul -
rnicas de concentrados de ttrnicrolitat podern representar urna rné-
dia da rnistura de vários tipos de rnicrolitas e d.e pirocloros, pod.en
do-se tão sòrnente separar as esplcies através d.o rnicroscdpio,
mesrrìo assim requereTìdo grande familiaridade coln esse grupo de
rninerais ou então por difração de raios x (tabela 4) e câreulo dos
parârnetros.

6.4.6. Piro clo ro

A presença de pirocloro é constatada principalrnen-
te nos pegrnatitos que contérn rnicrolita e pcrtanto pcssue distribui-
ção semelhante a esta últirna.

Os pirocloros forarn suspeitados ern lârninas e con-
firrnados por difração de raios x, o que permitiu a recorrência de
suas outras propriedades.

Quando isolados, apresentanm.-se ern cristais pegue
nos, vftreos, incolores ou ainda arnarelos ou crernes, de tendência
esférica e se concentrarn ern frações abaj:<o d.e 30 rnesh. Em cris -
tais grandes são detectados pcr difração d.e raios X, associad.os in-
tirnamente à microlita. Ocorrern tarnbárn ern cristais fraturad.os, de
côr arnarela, creñìe ou castanha e translúcidos"

Microscòpicarnente, possuern características serne
thantes às da rnicrolita, corri.o variação de côr, opacidad.e e aniso -
tropia, diferindo-se dela por apresentar relêvo :naior, sbmente ob-
servável ern grãos transparentes.

Outros caracteres distintivos são fornecidos pelos
diagrarnas de raios X (tabeLa 4)"

6.4.7. S arnar skita

-6?-

A sarnarskita foi encontrada isclada no concentrado
de granulação l6-30 mesh dos pegmatitos da Serra, eilr. cristaispris
rnáticos castanho escuros corn zonas prismáticas negras.
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Ao rnicrosclpio se apresenta igualmente castanha ,

translúcida, isótropa e intercrescida corn partes quase opacas, ver.-
rnelhas e translúcid.as quando ob"ur',r"das corn Iuz convergente (tanta
lita).

A despeito de sua rara ocorrência isolada, ern rnui-
tos difratogramas de tantalita sua presença foi constatada.

6.4.8. zit cão

O zircão é encontrado como acessório comurn d.os

concentrados de pirocloro, cassiterita e de ilmenita de todos os peg

matitos estudados corn exceção dos da Mina da Serra. Ern câsos es-
peciaisrcorno nas diferentes frações dos pegrnatitos do Paiol, pcde
constituir a;té 45To em volurne.

Apresentarn-se conao pequenos cristais prismáticos
terrninados eûr. bipirârnides ou então ern dirnensões rnaiores de hábi-
to diferentes (cyrtolita).

Os cristais pequenos são em geral rftreos e de co -
res castanha verrnelha, parda ou atnarela, Microscopicarnente, a-
presentarn-se de côr arnarela acastanhada ou avernrelhada, corn alto

r ¿ .. . .relevo, índice Erenor próximo a 1, 80, uniaxial (+ ). enomalias ópti
cas corno ca.átet biaxial com 2 V = 59 são cornuns, assirn corrro zo-
nearnento de côres, acornpanhado de rnudança na sua transparância
dando -Ihe urn aspecto rnetarnictizado.

Um estudo pcrnì.enorizado do zircão dos pegmatitos
não foi feito.No entanto, pelos diagrarnas de pó, presurrle-se que

existarn vários tipos corn respeito ao grau de metarnictização que

está iìtirnarnente ligado ao conteudo de elernentos radioativos. O

rnesrno talvez se pcssa inferir quanto seu conteúdo em terras ïaras.

Alguns diagrarnas de pó concordarn rnuito com a Ri-
beirita, denotando a presença de Y (tabela 5).

6.4.9. Cyrtolita

Como foi dito anteriorrnente, alguns cristais de zir
cão de dirnensões centirnétricas são diferentes dos até aqui descri -
tos. Esses cristais, gu€ ocorrerrr principalrnente nos pegrnatitos de

Volta Grande, tern hábito que lernbra urn rornbododecaedro forrnado
pelo igual desenvolvirnento das faces de bipirârnide tetragonal e



TABELA

Cyrtolita
o

d A !/ro

4,44 3

3, 29 t0
2,64 0, 5

2,5? 2

2,33 I
?,r 21 I
2,06 ?

l,9l I

1,74 0,5
I,7l 2

1,64 2

1,54 I
1,47 t
l, 38 I
1,36 0,5
I,Z8 0,5
l,z5 0,5
l, Ig 0,5
I, 16 0,5
l, lz 0,5
1, l0 0,5
1,05 0,5
Raias difusas

5 . DIAGRA.ÙIAS DE

l¿ltCílrO
o

dÁ.

4,4L
3,Zg

2,63
2,5L3
2,332
2,2'O5

?,r063

r,914
L,748

l,710
L,643
r,545
I,472
L,372

r,364
I,286
I,?57
L,'l8Z
l, I63
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I, 095

1,053

1,o47

o,966
o,914
0, 890

0, 854

0, 83C
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t/to

6

t0

z

6
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Ribeirita
oA Ï/to

4143
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Zr SZ
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4
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I
I
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6
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I
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I
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I
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t
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I
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I
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'\prisrna tetragonal {roo}. r"t"i" raramente, as faces {rooJ são rnui-
to pequenas e as de bipirârnide assernçlharn-no a urn octaedro.

Ern geral apresentarn côr de carne sendo fàciknen-
te confundidos corn rnicrolita.

Micro s copicarnente observa-se grande heterogenei
dade nos fragrnentos dos cristais: desde incolores, corn ou sern

rnanchas verrnelhas, isótropcs (rnetarníctico s), até castanhos escu-
ros ou arnarelos, anisótropos e translúcidos. Onde foi pcsslvel ob-
servar, os grãos anisótropos são uniaxiais (+) ou biaxiais de 2 V Pe

queno.

Urna anáIise desses cristais tidos locaknente corno
ttdjalrnaitart revelou a presença de aproxirnadarn ente 30% de H,flO, o

que representaria a rnaior teor de Hf atá hoje conhecido ern um mi-
ner aI.

Os diagrarnas de pó da cyrtolita são sernelhantes

aos do zircão rnetamíctico, e possue corno irnpu.reza coñÌurrl a xeno-

tima corn a qual está intercrescida (tabeta S).

6.4.10. Xenotirna

A xenotirna é om "cessótio relatiwarnente cornurn

nos pegrnatitos esludados (tabela 1). Entre os fosfatos de tetras ra-
ras encontrados é o rnais frequente e nos concentrados de pegrnati-

tos do Paiol atinge 5lo das frações de granulornetria ab aixo de 60

rne sh.

os cristais são euhédricos, corn hábito prisrnático
muito parecido com o do zircão corrr.urn ou seja prisrna tetragonal

{t to}.o.rruirr"do corn faces vestigials ae {roo} terrninado s ern bipira-
..tia. {ror} . Sua cor é castanha averrnelhada ou esverdeada, vítreo,

transparente, propriedades essas difíceis de distinguir das do zir -
cão.

Micro scopicarnente ' no entanto, é posslvel sepu"â-

los quando se utiliza urn índice de re{ração elevado (1,75 a l, 80).

Nessas circunstâncias, o zir cão continua corn relêwo elevado e trirre
frigência relativarnente rrÌenor' enquanto que a xenotirna apresenta

re1êvo baixo, tendo mesrno urn lndice rnenor que o do liquido, alérn

da birrefrigência elevada. A xenotirna aPresenta ainda pleocroisrno
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TABEI..A 6 - DIAGRAMAS DE PÓ - CuKo(

Monazita X enotirna
oodÀ rfio dA t/to

5,24 0,5
4,69 0, 8

4,48 I
4, I8 Z

3,5t 1,5
3,43 3

3,28 8

3,08 t0
2,956 0,5
2,864 7

2,6rz 0,5
2,552 5

2,446 I
2,264 r

2, t89 z

2,145 0,5
z, 134 2

1,963 3

t,gzo 3

r,868 3

t,794 0,5
r,765 l0

t,7 35 3

r,723 0,5
r,690 1,5

t,682 0, s

1,538 I
r,534 I

t,426 0,5
r,377 z

7,349 0,5
I, 330 0,5

r,z8o 4

1,276 0,5
r,234 l0

1,232 0,5



1, I31

0,866

0,838

I, r36

1,089

r, o77

0,983
0,928
o ,912
0,883
0,868

0,853

3

)Ê
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discreto

Merece ser reafirmado seu intercrescirnento corn a

cyrtolita. Seu diagrarna de pó é caracterfstico (tabela 6).

nao observável no zircão.

6.4.11. M onazita

A, rnonazita é um rnineral bastante raro (tabeta t),
tendo sido identificada sòrnente nos pegmatitos do Cavalo do Buraco,
Volta Grande e Minas Brasil"

Os pcucos cristais encontrados são arnarelo acasta-
nhado s, subtransparente s, apre sentando - se rnicro.scopicarnente de

côr parda, (arnarelo esverdeada), relêvo baixo (Iíquidos L,75 a t,80),
birrefringência rnédia, alérn de seu caráter biaxial positivo, 2 V pe-
queno (-101 . ." = 1,785.

Seu diagrarna

6.4.12. Magnetita

A rnagnetíta é ru:rr acessôrio frequente nos pegmati-
tos da região e dada a facilidade de sua separação, foi urn dos mine-
rais escolhidos para constar na análise do tipc rrtrendrr.

Nos pegmatitos selecionados para estudo mineralógi
co porm.enorizado, ela ocorie liberada nas frações abaixo de 30rnesh
ou então associada a outros rninerais nas frações de granulornetria
maior. No pegmatito do Cavalo do Buraco, constitue 20% das frações
grosseiras e na tr'azenda Olaria apresenta-se rnais concentrado. (Ta
bela l), sendo que nos dernais seu teor variou de traços a5%.

Microscopicarnente a magnetita é isenta de exsolu -

ções podendo incluir alguns grãos inforrnes de ilrnenita. Os grãos de

dirnensões rnaiores que 5 rnrn são irregulares e quebrados e os Írre-
nores que Zrnrn tern rnaior tendência ao idiornorfisrno.

Nêste úttirno casc, a rnaioria dos cristais são rnarti
tizados perifèricarnente, corn penetração da oxidação ao longo de fra
turas que podern chegar até o centro dos cristais.

6.4.13. Ilrnenita

Ocorre igualrnente corno acessório ern quase todos
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de Po se encontra na tabela 6.



os pegrnatitos, apresentando urna rnaior concentração nos da Serra
e do Paiol, onde se distribuern ern todas as frações granulornétricas.

Na separação do DNPM, a fração ilmenita é rnuito
contaminada de granada, corn a qual se compara enr magnetisrno.

Microecopicamente a ilrnenita apresenta-se lirnpa e

inforrne. Ern alguns grãos, dentro da ilmenita encontrarn-se faixas
largas de rnagnetita.

6.4.14. Hernatita e Goethita

A hernatita ocorre sòmente corno produto de oxidação

das magnetitas, parcial ou totalrnente rnartitizadas.

A goethita á representada por alguns cristais cúbicoe
rnilirnétricos, sendo provàvelrnente pseudornorfo se de pirita (pegrna -
tito do Paiol, 30-60 mesh).

6.4.15. Granadas

As granadas são acessórios cornuns dos concentra -
dos pesados dos pegrnatitos estudados. Distribuern-se nas frações a

baixo de 16 rnesh e se co¡rcentrarn nas abaixo de 60.

Os cristais são ern geral idiornorfoe rornbododecaÉ-

dricos corn bordos arred.ond.ad.os.

Existem duas variedades de granadas gue ertt certos
casos coexistern: as granadas vermelhas, vftreas corrì ao cornpreen-
dido entre 11,59 e tl,6l Å, n i l, g0 e densidade ptó*irrrá de 4, l0
gue se aproximarn da espessartita; e, granadas róseas, tarnbérn ví-
treas, 

"o = lL,sZ - II,54.Á,, índice bern rnaior que 1,80 e densidade

= 4, 30, corrr corrPosição predorninanternente alrnandina.
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6.4.L6. Berilo

O berilo só foi encontrado nos pegmatitos das

Brasil e assirn rnesmo, nurn só aflorarnento, onde constitue o

do corpo, irnerso enl ûlassa caulinizada.

Os cristais altingem dimensões decirnétricas

bern hábito prisrnâttco, côr cinza, brilho vftreo, corn regiões

quiçadas e esverdeadas, talvez produtos de alteração.

Minas
núcIeo

e exi-
esbran
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Alguns cristais exibem ewidências de crescirnento
zonado segundo as faces de prisma e ern etapas sucessivas segundo
a díreção [ooor] "

Micro scopicarnente os cÌistais são incoloresrunia -
xial (-) corn ne = 7,5?6 e no = 1,580 e apresentam caulinização ao

longo de fraturas, associada ao apatecimento de agregados isótro -
po s.

6.4. L7. Espodumênio

O espodurnênio ocorre principaknente nos pegrnati-
tos de Volta Grande e da Serra e ern pequena quantidade nos de Mato
Vir gern"

No prirneiro caso o espodumênio é abundante, de di
rnensõ e s centirnétric as aproxirnadarnente equigranular e co exi stern
com cristais alongados que podern atingir até 40 ern de cornprirnen-
to (Foto l2).

Os cristais rnaiores pcssueût inclusões orientadas
de quartzo, feldspato e rnuscovita e esses rnesrnos minerais preen-
chem fraturas que seccionarn os grandes cristais de e spodurnênio:

Os cristais são cinza claro, apresentarn brilho vl -
treo e aspecto leitoso. Quando alterados s up erficiaknente, tornarrì -
se brancos, terrosos e fàcilmente desagregáveis.

Nos pegrnatitos da Serra o espcdrrrnênio está nas fra
ções abaixo de l6 mesh e no de Mato Vírgern ôIes forarn encontrados
na fração 30-60 rnesh, apresentando núcleos de caulinização.

Micro scopicarnente os cristais são incolores, bia -
xiais (+) corn n. = I,664, extinção inclinada e ótirnas clivagens. A-
presentam inúrneras inclusões de quartzo, rnuscovita e microcllnio,
pontos de caulinizaçãc e fraturarnentos preenchidos pcr minerais se

cundários: caulinita, rnuscovita fina e lepidolita,

6.4.18. Gahnita

A gahnita é rr.tr acessório cornurn de rnuitos pegrna-
titos estudados sendo ausente ern alguns deles (tabela l). No pegrna

tito do Paiol chega a constituir 5lo de fuagão 100 rnesh.



vftreos e de côr

lidade azulada,

fração próxirno

e os valores de
o

8,068 A.

São cristais octaédricos ou fragrnentos quebrados,

verde.

Microscopicarnente são verdes, às vezes, corn tona-

isótropos, límpidos, transparentes, corn fndice dere
a L,78.

Os cristais são rnais densos que a solução de Glérice
a^ obtidos de diagraûla de pó variarn de 8,063 ao

6.4.19. Muscovita

A rnuscovita é urn rnineral abundante rnisturando-se
corn o caulirn e quartzo que forrnaln o rnaior volurne dos pegrnatitos.
São visíveis ao olho nú, pois atingem dirnensões de até I crn.

Aparecern tarnbérn associadas aos concentrados pesa

dos ern pequenas quantidades (até 2!o) sern distinção de granulornetria..

Microscopicarnente são incolores (alguns possuem to
nalid.ade esverdeada) corn Z V-- = 40 - 45o e n-- = 1,590.'xy

6.4.20. Bityita

São rninerais rnicáceos de côr branca e brilho perlá-
ceo que ocorrem no pegrratito de Cascalho Preto ern frações abaixo

de 30 rnesh.

Microscopicarnente os peguenos cristais são idiomor
fos de contôrno pseudo-hexagonal, incolores, vftreos e apresentam
Z V-- variando entre 66 e 70o, e n-- = I, 650.xy
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6.4.21. Lepidolita

A lepidotita está presente nos corpos pegmatfticos

de Volta Grande associada aos cristais de espodumênio, seja libera-
da por alteração deste últirno, seja dentro de fraturas do mesmo,

Macroscopicamente apresentam-se violetas e ao rni-
/.

croscoplo sao rncolores, biaxiais (-), corn 2 V variand.o de 8 a l5o e
n = 1.567.
v
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6.4.22. Rutilo

Foi encontrado sbrnente nos Pegmatitos da Serra sob

forrna de cristais prisrnáticos castanhos ou vermelhos de aspecto ru
go60, reconhecidos rnicroscopicamente pela sua côr vermelha, relê
vo e fndices elevados e caráter uniaxiat (+ ).

6.4.23. Brookita

Iguaknente encontrada no pegrnatito da Serra, cou:to

cristais verrnelho s vftreos, reconhecidos microscopicarnente Por
seu caráter biaxial (+ ) e elevada dispersão dos eixos ópticos.

6.4.24. Epidoto

O epidoto ocorre sbrnente nos concentrados dos peg

rnatitos das Minas Brasil ern Volta Grande, chegando a constituir
t0% das frações ) 60 rnesh.

Apresenta-se bern cristalizado ern prismas estria -
dos, incolores, vilteos (às vêzes enfurnaçado) e com boa clivagern.

Òpticamente biaxial (-) e 2 Y próxirno a 90.

6.4.?5. Estaurolita

A estaurolita é acessório cornurn encontrado nos

concentrados dos pegrnatitos estudados.

Apresenta-se errl cristais tabulares, vftreos de côr

castanha a verrnelha e corroidos superficiaknente.

Microscopicarnente são pleocróicos de arnarelo a

pardo, biaxiais (+ ) . ^" = t,745.

6.4.26" Turrnalina

Ocorre sàrnente nos Pegmatitos de Cascalho Preto

e de Volta Grande ern cristais prismáticos quebrados (foto 2O) de

côr geralmente verde oliva de diferentes tonalidades. Microscopica

rnente são pleocróicos de arnarelo ou castanho a verde claro oü vêr-
de azulado, t. = I ,642 e to = 1,656"



6.5. .A,SsocrAçÃo ENTRE MINERAT,S

As arnostras de concentrados pesados de pegrnatitos
eram constituidos, quase totalrnente de grãos liberados. Isto se de-
ve ao estado de alteração dos corpos pegrnatitos sôbre os quais atua
ram soluções ascendentes e descendentes.

Se este fato facilita a lavra, a separação dos mine -
rais e a obtenção de concentrados, por outro lado, dificulta o estu -
do paragenético.

Algurnas poucas vêzes pode-se constatar rnacïosco-
picarnente relações paragenéticas. É o caso, dos núcleos inalteradæ
que aparecem no pegrnatito de volta Grande (itern 6.2.2. e foto lZ).
Aírnota-se a existência d.e cristais decirnétri.o" de espodurnênio ,

cortando urna rocha corn textura pegrnatítica constituida de cristais
centirnétricos de espodurnênio, quartzo, feldspato e rnuscovita, de
geração anterior. Os grandes cristais por sua vez são fragrnentad.os
e preenchidos por caulinita e lepidolita que fariarn parte de evento
posterior.

Ern outras amostras é possível observar cristais eu
hédricos de cassiterita (s-+ crn) e de tantalita (z-3 crn) "rn ot." å"-
bíz ( I crn) de cristais anhedrais de feldspato, muscovita e quartzo.

Microscopicarnente foi possfvel fazer algurnas obser
vações que constarn do cápítuto 6.4., explicitarnente: coexistência
de rnernbros de cornpcsição diferente do gnrpo colurnbita-tantalita;
idem de rnicrolita-pirocloro; intercrescirnento entre tantalita e sa-
rnarskita; rnicrolita e tantalita (fotos 2l e ?2); cyrtolita e xenotima;
rnagnetita e ilrnenita; rnagnetita se transforrnando ern hematita (rnal
titízação); zitcão zonado ; berilo corn caulinização; e, espodumênio
se alterando em caulirn e lepidolita.

A interpretação cuidadosa de difratograrnas e de

diagrarnas de pó de grãos aparenternente hornogêneos confirmou al-
gurnas dessas associações assirn corno revelou outras difíceis de se

rern detectadas (f abela Z):
TABELÁ. 7

a) tantalita, pirocloro e zítcão
b) tantalita, rnicrolita e cassiterita
c) ixiotita e tantalita
d) alvarolita, pirocloro e rnonazita
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cassiterita e varlarnorfita
rnicrolita e pirocloro corn diferentes ao

cyrtolita e xenotirna
cyrtolita e rnonazita
xenotima e rnonazita hidratada (cheralita ? )
sarnarskita e eschwegeita ?

espodurnênio, caulinita e rnica
zircão e rnicrolita
tantalita e sarnarskita

e)

f)
s)
h)

i)
i)
k)

1)

m)

predorninante

ta, alteração

Nesta lista, o prirneiro nonre se refere ao rnineral
e os demais representarn inclusão, associação forf,ui-
ou intercrescirnento regular.



I'OTO 2l - Garimpo Mato Virgern - Munici
pio de Cel. X. Chaves.
Grãos de tantalita (claros) no interior de
cristal de rnicrclita fraturada (luz refletida).
Nicois paralelos - r\umento f ll5x

-lJ-

FOTO 2Z - Garimpc Cascalho Preto - Mu-
nicipio Cel. X. Ch¿rves.

Grãos de tantalita (claros) associados a

grãos de tnicrotita (cinzento).
Nicois paralelos - Aumento : I40X



7. IITREND SURr'ACE ANALYSIS''

7. l. APRESENTAçÃO

.A' técnica do tttrend surface analysisrt tern sido ca -
da vez mais utilizada ern estudos de geologia econôrnica, graças à
rapidez do processarnento dos dados colhidos e à elirninação de cri-
térios pessoais e subjetivos, na interpretação de variações ern ârea,
dos parârnetros desejáveis.

No Brasil, algurnas tentativas forarn feitas corn êxi
to por Arnaral et al (1971) e Ellert (t9Zl) para delirnitação de regiões
rnineralizadas nas proxirnidades de jazidas de nfquel e de cobre, a
partir de resultados analfticos de prospecção geoqufrnica e d.e dados
eletro-rnagnéticos de prospecção geofísica, respectivamente.

No presente caso, através de dados quantitativos ob
tidos a partir de arnostragern da fração pesada de 90 pegmatítos da
região de Cassiterita, espeïava-se conseguir rnapas que mostras -
sern zonas rnais favoráveis à concentração de rninérios corno tanta-
lita, cassiterita, ilmenita e magnetita, pela coûr.paração das curvas
de cada urn dêsses rninerais, vizando a obtenção de urn guia indire-
to para futura prospecção na á.rea estudada, ou ern áreas sernelhan-
te s.

7.2. AF-E,A ESCoLHIDA. E PÁ.RÂ.N{ETRoS

A, ârea escolhida para este estudo estatlstico foi a

das imediações da cidade de Cassiterita (fig. a), em razão da gran-
de densidade de aflorarnentos de pegmatitos existentes e pelo fato de

nestaregiãocoexistiremcorpcseInquearninera1izaçãopred'orni
nante era de tântalo, outros eût que o estanho era mais abundante e

alguns estéreis.

Executou-se na região escolhida uût Etapeamento
geológico na escala de I : 30.000, apresentado ern I : 60.000 na figu
ra 6. Nessa ocasião forarn locados aproxirnadarnente 150 aflorarnen
tos de pegrnatitos, alguns já conhecidos e a rnaioria assinalados pe-
la prirneita vez.

O Mapa Geológico da Quadrfcula de Cassiterita (fig.
6) foi executado colrr. o objetivo de arnpaTar a interpretação genétíca
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dos dados do tttrend surface analysistr, proc.urand.o estabelecer con
trôles litológicos e ou estruturais.

As forrnações geologicas encontradas nesta quadri-
cula acharn-se descritas no capitulo 5, coûr exceção dos leptitos
que restringe-se ao rnorro de Rezende, sern expressão ern áre" pa-
ra figurar no rnapa geológico da figura 2.

Os leptitos apresentarn coloração c1ara, granulação
variando de fina a rnédia (o,z - I rnrn) e orientação perceptfvel rna-
croscopicarnente. Ern seções delgadas o quartzo predornina e exibe
forte extinção ondulante, aparecendo ern quantidades subordinadas:
plagioclásio (albita- oligoclásio), epidoto e, corno acessórios, tita-
nita e opacos (rnagnetita ? e ilrnenita? ).

A descrição do rnétodo de arnostrageûr e separação
dos rninerais encontra-se resurnida no capitulo 3 (Metodologia) e os

dados obtidos constarn da tabela ng 8 e da figura 5"

Para a elaboração dos cálculos foi usado o progra -
rna DTREND, adaptado e modificado pelo Dr" Gilberto Arnaral do I.
G. - U.S.P. para o cornputador Burroughs/35O0 do Centro de Gorn-
putação Eletrônica da U.S.P. a partir de urn prograûra do Depart.-
rnent of Geological Sciences da Northwestern University.

Êste programa fornece rnatrizes de ate'sexto grau,
os respectivos resfduos, bern corno ûìapas d.iretarnente irnpressos
pelo cornputador ( figs. ? a l4).

Ern todos os casos forarn exarninados os resfduos,
os coeficientes de correlação e a porcentagern da sorna total dos

quadrados dos resfduos, que dão idéia dc ajuste da superfície calcu-
lada aos dados observados,

.A. equidistância usada entre as curvas foi, ern pri
rneira tentativa, de 5 ( 5 grarnas de rnineral por tonelada de pegma-
tito) e em segunda tentativa de 20, que rnostrou rnelhor ajuste.

7 .3. TAI\TALITA

A fração denorninada tantalita era constituida de rni-
nerais da série isomorfa columbita-tantalita e microlita-pirocloro,
alérn da ixiolita, que se suspeita te nha o ïnesrrìo cornportarnento que

a tantalita no separador eletrornagnético da Estação de Nazareno.
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TABELA 8 . DADOS FORNECIDOS Á'O COMPUTADOR P¿'R.A. EI,A -
BORj'çÃ,O DO r'lREND SURFACE ANALYS]S", EXPRESSOS EM
cRAMAS DE MINER-A,L poR ToNELeôe oB pEGMATrro.

Ponto T antalita
N9 Colurnbita

t 480,0
z 854,5

3 6,0
4 62,5

5 rz,o
6 18,5

7 t6,5
I 5,5

9 8,8
10 ll,0
11 48,3
t2 t6,4
13 405,2
t4 19,6

15 i50,0
16 10,6
17 14,6

18 50,6
19 r0,0
zo 650,6

2t 18,6

?z 8,0
23 t3,6
24 t9,5
zs 64,8

26 9,o
z7 9,5
z8 52,0

29 49,2

30 14,5

31 3,3
32 14,0

33 3,5

34 2,5

Cassiterita

248,0

5cl,5
3,2
7,5

10, 0

2,5
5,0
14

3,2
0,4
3,0
r,z

16, I
3,6
7,O

0,9
31 ,2

?6

4,0
333,5

2,0
0,4
9'o
2,5

l03,8
4,0
2,5

80,0
58, I

3,0
1<
t,1

6,0
)q

Ilrnenita

0,0
0,0

17, I
64, O

14,5

5,0
8,5

13,0

10,0
.,)

37,Z

23c,8
0,6

23, o

o,7
7,8
5,I

I8, 0

777,O

8,4
r,2

t7,z
o, u
È,)

)) q

60, 0

13,2

32,4
6,5
o?

144,5

r2,5
14, o

Magnetita

0,0
0,0

245,0

5.993,0
t,153,5

156,0

0,0
11,5

r97 ,2
0,6
t,5
7L

ll,2
1,2
6,-0

0,8
t,4
2,8

14, o

o, J

6,0

9,6
r,2

45, 5

?L

59, 5

193, 0

36,0
26,4

178,5

t,z
l,5
0,0
0,0



35

36

37

38

39

40

4l
42

43

44

45

46

47

48

49

50

5t
52

53

54

55

5tr

5T

58

59

60

6I
62

63

64

65

66

67

68

69

70

7l
72

73

74

12,0

46,O

r6,0
33,0

140,0

16, 0

69,3

48,7
2-0,7

24,1

0,0
8,3

66,5
t28, 6
12,0
2,6
8,6
4,0

I0,4
2,6

18,9

z8,o

46,4
34,3
58, 6

64,O

66, z

50,0
65,2

41, z

80,4

99 ,7
zo,3
50,0

61, Z

50,4
2,3
o)

60,0

5,0

3,0

1,0

T,O

5,0
l,0

69, ?

0,0
L5, 6

0,0
0,0

I l, 5

4A7,5
0,0

2-0,0

3,0
z,o
2,4
8,4
4,0

6L9,3

155,5

rrs,9
ze,6
27,5
2,8
7,4

25,o
8,8
4,O

60,0
2,3
r,6
0,3

12,8
4,O

t,8
2., O

'A

54, O

1,0

I3, 0

t,5
29t,0
29,0
27,0
0,0

15 ,7
0,0
0,0
2,3
7,1
0,0

zo,z
4,5

14,0
6,4

45, O

tr,2
63,2
66,7

?.58,3

34,3

7,4
7,o
4,4

80,0
46,2
5,5

44, O

33,0
8,4

I0,0
2,5

82,8
120, 8

7,3
2,0

rz,4

-8t-

970,O

z,o
4,0
1,0

r19,0
5,0
t,7
4^

10,5
')Ê
2,6
rÁ
0,3
z,o

258, O

LZ,9

tzL, 4
I 

" 000,0

70,0
4,8

zo,7-
58,1

63,9

2,O

6,0
3,8

24,8
7,o
4,8
7,1
3,3

228,7
2,6
0,8
o,4

94,8
z,o
o,z
2,4
o,z
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76

77

78

79

80

8I
82

83

84

85

86

87

88

89

90

48,6

18,8

48,0
53,2
6,3
316

43r g

6ro

810

15,0

42,8
TIrz
34rZ

LZ,O

r04,3
rl2,o

3,2
288,8

170, I
L.628,O

415

Lr6
2rO

zr4
0r5

140,0
rr2

L3r 6

l' 0

?,0
L3,7
II,Z

20,8
zr4

23,2
7r2

50, 5

L9,6

3'2
lr2
lro

10,0

316

182,4

2r8
Lr6
318

3I,6
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9,4
1r0

0r8
rr2
ar6
214

Qr2

2r4
Ir0

10,0

418

9ZO,O

lr0
8r0
lr6
5,0
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Através dos dados fornecidos pelo cornputador, a

tantalita rnostrou, desde a superffcie de grau l, tendência de cres-
cirnento segundo o sentido NE-S\4¡ (fig.7). Na superf.lcíe de grau 4
(fig.8), corn alto coeficiente de correlação, observa-se a descrirni
nação d.e urn rraltotr no centro-oeste da área, que na superfície de

grau 6 (fíg.9) torna-se rnais evidenciado. Nesta últirna apareceûr.

tarnbérn, zorLas rnenos favoráveis à concentração da tantalita.

Forarn plotados ern m.apas, na rnesrna escala dos

executados pelo cornputador, os resíduos positivos ou negativos,ern

cada ponto arnostrado.

A Tabela 9 rnostra as variações das porcentagens

da sorna total dos quadrad.os dos resfduos e os coeficientes de corre
Iação das diversas superficies desde grau I até grau 6.

7,4. CA.SSITERITA

O processarnento da fração cassiterita pelo cornpu-

tador revelou rr" "op"tflcie de grau I, urna distribuição crescente

de E para W (fig. l0). Na superflcie de grau 3, ainda que corrl baixo

coeficiente de correlação, já se nota urna tendência de concentração

próxirno ao centro da região ern foco (fig. ll), que aparece subdivi-

dida e rnais descrirninada na superflcie sêxtica, ern virtude dornaior

coeficiente de correlação encontrado (fig. tZ).

O rnesmo tratarnento de t.sldoo" dado à tantalita,

foi aplicado no presente caso, corn resultados sernelhantes.

7.5. ILMENITA E MAGNETITA

A finatidade de se executar o tratarnento rnaternáti-

co para êsses dois rninerais, deve-se ao fato de se esperar algurna

relação direta ou inversa, corn tantalita ou cassiterita, fiìesrno eral

grande aproxirnação, fato que facilitaria futuras prospecções e Pes-

quisas oa âtea.

Desde a superficie de grau l, arnbos os c.asos lrros-

trararn a percentagern de sorna total d.os quadrados dos reslduos e

coeficientes de correlação rnuito baixos, exceção feita a superflcie

de 6g grau de ilrnenita que apresentou alta porcentagern dessa sorra

rnas coeficiente de correlação negativo (indeterrninação).



tr'icou dernonstrado que não existe rrtrendtr para as

distribuições de ilrnenita sendo esta felta ao acaso.

Quanto à rnagnetita, parece haver urna tênue ten

dência a configurar-se de rnanei¡a sernelhante ao cornpcrtarnento

da tantalita. (taUefa 9).

TABELA. 9

Equidistância = 20

Grau I
% da sorna dos quadrados

coeficiente de correlação

Grau 2

To da sorna

.coeficiente

-84-

Tantälita Cassíterita Ilrnénita Magnetita

dos quadrados

de correlação

Grau 3

% da som.a dos quadrados

coeficiente de correlação

9,4
30,7

Grau 4

To da soma dos quadrados

coeficiente de correlação

2rO

14,4

zr,4
46,3

rr6
12,9

Grau 5

% aa sortra dos quadrados

.coeficiente de correlação

7r5
27,5

73,9
48,9

Ir 9
13, I

6,9
26,3

Grau 6

To da sorna dos quadrados

coeficiente de correlação

lI,9
34,4

38,0
58, 0

6,5
?5,5

815

zg, L

16,5

39,1

46,3
57, L

10, I
31, I

g,g

30, 9

20,4
44,6

46,8
6?,,3

L4,3

37,9

lI,7
23,2

zz,5
50,9

17,5

40,8

157,4

- 103
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A geologia da área estudada apresenta problemas
comuns a regiões muito antigas, pré_cambrianas onde se super
põem eventos geológicos d.e metamorfismo e tecnonismo.

,9. ÐrscussÕES

Foi possfvel, no entanto reconhecer as
dades lito-estratigráficas cujas descrições foram feitas
5 e resurnidoe nos mapas geotógicos (fig. Z e 7).

Os pegmatitos, objeto especial deste trabalho, es _
tão encaixados em gnaisses e em anfibótio xistos., e devern estar ge
neticamente relacionados corn a atividade lgnea que deu origem aos
corpos intrusivos de parentesco granftico como os ad,arneritos, gra
nodioritos e granitos, que ocorrem em geral próxirno aos grandes
corpos pegmatíticos, e em alguns casos associados a eles co,,"o €,"-
caixantes.

As únicas datações absolutas dos pegmatitos (Volta
Grande) pelo método K/At eûì muscovitas forneceram, segundo Di_
rac et aL (t962), idades de t.lo5 t 39 e l.lg6 t 9e *.a. Essas id.a_
des devem no entanto, ser tornad,as como mlnimas, devido a possi -
bilidade de a muscol.ita ter perd.ido argônio rodiométrico durante os
eventoe tectônicos posteriores a sua formação. As relações de cam
po sòmente permitem dizer que os pegmatitos são posteriores aos
anfibóiio xistos e anfibolitos.

Ern vista da associação mineralógica apresentad.a
os pegmatitos podem ser classificados corrro ácido s e compre
xo s.

Heinrich (1964) classifica os pegmatitos de Volta
Grande ern dois tipos: urn com espod.urnênio e outro sem. Afirma
ainda que os pegmatitos sern espodurnênio sofreram forte deforrna-
ções cataclásticas, enquanto que os portadores de espodumênio não
mostram fraturamento nern cizalhamento, sugerindo duas idades de
formação ern relação ao tectonismo.

o autor do presente trabarho prefere adotar a clas-
sificação de: pegmatitos simples, constituidos exclusivarnente de
quartzo feldspato e mica (raros na área); e, pegmatitos complexos,
que alérn desses minerais apresenta-se rninerali zado por outros de
elernentos raros, sendo este o caso cornrun na região.

coNcLus0ES.
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Urn pegrnatito cornplexo para alguns autores (Hanley
et al, 1950; cotelo Neiva, 1954) se desenvolve ern z estâgios: forrna
ção de urn Pegmatito sirnples. pela cristalização clireta de urn fluido
rnagmático; e, posteriormente. substituição parcial ou total do peg-
matito por soluções hidroterl,a-is que o atravessa:ìír. o prirneiro es-
tágio ocorreria nurn sisterna {echado e o segundo nurn sisterna aber-
to.

Essa idéia associada à de Emrnons (Ig4O), segundo
a qual, rros pegmatitos de interêsse econôrnico estão rnais afastados
do núc1eo da rocha {gnea que Ihe deu origerntt, e associada as obser-
vações de Heinrich (1959) segrrndo as quais, ilpegrnatitos sirnples
tendern a se locarízar dentro t.,u junto à intrusão, enquanto que os peg.
rnatitos cornplexos estão rnais afastadosrr, concorda corn as observa-
ções feitas no presente trabalho.

Nota-se um rnaior teor de rninerais acessórios eco -
nôrnicos nos pegrnatitos que se encontrarn encaixad.os ern anfiboüíxis
tos mais distantes de entrusiv-as ácidas.

Os pegrnatitos encaixados ern rochas gnáissicas or¡

intimarnente associados a intr-rrsivas, rnostram-se rnais pobres ern
rninerais econômicos (corn exceção dos pegmatitos do paiol e Cãvalo
do Buraco).

.A's rochas gnaissicas (e as intrusivas associadas)

Possuem menor fraqueza estru-tural que as anfibolfticas, prevalecen
do nas prirneiras, condições rnais duradoura.s de urn sisterna fecha-
do, tendendo a forrnação de pegrnatitos rnais sirnples. No caso dos
anfibóIio xistos, a própria natureza d.essas rochas favoreceu o d.esen

volvirnento da fase hidroterrnal"

-9r -

Quanto mais rljstantes das intrusivas, os corpos peg
matlticos são mineralizados por fluidos tardios rnais rnóveís e rnais
ricos ern elernentos raros.

Confirrnando r:ssas observações, os pegrnatitos en -
caixados nos gnaisses não obedecern nenhurna orientação preferencial,
enquanto que os intrusivos ern anfibólio xistos são concordantes (por
ex. Mina da Serra e observações dos capftulos 6 e ?).

Zonearnento nrineralógico dentro dos corpos pegrnatl
/..1 - ?ticos nao sao nitidos. Na rnaioria dos casos, os possíveis zoneam.en-

tos estariarn rnascados pelo elevado estado de alteração em que seen



contrarn, sendo tarnbérn, difícil a distinção de zonas d.e borda, so -
bretudo quando interdigita<las cc)nr as encaixantes. i.guaknente altera
das e ern alguns casos também rnineralizadas próxirno ao contato.

Deve, contudo. haver zonearnento, pelo rnenos dis -
creto, porquanto é conhecido pelos práticos de garirrrpagem e de des
rnonte hidráulico que as apófises d.e pegrnatitos são rnais ricas que o

corpo central. outro indício é a larga distribuição granulométrica
de alguns minerais, notadarnente muscovita e quartzo.

A presença nos pegrnatitos de rninerais de turrnalina
e berilo, fraturados e preenchirlos,de quartzo corn extinção ondulante
e a existência de espê1hos de falha, corno os observados por Heinrich
(1964) ern Volta Grande, sugereûl que os pegrnatitos sofrerarn tecto-
nisrno nos seus estágios finais e após sua forrnação.

As observações resultantes do trtrend surface analy-
sistr cornparados corn o rnapa geológico da quadrfcula de cassiterita
(fig. 6) faz supor que ì.rma dos focos de fluidos pegûlatfticos se encon
tra na região sudoeste daquela quadricula, próxirno e ou adjacentes
aos leptidos.

,4's linhas isoteores do trtrendtr não distinguern, apa-
renternente, as litologias das encaixantes, pela ponderação dos teo-
res. No entanto pelos dados constantes da Tabela 8, verifica-se que

os aflorarnentos situados nos anfibóiio xistos, ott nìesrno no contacto
destes cotn os gnaisses, são os rnaiores responsáveis pela tendência
de concentração de Ta e Nb e por duas abas de concentração de Sn.

.A' figura I2 (tttrendtt de 69 grau de cassiterita) rnos-
tra urna disposição sirnétrica ern relação a urna fonte, apresentand.o
suas rnaiores concentrações ern duas abas opostas e rnais externas,
ern relação às distribuição de tantalita (Fig" 9).

Tais relações perrnitern supor que, pelo rnenos locq!
rnente, as soluções rnineralizantes de Ta-Nb e as de Sn provérn da

rnesma fonte, ernbora difirarn quanto as distâncias e forrnato das zo-
nas nas quais agirarn de rnodo rnais acentuado e, por analogia, guan-

to ao predornfnio da etapa de evolução do processo pegrnatítico.

Os, relativarnente, baixos coeficientes de correlação
apresentados pelas análises de iltrendtr de rnagnetita (Tabela 9), taL-

vez possafi). ser explicados por problernas de separação, de liberação
ou de rnartitização. Porérn, pat" a sua disposição na superffcie de

69 grau (Fig. 9), deve haver um rnotivo geológico.

-92-
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A rnagnetita deve ter sido forrnada nos estágios rnag
a-.rnaticos inicrars do pegrnatito. A rninerali zaçáo tântalo -niobífera, 9E

com. a evolução passou a ser niobo-tantalffera, se deu predorninante-

rnente nos prirneiros estágíos pneurnatolíticos ( K e Li)" A cassiteti
ta teve seu d.esenvolwirnento maior durante a fase Na, posterior às

anteriores, e provavelrnente, após algurn tectonismo.

Ginzbourg (1960), tabela 1, pg. t 13), resume as carac

teri'sticas principais apresentadas por pegrnatitos forrnados a diferen

tes profund.id.ades. Adotado seu esquetÌra, os pegmatitos d.a pro'.rlncia

estudada apresentarn aspectos particulares de pegrnatitos profundos

(abaixo de 6-Z krn) superirnpcstos pcr feições de pegrnatitos interrne-

diários (de 3,5-4 krn a 6-7 km):

A' idade pté-ca*briana; a ausência de grandes intru
sões granfticas (batolitos); a presença de alguns pegmatitos estéreis;

a variação textural de alguns corpos; o pouco desenvolvirnento de zo

nearnento; a presença de rninerais de Fe, Ti, Nb, U e Th; e, a presen

ça de rninerais de terras raras: são os aspectos de pegrnatitos profun

do s.

A rnesrna iclade; a Presença de intrusões de corpos

limitados de granito e granodiorito; o desenvolvirnento de rnineralíza

ção pneurnotolltica; a lirnitação do efeito de alteração das encaixantes;

o incipiente, porérn provável, zonearnento apresentando; a presença

de greiseri €, a rnineralização ern Nb, Ta, Sn, Li e Hf: são fei.ções

de pegrnatitos interrnediário s.

Este autor prefere adotar Para rnaioria dos pegrnati

tos da região a forrnação a urna profundidade pcuco rnaior que 6-7

krn, no seu estágio inicial, sendo sua hidroterrnal posterior rnuito

mais irnportante.

A. grande rnaioria dos pegrnatitos arnostrados estão

atualrnente cortados pela erosão rLa zcna de intensa ação das solu

ções hidroterrnais; estando praticarnente ausentes os nfveis de fluo-

rita, toplzio e berilo; e, gradando para nlveis rnais prdxirnos à fon-

te onde rarefaz-se o efeito hidroterrnal rnineraLízaote de acessórios

econôrnicos, tendendo a pegrnatito rnais sirnples na sua rnineralogia.

Vários pegrnatitos já explorados e atualrnente aban-

donados não rnostracL causa tJcnica rnanifesta para sua abandono. Al

guns garirnpeiros fazern referências a trenfraquecirnentorr do pegrna-

tito corn a profundidade, ou seja, dirninuição da relação: grarnas de
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concentrados pesados por tonelada de pegrnatito.

Exarninando-se os dados disponfveis, à luz da evolg

ção geoqulrnica d.o processo pegrratltico, preconizado por Ginzbourg

(1960), pode-se tecer as considerações que seguerr.

A presença do estágio geoquúnico Ca-Na é rnanifes-
tada pela existência de pegrnatitos corn a forrnação de oligoclásio
(Heinrich, 1964), biotita, rnagnetita, ilrnenita e aknandina. Pertence
provavelmente a essa fase a forrnação de xenotirna, zircão, rnonazi-

ta e gahnita.

O estágio potássico (K), estaria presente, caracteri
zado pela forrnação de turrnalina, berilo, ribeirita, aIérn das trans-
forrnações nos rninerais prirnários que não puderarn ser observadas,

rnas que são relatad.as pcr Heinrich Q96 ): forrnação de rnicroclfnio
e posteriorrnente de rnuscovita" Nesta fase devern ter se forrnado:
pirocloro, zircão e Ta-colurnbita"

O estágio Li está presente nos pegrr.atitos de Volta

Grande, Mato Virgern e Minas Brasil e da Serra, rnas atingiu gran-

de desenvolvirnento sòrnente ern Volta Grande, onde se forrnararn os

cristais de espodurnênio.

O estágio Na se rnanifesta pelo aparecirnento de Nb-

tantalita, rnicrolita, cassiterita, ixiolita e secundàriarnente, berilo.
Grande parte d.e rnuscovitas de dirnensões pequenas e rnédias, de co

loração rosea, devem pertencer a este estágio.

O estágio K de trgreisenficaçãot' pôde ser observada

sòrnente no pegm.atito não alterado de Volta Grande, onde se nota

rnuscovita centirnétrica, qtartzo e turrnalina verde -garrafa ern tex-
tura radial.

.A'o estágio geoquírnico alcalino final (K, Li, Rb, Cs)é

atribuida a forrnação de lepidolita, bityita, rnicrolita e cyrtolita.
Provaveknente, se deu neste rnornento o zonearnento da colurnbita -
tantalita, a forrnação de alvarolita, o crescirnento de rnicrolita sô -
bre pirocloro e a nucleação de novos cristais de rnicrolita, sarnars-

kita e tantalita.

Após as rnineralizações ligadas à geoquúnica dos

alcalinos, as soluções aquosas circulantes pcr fisguras, forarn res-
ponsáveis pela forrnação de rninerais de titânio (rutilo e brookita) e

pela forrnação de veios de quartzo.
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Heinrich (1964) e studando os pegrnatitos de Volta
Grande e alguns outros próximos associados, estabelece urna se -
quência genética constituida de três fases rnagmáticas e dois está -
gios hidrotermais, sernpre intercalados pcr fraturarnentos, ciza -
lhamento s ou falharnento s.

TaI sequência de eventos podern explicar a não ewi-
dência de zonearnento ou talvez a sua coûrplexidade. pelo rnenos al-
gum tectonismo deve ter existido durante e após o estágio Li e no
processo final de formação de veios de quartzo. A distinção entre
as fases rnagmáticas e hidrotermal são apoiadas pelas observações
deste trabalho.
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