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ABSTRACT

The enerald gd,Timpos (prospects) of Santa Tere-
zinha oe Goiás are located in the west-central part of the state of
Goiás, about 23 kn to the northeast of the town of Santa Tere-
z inha .

The gar,ínpos of this region constitute the nost
inportant active production area for eneralds in Brazil-current
production surpasses that of the fanous Colonbian rnÍnes, and
is estimated to be in the range of US$ 2 billion per year.

Regionally, three distinct tectonic terranes
can be distinguished : 1) a sequence of 1ow netanorphic grade
rocks, cornposed of chlorite-schist, talc-schist and biotite-schist,
in which the erneralds occur; 2) a gneissic-anphibolite terrane
(which lies to the southwest of the e¡nerald-bearing schist) and
3) a granitíc batholith which intrudes a sequences of gneissic
Tocks located northh¡est the emerald-bearing schist terrane.

The geological mErping of the áz'ea LegaL de ga-
ximpagem (1ega1 zone where prospecting is allowed by a federal
law), within the above regíon proved the existence of th¡o

lithologically distinct groups, represented by the gneissic-granite
complex and by the Santa Terezinha sequence, coflposed by the lithologies
referred to above.

Petrographical descriptions of rocks exposed in
a 117 deep shaft, show that within the schist terrane emerald-
mineralized rocks are, more specifically, qvartz-carbonate-talc
schists (1) and oiotite/phlogopite schists, while the no enerald-
bearing rocks are biotite/phlogopite-carbonate schists with a
little qúartz, the quârtz-carbonate-talc schists (2), muscovite-
chlorite-carbonate-qual:tz schists and blastonvlonites. In the
rocks belonging to the nineralized levels, turrnaline, beryl
(emerald) and carbonates have anonalous biaxiality, when viewed
in thin section, suggesting that the host rocks of emerald \^¡ere

subjected to tectonic defornation after enerald forrnation.
The emeralds of Santa Terezinha de Goiás are

characterized by their intense green co1or, by refractive indices
with the values .6 = 1.580 - 1.597, n, = 1.586 - 1.599
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birefringence between 0.001 and 0.010 and by specific gravity
which varies ftom 2,673 to 2.774 with average values of 2.7IT.
Scanning nicroprobe analyses in these erneralds have shown that,
anong the main oxides, the weight percent of Si02 varies between

62.33 and 65. 30% , the A1ZO3 between 12,05 and 13.13e", the lt'fgo

between 2.48 and 2.77"." , and the NaZO between 1.31 and 2.91"'"

The amount of Ct2O3 varies between 0.08 and 7.34"d: an increase
CrZO3 corresponds to an increase in intensity of the green color
of the emeralds, The weight Dercent of FeO varies from 1.23 to
2.66e"', there is no correlatíon between FeO concentration and

color.
Optical , X-ray diffraction and s cannlng

microprobe analyses have shown that the emel'alds fron Santa Tere
zinha de Goiás contains a large variety of crystalline inclusíons
such as chronite, carbonates (dolomite and magnesite), ta1c,
phlogopite, pyrite, patronite, qúartz, barite, beryl and f-erropargas ite.
There are tr,rro compositionally distinct chronite generations
having 2.0 and 10.0% of 41r0, respectively, The carbonates (dolomite

and magnesite) display chemical zoning with cores cont ain j.ng

approxirnatel.y I.6% FeO and edges with 8.5% FeO. Fluid inclusions
are present in alnost all sanples studied. They have one, tl4¡o or
three distinct phases. F1uid inclusions have variety of shapes.

Based on the data obtained in field and lab
h¡ork, it was possible to understand sone of the various problems
typical of the origin of the Santa Terezinha de Goiãs deposit
However, the source of beryllium in this deposit is highlv
controversial . In contrast to the great najority of Brazilian
and world emerald deposit, the emeralds of this region are not
associated with a pegnatite berylliurn souïce. The berylliun rnay

have been added. to the rock during hig,h grade metarnorphisn which
affected the region during the lvfi <l Proterozoic in the UruaÇuano

Period. Another source of bery11iun may be solutions derived fron the the
São José do Alegre granite, located 5 kn from the garimpos , and

another possible source might be acid flows within to the greesntone

belt sequence of Crixás-Guarinos-Hidrolina-Pi1ar de Goiás. The

elements that cause the color of the ernerald come from rnetaultramafic
rocks as the talc-schists and biotitites present in the gaz,'ímpos ,

Two basic factors controlled the mineralization
of enerald in Santa Terezinha de Goiás. The location of enerald is'



l

XII :

structurally controled (they occur in hinge areas of monoclinic
folds) and is lithologically controled (they occur only in talc
schists and in lenses of biotitite).
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Os garinpos de esmeraldas de Santa Terezinha de

Goiás estão situados no centro-oeste goiano, aproxinadanente a

23 km a nordeste da cidade de Santa Terezinha de Goiás.
Regionalmente, nesses garirnpos distinguern-se

três conjuntos tectônicos distintos: 1) una seqüência de rochas
de baixo grau metamórfico constituída de clorita xistos, talco
xistos e biotita xistos, portadora da mineralização esneraldífera;
2) una associação gnáissico-anfibolítica a SE; e 3) urn conjunto
granito-gnáissico cortado por um bató1ito granítíco a NW.

Através dos trabalhos de rnapeanento geolõgico
na ã.rea LegaL de garímpagen, inserida no contexto regional anterior
nente descrito, detectou-se a existência de dois conjuntos 1ito16-
gicos distintos, representados pelo cornplexo granito gnáissico e

pela Seqüência Santa Terezinha, cornposta pelas litologias referi -
das.

As descrições petrográficas referentes ao per-
fil de un poço de 117 n de profundidade revelararn que as rochas mi
neralizadas en esmeraldas são representadas por quartzo-carbonato-
talco xistos (1) e biotita/flogopita xistos,, ao passo que as ro-
chas isentas de esneraldas são conpostas por biotita/flogopita -
carbonato xistos (2), noscovita-clorita-carbonato- quartzo xis-
tos e blastonilonitos. Essas litologias pertencen ãs rochas de

baixo grau da Seqüência Santa Terezinha. Nas rochas pertencentes
aos níveis nine¡alizados, a turmalina, o berilo (esneralda) e os

carbonatos exiben biaxialidade anôrnala, sugerindo que as encaixan-
tes da esmeralda foram submetidas a esforços tectônicos após a for
nação da esneralda.

As esneraldas de Santa Terezinha de Goiãs carac
teriza¡n-se principalrnente pela sua cor verde-intensa, por Índices
de refração con valores de rô = 1,580 - 1,597, no = 1,586 - 1,599,
birrefringência entre 0,001 e 0,010 e por urna densidade relativa
variando de 2,673 a 2,774 com valores nédios de 2,71I. Análises de

rnicrossonda eletrônica nessas esmeraldas revelaran que entre os

õxidos principais, o Si02 varia de 62,33 a 65,30?, o A1203 de
12,05 a L3,13".", o MgO de 2,48 a 2,77e" e o Na20 de 1,31 a 2,9I"." en
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peso, sendo que o BeO foi tonado como valor constante igual a

T2,5e", Com relação aos crornõforos Cr e Fe, essas Inesnas aná1ises
revelaram que nas esneraldas há um teor de Cr203 variando entre
0,08 e 1,340.", havendo uma relação entre o aunento da cor e o au-
nento desse cron6foro, Por sua vez, o teor de FeO varia entre 1,23 e 2,66 e"

em peso, não havendo correlação con o aunento da intensidade de cor'
Estudos ópticos, de difração de raios X e de ni

crossonda eletrônica revelaran que a esmeralda de Santa Terezinha
de Goiás contérn una grande variedade de inclusões cristalinas
destacando-se, por ordern de abundância, a cromita, os carbonatos
(dolomita e magnetita), o ta1co, a flogopita, a pirita, a patroni-
ta, o quartzo, a ba'rita, oberiloeaferropargasita. A crornita
aparece em duas gerações conposicionais distintas, as quais apre -
sentan 2,0 e 10,0e" de A1Z0S, respectivamente . 0s cal:bonatos (dolo
rnita e nagnetita) exibern zoneamento químico com núcleos contendo
aproxinadarnent e 1,6e" ðe FeO e bordas con 8,5% de FeO. As inclusões
fluidas constituen urna feição notável dessa esmeralda, especial-
rnente quando observadas sob aunentos maiores, podendo-se afirnar
que estão presentes praticanente en todos os espécimes estudados .

Essas inclusões possuen una, duas ou três fases distintas, mostran
do urna grande variedade de fornas e uma certa variação nos conteú-
dos presentes nas cavidades.

Com base nos dados obtidos nos trabalhos de

campo e de laboratório, foi possíve1 cornpreender alguns dos inúne-
ros problemas inerentes ã gênese da iazída de Santa Terezinha de

Goiás, Entretanto perrnanece ainda cono una questão controvertida
a fonte do berí1io nessa j azida, havendo possibilidade da mesma

não ser pegrnatítica, cono na naioria dos depõsitos bra¡ileíros e

estrangeiros. Tudo indica que ela pode estar relacionada a uma

renobilização durante o netanorfisrno de alto grau que afetou a

região durante o Proterozóico M6dio no Ciclo Uruaçuano. A referi
da fonte pode estar tanbém ligada a soluções provenientes do gra-
nito São José do Alegre, locaLizada a 5 kn dos garirnpos, ou ain-
da a derrames ácidos ligados ã Seqüência Gvee nÊto re BeLt de Cri-
xás-Guarinos-Hidrolina-Pilar de Goiás. 0s elenentos crornóforos são

derivados de rochas rnetau ltrarnãficas
tititos existentes nos garimpos.

do tipos talco xistos e bio-

Con relação aos controles dos depósitos, dois
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fatores básicos controlaram a mineralização de esrneralda ern San-

ta Terezinha de Goiás: un de calã,ter estrutural e o outro de cará
ter lito1ógico. O controle estrutural é representado por dobras
em monoclinais, sendo o controle litolõgico, por sua vez, Tepresen

tado por camadas de talco xistos e lentes de biotititos.
Os garirnpos de Santa Terezinha de Goiás cons

tituem a nais importante área de Droclução de esmeralda na atuali-
dacle, suplantando a produção das minas fanosas de Muzo, Cosquez e
Chivor, na Colônbia. Apesar das dificuldades de controle da produ

ção, cá1culos efetuados na boca da mirn indicam que o montante
de esneralda garirnpado representa um valor aproxinado de 2 bi
thões de dólares/ano.



I - TNTRODTTÇÃ.O

Voltando um pouco na histõria da descoberta e

explotacão de genas coradas no Brasil, iremos deparar-nos com as
fantásticas imaginações dos portugueses sobre essas riquezas en
nosso territõrio. Desde o descobrinento clo país clue Portugal a-
tentou a esperança de encontrar minas de esneraldas nessas novas
terras, No século XVIII, os bandeirantes desbravaram terras des-
conhecidas, sonhando con os tesouros que brilhariam a sua frente .

Nessa procura incessante, descobriram turmalina, ãgua-narinha e

outras pedras, nas a tão sonhada esmeralda não foi encontrada.
Sonente na década de 60, o Brasil tornou-se un

importante produtor mundial de esmeraldas, graças ã descobert_a de

uma série de jazidas notáveis, A primeira delas ocor¡eu en 1964 ,

nas proxinidades de Carnaíba, BA. Em I977, descobriu-se a mina
Belmont, a 15 kn da cidade de ltabira, MG. Finalnente, en 1981 ,

foi descoberto o naior dep6sito conhecido no nundo, localizado a

23 k¡n da cidade de Santa Terezinha de Goíás e, em 1983, descobri -
ran-se os garinpos de Socotó, distantes 40 kn da iazída de C æ¡raÍ
ba.

A partir da década de 80, o Brasil tornou-se o

naior prod.rrtor de esrneralda do mundo. No nomento, Santa Terezinha
de Goiás é o garimpo que possui a maior produção dessas gemas no
país. Neste garinpo são produzidas pedras de excelente qualidade
(Sauer 1982).

Este trabalho procura contribuiT para um rnaior
conhecimento da j azida de Santa Terezinha de Goiás. Inicialrnente é

apresentado uma interpretação dos conhecimentos geológicos ð,a 6.1^ea,

destacando-se o problena da continuidade do Grupo Araxá (Barbosa
1955) en direção ao norte do Estado de Goiás, Sendo o estudo da
jazída en si o objetivo principal deste trabalho, e1e aborda as
questões a e1a referente sob diversos pontos de vista. Assin sen-
do, não se estudan os garirnpos apenas do ponto de vista geológico,
nas também faz-se uma abordagen que leva em consideração o contex
to social, econôrnico e ninerário. No tocante ã esneralda, são
apresentadas infornações quínicas e mineralógicas, bern cono con-
parações com esneraldas das principais jazidas conhecidas,

Esta tese agrupa os prineit'os dados integrados
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de geologia da jazída de Santa Terezinha de Goiás. Com essa finali
dade foi efetuado un napeanento da á.rea Legal de ganímpagem, a

partir de aerofotointerpretação conjugado con verificação sistená-
tica no campo. Foran feitas descrições detalhadas de vários po-
ços de exploração com a finalidade de se conpreender a distribui -
ção espacial e a gênese dos níveis nineralizados. Tanbén foran efe
tuadas análises tanto da rocha encaixante quanto da es¡neralda. Bus

cou-se identificar a gênese da esneralda, o tipo de íon corante e

sua fonte, ben como das inclusões e sua correlação com o ambiente
de fornação da gena, Paralefanente esses dados forarn correlaciona
dos co¡n os das princioais jazidas do Brasil e do nundo, o que nos
levou a concluir que a gênese da esneralda de Santa Terezinha de

Goiás não pode ser explicada a partir dos modelos usados na atuali
dade,

Vários problemas Derrnanecem em aberto. Un de-
1es, por exenplo, seria o de que embora a fonte dos crornóforos se-
ja dada pelas rochas metaultramáficas existentes na jazida, a ori
gern do berÍlio ainda é desconhecida, Levanta-se, assin, a hipó-
tese de que o berílio ter-se-ia originado a partir clo granito São

José do Alegre, que é un plúton existente aproxinadanente a 5 km

a oeste dos garirnpos ou, então, a partir de renobilização do Com-

plexo Basal Goiano ou ainda a partir de soluções hidroternais de

orígern desconhecida, taI co¡no se verifica nas jazidas colonbianas.
Alguns dados sobre esta questão apontan tanbém para una possíve1
origern sinilar ãs das jazidas da Colônbia. Por exemplo, a pre -
sença da ba¡ita entTe as inclusões no naterial de Santa Terezi -
nha de Goiás sugere una origen hidroternal, tal cono na Colô¡n -
bia, Ta¡nbén não se conhece ainda a extensão real dos depósitos
mas tem sido notado que quase todas as atividades exploratórias íni
ciadas fora dos núc1eos originaís de garinpagem en geral têm si-
do coroadas de êxito



LOCALTZAçÃO DA .4.REA E VIAS DE ACESSO

Os garinpos de esmeraldas de Santa Terezinha de

Goiás estão situados no centro-oeste goiano, aproxirnadament e a

23 kn a nordeste da cidade de Santa Terezinha de Goiãs (Figura 1) .

O loca1 dista apr ox irnadamente 300 km da capital
do estado e pode ser alcançado facilnente por várias estradas en

sua naior parte pavinentadas. Partindo de Goiânia, toma-se a es-
trada estadual GO-080, que passa pelas cidades de Nerópol-is e São

Francisco de Goiás, chegando-se, então, ã rodovia Be1ém-Brasí1ia
(BR-153) A partir desse entroncamento, toma-se a direção norte em

un percurso de 200 km, aproxinadarnente, até a prineira entrada, pa:

sando pela cidade de ltapaci e Pilar de Goiás, Existe un segundo
acesso, mais ao norte. Entra-se em uma via que se dirige a um

lugarejo denorninado São Luís do Norte passando pela cidade de Hi-
drolina. Existe ainda nais ao norte una terceira opção, a partir
da cidade de Carnpinorte. De Santa Terezinha de Goiás até os garim
pos, são mais 23 kn pela GO-154, estrada intermunicipal não pavi-
mentada.

Tanto a cidade como os garinpos dispõern de

pistas de pouso encascalhadas, com capacidade para receber aviões
de pequeno porte. Santa Terezinha 6 uma cidade que cresceu com

os trabalhos de garinpagern. Seu conércio nais intenso dã-se atra-
vés de bares, Testaurantes, hotéis, lojas de equipamento para ga-
rirnpo e, é claro, através da compra e venda de esmeraldas na fol
clõrica Feív'a dos Ra.tos . Na região do garimpo, surgiu um lugare
jo denominado Carnpos Verdes, que no início era um aglornerado de

casebres de garimpeiros. Hoje, Campos Verdes já apresenta o do-
bro da população de Santa Terezinha de Goiás e foi elevado à cate
goria de rnunicípio no mês de maio de 1988.
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I'GTODO DE ESTUDO E AMOSTRAGEM

Durante os trabalhos de canpo para esta tese
foram reali zadas vârías viagens aos garirnDos de Santa Terezinha de

Goiás. Paralelanente ao napeamento da ã.yea Legal de garimpagem ,

foram elaborados vários perfis em poços explorat6rios, fazendo-se
um acornpanhamento das frentes de lavras subterrâneas, com a fina-
lidade de observar o posicionarnento das camadas e dos veios nine-
ralizados, sendo tanbén feita urna anostragen das litologias da ja-
ztda, 0 naterial coletado foi devidanente selecionado para os es-
tudos de laboratório, c¡ue abrangerarn deterrninações cluínicas e mi
neral6gicas da esmeralda e das rochas encaixantes.

3.1 -

irregular
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Latitude S

14011'53"
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49os6 '3 8"
49os8'49',
49o38'4s"
49046 , 5 3"
49046 , 

5 3"
49040'06',
49040'06"
49o38 ' 59''

TRABALHOS DE CÂI,IPO

A área rnapeada neste trabalho é un polÍgono
de 2932 ha, definido pelas seguintes coordenadas (Figu

A área estudada é uma áyea LegaL de gaz,impagen
definida pela Portaria do Presidente da Repúb1ica de núnero 442

datada de 30 de narço de 1984. Esta Portaria deternina que na
área só podern ser executados trabalhos de garimpagern, faiscação ou
cata, Durante os trabalhos de mapeanento, foram utilizados foto-
grafias aéreas na escala 1:45.000, obtidas pela Prospec. Cono se
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pode observar na Figura 2, os garimpos estão situados na parte
sul da áz,ea Legal de garimpagem, De um ¡nodo geral, a região é

coberta por uma espessa carnada de so1o, o qual é proveniente da a]
teração de rochas ¡netaultrabásicas e de rochas do enbasarnento

nascarando a presença de afloramentos, dificultando a anostragen
Assim sendo, a naior parte das informações geológicas constantes
deste trabalho foran obtidas nos poços exploratórios abertos na re
gião pelos garimpeiros.

3.2 - AMOSTRAGEM

Cono foi dito anteriorlnente, a existência de po

ços de pesquisa e de extração de esmeralda foi fundamental para
a execução deste trabalho. Devido ã alteração superficial, as ro
chas analisadas foran coletadas de um poço de pesquisa aberto
pela Enpresa Nossa Senhora Aparecida Ltda (ËNSA), poço que al-
cançou 117 m de profundidade. E pertinente informar que os poços
abertos pelos garinpeiros não oferecian segurança para o nosso tra
ba1ho,. tendo em vista as profundidades que eles alcançan, chegan-
do alguns a até 300 rn. 0 sistena de escora¡nento desses poços é

precário e não existem sistemas adequados de ventilação e de ilurni
nação. A1ém disso, existe nuita infiltração de água, o que difi -
culta a loconoção dentro de1es. Em virtude desses fatos, aprovei-
tamos a anostragem efetuada pela ENSA durante a abertura do refe-
rido poço que alcançou 117 m de profundidade. A Figura 3 apresen
ta a seqüência litológica arnostrada, que serviu de base para os

estudos mineralógicos e petrográficos,
No tocante ã esneralda, a anostragem variou em

função dos progressos dos trabalhos. Algunas anostTas foram cole-
tadas in situ, 'no interior dos poços, sendo que outTas foran ad-
quiridas posteriornente dos garinpeiros. En geral , existe urna

grande disponibilidade de material na ârea do garinpo, devido
ao enorrne volume de rejeíto produzido na exploração. A esmeral
da pode ser adcluirida facilnente, pois senpre existen vendedores
no loca1 co¡n lotes de qualidade as nais variáveis e de procedên
cia conhecida. Assim sendo, boa parte das esneraldas utilizadas no

decorrer dos trabalhos foi adquirida dessa forma, tendo em vis-
ta que os proprietários dos poços não perrniten que se faça coleta
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de espécines nas frentes de exploração.

3.5 - TRABALHOS DE L.A,BORATORIO

0s trabalhos de laboratõrio constararn de micros
copia óptica, difração de raios X, análise química por via ú¡nida
e absorção atômica, análise por dispersão de energia e por micros
sonda eletrônica. Esses métodos tiveram por finalidade caracte
'rízar a esneralda do ponto de vista nineralógico e as inclusões
fluidas e cfistalinas,, e deterninar a natureza do íon corante e o

quinismo da seqüência nineralizada.

3.3.1 - ÌdTODOS oPTICOS

Diversos métodos ópticos foran usados para a

realização de pesquisas para este trabalho. A seleção dos cris-
tais de esrneralda foi feita en una lupa estereoscõpica Zeiss do
Departanento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto (DE

GEO/UFOP). Nessa fase, procuranos selecionar cristais que conti
vessem inclusões representativas da jazida, ben cono outras fei-
ções típicas para essas es¡neraldas. As encaixantes foran estuda
das por rneio de secções delgadas e/ou polidas utilizando-se un
fotomicrosc6pio Zeiss, modelo M-55, pertencente tambén ao nesmo
Departamento. Nesse nesno aparelho, foram obtidas as fotomicro -
grafias das rochas e das inclusões contidas nas esmeraldas estuda-
das. 0s Índices de refração da es¡neralda foram medidos por meio
de urn refratônetro para só1iclos, nodelo TOPCON, da nesna Universi
dade.

3.3.2 - DrFRAçÃO DE RArOS X

A difração de raios X foi utilizada no presen
te trabalho com o propósito de identificar as inclusões cristali-
nas singenéticas, epigenéticas e protogenéticas das esneraldas de
Santa Terezinha de Goiás.

Una das dificuldades encontradas para a obten -
ção dos difratogranas de raios X foi o tananho das inclusões cris
talinas, que de urn nodo geral variam entre 10 a 100 mícrons, efl-
bora algumas fases como a pirita possan atingir dimensões de vâ-
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rios nilínetros, o que facilíta a sua identificação.
Através da fragnentação dos cristais em un mor-

teiro de Abich, conseguiu-se a liberação das inclusões do inte
rior da esrneralda. Uma vez fragrnentados os cristais, as diversas
fases das inclusões forarn isoladas nanualnente do berilo, atra-
vés de uma operação feita con lupa binocular. Através de nonta -
gens cuidadosas, as fases puras foran identifícadas por meio de

diagranas de pó em cânara de Gandotfi no Departanento de Mineralo
gia e Petrologia do IG/USP e no Centro de Pesquisa da Companhia

Vale do Rio Doce (CVRD), en Belo Horizonte, A naior parte das in
clusões ocorrem intinarnente rnisturadas entTe si, tornando quase

irnpossÍve1 a separação entTe os vários constituintes. Nesses ca-
sos, foram feitos difratogranas dessas nlsturas en urn difratônetro
auto¡natizado da Rigaku, nodelo Geigerflex D/max-B em operação no

DEGEO/UFOP,

3,3.3 - ANÃLTSES QUfMICA,S

Para esse trabalho, foram efetuadas algunas
análises c¡uímicas da esmeralda, das suas respectivas encaixantes,
be¡n cono de certas inclusões contidas en seu interior.

A esneralda (berilo) foi analisada por absor -
ção atônica (DEGEO-UFOP) e por nicrossonda eletrônica (CVRD). Em

urna das amostras foran dosados os óxidos principais (exceto o Be0)

e vários conponentes nenores; em duas outTas, forarn dosados ape-
nas os cromóforos Cr, V e Fe.

As rochas foran trituradas em un britador de

mandÍbu1a e noídas nun gral de sintercoríndon nuna granulação me

nor que 0,063 mn. Deste material, foi fundido aproximadarnent e I g

para a deterrninação de Si02 por gravimetria. Para a dosagen
dos demaís conponentes, foi Tealizado um ataq.ue con solução de

HF e HN03 3:I. 0 FeO e Fe203 forarn deterninados por titulorne -
tria; o Mg, Ca, Mn, V, Cr, Ni e Co foran deterninados por absor -
ção atõmi ca.

Aná1ises na microssonda eletrônica (sistema dis
persivo de energia e aná1ise quantitativas) foram efetuadas nos
laboratórios da CVRD, tanto da esneralda cono das suas inclusões
cristalinas mais freqüêntes. As aná1ises pelo sistema de energia
dispersivo foram realizadas no mesmo aparelho, na faixa de energia
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de 0 a 10 KeV. Essas análises foram realízadas em um aparelho
JEOL, modelo JCXA-733. 0s õxidos, carbonatos e silicatos foram
analisados sob condições de 1skv e 1,500x10-8 A; os sulfetos sob

25 kV e 2,500x10-8 A. Ut ilizaram-se como padrões, óxidos puros e

vidros para os óxidos e os silicatos, sulfetos e metais puros pa

ra os sulfetos. No caso cla esmer"alda, como o Be não foi analisado )

introduziu-se na correção um valor teórico e fixo de L2,seo de

BeO. Nas correções de efeito matriz, foi utilízado o programa

PACMO-JEOL, responsáve1 pelas correções ZAF.
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4 - GEOLOGIA REGIONAL

O primeiro pesquisador a apresentar descrições
de rochas que hoje se sabe pertencerem ao Grupo Araxá foi Hussak

(1987 , ln Leonartlos 1938), que teria observado camadas de qnais-
ses granitóides e de fuchsita xisto que se intercalariam en mos

covita xistos, encontrados na região entre Catalão e Pirenópolis.
Leonardos (1938) ao descrever a geologia do centro e sul de

Goiás reconheceu uma zona de transição entre biotita-gnaisses ar-
queanos e os quartzitos, e entre quartzitos sericíticos e filitos
algonquianos , Fez uma descrição da intercalação de biotita xistos
com gnaisses, gnaisses básicos com gnaisses graníticos, estudan-
do os contatos tïansicionais entre os gnaisses e as seqüências xis
tosas. Erichsen & lvliranda (1939) , em sua campanha no su1 de

GOiás, entre os anos de 1935 e 1936, descreveram micaxistos ,

quartzitos, calcários, itacolomitos e gnaisses, e relacionaram es

sas litologias ao Algonquiano.
0 termo Araxá surgiu com o trabalho de Barbosa

(1955), que distinguiu no Triângu1o Mineiro, na região do P1anal-
to Araxaense, "rochas muito antigas, que constituiriam um Comple-

xo Metamórfico Pré-Cambriano. Este complexo seria formado de mica
xistos, xistos-verdes, filitos, migmatitos e quartzitos", dividi-
dos provisoriamente nas Formações Araxá e CanastTa, separadas es-
tas por provãve1 discordância angular. O Grupo Araxá, "mais anti
go, seria constituÍdo por xistos-verdes, micaxistos e migmatitos rt

e o Grupo CanastTa, "menos antigo, seria formado por
salientes no relevo, associados a fi1itos".

quartzitos

Segundo dados do Projeto RADAM, Folha SD-22-Goi

âs (1981), trabalhos realizados pela Prospec em 1961 permitiran
indivj-dualízar na ãrea do Distrito Federal e adjacências as Só-

ries Av,aæã. e Canastv,a. No tocante ã Série Araxá, "nela ocorre
riam micaxistos freqüentemente granatíferos. Estes micaxÌstos
seriam intercalados por lentes de quartzitos micáceos e calcários,
e os rnaciços quartzíticos constituiriam as serras dos Pirineus ,

Jaraguâ, Dourada, etc. Entre as duas unidades, a Série Araxá se-
ria mais antiga por estar metamorf.izada en grau mais alto".

Barbosa et aL. (19ó6), tomando por base obser-
vações de campo e fotogeologia da ãrea do Projeto Araguaia, separa
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ran três unidades no CompLeæo BasaL Bz'as'iLeíno' denominando a

mais antiga de Pré-Cambriano Indiferenciado. Esta unÍdade, se-
gundo os autores, está representada na parte sudeste do projeto
por paragnaisses con intercalações finas de netabasitos, rnigrnati-
tos, granítos e mílonitos.

Segundo Alneida (1967a) , "a â'tea central de

Goiás, separando as duas faixas geossinclinais, Blasí1ia e Pa-
raguai-Araguaia, caracterj.za-se pela presença de urn conplexo anti
go de ectinitos e migrnatitos, pertencentes pelo rnenos a un Ci-
clo Tecto-Orogênico Pré-Baicaliano, correspondente ao Grupo Ara-
xá". As rochas desse ciclo são micaxistos, gnaisses, quartzitos,
nárnores, metabasitos, anfibolitos e outras, de fácies geralmente
anfibolítica. Associan-se-lhes nigmatitos e granitos anatexíticos.

Alneida (1967b) reconhece na região central
de Goiãs pelo menos quatro ciclos tecto-orogênicos, acornpanhados

de evolução netanórfica. O Grupo Araxá recobriria discordante -
mente o Conplexo Basal, iniciando-se con un quartzito de espes-
sura reduzida. Ainda segundo este autor, no Pré -Canbriano $¡pe -
rior, a partir de 1.200 M.a, processou-se, na área do interior
de Goiás, irnportante fraturamento da crosta, o qual separou as

plataformas do São Francisco e Guaporé. Tal fato propiciou o sur-
gimento de condições eugeossinclinais de sedirnentação e ascenção
de grandes volurnes de rnagma básico e ultrabásico, constituindo-se,
assim, o Sez,pez,tíne BeLt Goiano.

Para Alneida (1968), durante o Proterozóico Su

perior, sucederan-se episódios tecto-orogênicos acoûlpanhados de ne

tanorfisno regional, en uma ampla fa.ixa de regeneração de estrutu
ras rnuito antigas, que, no centro-oeste brasileiro, separa as pla-
taformas do Guaporé e do São Francisco. Tais episódios inclu-
en-se en dois eventos naiores de rnetamorfisno e defornação, dos

quais resultaram as estruturas denorninadas Araxaídes e Brasili-
des. A chanada Séz,ie Az,aæã inicia-se freqiientenente por quartzi
tos que recobren ern clara discordância o Complexo Basal. Essa sé

rie consiste nun conjunto de mais de 1500 netros de espessura de

rnetassedimentos de carãter eugeossinclinal, corn predonínio de

biotita xistos, conunente granatíferos, que se alternan com cana
das de quartzitos, e, localnente, de gnaisses, nármores calcíticos
ou dolomÍticos, anfibolitos e metabasitos. Tais rochas apresentan
fácies metamórficas variadas, indo desde xisto-verde a anfiboli-
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to, pois que nuitas delas possuem cianita, sillinanita, estauroli
ta, etc. O Grupo Araxá é penetrado por sienitos e por grande nú-
mero de intrusões de rochas básj.cas e ultrabásicas, cuja composi -
ção varia desde diorito e gabros a peridotitos e dunitos.

Para Angeiras (1968), o Grupo Araxá seria uma

seqüência Ìnetassedinentar, típica de anbiente eugeossinclinal
corn predominância de granada-biotita xistos, ãs vezes con cianita
e sillirnanita. Subordinadanente ocorren quartzitos cinzas, paran-
fibolitos, nárrnores e nárnores dolonÍticos. Várias dezenas de

conplexo ultrabásicos com gabros associados achan-se intrusivos
no Grupo Araxá, constituindo uma faixa de serpentinitos origina-
da pelo nagnatismo ofiolítico precoce da tecto-orogênese clue afe-
tou o Eugeossinclínio Araxá. Essa faixa de serpentinitos acha-
se intrusiva nos micaxistos do Grupo Araxá, pelo menos nos casos
conprovados até o rnonento.

Barbosa et aL . (1970), ao reaTízar trabalhos
na região do Triângulo Mineiro, reconheceu o Araxá como un grupo
de netarnorfitos de fácies epídoto-anfibolito, consistindo essencial
mente de nicaxistos e quartzitos, con intercalações de anfibolitos.
Localnente os micaxistos se tornan nuito granatÍferos e possuem

tanbém cianita e estaurolita,
Schobbenhaus . Filho et aL, (1975) introduziran

a denoninação Sísterna de Dobrarnentos Araxá, nele incluindo os Gru-
pos Araxá e Araí, bern como a Fornação CanastTa. Para esses auto-
res, a Unidade Canastra é uma forrnação relacionada ao Grupo Ara<á,

e o Grupo Araí representa una fácies narginal do Sisterna de Do-

branento Araxá. Descrevern rochas anfibolíticas, de Mara Rosa pa-
ra sul , nas cabeceiras dos rios dos Bois, Peixe e Crixás-Açu, nu
rna extensão superior a 100 kn.

Fuck & Marini (1981) dividen o Sistena de Do-

bTamento Araxá (schobbenhaus Filho ¿¿ aL. 7975) em dois segmentos,
separados pela Inflexão dos Pirineus (Araújo Filho 1978); o seg-
nento setentTional cornpreende a parte central e nordeste de

Goiás, sendo constituído pelos Grupos Serra da Mesa, AraÍ e Nati-
vidade; o segmento neridional abrange o su1 de Goiás e o Triân-
gulo Mineiro e nele são encontrados o Grupo Araxá e Canastra.

Marini et aL. (1984) apresentam as principais
unidades geotectônicas da Província Tocantins (Alrneida et aL,I9n),
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que engloban o Maciço Mediano de Goiás, a Faixa de Dobrarnentos Uru
açu e a Faixa de Dobranento BrasÍlia (Alneida et aL . 1976). Uma

das principais feições tectônicas regionais é a brusca nudança
das direções estruturais que ocorre na altura do paralelo de Bra-
sí1ia (Figura 4), a qual Araújo Filho (1978) denominou de Infle
xão dos Pirineus.

Drago (1984) divide as rochas granito-gnáis-
sicas aflorantes em território goiano em três grandes unidades
geotectônicas (Figura 5): 1) Cornplexo Central Goiano, con carac-
terÍsticas de naciço nediano, contendo em seu bojo sequenc 1as

gz,eenstore beLts e gtanitízações arqueanas e proteroz6icas; 2) Com

plexo Caraíba-Paranirin! con restos de seclüência gree nsto re beLt ;
3) Conplexo Goiano Meridional , em territ6rio goiano parcialnente re
coberto pelos sedinentos paleoz6icos da Bacia do Paraná , Por
outro lado a estruturação desses grandes cinturões nostra que os

metassedinentos a norte da Megainflexão dos Pirineus estão condi-
cionados diferentenente do Grupo Araxá, chamado por Marini et aL.
(L977) de Grupo Serra da Mesa.

4.I - O GRUÐARAX-Á (GRUPO SERRA DA MESA)

Na definição original de Barbosa (1955) , o Ara-
xâ seria constituído de "rochas nuito antigas que formariam un
Complexo Metamórfico Pré-Canbriano fornado por nicaxistos, migrna-
titos, quartzitos, xistos-verdes e fi1itos", divididos provisoria
mente nas Formações Araxã e Canastra, separadas por una prováve1
discordância angular. A Formação Araxá, mais antiga, com xistos -
verdes, nicaxistos e migrnatitos, ocupa a bacia do rio Quebra--Anzol,
e se estende daí para norte, seguindo Goiás adentro. Já a Forna-

ção Canastra é nais nova, sendo constituída de quartzitos e fili-
tos prateados ou cinzentos, Essa noção foi estendida ãs vastas
áreas de nicaxistos e quartzitos senelhantes encontrados em Goiás

e nesmo no sul do Pará (Silva et a7,.1974), 0 conceito foÍ sen-
do, entretanto, gradativarnente rnodif icado. Já sob a denoninação
de Grupo Araxá, Barbosa et aL, (1970) alterararn seu linite infe
rior, dele retirando as rochas granito-gnáissicas contendo intetca
1ações de anfibolitos, devido a diversas discordâncias entre os

linea¡nentos estruturais dos xistos e das rochas granito-gnáissi -
cas .
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Na porção not'te, que é a área de interesse des-
te trabalho, a evolução dos conhecinentos levou a substanciais mo-

dificações na conceituação do Grupo Araxá. Em prineiro 1ugar, a

Unidade Xisto-Quartzítica, de Silva et aL. (I974), passou a ser de

noninada de Grupo Estrondo por Hasui et aL. (1975), consíderando
que "o chamado Grupo Araxá do norte de Goiás não pode ser correla*
cionado con o Grupo Araxá, definido no oeste mineiro e estendido
até a região de Peixe (G0) , pois as vergências são opostas, o

grau de metamorfisrno do prineiro decresce gradualmente para oeste
e existe urna faixa de Complexo Basal Goiano separando as duas

unidades Araxá". En seguida, na região das serras da Mesa e Dou-

rada, no centïo de Goiás, corn base e¡n evidências estratigráficas ,

1itolõgicas e tectônicas, Marini et aL . (1'977) propuseram a deno-
minação de Grupo Serra <la Mesa para o pacote de netanorfitos ante
riornente considerados Araxá. Finalnente, extensas áreas de ocor
rências de anfibolitos, alén de outras rochas netaígneas e netas-
sedimentares em Goiás Velho, Crixás, Hidrolina e Pilar de Goiás ,

foram individualizadas cono GTee rÊtô re BeLts Arqueanos e reti-
radas do Grupo Araxá (Sabóia 1979) . Quanto aos xistos ocorren -
tes nas imediações de Pilar de Goiás, Crixás, Hidrolina, etc' e

que teriam sido relacionados em trabalhos anteriores ao Grupo Ara
x'a, este autor enurnera uma série de características que torna-
rian sua posição estÌatigráfíca duvidosa, podendo, inclusive, tais
rochas seren païte da unidade de topo dos g?ee nsto re beLts. E¡n

contrapartida, o cinturão foi ampliado para leste, corn a inclusão
não só dos Metanorfitos Araí, representando urna fácies marginal
do Siste¡na de Dobrarnento Araxá; como tanbén do Grupo Natividade
estudado por Moore (1963, in Fuck & Marini 1981). 0 Grupo Nati-
vidade tanbém seria depositado ern bordas de plataforma, sendo 1o-
calizado na região nordeste do Estado de Goiás, próximo da cidade
de Nat ividade .

Una das principaís feições tectônicas regionais
do Grupo Araxá, de Barbosa (1955), é a brusca nudança das direções
estruturais que ocorre na altura do paralelo de Brasí1ia, a qual
Araújo Filho (1978) denorninou de Inflexão dos Pirineus ( Figura 4),

Essa inportante estTutura divide os dobrarnentos proteroz6icos e

seu enbasarnento ern duas porções distintas, con caracterÍsticas tec
tônicas, estratigráficas, nagnátícas e metalogen6ticas diferentes
(Marini et aL . 1984). As linhas tectônicas nais narcantes da in-
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cercaflexão são duas falhas regionais paralelas e espaçadas de

de uma dezena de quilômetros, con direção geral WNW-ESE, estenden
do-se do rio Araguaia, na altura do paralelo LSo, até o Distl:ito
Federal, pouco a norte do paralelo lóo. Segundo Fuck & Marini
(1981), esta inflexão dívide a faixa de dobramento en dois seg-

nentos distintos: o Segnento Setentrional , clue compreende a parte
central e o nordeste de Goiás, e é constituído pelo Grupos Serra
da Mesa, AraÍ e Natividade, e o Segnento Meridional, que abran-
ge o su1 de Goiás e o Triângulo Mineiro, e onde são encontrados
os Grupos Araxá e Canastra. No sul de Goiás e no Triângulo Minei-
ro, estão associados a nicaxistos vários corpos graníticos, nune

rosos corpos de rochas nãficas e ultra¡náficas metanoÌfizadas e ex-
tensas carnadas gnáissicas, sendo escassos os quartzitos e as ro-
chas carbonáticas. Na porção sul da inflexão, as direções tectôni
cas preferenciais são NW-SE. Já no segnento a norte da inflexão,
inexisten gnaísses, granitos intrusivos, exceto pequenos corpos
pegnatõides e netaultramáficas associadas ã Seqüência Serra da Me-

sa, sendo nuito freqüentes os quartzitos e calcoxistos con márno

res associados. As direções gerais do¡ninantes dessa inflexão são

NE-Shr e as feições de encurtanento crustal são representadas por
superfícies de cavalganento de ângu1o moderado a alto. Na região
da Inflexão dos Pirineus parecem ter vigorado condições especiais
de sedinentação, cono também de deforrnação, una vez que ocorrem
na região seqüências anôma1as, tanto en relação ao Segmento Se-

tentrional, cono en relação ao Segmento Meridional.

4.1.1 - O SEGMENTO SETENTRTONAL

A porção norte do Grupo Araxá se estende desde

a Inflexão dos Pirineus até a leste de Cavalcante e nordeste de Na

tividade. Nessa região foram definidos os Grupos Natividade, Araí
e Araxá, este últino redenorninado Serra da Mesa por Marini et aL,
(re77).

Na porção leste do Grupo Araxá (Grupo Serra da

Mesa), as rochas vulcânlcas encontradas na base do Araí são inter
rnediárias a ácidas, enquanto no â¡nbito da Serra da Mesa dornina un

vulcanismo de natureza básica. As defornações crescen de intensi
dade de leste para oeste, passando de dobras suaves e abertas para
dobramento isoclinal fechado, fato que é aconpanhado por Inetanor-
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fismo de intensidade crescente, do tipo barroviano. Assin, de 1es

te para oeste passa-se c1e rochas não netamórficas a nuito pouco

metamorfizadas para metamorfitos de fácies xisto-verde e anfiboli-
tos de alta tenperatura. A porção leste da bacia assenta-se so-
bre ernbasamento siálico, em sua maior parte constituído por ro-
chas granito-gnáissica de natureza granodiorÍtica e tonalítica
localmente com gz,ee ræto ne belt, cono en Natividade. Na porcão
nédia da bacia aparecem embutidos os Conplexos de Barro Alto
Niquelândia e Cana Brava, representativos do Cinturão Granulítico
Arclueano (Fuck a Marini 1981). No linite oeste da nesna bacia, o

embasanento é tanbén siã1ico, dominantemente granito-gnáissico ,

con gz,eerstore beLts locais como os de Crixás, Pilar de Goiás e

Hidrolina.
A â'rea onde ocorrern os jazinentos de esneral-

das de Santa Terezinha de Goiás já foi estudada anteriormente en

trabalhos regionais de geologia. Barbosa et aL, (1969, 4n Souza &

Leão Neto 1984) incluíran en seus estudos a 'area onde atualrnen-
te se situam os garinpos de esmeraldas no Grupo Araxá. Segundo es

tes autores, o Araxã apresentaria una seqüência basal conposta de

nicaxistos intercalados de quartzitos, xistos e anfibolitos e una

seqüência superior de calcoxistos con intercalações de calcâ-
rios.

Par^a Sab6ia (1979), os xistos definidos cono

Araxá, na região de Crixãs, Pilar de Goiás e Hidrolina! parecem

ter uma posicão estratigráfica duviclosa, pois alguns tipos 1ito1ó-
gicos da seqüência gvee nsto rc beLl; são sirnilares aos Xistos Ara
xá, Este autor sugere que esses xistos sejam incluídos na unidade
de topo do gnee nsto re beLl; ,

Drago et aL . (798I) usalarn o terno Conplexo Goi

ano para as rochas atribuídas ao Pré-Cambriano måntendo a denomi-
nação de Grupo Araxá para a seqüência metassedimentar da região
Neste trabalho referido, ressaltan clue "na região de Santa Terezi
nha de Goiás, entre esta cidade e a Fazenda Alegre, o Grupo Ara-
xá encontra-se ïepÏesentado por quar:tzo-moscovita-granada xisto
mignatitos ou gnaisses e entre aquela cidade e a Fazenda Rio do

Peixe ocorrern afloramentos de micaxistos corn quartzitos finos, que

se intercalarn tamb6n ern gnaisses e, en poucos lugares , ocorrem
clorita xistos. Nessa ú1tima seção, ocorren serpentinitos no

leito do rio dos Peixes, tambén posicionaclos no Grupo Araxá; nos



ramais da estrada principal nota-se que a sucessão de

intercalados a quartzitos é comurn".

2I

rnicaxistos

Para Machado (1981), os xistos ocorrentes ime-
diatanente a norte de Crixás, posicionados por Sabõia (f979) no

Grupo Araxá, fariarn parte clos terrenos do tipo gree nsto ne belt ,

que se estenderiam de Crixás-Pilar para norte até a regiáo de Ma-

ra Rosa-Porangatu, sendo a unidade basal representada, hoje, êfl

Crixãs-Pi.lar e as unidades m6<1ia e de tôpo a norte <lesta, na re-
gião de Santa Terezinha, lvlara Rosa e Porangatu (Figura 6)'

Ribeiro & Sã (1983) consideran a â¡ea cono urna

seqüência vulcano-sedinentaï, provavelrnente do Proterozóico In-
ferior a Médio, em contato con biotita gnaisses do ernbasarnento

sendo o termo ácido representaclo por metavulcânicas de conposição

dacítica e os ternos ultrabásicos pelos seus equivalentes retrone
tarnorfizados, tais como talco-clorita xisto carbonático, biotita
xisto carbonático (biotitito) e trenolita-clorita xisto. Subordi-
nadamente ocorrem leitos de metachez't fe¡ríferos e manganesífe -
ros e quartzitos ferruginosos e netamargas.

Souza & Leão Neto (1984) , que realizaran um ma-

pearnento geo16gico da âtea do garinrro de esrneralda, denoninararn

de Seqüência Santa Terezinha o conjunto vulcano-sedinentar de bai-
xo grau metarnórfico corstituÍdo de xistos cloríticos, talcÕ xistos
e sericita-qvartzo xisto, Segundo esses autores, a sudoeste ocor

re o domo granito-gnáissico da Serra de Santa Cruz, constituído
por gnaisses grosseiros; a sudeste, un conplexo gnáissico-anfibo-
1Ítico, recoberto por uma espessa canada de solo e canga laterí-
tica; e a noroeste, urn conplexo granito-gnáissico e um corpo gra-
nítico intrusivo, ao qual denominararn de granito São José do

Alegre (Figura 7).
Devido ãs características Iitológicas, netarnór

ficas, estruturais e de plutonisrno associado da Seqüência Santa Te

rezinha, Costa (1986) correlacionou-a corn os terrenos gz'ee nsto ne

beLts de Crixãs. Segundo este autor, as rochas netaultlanáficas
menos transfornadas dessa seqüência mostram relictos de níveis corn

textura do tipo s pí:nt feæ e índices químicos conpatíveis com os

komatiitos diferenciados de Crixás e c1e outras regiões do nundo,

ou seja, essas rochas apresentarian MgO > Z0o'", Na2O + K2O < 0,9eo ,

TiO2 < 0,9".", CaO/AI1O3 > 1 e alto teor de Cr e Ni. Propõe tanbén
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finos co¡n ihtercalações de *iÊtos feldspáticos e ànfiboli
EoÈt tñp.tachertê grafitosos,. quaÈtzitos. fer ronangånes i feros,
xisco någnesianos (talco xistos, -. tremolita-talco xistos ,

trenolititos), metavulcânicas intermediáriås (riodåcitos),
anfibol.i!os, quartzo-épíaoto anfibolitos, plagiocÌásio
ãnf.ibo.lilos, grånada anfibolitos, clinopiroxênro ånfiboli-
los, anfibol.itos con nelanossomås alioríticos e hornbìen-

UNIDADE

BÀSÀL

¡{oscovrta-quartzo xisto. c lor ita-muscovit a x¡stos gra-
fitosos,lentes càloors.llicåtadad,rochas vulcânicas áci
dås.
Lavås båsicas com estlutura de p¿l'LoD e derranes mâcjços
com rntercalações de rochês urtrãmáficãs e sedimentares.
PredomÍnio dê lavas ulLrånáficas, intrusivas básicôs
sedimentos rntercalados.

F19.6

CO],UNA LITO-ESTRÀTIGRÍ.F'TCÀ PROPOSTA PAÞÀ À RTGIÃO DE CRIXÁS - PIIÀR

MATTÀ ROSA - SÀNÎÀ ÎEREZINHÀ DE EOTÁS - ÞORONGATU, POR Ì.IÀCHAOO {]98I)
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que seja nantida para a faixa vulcano-sedimentar de Santa Terezi -
nha a denominação de Grupo Pilar de Goiás, denorninação esta en-
pregada por Danni & Ribeiro (1978) para as rochas do gree rlsto ne

beLt de Pilar de Goiãs-Guarinos.

4.]..1.1 . ESTRÂTIGRAFIA

Na definição original de Barbosa (1955) , o Gru-
po Araxá se constituiria nun conjunto de rnetamorfitos observados

próxirno ã cidade hornônima no Estado de Minas Gerais. A área de

ocorrência dessa unidade foi estendida por Barbosa et aL ' (1966)

para a região de Pilar de Goiás-Santa Terezinha-Mara Rosa' Eles a

subdividíran en una patte inferíor, composta de micaxistos e qua.rt

zitos, e em una parte superior composta por calcoxistos, calcários
e quartzitos. Para esses autoTes, dentro dessa unidade estarian
enquadradas todas as rochas xistosas e quartzíticas da área, que

ocorren sobre un Embasanento Pr6-Cambriano Indiferenciado.
um inportante avanço para a evolução dos conhe-

cimentos geológicos sobre essa região foi dado na segunda netade

da década de 70, con a caracterização de faixas vu l canogênic¿5 se-
melhantes aos gree nsto re beLts suL-africanos (Danni & Ribeiro
f97S). Sabóia (1979), estudando a região de Crixás e Hidroli -
trê, identificou urna seqüência de rochas, caracterizadas cono

gree nslto ne beLts, borde j aclas por corpos granito-gnáissicos e so-
brepostas por uma seqüência de xistos con quartzitos subordj"nados.

Nesta seclüência , cat:acterízada corno do tipo gree nsto re beLt , es

se autor identificou os derranes que ocorren na zoîa inferi.or ma

ciça, concluiu haver spirn fen na zona intermediária e dis-
junção poliedral îa zorra superior. Subdividiu taI seqüência en

três unidades: 1) unidade basal com rochas ultrabásicas e peque

nas intercalações de rochas sedirnentares e rochas básicas intrusi
vas, 2) unida<le nédia de rochas básicas com intercalações ultra-
básicas e sedirnentares, e 3) unidade de topo de rochas sedimenta -
res com nÍveis de rochas básicas e ultrabásicas. Na uniclade média

encontrou afloranentos com estrutura almofadadas.
Deve-se a Machado (1981) , a principal referên -

cia que adnite a continuidacle, para norte, dos terrenos do tipo
gree nsto re beLt de Crixás-Guarinos-Pilar*Santa Terezinha-Mara Ro

sa-Poïangatu num mesmo contexto de evolução geotectônica (Costa
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1986), dentro da seguinte conpartimentação: cornplexo basal en-
globando greensltorþ beLt, graníto-nigmatítico e granulito; co-
berturas metassedirnentares dobradas i e cohertura metassedimentar

não dobrada (Figura 8). Segundo Machado (1981), o complexo ba-
sa1 engloba os terrenos gree nsto ne beLt " gtanito-mignatito e

granulito, não tendo sido encontradas por ele, na região, ro-
chas seguranente mais antigas do clue as incluídas nestes terre -
nos, Afirma ter verificado diversos corpos básicos e ácidos in-
trusivos nestes terrenos e a eles relacionados. Para ele as co-
berturas rnetassedinentares dobradas (Grupo Araxá ou Serra da Me-

sa) aflorarn na porção sul e leste ða 'area. A cobe¡tura metasse-

dimentar não dobrada seria representada pelo Quartzito Serra Ver

de, de caráter plataforrnal, ocorrente a oeste da cidade de Po-

rangatu, pelos Depósitos Aluvionares Cenoz6icos e por Lateritas
Tércio-Quaternários. Com base nesses dados, propôs para a re-
gião de Crixás-Pilar-Santa Terezinha-Mara Rosa-Porangatu a colu-
na estratigráfica já discutida na Figura 6.

te é feita por Costa (1986).

4.L.I .Z - }{AGMATISMO

Propos ição serne than

São raras as exposições de rochas magmáticas e

de seus sucedâneos netarnóÌficos no S egnento Setentrional do Grupo

Araxá ou Serra da Mesa. Na porcão oriental do segmento, as ro-
chas vulcânicas aparecen, sobretudo, na forma de derrames de 1a-

vas, sendo representadas principalnente por andesitos e riodaci-
tos (Fuck & Marini f981), Nas áreas nais internas do segrnento,

no ânbito do Grupo Serra da lvtesa, há, ainda, potlcos registros de

vulcanismo. Marini et aL, (1977) referen-se a uma grande inci -
dência de anfibolitos con vestígio de textura ígnea a oeste da

serra de Cana Brava. Rochas plutônicas são também escassas na
parte norte do segnento, sendo representadas de urn modo geral
por granitos pegmatóides de for,ma anebóides e de climensões redu-
zídas, estando concentrados na região de Mata Azul. Quanto aos

granitos Serra Dourada, Serra da Nlesa e Serra do Encosto, não há

evidências de que sejan intrusivos nos netassedinentos Araxá e

Serra da lvlesa, que os circunscrevem (Fuck & Marini 1981) .

Para Ribeiro Filho (1981) , as intrusões granÍ-
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ticas, na região de Pilar-Santa Terezínha-Mara Rosa, correspondem

a "pequenos corpos de rochas ácidas que ocorrern nas cabeceiras do

ribeirão Passa-Tresinho, em contato nitj.damente intrusivo com

os granada-biotita xistos do Grupo Araxá". Para esse autor, es-
sas intrusões são geralnente de conposição gianítica, variando pa

ra partes granodioríticas a quartzo-nonzoníticas e apresentando,

nas zonas de contato, enclaves de xistos, dentro dos quais verifi-
can-se apófises de naterial granÍtico '

4.1,7.3 - METAMORFISMO

O Segmento Setentrional do Grupo Araxá ou Ser-
ra da Mesa apresenta un zoneamento netarnõrfico na sua porção mais

larga, con a intensidade do neta¡norfismo crescendo de leste para
oeste. A sucessão de paragênese no sentido do aunento do metamor

fisno nostra que este é do tipo cianita-sillimanita ou barroviano
(Fuck & Marini. 1931). Segundo Miyashiro (1973) , ta1 seqüência ê

caracterÍstica de cinturões metanórficos de pressão intermediália
com gradiente geot6rnico en torno de 20-Z5oC/kn. Assirn, nuna se-

ção E-W, entre Nova Roma - Cava 1cânt e -Minaçu -Mat a Azul, Passa-se de

rochas sedinentares praticanente destituídas de netanorfisno para
metassedimentos com paragênese de fácies xisto-verde baixo na

porção oriental do Grupo Araí, para xisto con estaurolita no va-
le do rio Tocantins e, nesno, para xisto co¡n sillinanita a noroes-
te de Mata Azul, no Grupo Araxá ou Serra da Mesa. Dessa forma, a

passagem da fácies xisto-verde para anfibolito parece balizada pe

1o rio Tocantins. Marini et aL. (1977) realizaram trabalhos na

região central de Goiás e observaram feições de superinposição me-

tanórfica resultantes de recristalização con neoformação de nosco-
vita, clorita, biotita e quartzo. Essa recristalização, provavel-
nente, é reflexo de eventos do Ciclo Brasiliano.

Ribeiro Filho (1981) utilizou a designação de

Seqüência lr4ara Rosa para definir una "seqüência de rochas altanen-
te netanóTficas, cujo comportanento estrutural e caracterÍsticas
1itológicas eram diferentes das denais Unídades Pré-Canbrianas" d¿

região de Pilar-Santa Terezinha-Mara Rosa. As litologias ma 1s

freclüentes na unidade são ¡noscovita xistos, biotita-moscovita xis
tos, granada-biotita xistos, noscovita quartzitos, gtanada-nosco-



vitâ quartzitos, gnaisses, anfibolitos, epídoto anfibolitos
quartzo-epÍdoto anfibolitos, anfibó1io-clorita xistos e xistos
feldspáticos. Segundo esse autor, zorras ricas en cianita xistos
e, ãs vezes en estaurolita xistos são freqüentes ' Para e1e' una

delas, que chega a desenvolve'r jazida de cianita na serra das

Araras, estende-se desde o sul cle I'tara Rosa at6 Santa Terezinha de

Goiás.
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OS GARIMPOS DE SAII¡TA TEREZINHA DE GOIÁS

o início da atividade garimpeira de Santa Tere-
zinha de Goiás data de abril de 1981. A descoberta de esmeralda
ocorreu casualrnente durante a abeatura de una estrada vicinal pa

ra a Fazendo São João, de propriedade do Sr. Antônio Sebastião da

Silva, Iocalizada cerca de 23 kn da sede do I'lunicípio.
' As prirneiras anostras forarn recolhidas pelo Sr.

Paulo Marques da Silva, enpregado da Fazenda São João, c1ue, ao pas

sar pelo 1oca1, teve a atenÇão voltada para pequenas pedras , de

coloração esverdeada, misturadas no solo tTabalhado pela rnotoni
veladora que abriu a estrada, Ap6s coletar alguns espécimes, diri
giu-se ao garimpeiro Antônio Gusrnão, que as identificou como esrne-

raldas, isto em abril de 1981. Coneçava-se, então, urna corrida de

garimpeiros a Santa Terezinha de Goiãs, os quais, en sua maioria
vinham da Bahia, onde já eram conhecidos dep6sitos de esmeraldas

desde 1964, na região de Carnaíba.
Os prineiros trabalhos iniciararn-se no chanado

Garimpo de Cina, depois denoninado de Trecho Velho, no local onde

se deu a descoberta da es¡nera1da, Cono senpre ocorre en tais ca-
sos, a notícia espalhou-se rapidanente, provocando o deslocanento
de um grande contingente de garinpeiros para a â'tea. Rapidanente

foram garirnpadas. as inediações da prineira mar'aha conhecida, oca-
sionando, ao nesmo ternpo, novas descobertas e a ampliação da ãrea
de garirnpaþem.

Os garimpeiros observaram que a esmeralda esta-
va associada ã rocha xistosa corn caimento de 20 a 30o para NW. Com

isso, os garinpeiros procedentes da Bahia, acostunados con o traba
tho subterrâneo en Carnaíba, começaran a clesenvolver o chamado Ga-

rinpo de Baixo, hoje denoninado Trecho Novo, onde atualmente se

concentram não sõ o naior número de garirnpos cono tanbén a naior
produção de es¡neralc1a.

Atualmente, encontra-se en atividade na 'a'rea

cinco frentes de garinpagen, ernbora apenas três estejan produ -
zíndo esneraldas: o Trecho Velho, Trecho Novo e Trecho do Z'e Ma

ria ou do Netinho, O Trecho dos Barbudos, localizado a oeste ð'a

ãrea e o Trecho Loteado, IocaLizaclo a norte, atualnente não pro
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duzen esmeraldas. No Trecho Loteado, existem vários serviços em

andanento com probabilidade de produzirern esrneralcla a curto pra-
zo, Já no Trecho dos Barbudos forarn executados cinco poços, sen

do neles encontradas apenas esneraldas pequenas e quebradiças.

5,1 - ASPECTOS FISIOGRÃFTCOS

A região <los garimpos de Santa Terezinha de

Goiás situa-se no Planalto Central Brasileiro. 0 clima, segundo

classificação de Köeppen (1948), é do tipo Aw, corn duas estações
bern definidas: una seca, que se estende do nês de maio a seten-
bro e a úrnida, de outubro a abril.

A tenperatura ¡n6dia anual da região situa-se ern

^.o^torno de z+ u, verrticanclo-se temperaturas elevadas, na prinave-
ra e no verão, e tenperaturas amenas, no ínverno. O regine p1u-
vionõtrico apresenta um máxino de chuva no verão, com precipita -
ções em torno de 1500 nm anuaís.

A vegetação é pouco variada, predoninando os

cerrados, gradando localmente para calnpos e cerrados, dependendo
da natureza do solo e da posição do nível freático. Matas-galerias
são conuns ao longo dos príncipais cursos de água.

0s rios da região f.azen parte da bacia do
rio Araguaia. Na ãrea do garinpo, a rede hidrográfica 6 represel
tada pelos rios do Peixe e Crixás-Açu, na parte SW, e pelo rio
dos Bois, na parte NE.

Cono jã foi referido anteriorrnente, a área ob-
jeto deste trabalho corresponde à ã,y,ea LegaL de ganimpagem, con-
forrne portaria do Presidente da Repúb1ica de nú¡nero 442, datada
de 30 de rnarço dê 1984. O relevo da região é, sobretudo, nonõto-
no, com altitude nédia por volta de 400 netros aci¡na do níve1 do

mar. Raranente observam-se algumas elevações. A ¡naior parte da
área encontra-se desmatada, sendo ocupada por pastagens artifi -
ciais destinadas ã criação bovina.

5.2 - ASPECTOS ECONOMICOS DOS GARIIfT'OS

A esrneralda constitui, juntanente con o dianan
te e o rubi, o grupo das genas rnais apreciadas e valorizadas da
atualidade. A Co1ôrnbia foi o principal produtor nundial dessa ge-
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ma, desde o descobrinento das Anéricas até o final cla década de

70, devido ãs inportantes jazidas de Muzo, Chivor e Cosquez, loca
lizadas na Cordilheira Andina e exploradas desde os tenpos da

civilização inca, Outros produtores importantes são a União So

viõtica, a Ãfrica do Su1 , a Zãmbi.a e o Zimbabue '
0 Brasil é o naior .produtor de esrneralda da

atualídade. Entretanto não existe, aincla, un reconhecinento in-
ternacional desse status, .devido , talvez a una menor tradição
das nossas jazidas, a1ém do fato de o com6rcio e de a lapidação
dessa gerna serem pouco desenvolvidos entre nós. Não há dúvida
de que o garinpo de Santa Terezinha de Goiás é, hoje, um dos gran
des produtores de esneralda no mundo, participando con un grande
percentual na produção nundial. Apesar de produzir pedras cle pri
rneira qualidade, 6 nas esmeraldas de baixa e nédia qualidade clue

está seu potencíal . As es¡neraldas de baixa qualidade era¡n cluase

que integÌalmente absorvidas pelos conpradores indianos e corea -
nos até 1985. Por possuírem urna técnica mais avançada e conta
ren con mão-de-obra de baixo custo, esses compradores conseguiram
fazer de pedras de baixa qualidade gemas de qualidade média,

Pedras de média e boa qualidade tanbém saem

clandestinarnente do País, no bolso de coreanos, indianos e ale-
nães, principalmente através de uma rota de descaninho que passa
pot escril;õyíos de eæpozrtação estabelecidos no Rio de Janeiro
atingindo lugares tão díspares como Jaipur, na fndia, Te1-Aviv,
Nova York, Paris, Bangkok, Tóquio e Idar-Oberstein, na Alenanha .

Essas pedras reaparecem, brilhantemente lapidadas, en festeja -
das exposições de jóias na Europa e nos Estados tlnidos, locais
que não possuen produção de esrneraldas (Teixeira 1987). Até com-
pradores colonbianos conpran esmeraldas no Brasil, vendendo-as
posteriornente cono colonbianas.

Alé¡n dos conpradores estrangeiros que vêm a

Santa Terezinha de Goiás, existe o mercado nacional e a exporta-
ção para absorverern boa parte das esmeraldas.

O Brasil é conhecido nundialnente pelas suas
pedras preciosas, atraindo visitantes de todas as partes do nun-
do, que se dirigen especialmente para o Rio de Janeiro e Teõfi10
0toni, onde se encontran os principais comerciantes de pedras
preciosas. Até 1987, as leis clue regulavan a exportaçãono Brasil
eram falhas e acabavan estinulando o contrabando, fato que difi
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cultava o trabalho dos exportadores brasileiros. A partiT desse

ano, 1987, o governo brasileiro nudou essa situação, pois criou
uma política de incentivo aos exportadores de gemas, através da

adoção do dolar ouro, o que solucionou o problena de câmbio.

As estatísticas sobre a quantidade de genas ex-
portadas são errôneas, uma vez que os dados oficiai.s são totalmen-
te irreais . Para a CACEX, clue s6 registra o que sai oficj'alnen-
te do país, en 1986 foram exportados 47,3 ¡nilhões de dõlares en

pedras preciosas, dos quais 8,5 milhões em esneraldas, e, até
junho de 1987, o total exportado chegou a 29,7 milhões de dólares
dos quais ó,2 nilhões en esneraldas (Teixeira 1987). Para os

técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e da

Metais de Goiãs (METAGO) , no nínino 500 nilhões de dõlares saern

todos os anos clandestinanìente do país e¡n esrneraldas de Santa Te-
re zinha de Goiás.

O autor deste trabalho freqüenta o garinpo de

Santa Terezinha de Goiás desde 1983 e acha que a fiscalização de-
vería ser feita na boca da mim,

Cãlculos sinples efetuados na boca da ¡nina reve
laran que no local de lavagem de xisto (sieba) trabalhan em tor-
no de 2000 pessoas, lavando cerca de 3 carrinhos <Ie xisto por dia
cada una, ou 90 carrinhos de xisto pessoa/nês, ou ainda 2.160.000
carrinhos/ano. Corno o preço médio do carrinho de xisto minera
Iizado está em torno de US$ 50.00, isto corresponde a urn total
de US$ 108 nilhões. 0s proprietári.os c1e cada garinpo ( donos

de serviço ) vendem parte de sua produção de xistos para os ga-
rirnpeiros sen concessões (siebeiros), garantindo dessa naneira
a continuidade das atividades garimpeiras na região. 0 restan-
te do naterial é lavado por eles prõprios, obtendo-se urn valor no
mÍnino semelhante ao obtido pelos garinpeiros sem concessão
(siebeiros), isto é, uS$ 108 nilhões. Existe tanbén a figura
dos proprietários dos locais de lavagen de xisto (lavadores) , ern

geral localizados nas nargens do rio do Peixe, aproxirnadament e

a 15 km da â'rea garinpeira. 0s clonos de lavadores são tanbén
garirnpeiros., nas não exercem ativida<les de extração de xisto
Esse tipo de garimpeiro ta¡nbém conpra o xisto que 1ava, s6 que nes
se caso em volume ben maior do que aquele dos garinpeiros sen
concessão (siebeiros). Esses garirnpeiros conpran aos invés de un
carrinho de não un caminhão de caçanba de xisto. Esti¡na-se que



a produção total desses lavadores é pelo nenos o dobro daquela

dos garirnJ'eiros sen concessão, correspondendo a aprox imacLanent e

US$ 216 milhões. Esses três segmentos de garinpeiros perfazern
juntos US$ 432 nilhões para o preço do xisto no garimpo ' Levando

e¡n consideração que para um trabalho de alto risco financeiro
o lucro tem de ser no mínino 50%, chega-se a un total de US$

648 nilhões, Se considerarnos, ainda, que existe a figura do

atravessador, que conpra a gena no garirnpo para revendê-la nos

escz'itóz,ios de eæpontação existente no Rio de Janeiro con uma

nova porcentagem de lucro, chegarenos ã conclusão de clue sai
todos os anos, clandestinarnente do Brasil, algo en torno de

800 milhões de dólares de esneraldas de Santa Terezinha de Goiás .

Evidentenente, se tiv6ssernos recursos naís avançados de lapida -
ção, essas pedras lapiclaclas alcançariam no mínino o valor de

2 bilhões de dólares no nercado internacional.
De tudo o que foi dito anteriornente, nota-se

que com a adoção do dõlar ouro, para o exportador brasileiro
é nelhor vender a nercadoria legalnente do que contrabandeá-1a
Con relação ao ínpontador,, em geral representado por conprado-
res indianos, coreanos, ale¡nães, etc., pode-se afirnar que

ele sinplesmente explora o negocíante de pedra brasileiro e ,

alérn disso, rouba o fisco nacional .

En cada região produtora de gema, os ga -
rimpeiros tên um nodo peculiar de se cornunícar e de dar noûe

ãs coisas. Haja vista o grancle folclore existente a respeito
do dia¡nante no Brasil e no rnundo. Santa Terezinha de Goiás
não poderia constituir exceção, tendo tanbén sua terninolo-
gia garimpeira particular, que, surpreendentenente, é bastan-
te precisa e, na naior parte clos casos, ttadlJz com precisão o

que os garimpeiros pretenden infornar. A títu1o de conplemen

tação e de docurnentação dessa terrninologia garinpeira, damos a

seguir una relação de alguns ternos corn o propósito de facilitar
a compreensão ilo linguajar usado atualnente en Santa Terezinha de

Goiãs.
Canoão . Monoclinal com caimento de 20 a 30o para NW, geralnen
te mineralizado ern esrneralda.
Capangueiro IndivÍduo que conpra a gena na sieba e a revende na

þ'e1,Ta dÒ Rd.X o



34

Carrinho . Unidade de ¡nedida utilizada nos garimpos de esneral-
das brasileiros. Carrinhos netã1icos, idênticos aos utilizados
na construção civi1, que os siebeiros utilizarn para conprar xis-
to dos donos de serviço.
Carvão . Qualc¡uer inclusão cristalina escura Ìlresente na esne-

ralda.
Costelão . Flanco das dobras que contérn mineralizaÇão de esmeral

da.

Dama . Pilar de sustentação rnineralizado en esrneralda que o

garirnpeiro é obriþado a deixar para a sua segurança.
Feira do Rato Local de con6rcio de gernas nas cidades de San-

ta Terezinha de Goiás e Canpo Formoso, BA, feito pelos capanguei-
ros.
Frincha Plano de fraturarnento Por onde percolaraln as soluções
rnineralizantes e que produz esnoral<las de excelente qualidade '
Fulo Poço ou buraco com cerca de 2 m de diâmetro e de profun-
didade variáve1, feito para se atingirem os níveis nineralizados,
sendo que atualrnente alcança profundidades superiores a 300 m.

G¡una . Galeria estreita e irregular, horizontal ou inclinada
que aconpanha os níveis nineralizados.
Quijila Trabalhador autônomo que f.az a catação de esmeraldas
nos re jeitos.
Serviço Ãrea sorteada pelo DNPM, geralmente co¡n 600 n2 (30 x
20 n) , onde o garimpeiro sorteado ten direito a desenvolver tra
balhos en superfÍcie e subsuperfície.
Sieba . Local onde é lavado o xisto dos siebeiros, sendo ta¡nbém

o rnaior centro de cornércio de gema no garinpo.
Siebeiro Garinpeiro que não possui um sez'uiço e trabalha o

xisto que conpra dos donos de sez,oíço ,

Xisto Terminologia utilizada em todos os garimpos de esneral-
da brasileiro para as rochas mineralízadas en eslneraldas.
Xisto cego, Talco xisto ou biotitito não mineralizado en esrneral
da.

5 .5 - GEOLOGüA DA REGIÃO DOS GARIIqPOS

A Figura 9 mostra o mapa geológico da âtea do

garimpo de Santa Terezinha de Goiás. Este mapeamento foi execu

tado por Souza & Leão Neto (1984) , pesquisadores do Departanento
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Nacional da Produção Mineral (DNPM), na escala 1:100.000. Segundo

esses autores, a estratigrafia da região dos garimpos de Santa

Terezinha de Goiás é extlernanente conplexo, sendo representada por
una sucessão de netarnorfitos diversos e un corpo granítico intru-
sivo (Figura 10).

Cono nostra a Figura 9, distinguen-se, na re-
gião do garinpo de Santa Terezinha de Goiás, três conjuntos tecto-
nicanente distintos: 1) uma seqüência de rochas de baixo grau
metam6rfico constituída de clorita xistos, talco xistos e biotita
xistos, portadora da nineralização esneraldífera; 2) una associação

gnáissico-anfibolÍtica a SE; e 3) un conjunto granito-gnáissico
cortado por um batólito granítico a NW (Souza & Leão Neto 1984).

5.3.1 - COMPLEXO GNÁISSICO .ANFIBOLÍTICO: esta unidade ocupa
a porção SE da área rnapeada, Apresenta-se quase conpletamente re-
coberta por una espessa canada de so1o, sendo raríssimos os aflo-
ramentos. Faz contato con a Seqüência de Santa Terezinha de Goiãs
a noroeste, contato coberto por laterita. Todos os afloranentos
at6 hoje descritos dessa unidacle são de anfibolitos e diques bási
cos. 0s anfibolitos foram encontrados fornando pequenas lentes
encaixantes nos gnaisses. Supõe-se que se j a¡n derivados de retro
metarnorfisrno de rochas de conposição bãsicas (gabros e piroxeni -
tos). De urn modo geral , são rochas escuras de granulação fina.
Constituem-se c1e anfibó1io, epído.to, plagioclãsio e pouco quartzo,
Pequenos diques de metagabros, que nornalnente afloran nos vales
principais abaixo da crosta laterítica, foram observados dentro
dos anfibolitos. Esses diques são rochas de cor verdé-acinzentada
a cinza-escuro e de granulação fina a nédia.

5.3.2 - DOMO GRANTTO GNÃISSICO DA SERRA DE SANTA CRUZ: ocupa
aprox imadarnent e 15% da ãtea napeada corn ocorrênciâ a sudoeste do

mapa entTe os rios Crixás-Açu e do Peixe e aflora en zonas topogra
ficanente acidentada, formando a serra de Santa Cruz. Esse do¡no é

uma rocha de granulação nédia a grosseira, coloraÇão acinzentada,
com estrutura narcada pela alternãncia caracterÍstica de bandas

claras (quartzo e feldspato) e escura (biotita e acessõrios). Even

tualmente apresenta porfiroblastos de feldspatos orientados con

até 5 cn de tananho inersos numa ¡na.triz fina a média. Mineralogi-
carnente, constitui-se de biotita, feldspatos e quartzo, aIén de
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acessórios não identificáveis a olho nu. Localmente, observam-se
pequenos cristais de granacla, cle coloracão avermelhada.

5.3.3 - SEQijÊNcIA SANTA TEREZINHA: ocupa cerca da metade da

região do garimpo de Santa Terezinhao sendo representada por um

conjunto dc baixo grau metamórfico, cujas fácics mais comuns são

clorita-quartzo xisto, talco xisto, sericita-quartzo xisto e bio-
tita xisto. Esse conjunto estende-se desde as imediações da cida
de de Santa Terezinha de Goiás, no sentido norte e nordeste, como

uma faixa estreita, bordejacla por faixas de alto grau metamórfi-
co a SW, SE e NW, ficando em aberto a NE na região do rio dos
Bois. Conforme observações anteriores (Souza a Leão Neto 1984),
foi verificaclo que essa seqüência é constituÍda por um coniun-
to de metamorfitos representados por clorita-quaïtzo xistos, ta1-
co xistos, sericita quartzitos e magnetita-moscovita xistos.

5 .3.3.1 - CLORITA-QUARTZO XISTOS são constituidos essencial -
mente por clorita e quartzo, com percentagens subordinadas de mag

netita, epídoto, granada, sericita, biotlta e carbonato. Normal -
mente apresentam-se alterados, exibindo coloração marrom-averne-
thada. Quando preservados, a tonalidade oscila entre verde-cla-
Ta e cinza-escura. Apresentam granulação fina, estrutura foliada
e textura lepidoblástica a granolepidoblástica. Em geral, ní-
veis de coloração esverdeados, constituídos predominantemente
por clorita, alternam-se com níveis quartzosos.

5.3.3.2 - TALCO XISTOS são as rochas mais importanæs da ã.rea
mapeada, pois contêm todas as mineralizações de esmeraldas at6
agora conhecidas. Essas rochas possuem coloração cinza-esbranqui
çada com tons amarelados ã medida que aumenta a atuação dos age3
tes intempéricos. Mostram granulação fina, brilho sedoso, tex-
tura xistosa e laninação muito fina, sendo constituídas, prin
cipalnente, por talco, clorita, carbonato, veios secundários de
quartzo e opacos. Possuem xistosidade proeminente devido ã oriel
tação do talco e da clorita. Dentro dos talco xistos, ocorrem
bolsões de biotita xistos (biotititos) , que também contêm minera
Iizaçã'o de esmeralda. Os minerais acessórios dos biotititos são
clorita, pirita e outros opacos. Tanto os talco xistos quanto os
biotititos são cortados por veios secundários de quartzo, que
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apresentam os nesnos efeitos de crenulação sofrido por tais ro-
chas,

5.3.3.5 - SERICITA QUARTZ IT0S estão intinanente associados
aos clorita-quartzo xistos. En geral apresentan una textura mar-
cadanente granolepidoblástica, porén, em locais onde são nais
ricos en sericita, mostran textura lepidoblástica. Conunente a-
presentan porfiroblastos de granada orientados segundo a direção
da xistosidade, podendo ser observados nÍveis rnais ricos ern quart
zo-seïicita alternando-se com níveis essencialnente quartzosos
Mineralogicamente observan-se quartzo con contornos irregulares,
sericita, clorita, urna quantidade apreciáve1 de epÍdoto e opacos.
Dentre os acessórios foran observados porfiToblastos de granada
e nagnetita.

5,3.5,4 - MAGNETITA-MOSCOVITA XISTOS ocorrem nas proxirnida -
des do contato da SeqiJência Santa Terezinha con o Cornplexo Grani
to-Gnáissico. Trata-se de uma rocha de cor cinza-esverdeada, gra
nulação fina, foliada, textura lepidoblástica, e quase senpre
crenulada. Além de nagnetita e ¡noscovíta, costuma exibir níveis
ricos ern clorita e quattzo e ta¡nbén cristais de turmalina preta.

5,3.4 - COMPLEXO GRANfTICO GN.ÁISSICO: ocorre nurna faixa esr
treita a NW da região, representando cerca de 10"¿ da área napea
da. Macroscopicanente, é representado por urn gnaisses esbranqui-
çado de granulação média, bastante quartzoso e friável. En nuitos
afloramentos não apresenta un aspecto típico de gnaisses. En lâ¡ni
nas petrográficas, porén, ê fâciI observar a presença de quartzo,
plagioclásio, microclÍnio, noscovita e biotita, tendo cono aces
sórios zircão, sericita, epídoto e opacos.

0 Complexo Granito Gnáissico ocorre na porção
noroeste da ãrea LegaL de gaYimpagem, representando aproxirnada -
mente 10% de seu tota1. Faz contato corn a Seqilência Santa Terezi
nha e con o Granito São José do Alegre. Macroscopicanente, essas
rochas possuem coloração cinza-esbranquiçada. No tocante ao as-
pecto textural, as amostras granoblásticas são predoninantes so-
b¡e as lepidoblásticas levemente orientadas. Miner a logi canent e
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observa-se quartzo xenoblástico, con contornos irregulares, extin
ção ondulante fraca a moderada, englobando feldspato alcalino e

máficos. Dentre os náficos, biotita e hornblenda são os nais
importantes. Entre os acessórios destacam-se opacos, zircão e

epídoto.

5.3.5 - GR.ANITo SÃO JOSE D0 ALEGRE: trata-se de um corpo in-
trusivo que ocupa um pequeno trecho da porção sudoeste da ã¡ea
Foi separado pela prinei:ra vez como granito na folha Mozarlândia ,

no Projeto Mapas Metalogenéticos e de previsão de Recursos Mine-
rais (01iveila 1982, i.n Souza a Leão Neto 1984). No contato
con a Seqüência Santa Terezinha, acha-se bastante cataclasado
Macroscopicamente possui cor cinza e granulação fina a média. Os
efeitos de catacrase dão a argumas amostïas urna orientação inci -
piente. Algumas amostfas estudadas apresentan textura porfirítica
corn fenocristais de feldspato en uma natriz de quartzo e máficos
representados por anfibólio e biotita.

5.4 - GEOLOGIA DA Ã,RE.A LEGAL DE GARIMPAGEM

De urn mo<lo geral, a região é coberta por una
espessa camada de solo, fazendo con que a fotointerpretação e
as técnicas usualmente empregadas ern trabalhos desta natureza não
forneçam subsídios sufícientes pata a separação das unidades
1ito1õgicas que ocorïem na área, EntTe os obstáculos encontrados
por ocasião do mapearnento, podem-se enumerar a ausência de aflora
nentos e o contÍnuo e espess.o nanto de alteração. Devido aos pro
blemas citados, decidiu-se concentraï os trabalhos na região de
garinpagern, Algunas centenas de quilônetros forarn percorridos a_
través de estradas adjacentes aos garirnpos, utilizando-se un veÍ-
culo fornecido pelo Departanento Nacionar da produção Minerar-Dis
trito de Goiânia.

Com base nos diversos perfis realizados, na
expectativa de se cleterminaren as várias litologias a1i ocorren -
tes, foi possível elaborar un napa geológico da ã,r,ea Legal d.e ga_
t''ímpagem, Este napa, mostrado na Figura 11, está, por sua vez ,
inserido no contexto regional descrito por Souza & Leão Neto
(1984), contexto apresentado anteriormente na Figura 9.
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Observa-se na Figura 11 a existência de dois
conjuntos distintos representados pelo Complexo Granito Gnáissico
e pela Seqüência Santa Terezinha conposta pelas litologias descr!
tas anteriormente, O rnapa nostra, ainda, a região de garinpagem

onde estão concentradas as atividades exploratórias atuais. Essa

região, cono se observa, ocupa urna área pecluena, considerando-
se a extensão do polígono de garinpagen 1ega1 e a própria exten-
são da Seqüência Santa Terezinha. Finalmente o mapa mostra a po-
sição de um poço exploratõrio aberto pela Empresa Nossa Senhora

Aparecida Ltda (ENSA). O referido poço foi perfurado até a pro -
fundidade de 117 m, constituindo un caso único pois nele foi efe-
tuada una amostïagen netro a metTo, concomítante con o desenvol-
vinento dos trabalhos. Vale a pena ressaltar que nos de¡nais po-

ços vísitados na região não foi possíve1 fazer-se uma amostTagen

adecluada pelo fato de eles teren sido abertos com a finalidade es

pecífica de se encontrar esneralda, não se tendo coletado amostras

durante a abertura, não sendo possível tampouco fazer-se essa

atividade posteriormente, Tendo em vista a documentação forneci-
da pelo poço da ENSA, apresenta-se , a seguir, uma descrição por
menorizada das litologias reveladas através de análises do refe-
rído poço. Tais litologias, pata facilidade de conpreensão, fo-
ran divididas en dois grupos distintos no tocante a presença ou

ausência de esneraldas.

5,4.1 - ROCHAS MINERALIZADAS EM ESMERALDAS

5.4.1.1 - QUARTZO-CARBONATO-TALCO XISTOS (1): são as rochas
mais irnportantes da área napeada pois, .juntamente con os biotita/
flogopíta xistos, contêm todas as rnineralizações de esneraldas até

agora conhecidas. Essas rochas ocorrem, em sua maior parte, como

intercalações centirnétricas a n6tricas nos quartzo-carbonato-ta1-
co xistos (2), nos biotita/flogopita - carbonato xistos con quart

zo e nos noscovita - cloTita - carbonato - quartzo xistos (Figu-
ra 3). Possuem coloração cinza-esverdeado e tonalidades amarela-
das, ã nedida que se aurnenta o grau c1e alteração intempérica. l4os

trarn granulação fina, brilho sedoso e possuem xistosidade proeni-
nente devido ã orientação do talco. A textura é tipicamente le
pidoblãstica apresentando, ãs vezes, alguns níveis de quartzo re-
cristalizado acornpanhando a xistosidade da rocha.
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A mineralogia essencial é formada por talco
carbonato e quartzo, sendo os acessóríos representados por beri-
1o (esmeralda), cronita, titanita e pirita. 0 talco apresenta una

coloração amarelada muito pá1ida devido, possivelmente, a algun
processo de oxidação, apresentando-se sob a forrna de agregados 1a

melares semelhantes a flocos. Apesar de nostrar una orientação
preferencial dorninante, é ainda caracterizado por um entrelaçanen
to variado entre as suas palhetas, desaparecendo en alguns nÍ-
veis o caráter orientado (Fotomicrografia 1). Por vezes, nota-se
clue cristais isolados de talco têm projeções finas e irregulares
para o carbonato vizinho. Na naioria dos cristais de quartzo ,

de carbonato e de berilo (esmeralda) , o talco aparece cono inclu-
são sob a forma de cristais diminutos. Localmente, observa-se a
presença de urn aglomerado de nicrocristais de cromita alinhados
nos interstícios das lanelas de talco for¡nando cordões be¡n defini
cios.

Dentre os minerais granulares, o carbonato é

o constituinte maís abundante (= ZSe"), sendo, seguido de perto
pelo quartzo (= Z\e"), 0 carbonato aparece, em geral , nostrando
forma subédrica con perfis subarredondados ou ligeiranente irregu
1ares. A1ém disso, apresenta extinção ligeiramente ondulante
caráter biaxial anônalo con 2V em torno de 10o, o que evidencia
que esse cristal foi submetido a esforços tectônicos após a cris-
talização. Cristais de carbonatos apárecen, ainda, cono inclusão
nos cristais de berilo (esrneralda) , onde assunem forrnas bastante
irregulares. O quartzo, por seu turno, encontra-se homogeneamen-
te distribuído ern meio aos interstÍcios dos cristais de talco
exibindo formas alongadas ou subarredondadas, paralelas à xisto
sidade da rocha, ou, ainda, como inclusão de contornos irregula -
res, comumente disposta nos planos de clivagem dos carbonatos.

Nos quartzo-carbonato-talco xistos (1) os aces
sórios nais comuns são berilo (esneralda), cronita, titanita e pi
rita. 0 berilo (esneralda) apresenta caráter biaxial ligeiramen
te anômalo, com 2V variando entre 2 a 50, o que rnostra que foi
certanente submetido a esforços tectõnicos após a cristalização.

Mostra ainda feição estrutural de caráter he-
licítico, indicativo de rotação, onde o talco aparece cono inclu-
são forrnando padrões algo espiralados (Fotonicrografia 2) , aLén
de produzir una xístosidade de contorno dos cristais de esneralda
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FOTOI{ICROGR.â,FIA 01 - Vísta geral do quartzo-carbo
nato-taLco xisto (1), mostrando as relações entrã
o carbonato (C) com lamelas de geminação e a mas
sa de tal-co (T) fibrolamelar, sem orientação visi
ve1. Aparecem ainda grãos de quartzo (a) anedraiã
com orientação incípíente. Nicóis cruzados.
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FOTOIIICROGRAFIA 02 BeríLo (esmeralda) replero de
incLusões de talco de dÍmensões e formas varíadas
mostrando um zoneamento em torno de um núcleo cen-
tral- de berilo com menor número de inclusão. No
anel envolvente, nota-se a orientação das inclusões
de talco. Nicóis cruzados.
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evidenciando que a nesma deve ser de cristalizacão sin-cinemática
em relação ao evento que produziu a xistosidade principal da ro
cha (Fotomicrografia 37). Geralnente constitui porfiroblastos a-
nédricos grosseiros, de dimensões milimétricas a centinétricas
sem nenhuma orientação em relação ã xistosidade desenvolvida pe-
lo talco (Fotornicrografia 3). Exibe fraturas preenchidas por:

quartzo e/ou carbonato recrist alizado, a]én de inclusões protoge-
n6ticas de carbonato, talco e croni.ta, sem nenhuna oríentação no

cristal hospedeiro, A crornita, que geralmente se apresenta en

cristas subédricos con perfis subarredondados ou ligeiranente ir
regulares, de tamanho diminuto, ocorre associada ao talco, carbo
nato (Fot omi c rogra fia 4J e berilo (esmeralda) , podendo ser reco-
nhecida pela sua coloração castanho-avernelhada de suas bordas
quando observada em luz convergente, A titanita, que se apresen-
ta conunente em cristais xenonórficos diminutos, ocorre assocíada
a carbonatos e a nÍveis ricos em talco. A pirita é relativamente
comun nesta rocha, podendo ser reconhecida nacros cop i cament e e

pelas seções triangulares ou quadráticas típicas dos cristais do

sistena cúbico.

5.4.1.2 - BIOTITA/FLOGOPITA XISTOS: ocorren na forlna de bol-
sões dentro das canadas de quartzo - carbonato - talco xistos (1).
Trata-se de u¡na rocha de textura tipicanente lepidoblástica, de

cor preta-esverdeada, Nessa rocha, en ternos macroscópicos, ob-
servam-se níveis enriquecidos com negacristais de pirita, Essas
rochas são constituídas, predominantenente, por biotita/flogopi
ta (:95%). Secundarianente, aparecern pirita, quartzo, turnalina
apatita, clorita, zircão e titanita.

A biotita/flogopita apresenta-se en cristais a

nédricos e sub6dricos alongados, distribuídos de naneira hornogê-
nea na rocha (Fotornicrografia 5), Localnente ela cresce contornan
do cristais de turmalina e seções quadráticas de pirita. Optica-
nente essa nica é caracterizada por uma coloração rnarrorn, pleo -
croÍsmo forte (X = castanho-páflao quase incolor e Y = Z = casta-
nho-escuro ligeiranente amarelado), extinção paralela ã clivagern,
caráter biaxial negativo co¡n 2V muito baixo G 20) e elongação
positiva (Length-sLoz'r) segundo a direção da clivagem.

A pirita distribui-se na forrna de porfiroblas-
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FOÎOUICROCRAFIA 03 - Porf iroblasto de beriLo
ralda) circundado por uma massa constituída de
minas finas e homogêneas de taLco. 0bserva-8e
porfiroblasto algumas inclusões
quartzo. Nicóis cruzadoe.
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FOIOI{ICBOGBÂ.rIA 04
riato-talco visto (1
vagem de um grão de
sas do talco (T) e
(Cr¡, possiveLmente
Nicõis cruz ados .

- Víeta geral do quartzo-carbo-
), mosËrando as direções de cli
carbonato (C), as cores intenl

cristais subedraís de cromita
com duas dimensões principais.
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tos idiomórficos na massa micãcea, mostrando uma grande quantida
de de inclusões de quartzo e biotita/ flogopita. 0 quartzo, apre-
sentando extinção onclulante bem pronunciacla, ocorre na forma de

aglomerado de cristais xenornórficos, sem orientacão na rocha. A

turmalina distribui-se em cristais idiomórficos de seção pseudo-

hexagonal na forma de porfiroblastos na biot:-ta/ flogopita (l.otoni
crografia ó) . Apresenta um forte zoneamento de cores, com o nú-
cleo azulaclo e as borcìas castanho-amareladas. Mostra pleocroísmo

acentuado de castanho-amarelado a azulado, caráter biaxial anôma

1o com 2V em torno de 10o, o que mais uma vez, indica a atuação
dos esforços tectônicos neste mineral. A apatita ocorre na forma
de cristais xenonórficos, perfeitamente 1ímpidos, apresentando re
levo alto e cor de polari zação cinza-claro. A clorita exibe colo
ração esverdeado, com forte pleocroísmo, e ocorre em apenas al-
guns pontos localizados da rocha. 0 zircão apresenta-se em

cristais diminutos idiomõrficos, estando associado ã biotita/flo-
gopita, desenvolvendo halos pleocróicos notáveis. A titanita
apresenta-se em cristais isolados ou forrnando aglomerações diminu
tas, sendo observada dispersa na biotíta/ flogopita ou como inclu
são nos porfiroblastos de turmalina.

5 .4.2 - ROCHAS ISENTAS DE ES}IERALDAS

5.4.2.I - BIOTITA/FLOGOPITA-CARBONATO XISTOS COM QUARTZO com

preendem as rochas caracteïizaclas pela intercalação de níveis es-
sencialmente carbonatados e níveis predominantemente micáceos. Es

sas rochas mostram uma xistosidade bem definicla pela orienta
ção da biotita/ flogopita, exibindo textura que pode ser descrita
como granolepidoblástica. Os níveis rochosos estão intimamente
correlacionados com os níveis mineralizados em esmeraldas, sendo
designados pol' æístos cegos pelos garimpeiros. A passagem das

rochas xistosas mineralizadas para esse tipo 1itológico se faz
gradualmente, sendo possível notar interdigitação entre uma e ou-
tra camada.

Embora nuito semelhante textural e estrutural
mente ã litologia descrita no subítem 5.4.I.2, essa rocha apre
senta, além de um alto conteúdo de carbonato (: 45e") associado ao

quartzo (: 10%), uma quantidade apreciáve1 de rutilo como mine-
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FOTOIÍICROGRAFIA 05 Biotíta/ flogopita xisto cons-
tituído por cristais ripiformes distribuídos de ma-
neira honogênea na rocha. Observam-se porfirobl-as-
tos de turmalínas verdes, algumas com zoneamento
distinto. Nicóis paral-el-os.
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FOTOI{IGROCRÀFIA 06 - Porfiroblasto notãveL
malina com zoneamento de cores proeminente
no biotítal flogopita xisto, contendo uma
de titanita. Nicõis paraLel-os.
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Tal acessório.
A mineralogia bãsica é representada por carbona

to, biotita/flogopita e quartzo, Rutilo, zircão, pirita, cromita,
talco e clorita representam a rnineralogia acessória.

0s carbonatos mostram cristais subédricos, com

granulometria bastante variáve1, constituindo nÍveis preferenciais
que se alternam con os donínios lamelares. É comurn o aparecirnen-
to de cristais de quaïtzo e rutilo inclusos no carbonato. São fre-
qüentes lamelas estreitas, o que pode indicar geminação produzida
pela ação de pressão ou ex-so1ução e urna possíve1 instabilidade fí-
sico-quÍrnica (Fotonictograîia 7), Cono nas rochas anteriores, o

carbonato apresenta extinção ligeiramente ondulante, caráter bia-
xi¿1 anômalo con 2V em torno de 10o, evidenciando esforços tecto-
nicos sofridos pela rocha. A biotita/flogopita (= 40'ø) nostra pleo
croísmo intenso ( X = anarelo-pálido quase incolor e Y 1 Z = casta
nho - amarr on zado) e extinção paralela ã clivagern, apresentando agle
nerações em níveis nilimétricos e nostrando enriquecimento prefe-
rencial. Nessas rochas, localmente, observan-se cristais de bio-
tita/fLogopita hipidionórficos, em geral cercados parcialmente por
carbonatos e quartzo. O rutilo é a inclusão mais comun nos níveis
micáceos. O quartzo aparece cono mineral subordinado e ocorre
preenchendo prinordialmente os interstícios dos níveis carbonata -
dos, sendo característico os traços retilíneos de seus contatos
con os carbonatos. Quando associado aos níveis micáceos, é comum

o aparecirnento de cristais xenomórficos, alongados na direção da
xistosidade, exibindo contornos irregulares.

O rutilo é o acessório mais freclüente. Apresen
ta coloração castanho-amarelada, formas subédricas alongaclas ou
subarredondadas. Ocorre em crístais isolados ou localnente em

agloinerado principalmente associado ã direção de orientação dos
níveis rnicáceos. Exibe geminação em joelho e comumente está pre-
sente cono inclusão nas nicas (Fotonicrografia 8) e mais rararnen-
te nos carbonatos e no guartzo, O zi'rcão 6 observado cono inclu
são diminuta nas nicas, podendo ser recor¡hecido pelos seus halos
pleoc16icos distintos. A pirita é reconhecida pela seção quadrá-
tica tÍpica, estando associada principalrnente aos níveis 1ane1a -
res. Cristais muito pequenos de cronita são observados en alguns
locais, apresentando-se en dois grupos con dimensões distintas ,
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TOIOI|ICROGRAFIA 07 - Vista geral- do bíot íta/f Lo9o;
píta-carbonato xisto com quartzo, destacando-se as
lamelas de um cristaL de carbonato (C), rutiLo (R),
biotítalfLogopita (BF) e algumas piritas (P) idio-
m6rficas. Nic6is ctuzados.

FOTOIIICROGBAFIA 08 Concentração de cristais de
rutilo (R) idiomõrfico íncLuindo no centro um ge-
minado em joeLho, sobre uma ripa de bíotíta/flogo-
pita (BF), circundada por grãos de carbonatos (C).
Nic6is paraLeLos.

0r1 rmr
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sugerindo tratar-se de duas gerações. Alguns poucos cristais
de talco ocor'ren associados aos nÍveis carbonatados, sem nenhuma
orientação. As lamelas de clorita diminutas podern ser reconheci
das devido ao seu pleocroísrno.

5.4.2.2 - QUA,RTZO-CARBONATO-TALCO XISTOS(Z) são as rochas
que, juntamente corn a litologia anteriorrnente descrita, receben
a denominação c1e æisto cego. Basicamente, a diferença entre es-
sa litologia e a dos quartzo - carbonato - talco xistos (1) jã
descrita 6 a ausência de berilo (esneralda). Alén disso, usan -
do-se da terninologia garirnpeira, o xisto não mineralizado é
mais coeso, enquanto os níveis mineralizados são muito friáveis,
quebrando sob un sinples impâcto. Macroscopicanente existe una
clara diferença entre as duas rochas. O xisto mineralizado apre
senta um aspecto mais grosseiro con a xistosidade rnais proeninen-
te e os nÍveis carbonatados facilnente observáveis, enquanto a
rocha não mineralizada ten un aspecto ¡nais fino com a xistosida-
de não rnuito desenvolvida.

Ao microsc6pio, os quaïtzo - carbonato - talco
xistos (2) apresentam textura lepidoblástica, sendo a nineralogia
básica representada por talco (= 70e"), carbonato (= 20e") e
qvartzo (- 10%). 0 grupo dos minerais acessórios 6 representado
por cronita, pirita, titanita, observando-se, às vezes, rutilo
concentrado en algumas 1ãrninas delgadas. O talco forma aglomera-
dos típicos constituídos por palhetas de formas e tamanhos varia
dos, que se amoldam aos porfiroblastos de carbonato, sendo raras
as ocorrências de lanelas isoladas. Mostra, entretanto, feições
cataclãsticas caracterizadas principalnente poï una fragnentação
dos cristais em palhetas menores, localnente sem nenhuma orienta
ção. A distribuição dos cristais de talco dá-se grosseiranente
segundo una direção preferencial , enquanto alguns cristais ripi-
fornes poden ocorrer dispersos. entre alguns níveis carbonáticos,
porém mantendo a tendência geral de orientação. O carbonato é
visto em cristais hipidionõrficos, agrupados sem nenhuna orienta-
ção na rocha (Fotonicrografia 9), apresentando lamelas parale -
1as ben desenvolvidas (Fotonicrografia l0) cono visto anteriornen
te. E cornun a presença de inclusões xenonórficas de quartzo dis-
postas aleatorianente no cristal hospedeiro ou orientadas segun-
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FOTOI{ICROGRAFIA 09 Detalhe do quartzo-carbonaro-
taLco xisto (2), onde observam-se grãos de carbona
tos (C) com direção de clivagem corspícuas, quartzã
(a) secgndãrio preenchendo fratura e cromiia-(cr)
na região centrà1 da foto. Nicõis cruzados.

FOÎOUICROGRAFIA 10 Grão de carbonato sob nic6is
cruzados r rnostrando lamelas de geminação bem de
senvol-vidas, produzídas provavelmente por esf or
ços tectônicos.
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do as direções de clivagem do carbonato, conferindo um aspecto de

dissolução posterior do mineral. Outro mineral de inclusão muito
comum nos carbonatos é o talco, apresentando orientação com a fo
liacão externa, indicando uma cristalização certamente pós-cinemá
tica do carbonato. Uma característica interessante é a grande
quantidade de inclusões fluiclas observadas nos carbonatos que

apresentam tarnanho diminuto, o que torna impossível determinar o

número cle fases fluidas presentes. Cristais de quartzo apresen-
tam-se de forma intersticial, alongada na direção da xistosidacle,
estando intimamente associada aos cristais cle talco, e de uma

outra forma, associada aos cristais de carbonatos, crtjo aspecto
mostra ter havido dissolução do carbonato e recristalização pos-
terior do quartzo. Esses cristais também apresentam-se totalmen-
te xenomórficos com contornos arredondados ou alongados e com unì¿i

granulometria bastante variáve1. En nicóis cruzados exibem ex-
tinção predominantemente ondulante. O aparecimento de inclusões
constituídas por palhetas alongadas de talco euédrico, orientadas
paralelamente ã xistosidade externa, inclica uma cristalização pos

terior em relação ao talco.
Com relação ã minerologia acessória, destacam-

se os pequenos cristais de cromita, pirita, titanita e mais rara-
mente rutilo. A cromita granular é encontrada em grãos indivi
duais nos interstícios do talco e mais raramente nos níveis carbo
natados. Ocorre na forma de grãos diminutos na massa de talco
obedecendo ao padrão de orientação da xistosidade. A cromita tem
um papel importantÍssimo na gênese <la mineralização esmeraldífera,
visto ser o crômio um dos principais elementos cromóforos da es

meralda. A pirita pode ser reconhecida devido ã presenÇa de for-
mas quadrãticas, típica desse cristal do sistema cúbico. A titani
ta ocorre en cristais subédricos dispersos no talco e, ãs vezes ,

no carbonato, ou como grãos diminutos que bordej am a pirita e a

cromita. 0 rutilo aparece em cristais isolados, de coloração cas

tanho-amarelada, âssociado ao quartzo, talco e carbonato.

5.4.2.3 - MOSCOVITA-CLORITA-CARBONATO-QUARTZO XIST0S: textu
ralnente, podem ser descritos como sendo uma rocha granolepidcblás
tica fina a média, oncle os ninerais granoblástico são representa-
dos por quartzo e carbonato, e os ninerais foliados, que conferem
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a xistosidade ã rocha, pela noscovita e clorita (Fotomicrografia
11). A pirita limonitizada ocorre p re dorninant enent e associada aos

nÍveis lepidoblãsticos de noscovita e clorita.
Ao rnicroscópio, seus minerais constituintes bá

sicos são representados por quartzo, cujo percentual pode atingir
atê. 402 em volune, por noscovita, clorita e carbonato. Subordina
danente aparecem pirita linonitizada, titanita, zircão e turrnali-
na, 0 quartzo nostÍa formas subédricas con junções tríplices
quando integrante dos nÍveis essencialnente granoblástícos, e de

cristais xenomórficos alongados, c¡uando nos níveis lepidoblásti -
co. É conum a presença de cristais de quartzo contendo inclusão
de mica e turmalina, sen nenhuna orientação em relação ã xistosi
dade externa. Quanto ã moscovita e clorita presentes nessas ro
chas, elas se apresentam sob a forna de agregados lamelares in-
timarnente associados entre si. Ocorrern em cristais alongados, de

contornos irregulares, nas em parte subidiornórficos. Localmente,
alguns desses cristais têm terninacões laterais irregulares, que
en paTte paÏecem projetar-se para os cristàis de cluartzo. A nos-
covita apresenta feições cataclástica pela fragmentação dos espé-
cirnes maiores ern lamelas pequenås, sem nenhuna orientação na ro-
cha. Nos níveis com predonÍnio de ninerais lanelares, a noscovi
ta e a clorita aparecen intensanente defornadas (Fotonicrografia
72), Alén da xistosidade nuito pronunciada, observa-se, aincla
una direção de crenulação quase perpendicular ã xistosidade pri!
cipa1. Opticamente, a clorita nostra pleocroÍsno distinto (X

verdee\=Z= praticamente incolor) e elongação negat iva
(Le rgth-fast). Essa propriedade õptica constitui exceção quando
se leva em consideração as observações de Albee (1962) segundo as

quais a clorita opticanente positiva ou corn elongação negativa
nostra, ern geral , pleocroísmo do tipo X: Y > Z. Cono se vê, não
foi isto o que se verificou neste trabalho.

Entre os acessórios estão a titanita, o zircão.
a turmalina e a pirita limonitizada. A titanita apres enta -s e
xenonõrfica e se desenvolve ao redor do cluartzo. O zircão apresen
ta-se en cristais dininutos, sendo observado geralrnente como in-
clusão nas cloritas, onde desenvolve halos pleocróicos típicos
Cristais dininutos de turmalina de cor castanho-anarelada, birre-
fringência baixa, com seção pseudo-hexagonal, devido a u¡na cornbi
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POIOIIICROGRAFIÀ 11 - Vista geral do moscovita-clo
rita-carbonato-quartzo xisto, destacando-ee uma aÏ
ternância de níveis de minerais granulares (quar:
tzo e carbonatos) e minerais mícãceos (noscovita
e clorita). Nicóis cruzadoe.

FOIOIíICROGRAFIA L2 Detalhe da foto anterior. des
tacando-se e crenulação nos mineraís micãceos, prã
duzida por esforços tectõnicos
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nação de prísmas trigonais, aparecen cono inclusão no quartzo ou
mais ra¡a¡nente preenchendo os interstícios deste. Cristais de pi-
rita são observados en anostra de mão, aparecendo microscopica -
mente en grãos xenomórficos alongados, intimanente associados aos

nÍveis placoidais.

5.4.2.4 - BLASTOMILONITOS: conpreendem as rochas caracteriza
das pela apresentação da rnineralogia nais sinples dentre as jã,
descrita na área de garimpagem de Santa Terezinha de Goiás. Contu
do destaca-se ã prírneira vista a intensa deformação sofrida por
e1as. Primeiranente deve ser enfatizado que essa litologia ocor-
re na forma de duas intercalações de cerca de 5 netros cada urna ,

encaixadas no pacote de xisto (Figura 3).
Para Spry (7974), o rnilonito é urna rocha cons-

tituída por porfiroclastos dispersos en una matriz abundante
(50 a 90%), de granulonetría muito fina e con estrutura foliada
típica devido a esforços tectônicos. 0 blastornilonito, por sua
vez, seria um rnilonito en que a recristalização é tão pronuncia-
da que os esforços sofridos pela rocha são reconhecidos con ¡nui-
ta dificuldade.

Essa duas intercalações conpreenden as rochas
caracterizadas por unå textura granoblástica, apesar de ser obser
vada una orientação pouco desenvolvida. Apresentan una coloração
esbrancluiçada e macroscopicamente podem ser facilmente confundi-
das corn um quaïtzito.

Ao nicroscópio, a nineralogia básica é repre -
sentada por quartzo (=45"d), carbonatos (: 40%) e feldspatos
(: 10"ó), estando presente, cono ninerais acessórios, rutilo, tul'-
malina e clorita. 0 quartzo apresenta-se dorninantenente, consti-
tuindo urn mosaico granoblástico de recristalização, onde se ob-
serva urna granulornetria extrenanente fina (Fotomicrografia 13)
Junções tríplices entre os crístais de quartzo ou com os feldspa-
tos adj acentes são facilmente observáveis. Neste caso, o quartzo
exibe formas subédricas c'orn ligeiro arred.ond.anento e contatos ben
definidos. Aparece também na forrna de cristais xenorn6rficos de
perfis angulares, intensamente fraturados, constituindo micropor'-
firoclastos circundado pela natriz de quartzo muito fina. Este se
gundo tipo de quartzo só é observado em alguns locais da rocha
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havendo urn predornínio absoluto de quartzo típico de recristaliza-
ção. Ambos apresentam extinção ondulante muito pronunciada e gra
nulometTia muito fina, destacando-se aqueles de fornas angulares
e fraturadas cono sendo os de dimensões maiores. 0 carbonato ocor
re na forna de criStais xenomórficos, com extinção ondulante e

com lamelas estreitas paralelas entre si. É conum a presença de

inclusões xenomórficas de quartzo no carbonato. 0 feldspato ocor-
Te ern cristais euédricos de contornos regulares poligonais, en-
voltos por quartzo (Fotomicrografia 14). Devido a vários fatores,
tais corno cor de polarização, tarnanho dos cfistais, ausência cornpleta
de qualquer vestígio de clivagem e inexistência quase completa de
geminação segunclo lei de Carlsbad, exige-se uma certa faniliari-
zação com a rocha para que se possa determina.r corn segurança o

feldspato e separá-1o do quartzo. Uma caracterÍstica desse nine-
raL é a extinção do centro para as bordas conum na recristaliza
ção netanórfi ca.

0 rutilo apresenta coloração amarelada típica,
geninação ern joelho e cristais ninúsculos inclusos no quartzo e

carbonato. A turmalina apresenta-se en seção p s eudo -hexagon al ou
tligonal, sendo quase sempre encontrada cono inclusão no quart-
zo. Lanelas de clorita mostrando pleocroísno fraco são observa
das en percentagen muito baixa,

5 .5 - EST.ÁGIO ÂTUÁ,L DA I-AVRA

Atualnente, encontTan-se em atividade na ã,rea
cinco frentes de garimpagen, embora apenas tTês estejam produzin
do esmeraldas - os Trechos Velho, Novo e do Zê María ou Netinho
0 Trecho dos Barbudos, localizado a oeste da ãrea, e o Trecho Lo
teado atualmente não produzen esmeraldas. No Trecho Loteado
existem várias frentes e¡n anda¡nento, con a probabilidade de pro
duzíren esmeralda a curto prazo, Já no Trecho dos Barbudos fo -
ran executados cerca de cinco poÇos. Neles forarn encontradas a-
penas esneraldas pequenas e quebradiças (Figura 12). A ninerali-
zação está associada a canadas de talco xisto, estando condicio-
nada à pïesença de dobramentos e fraturanentos, por onde subiran
as soluções mineralizantes. No Trecho Novo, as atividades jã se
estendem a uma segunda carnada, enquanto no Trecho Velho apenas a
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F.OTOI,IICROGRAFIÀ 13 - Vista geral
to, com um aspecto de quartzíto,
uma massa de quartzo sub6drico a

ções tríp1ices, alguns bLastos de
de carbonato (C) e feLdspatos (f)

do blastomilonr-
onde observam-se
anõdrico com jnn
quartzo, a16ñ

. Nicóis cruzados.
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FOIOIIICB.OGR.AFIA L4 Detalhe da f oto anterior, des
tacando-se grãos de carbonatos
quartzo, um macrocristal de fe
e rutilo (R) como acessõrio. N

(c) envo lvend o
1-dspato (F) gerninado
ic6is cruzados.
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primeira é explorada.

TRECHO VELHO: localiza-se na porção su1 da ârea onde foram encon
tradas as ptìt"iras esmeraldas. Nele clesenvolveram-se os servi
ços iniciais na forma de uma lavra rudimentar a céu aberto em ïo-
chas intenperizadas. A Figura 13 nostra a distribuição dos po-
ços locados neste trecho, os quais se dispõem preferencialmente
ao longo cle uma direção estrutural N20olt¡. Ã esquerda aparece uma

depressão (valetão) , na qual foram desenvolvidos trabalhos inten-
sos c1e perfuração, que provocaran ao final o seu desmoronamento
0 loca1 de veio principal (Figura 13) coincide com a charneira
de tlm dobramento em anticlinal . As esmeraldas cle melhor qualida
de foram encontradas ao longo do veio principal de talco xisto ,

que apresenta uma direção aproximada de N10oW. Para leste, o

talco xisto mostra-se pouco mineralizado, apesar de sua espes-
sura considerãve1, âo passo que para noroeste apresenta-se pouco
espesso, porém bastante rico em esmeralda de boa qualidade. Es-
tes veios , clenominaclos localmente de ea noões , apresent am espes
sura em torno de 3 m e locais com concentrações anômalas de esme-
raldas, conhecidos por frinchas, expt:essão garimpeira para desig-
nar os planos de fraturamento por onde percolaram as

mineralizantes.
s o1uções

TRECHO NOVO: localiza-se a norte do Trecho Velho. Atualrnente 6

o que produz maior quantidade de gema-s. A Figura 1.4 mostra a dis
tribuição dos poços de exploração. que não estão concentrados co
mo no Trecho Velho, mas, sim, espalhados. Isto resultou do fato
de o DNPM ter loteado previamente a ârea, distribuindo
(30 x 20 rn) previamente a cada garimpei ro. No 1oca1, observam-se
camadas de talco xistos intercaladas en uma seqüência de clori
ta-qúartzo xisto, ãs vezes, carbonático, de sericita quart zito e

de quartzo-clorita xisto. Essas camadas apresentam-se localmen-
te mineraLizadas, sendo constituídas predominantemente por talco
xisto e biotita xisto (biotitito). Neste trecho são observados
dois veios principais (Souza & Leão Neto 1984) ou car,oões, sendo
que ao longo de sua estrutura há uma concentração dos serviços (F_i_

gura 14) . Seguindo estes veios em subsuperfície, nota-se que a

mineralização 6 praticamente contínua ao longo da estrutura

600 
^2
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(canoão). Existe u¡na maior concentração de esneralda nos
onde o carøão se apresenta mais fraturado.

6s

locais

TRECHO ÐO ZÉ MARIA OU NETII{HO: situa-se na parte NE da área (Figg
'ra 12), onde atualnente desenvolven-se grande número de escava-
ções, Nesse local ocorre una faixa de rochas metaultrabásicas
compostas pr e dorninant ement e de clorita xisto com intercalações de

talco xisto nineralizados cortado por veios de quartzo. Estes ní
veis de talco xisto apresentarn espessura en torno ðe 2 m e mine
ralizações de esmeraldas na f,orma de pequenos cristais isentos de

inclusões, algunas das quais de excelente valor conercial . No

nonento existen vãrios poços en fase de produção. Sondagens re-
centes detectaran mineralização ã profundidade de 60 n, sugerin-
do tratar-se de una ãrea con un grande potencial minerário. De

urn modo geral canadas de talco xisto aptesentarn clireção N30oE e

mergulho de 25o para NW.

TRECHO LOTEADO: situa-se a norte do Trecho Novo (Figura 12), sen
do representado por una seqüência de rochas metaultrabásicas, en-
caixadas em clorita-quartzo xisto e sericita-c¡uartzo xisto con
espessura 10cal estimada en aproxinadamente 20 rn. Poços completa
dos nos últinos meses revelaran miner:alização a profundid.acle de
até 300 m, Nesse trecho tên*se uma espessa carnada de talco xis-
to estéri1 e evidências de falhanentos. Nos poços mais antigos
do Trecho Novo, a esneralda foi encontrada a 50 n de profundida-
de. Já no Trecho Loteado, Tocalizado apenas a 500 n a norte, a

gema foi encontrada a 300 m de profundidade, sugerindo que houve
falhamentos con abatirnentos de blocos, que arrastaïan as canadas
nineralizadas para profundidades maio¡es nesse trecho.

TRECHO DOS BARBUDOS: localiza-se a oeste da ârea mapeada (Figu
ra 12). Nele foran abertos vários serviços, mas apenas un produ-
ziu esneraldas, porén de baixa qualidade e mesno assin quebradiça.
L i t o 1o g i c ament e , observam-se talco xisto e magnetita-talco-clori
ta xisto intercalados em una seqüência de biotita-clorita-quart-
zo xisto e calcoxisto . Atualnente não existem trabalhos explora
tórios nesse tlecho.



5.ó - CONTROLE DOS DEPõSITOS

Os controles dos depósitos esrneraldíferos de

Santa Terezinha de Goiás são litol69icos e estruturais (Figura 15).

Do ponto de vista 1ito1ógico, o metalotecto é representado por
camadas de talco xistos e lentes de biotita xistos (biotititos) ,

ambas pertencentes à Seqüência Santa Terezinha. 0 contÏole es -
trutur¿l mais irnportante são dobras em monoclinais, que os garim-
peiros denominam localrnente de canoões. Tais nonoclinais pos-
suen caimento de 20 a 25o para NW. Neles têm-se as

64

na l_ ore s
possibilidades de quebrarnento, favorecendo o desenvolvinento dos

naiores depõsitos de esmeraldas. Ãs vezes, ocorren nineraliza
ções tambérn nos flancos das dobras (costelões), que em geral a-
presentan rnergulhos suaves, cono está representado na Figura 15.
Outro tipo cle contr:ole estrutural é representado por fraturarnen -
tos secundários (frinchas), que via de regra apresentam dire-
ção Nl0o-15oW por onde ascenderan as soluÇões mineralizantes
Segundo os garirnpeiros, nessas fraturas são encontradas as ge -
nas com nelhor cristalização e pureza do garinpo.

5.7 - IÉTODOS DE EXTRAçÃO

r¡

Nos garirnpos de Santa Terezinha de Goiás, trâ

época da descoberta da esneralda, a atividade garimpeira se pro-
cessava nas coberturas eluviais a pequenas profundidades, atingi-
das por poços rasos, constituindo um garinpo desordenado e sem

recursos (Foto 1). Corn a chegada de garinpeiros mais experíentes,
vindos dos garimpos de esneraldas de Carnaíba (BA), que já domi
navam a técnica de abertura de poços profundos e galerias, é que

se instalararn na região os trabalhos subterrâneos. Esta segunda
fase se catacteriza por un garinpo ordenado, quando, então, pas-
sou a ser organizado por órgão governamentais, como o Departa -
nento Nacional da Produção Mineral (DNPM) , que fez un levantanen-
to do garimpo, distribuindo lotes aos garirnpeiros através de sor-
teio. Paralelarnente a PolÍcia Federal proibiu o uso de armas
jogos e bebidas en toda a ã'rea do garimpo. Atualnente, ten-se
una correta demarcação de áreas en exploração no garimpo (Foto
Z), graÇas ã atuação do DNPM, do Sindicato dos Carinpeiros e

da Po1ícia Federal.
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FOTO 1 - Vísta geral da
desenvolvida em ãrea de
o8 poço8 atingiram pouca

parte antiga do garinpo,
coberturas eluviais, onde
prof undidade.

POÎO 2 - Vista dos garimpos situados em
onde houve demarcação e distríbuíção dos

uma ãrea
l-ot es .
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Os poços (furos) são buracos de 2 m de diâme

tro, nornalmente locados aleatoriamente dentro da ãrea demarcada

(serviço), na tentativa de atingir os horizontes mineralizados de

talco xisto (Fotos 3 e 4). Eles são cavados aos poucos, com dina
mite, ã medida que vão sendo colocadas as toras c1e nadeira para
se evitar o desabamento. 0 sistema usado no garirnpo utiliza po-

ços quadrados ou circulares cu-jas paredes são escoradas por vigas
dc madeira cncaixadas cntrc si. Quando é atingida a rocha .f res -
câ, o que ocorre em geral entre 10 a 15 n de profundidade, nao

se usa mais nenhum tipo de escoramento. Uma vez atingido o ní-
ve1 nineralizado, prossegue-se mediante a abertura de galerias
(grunas) dentro do corpo de talco xisto (Foto 5). Essas galerias
podem ser estreitas e irregulares, horizontais ou inclinadas, che

gando, ãs vezes, a constituir verdadeiros salões subterrâneos ,

pois os garimpeiros simplesmente vão acompanhando a forma dos ho

rizontes mineralizados. Como norna do DNPM, cada garinpo (servi-
ço) tem uma ârea de 600 ^2 (20 x 30 m), que se projeta vertical
mente desde a superf ície at'e a subsuperf ície. Esse princípio
nem sempre e respeitado, originando conflitos entre os donos das

áreas de garirnpo.
No desmonte do material, são utilizados, des-

de ferramentas rudimentares, como alavancas e picaretas, até mate
riais sofisticados , tais como marteletes e guinchos elétricos. O

transporte do material at6 a supeïfície é feito através <le uma

caçarnba de borracha (Foto 3) , a1çada por guinchos eletricos. Nos

serviços com infiltração aLta, a água e esgotada por moto-bomba.
Na superfície a esmeralda nornalmente é sepa-

rada do xisto por um processo manual ou por um processo semimeca

nizado. No processo manual, o xisto é quebrado com martelo, marre
ta ou porrete de nadeira. Mesmo que a esmeralda iâ esteja libera
da do xisto, todo o material 6 lavado com peneiras dentro de tan-
ques. Só então é feita a catacão da gema. No processo semimeca-
nizado, o xisto é levado aos lavadores, onde é desagregado, sen-
do feita a catação das genas. Nos lavadores, geralmente situados
nas proximidades de algum cuïso de água, o xisto ê colocado em

tambores (batedores) com pás de aço presas a uma haste giratória
para o desagregarem. Esse batedor consiste de um cilindro de

aço, de aproximadamente 1,0 m de diâmetro por 1,5 m cle altura,
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FOÎO 3 - Vista da boca de um
do-se ã direita do garimpeíro
o xisto at6 a superfície.

poço exploratório, ven
a caçamba que alçã

, 'l'
t-

FOTO 4 - NÍve1 de talco xisto mineralizado
profundidade de 76m.

uma
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havendo em baíxo uma hélice a 20 cm do fundo. Todo esse conj unto
é acionado por un motor elétrico. A hélice ten por função a de

desagregar o xisto, liberando-se as esne].a1das, que decantam no
rneio aquoso. Corno se nota, nos dois nétodos, a esmeralda sofre
muitas fraturas, além de haver perda de uma parte cons ideráve1
de gernas que não se soltam do xisto, Uma vez desagregado, o rna

terial é tevado para as bancadas, onde se processa a cata propri
amente dita. 0 rejeito é alvo de catação por nulheres, crianças
e velhos, trabalhadores autônomos conhecidos por quijilas (Fo-
to 6).

Outro aspecto interessante é a distribuicão
das funções de trabalho nos garirnpos de Santa Terezinha, CarnaÍ
ba e Socotó. Existe o do ya do seruiço, o fiscal, o cortador
que trabalha no desmonte, o desarrolhador, que atua na linpeza
e transporte, e o operador do guincho. Todas as despesas são
custeadas pelo dono do serviÇo. 0s trabalhadores são pagos pe-
lo dia de trabalho, cabendo a eles, ainda, un carrinho de xis-
to por s emana .
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uma galería (gruna) seguindo
corpo de talco xisto.

t

FOTO 6 - Crianças desagregando e catando esmeralda
nos xistos.
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6 - DADOS MINERALOGICOS DA ESMERALDA DE SANTA TEREZINHA DE GOI,(S

A esmeralda é uma gema conhecida desde os tem
pos da civilização egípcia, quanto era obtida a partir de uma

mina si"tuada nas montanhas Gebel Skait. Mais tarde descobriu-se
o seu uso entre os amerindios na região dos Andes Colombianos
sendo <1aí l evacla para a Europa pelos conqui stadores espanhói s
Durante muito tempo foi confun<1ida com o peridoto (olivina ver
de), principalnente na fndia e no Ceilão. Nos tempos modernos ,

tem sido explorada na .Ãust ria, Zimbabue , União Soviética , Zãmbia,
Paquistão, Co1ômbia e, a partir dos anos sessenta, também no

Brasil (ltfendes 1986) .

A procura de jazídas de esmeraldas foi duran-
te o per'íodo colonial um dos motivos que levou expedições a vas-
culharem todo o interior clo Brasil. Somente em 1929, foi detecta -
da a primeira ocorrência de esneralda no município de Itaberaí ,

no Estado de Goiás (Leinz & Leonardo 1936, 1959), poïem
desprovida de interesse econômico. Em 19ó3, foi descoberto o

depósito de Salininhas no Estado da Bahia (Cassedanne 1984) ,

que produziu cerca de 100 kg de esmeraldas, estando hoje situado
em ârea inundada pelas águas da barragem de Sobradinho. A par-
tir da década de 60, o Brasil tornou-se um dos mais importantes
produtores mundiais de esmeralda, graças ã descoberta de uma sé-
rie de jazidas notáveis. A primeira delas ocorreu em 1964, quan
do foram encontrados os dep6sitos de Carnaíba na região centro
norte da Bahia. Em 1977, descobriu-se a mina Belmont a 15 km

de Itabira, Minas Gerais. Finalmente, €il 1981 foi descoberto o

maior depósito conhecido no mundo, localizado nas proximidades da

ci dade de Santa Terezínha de Goiãs e, em 1983, foram descober
tos os garimpos de Socot6, distante 40 km da jazid,a de CarnaíUal
0s depósitos de Carnaíba, Socotó e Santa Terezinha de Goiás en-
contram-se em fase de garimpagem manuaL e/ou semimecanizada, e[-
quanto a mina Belnont, €fl Itabira, depois de pesquisada para ava
liação de seu potencial, encontïa-se em fase de produção mecani-
zada (Branco et aL 1984). As principais jazidas e ocorrências
cie esmeraldas conhecidas no Brasil encontram-se representadas na

Figura 1ó. E1a inclui Socotó (Couto 1985a), Salininhas (Draper
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1963), Fazenda <1o Pombo, Brumado (Just 1926; Cassedanne & Casseda

nne 1978) e Carnaíba (Couto 1978 e 1985b; Selig 1965; Crifon elt

aL, 1967; Cassedanne ¿ Cassedanne 1974; Moreira & Santana 1982 ;

Couto & Alneida 1982) na Bahia; Santa Terezinha de Goiás, Fazen-
da das Lajes, Pirenópo1is (Araúj o & Leonardos 1986), Porangatu
(Barros & Whitley 1986), l'lara Rosa (Mendes 1989) e Minaçu ( Lima

Júnior et aL , 1984) em Goiás; ltabira (Bastos 1981) e Santana dos

Ferros (Cunha 1961) em lr4inas Gerais; a1én de Tauá (Cássedanne et
aL. 1979 ; Branco et aL,1984) no Estado do Ceará. A nais nova

ocorrência ainda em fase de estudos, situa-se en Nova Era (MG)

tendo sido descoberta casualnente em outubro de 1988, tal cono

verificado nos dernais dep6sitos mencionados (Souza et aL . 1989).

6.1 - GENERÄLIDADES

A esmeralda nada nais é do que a variedade
verde do berilo, tendo, portanto, fõrmu1a Be3 AI2 Si6013
quantidade menores de crômio e vanádio, que são as impuïezas res
ponsáveis pela sua coloração. Algumas esneraldas possuem inclu -
sões fluidas (monofásicas ou polifásicas), indicando, nesse caso,

que a sua origem está Telacionada a uma fase hidroternal de bai-
xa tenperatura. Possuem também diversos tipos de inclusões cris-
talinas, ern geral refletindo a paragênese externa. E entre es-
sas inclusões as nais freqüentes são micas, sulfetos, carbona -
tos e anfibó1ios.

O none esmeralda deriva da Palavra
banaget, que significa pedras brilhantes de cor verde
1983) , originando posteriormente o terno smanaçJdos en

para f inalrnente originar a palavra Iatinízada smaragdus .

persa
(Schuna¡m

grego ,

A for
XVIna atualrnente usada surgiu na Inglaterra durante o s6culo

(hrebster 1956).
O berilo c'rístaTiza-se no sisterna hexagonal '

A estrutura atônica é constituída por grupos (Si601g) na forna
de anéis independentes de sinetria senária, formada por seis
grupos tetraédricos de (SiO4), unidos por ãtornos de oxigênio
Estes anéis são posteriormente ligados a pequenos cátions de alu-
mínio e berÍ1io, os cluais servem para unir os anéis firmemente
uns aos outros, tanto lateral como verticalmente ' A força de 1i-
gação anula a possibilidade de clivagem prisnática, permitindo so



mente clivagem difíciI e na1 definida,
A dureza do berilo, na escala de Mohs,
apresenta dispersão e pleocroÍsno fraco
minado. Sua densidade varia entre 2,66

6.2 - MODO DE OCORRÊNCTA

74

paralela ao plano basal .

é de 7,5 a 8,0. 0 bcrilo
e raramente se mostra ge*
e 2,76 (Deer et aL ,1972)

As esmeraldas de Santa Terezinha de.Goiás são

encontradas no talco xisto, no biotita xisto ou em veios carbona-
tados de dolornita e magnesita. Norrnalmente, os cristais ocorrem
na sua forma característica de prisma corn seção hexagonal ( Foto
7). Ao contrário das minas de Carnaíba e de Socotó, onde têm-se
cristais prismáticos de berilo con ceîca de 1rn de conprimento
em Santa Terezinha de Goiás a esneralda ocorre na forna de peque-
nos cristais, sendo que os maiores já encontrados não ultrapassam
5 cn de comprimento (Souza et aL , 1987).

A jazida de Santa Terezinha de Goiás situa-se
num cinturão de rochas netamõrficas proterozõicas, cujo embasarnen

to é representado por rochas gnáissicas e as supracrustais pelos
metassedinentos de Seqüência de Santa Terezinha. Todo esse con -
junto nostra caimento d,e Z0 a 30o para NW. As zonas nineraliza -
das se aloj am nos monoclinais na forma de bolsões concordantes ou

filonetes cliscordantes. As esneraldas estão encaixadas nas ro-
chas de natureza b ás ico -u1t rab ás ica e em veios carbonatados cen
timétricos intercalados nessas rochas, A Foto 8 rnostra urn veio
carbonatado con esneralda e as Fotos I e 10 apresenta talco xis-
to com intercalações de carbonato e porfiroblastos de esmeralda
Na Foto 9, observa-se um veio de quartzo secundário cortando o

talco xisto. Nesses níveis quartzosos nunca foi observada ninera
lização esmeraldífera, sugerindo ctue os nesnos são posteriores
à cristalização da esmeralda. A esmeralda tanbém pode ocorrer nas

camadas de biotita xisto (biotititoJ intercaladas no talco xisto
(Fotos 11 e 12). No biotitito também podern ocorrer níveis carbo-
natados com esmeralda (Foto 11) e biotitito con grande quantidade
de pirita contendo esne¡alda.
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FOÎO 7 - Cristais
seção hexagonal,
variados.

de esmeral-das
exibindo cor e

prismãticos com
aspectos texturais

FOÎO8-Esmeraldad
nato circundado por

isseminada em um veio de
talco xisto.

carb o
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fOlO I Talco xisto carbonatado com esmeraLdar.
cortedo por nÍveis quartzosos. Esses nÍveÍs quart
zoaog nunca se mostram mineralizadog.
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FOTO 10- TaLco xisto carbonatâdo com esmeralda.
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FOTO ll - Biotita xisto (biotitito) com niveis car-
bonatados. Note que a percentagem de esmeralda ê

maior que a do carbonato.

17.
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FOTO L2 - Biotita xisto (bíotitito) muito carbonata
do, mineralizado em esmeralda, e grandes cristais dE
pirita.
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6.3 - COMPOSTç.IO QUfMTCA

0 primeiro pesquisacior a descrever o elemento
berí1io foi Vauquelin (1798 , in Sinkankas 1981), que, em anã-
lise cle esmeraldas colombianas , também detectou crômio, agora
considerado como unt dos principais cronóforos da esneralda. Em-

bora o berilo seja representado pela fórrnula Be3A12Si6018, e1e

contém algr-rns álcalis , que , em cert as r¡arieclacles , poclem at ingir
cerca cle 5 a B% em peso. Atém do Na e Li , contém K, Ca, Fe, Cr,
Mg, Sc, N'ln e menos freqüentemente Rb e Cs. Nestes berilos com

á1ca1is, o Li substitui o Al nas posições octaédricas, sendo que

alguns ãtomos c1e A1 substituem o Re nas posições tetraéclricas
Desta maneira pode-se considerar o berilo como uma série isomór
fica entre o BeSAlZSi60lg e o (Na,K,Cs)BegRS+¡¡2+ SióOlB, onde

a posição R3+ pocle ser ocupacla pelos íons trivalentes A1 ,

Fe, Cr e Sc, e a posição R2+, pelos íons bivalentes Fe, lr{n ,

Mg, e Ca. 0s íons monovalentes Nâ, K, Rb e Cs ocupam os canais
entre clois grupos FIOH, enquanto o Li substitui o lle ou o 41. Mes

mo os berilos gemológicos poden conter quantidades apreciãveis
de HZO* , provavelmente de natureza zeolítica, armazenadas nos

canais da estrutura (Deer et aL . 1972).
Beus (19ó6) observou que o berilo contém nor

malmente diversos tipos de impurezas, incluindo c6sio (desde tra
ço at6 11,3qo de Cs2og), sõdio (máximo de 2174eo de Na2o), cá1cio
(máximo de 3,9Beo de CaO), rubídio (desde traço até I,35eo de

Rb20) , lítio (até Zeo de Li2o) , magnésio (máximo de 3,37qo de

MgO) e, raranente, potássio, bãrio e estrôncio. Entre os elemen
tos de transição presentes no berilo, o mesmo autor inclui o

ferro,o titânio, o manganês , o crômio, o vanádio, o escândio ,

o cobalto, o níque1 e o cobre. Todos, exceto o crômio, ocor
rem muito raramente. Deve ser mencionado eu€, apesar de o crô-
mio ser considerado o principal fator responsáve1 pela cor da es

meralda, poucas análises mostTam a presenÇa deste elemento
Leitmeier (I937, ín Sinkankas 19Bl) reconheceu a dificuldade
em se determinar o crômio, e, por isso, descreveu em detalhe o

procedimento analítico para a sua determinacão nas esmeraldas cie

Habachtal, que contêm 0 ,12% de Cr203. Sinkankas (1981) crê que

as análises de esmeraldas em que o crômio não foi detectado re-
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fleten nais as dificuldades analiticas do que a ausência deste
elemento.

0 vanádio é registrado rnuito raramente, desde
traços at6 0,9e". Beus (1966) sugere que a cor de algunas esne -
raldas seja devida não ao crôrnio nas principalnente ao va¡iádio
ou, então, ã conbinação deste elenento co¡n o crômio.

Neste trabalho foran feitas 14 análises quími-
cas lor microssonda eletrônica (Tabela T) e 20 por raios X disper
sivos, uma das quais estã ilustrada na Figura 17. Entre os 6xi-
dos principais foram observadas as seguintes variações: Si02 de

62,33 a 65,31%, AIZO3 de 12,05 a 13,I4"a, CrrO, de 0,08 a

I,35"'", FeO de I,23 a 2,660." , NarO de 7,31 a 2,97e", MgO de 2,48
a 2,77q,, CaO de 0,01 a 0,02"'" e KrO de 0,00 a 0,04"ø. Devido a di
ficuldades analíticas não foi dosado o valor do berí1i9, sendo a-
dotado, então, un valor teórico de 12,5% (Deer et aL, 1972). Cor

relacionando esses valores co¡n dados citados por Schwarz (1987)

para esmeraldas de outras localidades clo Brasil, observa-se que

os valores do Si02 e do 4120, são concordantes, enquanto que

os do Cr20g, FeO e Na20 são superiores aos do citado autor. CaO

(0,0f - 0,02e") e KZO (O,00 - 0,042) não forarn encontrados por
Schwarz (1987) e nem por Hanni & Kerez (1983).

Fazendo urna aná1ise detalhada destes valores ,

observa-se que os <1o Si.O, e os do 41203 poden sofrer desvios con-
síderáveis das proporções ideais no berilo puro onde SiOZ

67,07e" e 41r0, = 18,97oa, deviclo ã substituição ou incorporacão de

íons estranhos na sua estTutura cristalina. Entre as esneraldas
brasileiras o SiO, varia de 65,39 a 66,60e" em Itabira, de 65,42 a

65 ,96e" ern Socotó, de 63 ,95 a 66 ,56% en Carnaíba, de 63 ,L6 a 63,7600

en Tauá (Schwarz 1987) e de 62,98 a 64,74o'o em Porangatu (Barros

1985) . Jã o A1rO, varia de 16,09 a 18 ,54% en Itabira
de 12 ,99 a T6 ,46"¡ ern Socotó, de 14 ,92 a 16 ,IZq" em Carnaíba ,

de 14,66 a T4,93"'" ern Tauá (schwarz 1987) e de 10,29 a I0,59"" em

Porangatu (Barros 1985). Para Schwarz (1987), os valores do

SiOZ podem variar entre 62 ,Z a 66 ,6o'" e os do 41203 , de 11 ,7 a

78,2e". Examinando os resultados apresentados na Tabela 1, obser-
va-se que temos materiais que nostran valores muito baixos para
AIZO3. A análise STG-Z05, poï exemplo, contém apenas 12,05% des-

-"e óxido. Entretanto, consideïando que essa nesma análise apre-
senta 1,59% de FeO, 0,480ø de CrrOr, 2,59% de MgO e que esses
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FIC. t7 - Espectro de raios X dispersivos
na microssoncla eletrônica.

da esmeralda de Santa Terezinha de Goiãs obtido
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óxidos podem substituir o A1 na estrutura do berilo, esse resul-
tado torna-se compreensível.

Com relação aos íons Cr e V a variação desses
elementos também ó consideráve1 nas esmeraldas brasileiras. Para
Barros (1985) , o teor de Cr2Og lraria entre 0,15 e 0,90% e o de
VZOS, entre 0,03 e 0,09% nas esmeraldas de Porangatu. Schwarz
(1987) encontrou as seguintes variaçõe5 cle CrrOj nas clernais jazidas
brasileiras: de 0,15 a 0,68% n¿Ls esmeraldas cle Socotõ; cle 0,0 a 0,74eu nas ge-
nas cle Carnaíba; de 0,10 a 0,230.o nas esmeraldas de Tar-rá; de 0,0 a 1,00% em

Itabira e de 0,10 a 1,54 em Santa Terezinha de Goiás. Esse autor
não cletectou V 

ZO S em nenhuma de suas anál ises .

6.4 - DENSIDADE

Conforme Gübelin (1968), a densidade da esme
ralda varia significativamente de jazída para jazida, Examinando
esmeraldas de diversas localidades, esse autor encontrou uma

variaçao entre 2,67 e 2,78, com os menores valores para espécimes
brasileiros que e1e não cita a procedência, e os maiores para es-
meraldas paquistanesas, respectivamente de 2 ,67 a 2,70 e de
2,75 a 2 ,78,

Com o intuito de conhecer as possíveis varia-
ções do material de Santa Terezinha de Goiãs, foi selecionado um

total de 80 exemplares, isentos cle fraturas cicatrizadas por in-
clusões epigen6ticas e com o menor número de defeitos possíveis.
Esses espécimes foram medidos em uma balança de l{estpho1l-Mohr
existente no DEGEO/UFOP. A Tabela 2 apresenta os valores mais
comuns encontrados nas medidas efetuadas. 0bserva-se que a densi
dade varia no intervalo de 2,673 a 2,774, com um valor méclio de
2,7\r, A variação obtida com o material de santa Terezinha de
Goiás concorda perfeitamente com as variações refericlas por
Gübe1in (1968) para esmeraldas de outros locais. A Tabela 3 com

para valores de densidade de esmeraldas das principais jazidas
do mundo, nostrando que a esmeralda de Santa Terezinha de Goiás
possui similaridade com a de Itabira. As esmeraldas das demais
localidades mostram variações menores com diferentes tendências.

As variações de clens idade observadas podem es -
tar relacionadas ã presença de inclusões minerais que são parti-
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Tabela 2 - Densidade da esmeralda de Santa Terezínha de Goiãs ,

baseado eú urn Lote de 80 esp6cimes gernolõgícos.

Medida Densid. Medida Densid. Medida Deneid, Medida )enéid.

I 2.682 2L 2.693 4L 2.698 6t 2.697

2 2.673 .,' 2.77L 42 2 .688 62 2.696

3 2.691 23 2.752 43 2.732 63 2.745

4 2.697 24 2.757 44 2.7t2 64 2.707

5 2.70L 25 2.758 45 2.733 65 2.7L4

6 2.727 26 2.699 l¿6 2.702 66 2.687

7 2.698 27 2.73L 47 2.693 67 2.689

8 2.749 28 2.747 48 2.74t 68 2.748

9 29 2.749 49 2.749 69 2.727

10 2.75L 30 2.72L 50 2,699 70 2.695

11 2.752 31 2.682 51 2.689 7l 2.724

t2 2.764 32 2.687 52 2.738 72 2,7L7

13 2.683 33 2.693 53 2.693 73 2.736

L4 2.694 34 2.70r 54 2.7 4r 74 2.685

15 2.693 35 2.7 48 55 2.737 75 2.739

16 2.704 36 2.757 56 2.698 76 2.77L

r7 2.7L3 37 2.762 57 2.708 77 2.733

18 2.734 38 2.751 58 2.714 78 2.738

19 2.774 39 2.694 59 2.757 79 2.692

20 2,772 40 2.704 60 2.69L 80 2.752



Tabela 3 - Densidade da esmeralda de Santa Terezinha de Goiás comparada com

valores referentes a outras localidades.

Localidades

Santa Terezinha de Goiãs,
Carnaíba, BA
Itabira, MG

Salininha, BA
Pi1ão Arcado, BA
Tauã, cE
Co1ômbia
Urais, U.R.S.S.
Sandanana, Zinbabue
Transvaal, Ãfrica do Sul
Zâmb i a

* - Mãdia de 80 determinações

(1) Branco et a1. (1984); (2)

(1e86).

GO

Den s id ade

2.7LL
2,70-2,74
2,67 -2 ,75
2170-2,74
2 r67 -2 ,7r
2 ,65 -2 ,69
2,7O-2 r7L
2 r70-2,7L
2,74-2,76
2 r72-2,77
2r73-2,79

ensaiadas com

Bastos (1981);

Referência

*
1

2
4
4
I
4
1

3
4
3

espécimes gemológicos

(3) Schwarz (1988); (4) Mendes

Co
Þ.
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culaÍnente muito comuns no material de Santa Terezinha de Goiás,
ao contrário do que se observa nas esneraldas de Itabira e da

Co1ônbia, por exemplo.

6.5 -CORËPLEOCROÍSMO

O primeiro dado referente ã origern da cor da

esmeralda foi apresentado por Vauc¡ue1in (1798, lr¿ Webster 1956),
que nedíante anáIises químicas detectou a presença de crômio. No

século XIX, ¡nuitos estudiosos acreditavam que a cor era devida a

alguns conpostos orgânicos por causa da calcita escura que acon

panha a es¡neralda de Muzo, na Colõnbia. Em 1926, Wild & Klenn
(in Sinkankas 1981), exaninando esmeraldas de diversos depõsi -
tos, encontraran vanádio e crômio , sendo os prineiros a sugerir
que o íon vanádio tanbém seria responsável, em parte, pela cor
desta variedade de berilo. Schmetzer et: aL. (1978, ln Sinkankas
1981) fizeram estudos intensivos da causa da cor do berilo, tro-
tando urna coincidência geral das curvas de absorção dos dois gru-
pos de esmeraldas sintéticas: as ricas em crônio e as ricas em

vanádio. Mostïaran tambén que, enbora as evidências sejam insu-
ficientes para estabelecer qual é o elenento responsável pela co-
loração das esmeraldas, tudo indica que o crômio e o vanádio exer

çam um papel ìnportante nessa questão.
Wood & Nassau (1968) , estudando esmeraldas de

Salininhas (BA), encontraran teores de vanádio substancialrnente
superiores aos de crôrnio. Nas esneraldas de Muzo, Colônbia, Nas-

sau & Jackson (1970) observaram valores senelhantes de Cr3+ e

V3+, respectivanente <le 0,10% e 0,IZe". Barros & Whitley (198ó)

observaram um rnáxi¡no de 1,16% de Cr7O3 e 0,087% de V203 nas ge -
mas de coloração verde rnais intensa da localirlade de Porangatu
Goiás.

Os primeiros dados sobre os cromóforos da esne

ralda de Santa Teïezinha de Goiás foram apresentados por Lima Jú-
níor et aL . (1984). Esses autores, após analisaren 50 amostras

por meio de espectrografia óptica, concluiran que a esneralda con-
tén valores nédios de 5000 ppn de crônio, 700 ppm de vanádio e

3% de ferro. Aná1ises de rnicrossonda eletrônica tealizadas por
Hanni & Kerez (1983) em quatro esmeraldas, revelararn valores de

Ct2O3 variando entre 0,25 a 0,90% e valores de V2O3 entre 0,02
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e 0,40% (Tabela 1).
Con a finalidade de se deterninar especifica-

nente as causas da variação da cor na esrneralda de Santa Terezi -
nha de Goiás, foram efetuadas duas análises dos possíveis cronó-
foros na esrneralda pelo método da absorcão atôníca. Escolhemos

duas gernas de coloração contTastante, sendo uma verde-c1ara e

outra verde-escura. Na gena verde-c1ara foram obtidos 1350 ppn

de crônio, 180 ppn de vanádio e 1,26e" de ferro, enquanto que a

amostra de coloração verde-intensa forneceu valores de 2640 ppn

de crômio, 370 pprn de vanádio e 2,35e" de ferro. Aparentemente 
'

a cor está relacionada ã presença do crômio, do vanádio e do fer-
ro, cono se pode observar pelos valores rnedidos. Todos os três
elementos aumentam ã nedida que a cor se acentua na esrneralda .

Como se pode observar pela Tabela 1, as análises quírnicas obtidas
por rneio de microssonda eletrônica revelaran un teor rnédio entre
0,08% e 0,47"d de Cr2O3; apenas uma das anostras analisadas reve-
lou 1,35% de Cr203. Confirrna-se dessa ¡naneira a relação Ja
conhecida entïe a intensidade da cor e o aumento dos cronóforos
na rede da esmeralda, pelo menos no que diz respeito ao crõnio
Esneralda de cor verde-c1ara revelaram teores de Cr2O3 entre
0'08 a 0,18%. Nas pedras de coloração média, foram observados te
ores entre 0,2 a 0,3'." ; finalnente as genas de cor intensa mos -
trararn teores de até 1,35% de Cr203.

O ferro ten sido considerado outro cromóforo
possíve1 da esmetalda. Alguns autores relacionam o aunento do

teor desse elemento con a tonalidade azul observada en alguns exen

plares. Observamos que o teor de FeO varia entre f ,235 e 2,665"0

em peso nos 14 espécimes analisados. Nas esrneraldas de Poranga -
tu, o teor de FeO varia entre 0,70 e I,42oa (Battos 1985). Em ou-

tros locais, Schwarz (1987) observou que a variação de FeO é

de 0 ,32 a L96s" em Socotó, de 0 ,52 a 0,84% en CarnaÍba, de 1' 00

a I,lTe" en Tauá, de 0,19 a 0,81% en ltabira e de 0'48 a 1,87% em

Santa Terezinha de Goiás. Portanto as mais altas concentrações de

ferro vistas en esneraldas brasileiras ocorrem nas gernas de Santa

Terezinha de Goiás. Como está evidenciado na Tabela 1, não exis-
te correlação entre o aunento do crônio e do ferro, apesar de que

os naiores teores de FeO foran observados em esrneraldas de cor
forte (1,582 a 2,665e" em peso, respectivarnenteJ ' Gemas de cor

fraca apresentan teores considerados altos desse óxido, cono por
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exenplo, na análise STG-213. Vale enfatizar que nenhuma das anos
tras analisadas apresentava natiz azu1-ado, não se confirmando ,

portanto, que o aunento do teor de ferro produza essa tonalidade.
Con relação ao pleocroísno, a variação de cor

é bem definida mas não intensa. Assil¡ sendo, ao longo clo eixo
c, o ton de cor verde é naís acentuado que na direcão perpendi-
cular ao eixo c.

6.6 - fNDICE DE REFRAÇÃ.O

Nas variedades do berilo, tên-se três grupos
principais com valores distintos de Índice de refração. O pri-
rneiro grupo inclui as variedades corn coloraÇão azulada, apresen
tando índices de re fiação variando entre 1,563 a I,576. O segundo
grupo é formado pela variedade rósea e por outros berilos alcali
nos que mostran Índices de refracão entre 1,580 a I,602. O ter-
ceiro é representado pela esmeralcla corn valores internediários
entre os anteriores. Contudo algurnas es¡neraldas poden apresen-
tar Índices extrao.r:dinariamente altos, cono os encontTados por
Bank (1980) en um exemplar da Zãmbia. Nesse nesmo material
foi encontrado urn conteúdo alto de ferro, que foi interpretado pe
1o referido autor como sendo responsáve1 pelo increnento do Ín-
dice de refração.

No presente trabalho, forarn deterninados os
Índices de refração de 100 exenplares de natureza genológica, co-
mo mostra a Tabela 4. As nedidas foran efetuadas em um refratô-
metro para só1idos, modelo TOPCON, una vez que utilizanos anos -
tras previamente lapidadas. Ern uma amostra contendo 1,26% de
FeO, foran encontrados como valores para os índiceé cle refração
6 = 1,582 e o = 1,588, Em una segunda anostra contendo 2,35e"
de FeO, foran nedidos os índices E = T,588 e r¡ = 1,596. Isso
demonstra que há uma nítida correlação entre os índices de re-
fração e o conteúdo de ferro na gema. Os náxinos valores obser -
vados, 6 = 1,584 e t¡ = 1,599, foran obtidos en uma esneralda l_a-
pidada, que por esse motivo não pôde ser analisada. Cono nostra
a tabela 5, os índices de refração da esrneralda de Santa Terezi-
nha de Goiás são relativamente mais altos que os valores referen-
tes ãs esneraldas das de¡nais localidades usadas na conparação.
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Tabela5-fndicesde
referent es

Localidade

Santa Terezínha de coiãs *

refragão da esmeralda
a outras localldàdes.

Tauã,

C arnaíb a

CE

Ttahir¡

Co 1ônb i a

BA

Urais - U.R.S.S.

MC

fndice de refraçã

de

Trancrre,al

San'ta lerezinha de Goiãs conparados com valores

Sandawana, Z imbabue

E

* vålores nédios de 100 nedidas,

1,5 84

t,579

{¡)

r,592

B irre f ringênci,

r,57 6

L,587

t.572

L,57O

r,584

0,008

1,570

1.5 79

0,008

1,5 80

1.580

0,008

1,586

1,5 80

Re ferêocias
Blblíogrãficas

0,007

Este t rebalho

1,593

0,010

Branco et a1. (1984)

1,593

0,010

Caesedanne et a1. (1976)

0,013

Souza (1988)

0,007

Sinkankas ( 19 81)

I'lebster (1983)

Sinkankas (1981)

Ilebster (1933)

(o
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7 _ INCLUSOES CRISTALINAS E FLUIDAS

Inclusões são todas as irregularidades detectá
veis opticamente no ínterior de um mineral ou gerna, consistindo -
se de cristais, tubos e cavidades preenchidas por 1íquido e/ou ga
ses, irregularidades estTuturaís, defeitos de fraturas, fendas
de clivagem e geninação (Gübelin 1974). Alén da irnportância ge

nética, as inclusões são ern geral distintivas e algurnas vezes po
dem servir para identificar a procedência da gema. Do ponto de
vista genético, as inclusões classifican-se em protogética, sin-
genética e epigen6tica, dependendo de serem anteriores, contenpo
râneas ou posteriores ao cristal hospedeiro (Gübelin 1959). Do

Þonto de vista estrutural elas podem ser subdivididas em crista-
linas e fluidas, Outra divisão muito usada classifica as inclu-
sões simple-smente em prinárias e secundárias (Gilbelin 1974). En-
quanto en algurnas esneraldas há o predomÍnio de inclusões fluidas
monofásicas ou polifãsicas, indicando nesse caso que sua origem
está relacionada a uma fase hidroterrnal de baíxa temperatura, co-
mo nas gemas colombianas (Roedder T98Z) , en outras há um preclo-
mÍnio de inclusões cristalinas, como nas esrneraldas de Sandawana.
Nestas últimas existe tanbén una correspondência entTe a para-
gênese externa e interna, iã que as inclusões mais cornuns são ca
belos ou agulhas de trenolita, enquanto a rocha encaixante é re -
presentada por actinolita-tremolita xisto (Gtazianí et aL.
1983).

Existe na literatura um grande número de in-
formações sobre as inclusões encontradas nas esneraldas das di -
versas localidades do nundo, incluindo as ocorrências cIássicas
da Co1ônbia, União Soviética, Zirnbabue , Zãnbia, Brasil e outros
locais. As Tabelas 6 e 7 contên dados referentes às inclusões
da esmeralda de Santa Terezinha de Goiás cornparadas con esmeral-
das de vári-os locais do Brasil e do rnundo.

Na revisão de Sinkankas (1981) aparecen cita-
dos corno inclusões cristalinas nicas (biotita, noscovita, flogopi
ta, nargarita), carbonatos (dolonita, calcita), sulfetos (piri-
ta, calcopirita), anfib6lios (trenolita, actínolita), cluartzo e

e feldspatos. É importante ressaltar nesse ponto, que essas in-



Tabela 6 - Inclusões minerais observadas nas
paradas com as inclusões de outras

Santa Terezinha

Cromit a
Flogopita
Bar iËa
Dolomita
Magnesita
Talco
Pirita
Quartzo
Ferropargas it a
Antofilita-
cummingtonita
epídot o
Patronita
Dumortierita
Melanterita
Berilo

Itabira, MG

(1)

Biotita-flogopft
Quartzo
RalsÈonita
Cromit a

CarnaíbarB.ê
(2)

Biotita$-ogçiÞa
Turma 1 ina
Molibdenita
Lepidocrocita

esmeraldas de

ocorrenc]-aS

(1) Souza & Svisero (1987), (2) Schwarz (1984),.(3) Schr¿arz & Mendes (1985), (4) Branco et a1.(1984),
(5) sauer ( 1982 ) .

Obs.: Os daclos referentes ã jazida de Santa Terezinha de Goiás foran obtidos por meio de difração de raios X'expectros
de raios X e microssonda eletrônica. Os demais locais, apenas por microscopia ótica.

Socotó, BA

(3)

Mica
Tremol-ita
Carbonato
Hemat it a
Goethi t a
Beri 1o

Santa Terezinha de Goiãs, com-

bras i1 eiras .

Tauã, CE

(4)

Mica
Actinolita-
tremolita
Hemat it a

Salininhas,
BA (5)

Flogopita
Talco
Calcita

Fazenda das Lajes

co (s)

Rutilo
Carb on at o
Pirita
Limonita

(o
ts



labela 7 - Inclusões minerais observadas
das com as inclusões de outras

Santa Terezi-
nha de Goi'ãs, G0

Cronita
Flogopita
Magnesita
DolouíEa
Talco
Barita
Pirita
Quartzo
Ferropargasit:
Antofilita-
cumingtonita
Epídoto
Patronita
Dunortieríta
Melanterita
Berilo

Colômbia

(1)

ParisiÈa
Calcita
Pirita
Barita

Habachtal ,Ãus

tria (2)

Biotita
Trenó1ita
Apatita

nas esmeraldas de Santa Terezinha
ocorrências rnundiais.

Montes Urais,

URSS Q)

(1) Sch¡.¡arz (1984) , (2) S i¡kankas (1981)

Turnalina
Actinolíta

(o
obs.: os dados referentes ã jazída de SanÈa Terezinha de Goiás foran obtidos por meío de dífração de raíos x, expectros N

de raios X dispersivos e microssooda eletrônica. Os demais locaís apenas por uricroscopía 6tica.

Rio Srüat, Pa

quistão (2)

Dolo¡nita

Zãnbía

(3)

Biotita-
flogopita
Rutilo
Turmalina

de Goiás, compara

S andawana,

z inbabue (4)

(3) Koivr¡la (L982), (4) cubelín (1959)

Trenolita
Granada

Transvaal,Á.fr:

ca do Sul (1)

llolibdenita
Biotita
Calcita



q?

fornacões estão todas baseadas em observações õpticas, possibili-
tando, conseqüentemente, interpretações variadas sobre o verdadei
ro significado dessas inclusões. Ðados nais elucidativos começa

ram a aparecer a partir de 1983, com a utilização de nétodos a-
poiados em difração de raios X e microssonda eletrônica.

A irnportância do estudo das inclusões reside ba

sicamente no fato de estas fornecerem inforrnações valiosas sobre
o ambiente de fornação dos minerais e/ou gemas, ou sobre a histó
ria geológica subseqr-iente dessas substâncias. Este trabalho a-
presenta infornações a respeito das inclusões da esmeralda da ja
zída de Santa Terezinha de Goiãs, procurando er'fatizatr o seu sig-
nificado geológico. Essas inclusões, que constituem un aspecto
notável pela quantidade e variedade, forarn identificadas pela com-

binação de microscopia óptica, difração por raios X, análises por
raios X dispersivos e rnicrossonda eletrônica. A lista de in-
clusões é longa e inclui as fases cromita, dolomita, nagnesita ,

ta1co, flogopita, pirita, barita, qvattzo, ferropargasita, antofi
lita-cummingtonita, epÍdoto, patronita, nelanterita e óxidos anor

fos. As fases rnais comuns cono espiné1io, carbonatos, pirita, rni

ca e talco foran identificadas mediante diagranas cle põ obti-
dos em urna câ¡nara de Gandolfi; as denais fases, menos freqüentes
e ocorrendo intinamente associadas entre si, foram identificadas
a partir de difratogramas obtidos das associações retiradas da

esmeralda. Na Tabela 8, ordenaram-se os ninerais obtidos pela
integração das várias técnicas utilizadas na identificação mi-
neralógica das inclusões da esmeralda de Santa Terezinha de

GOras.

Un dos aspectos narcantes das esmeraldas de

Santa Terezinha de Goiás são as inclusões fluidas, fato pouco ou

não observado pelos demais autores que estudaran essas esrneral -
das anteríornente. Neste trabalho observanos que as inclusões
fluidas são relativamente freqüentes, podendo-se afirnar que es-
tão presentes em praticarnente todas as pedras estudadas. Essas
inclusões possuem uma, cluas ou tTês fases distintas, rnostrando
una grande riqueza de forrna e una certa vaïiação nos conteúdos
presentes nas cavidades. Esse fato explica, talvez, porque este
tipo de inclusão não tenha sido mencionado anteriormente na 1i-
teratura.
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Tabela 8 - IncLusões cristalinas da esmeral.da de sanÈa Terezinha de Goiâs

obtidas PeLa integração de vãrias técnicas de determinação rninera

L6gica.

Sírnbolosl [ = positivo , - = [egatívo.

Micros copia

õtica
rifratome tria
de raios X

Cãnara de

candol,fi

Raio X

dispers ivor

licros sonda

e1e!rônica

Cromita It x X

CarbonaLos x X l¡ Ã

Tålco x Ä x v x

FLogopita x X x X x

Quartzo X

PaÈronita x

BeriLo x

Epídoto x

Antofilit a -
^..*:--¡^-.i r x

Dumortíerita X

Melanterita X

Ferropargasíta

Barita Å
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7.1 - INCLUSOES MINERAIS

Conforme revisão de Sauer (1982), as inclu
sões cristalinas presentes na esmeralda de Santa Terezinha são re-
presentadas por romboedros tTansparentes de calcita e cubos per-
feitos de pirita, ãs vezes, 1ímonitizados. Ribeiro & Sá (1983)

assinalararn a presença de carbonato e de rutilo' Hanny & Kerez
(1983) identificaram por neio de nicrossonda eletrõnica a picoti
ta (variedade cle espinélio cronífero) e dolonita. Para Cassedanne

(1984), as principais inclusões são pirita, crornita e un carbona
to, cuja natureza não ficou estabelecida. Segundo este autol
a pirita ocorre na forna de cubo linonitizado, a cromita, en

grãos maiores isolados, o carbonato, na forrna de romboedros tlans-
parentes, e nenos freqüentenente, na f orrna de palhetas de henati-
ta, plaquetas de ilnenita e fibras de goethita. Cassedanne &

Sauer (1984) assinalararn igualnente a presença de pirita, crorni
ta, calcita, dolonita, hernatita, ilrnenita e goethita, a1én da pre
sença de larnelas de talco. Lina Júnior et aL. (1984) apontan a

presença de rutilo, carbonato e cubos de pirita" Schwarz & Mendes

(1985a) citan como inclusões mais freqüentes a picotita, a1ém

de carbonato, pirita, goethita, limonita, calcopirita, pentlandita,
ta1co, mica (biotita) e rararnente inclusões fluidas. Finalmente
Miyata et aL. (1987), uttilizando microssonda eletrônica, identifi
caram biotita e magnesiocronita e/ou magnesioferrita. Cono se

observa pelos fatos expostos, já existe un núnero considerável de

trabalhos na literatura, concordantes em sua maior parte, ressal -
tando, ao mesno tempo, urna grande variedade de inclusões nessas

esrneraldas.
Os estudos realizados neste trabalho revelaram

que a esmeralda de Santa Terezinha de Goiás contérn urn nú¡nero muito
grande de inclusões sólidas. 0 naterial estudado foi seleciona
do por lupa binocular a partil de lotes exaninados no próprio ga-

rinpo de Santa Terezinha. Os espécirnes contendo inclusões favorá-
veis foran seccionados na forna de lâminas finas, sendo polidas
posteriorrnente para facilitar as observações no intelior da gema.

As fases inclusas foran isoladas pela fragmentação de anostras
escolhidas e identificadas individualmente por difração de raios
X. Utilizaram-se, sinultaneanente, difratogramas e diagrana de



96

põ obtidos em câmara de Gandolfi, alén de anãlises por raios X

dispersivos efetuadas por mícrossonda eletrônica. Â integração
desses métodos indicou que as principais fases inclusas na esne
ralda de Santa Terezinha de Goiás são, por ordem de abundância
cromita, carbonato (dolonita e magnesita), ta1co, piríta, flogo-
pita, quartzo, berilo e uma série de rninerais menos freqüentes
incluindo patronita, barita, ferropargasita, antofilita-cumming
tonita, epídoto, dumortierita. Ocorren tanbém substâncías amor
fas escuras na forna de pelícu1as, cavidades e/ou filnes escuros,
em geral preenchendo fraturas. Apresentanos, a seguir, urna descri
ção sucinta de cada una das inclusões observadas nas esrneraldas
de Santa Terezinha de Goiás.

7.I..1 - CROMITA - é a inclusão nais característica da. esmeral
da de Santa Terezinha de Goiãs, sendo tambérn a rnais freqüente
pois foi encontrada en todos exenplares estudados, Foi identifi-
cada pela primeira vez por Hanni & Kerez (1983), através de análi
ses de microssonda eletrônica, e classificada cono picotita (Af ,

7L )LCr, Fe" )2 (Fe' ',MgJ04 . Pouco depois, Cassedanne (1984) refe -
riu-se à presença de cronita, sen contudo apresentar dados de corn

posição. Mais recentemente , Miyata et aL, (19871 divulgaram no
vos dados obtidos por rneio de microssonda eletrônica, onde con-
cluern que o espin6lio presente na esneralda de Santa Teïezinha é

uma variedade internediária entÌe magnesiocronita (MgCr2O4) e

magnesioferrita ¡lugrej*oO),
Neste trabalho, a cronita foi iclentificada

inicialnente por rneio de diagramas de pó obtidos ern cãmara de
Gandolfi. A Tabela 9 apresenta as distâncias interplanares mais
intensas comparadas corn o respectivo diagrama de põ da cronita
do sistema JCPDS, de ne 3.0873. Esse dado foi confirnado por
neio de análises químicas efetuadas con raios X de energia dis-
persiva em rnicrossonda eletrônica. As figuras 18 e 19 mostÍam
os espectros obtidos, onde aparecen predorninando as. raias do Fe
e do Cr. Mostrarn tanbén a existência de dois tipos cte cronita :

un contendo teores baixos de A1 (tipo I) e outro com teores expres
sivos de A1 (tipo 2). 0bservações nicrosc6picas conjugadas ïeve-
laran que as cronitas do tipo 1 possuem dinensões nenores que as

cÍomitas do tipo 2.
Confirnando as observações anteriores, 54 análi
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Tabela 9 - Principaís
ta inclusa
compar adas

reflexões do

na esmeralda
com diagrama

diagrama de p6 de uma

de Santa Terezínha de

do sistema JCPDS.

cromi -
Go iás ,

Inclusão de cromita
(src-119)

Cromita do sistema JCpDS,

ficha 3.0873

d (A) T/T o d (A) f/r
o

4. 80 30 4 .82 50

2 .9s 40 2 .9s 60

2.5L 100 2.52 1_ 00

2 _40 10

2 .06 50 2.07 70

L.70 30 1.69 40

r..61 70 1- 60 90

r-46 80 |-46 90

T .42 10 r_.40 10

1.31 20 L.3.1 20

t -26 30 L.26 50

L.20 20 l_.20 30

L. L6 15 r..16 20

1.11 L0 1.L1 30

1.10 40 1.10 60



FIc. 18 - Espectro de raios X dispersivos da cromita tipo I (pobre en Al) inclusa na esmeralda
de Santa Terezinha de Goiás obtido na microssonda eletrônica.



FIG. 19 - Espectro de raios X dispersivos da cromita típo 2 (rica em A1) inclusa na esmeralda
de santa Terezinha de coíãs, obt ido na ,,icrossonda eretrônica.

(o
to,
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ses quírnicas obtidas por meio da nicrossonda eletrônica revele -
T arrì que exíste de fato dois grupos de crornita inclusos na esme-

ralda, aqui denoninados de tipo I e 2. As tabelas 10 e 11 mos-

tram que os elernentos principais crômio e ferro apresentan varia-
ções significativas, Assim sendo, nas cromitas do tipo 1 os teo-
res de Crro, varian de 45 a 53"ø, FeO por sua vez apresenta varia-
ção no intervalo de 40 a 48%. No tipo 2 esses óxidos apÌesentam
a seguinte variação: Cr rO, variando entTe 51 a 55% e FeO, entre
32 e 39,5e" Sub ordinadanent e essas cromitas possuem alunÍnio ,

que também apresenta variação significativa nos dois tipos: no

grupo 1, AI2OS varia de 1,5 a 5,5% e no grupo 2 , de 7 a L3o'"

Ocorren, ainda, impurezas de titânio, magnésio, manganês, zinco
e níquel, todos con valores menores que loa. Resurnindo, os da-
dos obtidos indican clue tais inclusões são cronitas aluninosas ,

cujas variações de composição refletem flutuações químicas du-
rante os processos de forrnação da esmeralda. Esses resultados
mostrâm que essas cronitas são praticanente isentas de Mg, con-
trariando as conclusões de Hanny & Kerez (1983) e Miyata et aL,
(1987).

Cono já foi dito, a cromita 6 ext¡ernanente co

nun em Santa Terezinha, podendo ser observada mesrno ã vista de-
sarnada. Nesse caso, constituen manchas escuras na esrneralda
(Fotonicrografia 15), as quais, observadas ao microscópio con
aumentos progresivos, revelarn tratar-se de urn aglomerado de

cîistais idiomorfos dispersos na esneralda (Fotornicrografias
16,17 e 18). A cor em geral é escura, nas, con aunentos acirna
de 100 vezes, muitos cristais exibem coloração cas t anho - averrne
thada intensa, Outra característica notada ao microscópio é a

forma octaódrica dos cristais, sempre bem desenvolvidos, con
secções variadas dependendo da posição de observação. A crornita
ocorre intimamente associada ãs denais inclusões, especialnen
te ãs opacas, dificultando os trabalhos de identificação.

7.7.2 - CARBONATOS - as observações efetuadas no decorrer
desse trabalho indicam que os caïbonatos são tanbém muito fre-
qüentes nas esmeraldas de Santa Terezinha de Goíás. En certos
casos, notanos que a cluantidade de carbonato chega a suplantar o

próprio berilo, f.ato que já havia sido referido anteriormente por



Tabela 10 - enãlises químicas de inclusões de cromita do tipo 1 obtídas na microssonda
eletrônica.

óxidos

Tío2

src-22

AlrOq

0.00c

sTc-22f

Ct2O3

2.352

FeO

0.015

STG-z?

45. 81€

Meo

2.249

46.55s

0.030

trc-237

45.O32

MnO

2.525

0.391

47 .837

Zr:.O

0.000

src-ztú

48.L49

o -482

NiO

L.L52

0.15t

45.347

o.062

0.000

STG-24{

46.353

Total

o -272

3 .055

0.361

0.000

47,538

0.075

0. 033

STG-24f

49.s64

95. s9€

o 5q?

3.411

0.304

0.000

44.405

0.000

0.000

src-25:

50.516

95.775

o -478

5.44r

0.160

0.000

43.776

0.030

0.000

STG-25;

52.765

97.006

0-410

3,225

0.3L2

0.082

40.264

0.037

0.000

47.586

STG-259

96.507

o -377

4.037

0.420

0.000

45.379

0.121

0.000

tlc-262

49.2r2

97 .654

o ^442

2.033

0.353

0.000

43.168

0.000

0.02

49.6L9

src-26

98.467

0-410

0.31 3

0.000

4.631

4s.603

0.087

0.18(

STç28

50.67t

99.69L

o .475

0.208

0.r42

2.79t

42.5L:

0.025

0.00;

STG-268

46.95

97,2L2

0.290

0 .000

3.55{

0. 34f

4s.64:

0. 116

0.o22

50,25::

97.268

0.33

0 .043

3. 869

o.29t

43.47:

0.421

50. 75C

96 .033

0.43:

0.37

0.06:

42.146

0.32(

99.01J

o.491

o.321

0. 12t

0.261

96.7X

0.33(

0.oCI

0. 43(

98.4L

0. 14t

98.022 H
Ots



Tabela 11 - Análises qu íni cas
eletrônica.

õxidos

ri02

sTc-21:

de ínclusão de cromita do tipo 2 obÈidas na microssonda

A1r 0"

0.083

Cr2O1

;Tc-211

11 .0 70

FeO

0.083

STG-22I

,3.097

11 . 915

Moô

t4.46s

0 .000

[ú1o

STG-23

,3.426

L2 .20L

0. 490

ì3. 691

0 .091

ZnO

ST G-2 3.

4.824

0 .329

t.278

0.580

\IiO

t2.490

0.000

0.00(

lotel

srG-23t

3.240

0. 453

0. 604

11.93:

0. 000

t3.027

0.000

0. 059

99.537

53.77(

o.344

iTG-25

0.631

t2.499

0.010

32.94f

0. 015

0.05

oo.2L6

STG-25

0.379

54.240

0.096

7 .861

0.53t

32.280

0.040

0 .00{

r00.5 7

STG-267

5t.29i

0. 395

10 .501

0.000

0.502

37 .65:

0.015

0.154

sTc-26

r8,686

52.76L

0.341

L2.630

o.523

0.000

34.779

0 .000

0.000

99.739

53.876

irc-26

o.343

12.100

0.739

0.000

32.640

0.090

0.489

53.234

99.862

0.282

7.113

0. 828

o -076

33. 085

0.802

98.503

52.3r8

0.333

0. 781

0.043

39. 131

0. 785

99.913

0.433

0.5 39

0 .000

0.759

01.106

0. 389

0.036

0.394

oo.42t

0.119

00.092
tsot\)
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FPIOI{ICROGRâ,FIA 15 Grãoe de cromita gem nenhuma
orientação no crietal hoepedeiro, constítuindo man-
chas escuras na esmeralda. Nicóis cruzados.

FOTOIIICROGRAtrIA 16 Cromita ídiom6rficas, onde sob
aümentos maiores observa-se sua coloração avermelha
da caracterÍstica. Nic6is cruzados.



FOIOì{ICROGRAFIÀ L7 Grãos de cromita de coloraçõo
avermelhada. Observam-se duas gerações de cromita,
uma de granulometria maior (tipo 1) e outra menor
(tipo 2). Esses dois tipos possuem composições quí
micas distintas. Nícóis cruzados.

t04

100 u

l--J

5ou

FOTO}IICROGRAFIA I.8
cos transparentes,
thada. Aparentement
diferentes. Nicóis

Cristais de cromita idiomórfi
apresentando coloração averme :
e de s f o cados por estarern em níve i s
cruz ado s .
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diversos autores. Sauer (1982) assinalou a presença de calcita.
Ribeiro & Sá (1983), Cassedanne (1984) e Lima Júnior et aL. (1984)

rnencionaram simplesmente a exlstência de um carbonato que lJanni
& Kere z (I983) , baseados em dados de rnicrossoncla eletrônica ,

afirnaran tratar-se de dolonita.
No decorrer deste trabalho, verificamos que a

csmcralda de Santa Tcrezinha contóm dois carbonatos dintintos :

dolomita e magnesita. Como no caso anterior, essas inclusões fo
ram também identificadas por meio de difração de raios X. As

Tabelas I2 e 13 apresentam as reflexões mais intensas obtidas nos

diagramas de pó, que aparecem comparaclas com os respectivos pa

drões do f ichário .ICPDS.

Observações microscópicas stlgerem a existên
cia de três gerações de carbonatos. Uma protogenética, represen-
tada por um aglomerado indistinto de carbonato, ilustrada na Foto
micrografia 19. A segunda geração ê representada por romboedros
perfeitos (Fotomicrografia 20 e 2I) de natureza singenética. Fi-
nalmente, a Fotomicrografia 22 mostra uma fratura preenchida por
quartzo, aparecendo na região central da foto um romboedro de

carbonato epigenético. Com relação ã cor, variam de incolor a to
nalidac1es castanho -c1aras. A1ém dos métodos citados, os carbona
tos foran identificados através de raios X de energia dispersiva
e microssonda eletrônica. A Figura 20 mostra os espectros obti-
dos , onde aparecem as raias do Ca e do lr{g, além das raias pou

co intensas de Ire e Mn na forma de impurezas. Análises na micros

sonda eletrônica revelaram que a dolomita primária exibe zoneamen

to químico definido em relação ao ferro (Tabela 14). Assim sen-
do, foi verificado gue o núc1eo da inclusão possui um máxino de

L,6eo de FeO, enquanto que na borda esse valor chega a alcançar
até 8,5% em peso.

7.L.3 - TALCO - é outro mineral comum na esmeralda de Santa
Terezinha, porém menos freqüente que a cromita e os carbonatos
De um modo geral ocorre sob a forma de lamelas finas e transparen
tes, o que dificulta as observações ao microscópio. 0 uso de ní-
cois cruzados bem como o de Luz refletida facilitam a visualização
dessas inclusões (Fotomicrografia 23, 24 e 25) , Esses cristais mos

tTam contornos nitidamente arreclondados ou ligeiramente alonga-
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Tabela L2 - Prineipais reflexões do diagrama de p6 obtidas de

uma dolomita inclusa na esmeralda de Santa Terezi-
nha de Goiãs, comparadas com o diagrama do sistema
J CPDS .

Inclusão de dolomita
(src-117)

Doûomita do sistema JCPDS,

ficha 11-78

d (A) r lT.' d (A) f/Tn

¿-o3 l0 4-03 <5

3 .69 2 3 .69 5

2.88 t_00 2.88 100

2.66 1_0 2 .67 L0

2.54 20 2.54 L0

2 .40 10

2.L7 20 2.L9 30

2.06 5

3.0r. L4 2.07 t5

1. B7 2 r..84 5

1-80 20 1^80 20

L.76 20 L.76 30

1.58 20 L .57 10

1 .54 l_0

L .46 5

L.4s 5 L .4s 5

L.43 10 r .43 10

1.41 5

1.38 10 r..38 15

r..33 10

1. 30 5 1.30 <5
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Tabela L3 - Principais reflexões do diagrama de pó de uma magne-
sita incLusa na esmeral-da de Santa Terezinha de Goiãs,

comparadas com as do diagrama do sistema JCPDS.

Inclusão de magnesita
(src-108)

Magnesita do sistema JCPDS,

ficha 8.479

d (A) T/T d (A) Í/T.o

2,76 100 2.7 4 t00

2.5L 20 2.50 18

2 .32 L0 2.32 4

2.10 30 2.LO 45

1.95 10 L.94 T2

r.76 10 L.7 7 4

1 71 10 1- 70 35

L .5l_ t0 1 .51 4

L.49 1"0 r .49 6

L.42 6 L .42 4

L .37 7 L .37 4

1.36 10 1.35 8

L .34 7 L.34 I

L.25 6 L -25 4
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IOIOIiICROGA.AFilA 19 - Aglomerado protogenético in-
distinto de carbonato. Neste exemplar, nota-se que
a quantidede de carbonato 6 superior a do prõprío
berilo. Nicóis cruzêdos.

30u

trOTOüICROGRATIA 20
tureza singen6tica
cruzadog.

Inclusões de carbonatos de nê
de hãbito romboódrico. t¡icóiã
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30u

FOTOITICROGRAFIA 21
carbonato singenét
sal da esmeralda.

- Detalhe de um romboedro de
ico, paralelo ao pinac6ide ba-
Nicõis cruza<los.

lou

FOTOMICROGRAFIA 22
enchido por quartzo,
to aparece um romboed
Nicóis crtrzados.

Fraturamento da
onde na região

ro de carbonato

esmeralda prg
central da fo
epigen6ticol



FIG. 20 - Espectro de raios I
Terezinha de Goiás,

dispersívos de carbonetos inclusos na esmeralda de SenEá

obtido na mícrossonda eletrônica.

Ò
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Tabela L4 - AnãLises de carbonatos singen6tícos ínclueos na
esmeralda de santa Terezinha de Goíãs, obtidas por
meio de microssonda eLetrôníca. Ambas apresent,am
borda de reação com enriquecimento de FeO e Mno.

óxidos
src-2 6 9 STG-2 7O

núc L eo borda núcLeo bo rda

T i02 0.08r. 0.052 0. 000 0.017

4L203 0.003 0.000 0 .006 o.026

CrrO, 0.000 0.009 0.005 0.000

Fe0 L.6L4 7.542 1.568 8.3r.4

Mgo 18 . 916 L7.370 L5 . 889 15 .064

MnO 0.000 0.703 0.038 0.812

ZnO 0.201 0.200 o.377 0.238

NiO 0.000 0.000 0 .000 0.000

Total 20.815 25.877 L7.882 24,473
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FOTOMICROGRAFIA
finas, formando
vado ern lânínas

23 - Talco sob
concentrações
delgadas sob

a forma de l-amelas
densas quando obser
nicóis cruzados.

l-J
3ou

lou

FOTOIIICROGRAFIA 24 - Escamas
tral- da f oto, observadas sob

de talco na região cen
Luz refLetida



FOTOI{ICROGRAFIA 25 CristaL de
tajado visto sob L:uz refLetida.
no irreguLar e a existêncía de

a.ntve].s ].nter10re8.

talco de porte avan
Destacan-se o contoi

outras incLusões eñ'

r13

t--¡
lou

1r
2ou

FOTOUICROGRAFIA 26 - Pl-acas de mica de forma irregu
l-ar e sem nenhuma orientação no cristal hospedeírol
São reconhecídas devido a um Ligeiro p1-eo"roÍ"*o d;
incolor a amareLado. Nic6is cruzados.
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dos, sem nenhuma orientação preferencial em relação ao hospedei-
ro, podendo ser classificados temporalmente como protogenéticos.

Anteriormente Cassedanne & Sauer (1984) e

Schwarz & lt'lendes (1985a), fizeram referências ao talco, com ba-
se apenas em observações microscópicas. Nesse trabalho, o

talco foi identificado por diagramas de põ, resurnidos na Tabela
15 juntamente com o padrão do fichário.iCPDS. Como se pode obser
var pela Tabcla 15, ncm todas as rcflcxõcs do padrão JCPDS pos-
suen correspondente no talco incluso na esmeralda de Santa Tere-
zinha. Essa ausência pode ser explicada pelas condições experi
menta.is utilizadas neste trabalho, cujos diagranas foram obti
dos a partir de um cristal único.

Com o objetivo de investigar o quirnismo do tal
co, foram realízadas aná1ises por raios X de energia dispersi-
vos (Figura 2I) e microssonda eletrônica sobre dez pontos distil
tos de nanchas opticamente homogênea de talco incluso em esme

raldas de Santa Terezinha de Coiás. A Tabela 16 apresenta os re-
sultados das aná1ises executaclas na microssonda, indicando compo

sições constantes, destacando-se a presença de at6 3,Sqo de FeO,
além de valores menores de A1.ZO3 (<1%) , CrrO, (<0 ,5%) e

TíOZ l<0,2e0). Entre os voláteis, destaca-se o F com teores de

I,7eo em peso.

7,L,4 - FTOGOPITA - a julear pelos dados da literatura, a

mica e uma das inclusões ma.is comuns em esneraldas (Sinkankas
1981). Em Santa Terezinha esse mineral não é tão comum como em

outros locais, tais como Itabir:a (Souza & Svisero 1987) , Socotó
(Schwarz & lvfendes 1985b), Zãmbia (Graziani eb aL.1983), entre ou
tros

Essa mica foi identificada por Schwarz a Men-
des (1985a) por meio de microscopia óptica, sendo depois analisa-
da por Miyata et aL.(1987). Neste trabalho, ela foi identificada
por difração de raios X e depois analisada por raios X de energia
dispersivos e microssonda eletrônica. A Tabela L7 apresenta as
reflexões principais comparaclas com o respectivo cliagrana padrão
JCPDS. Como se pode notar na Figura 22, o espectro obtido por
meio do sistema dispersivo de energia na nicrossoncla eletrõnica
mostra as raias dos elementos forrnadores dessa inclusão, al6n de

uma raia pouco intensa de crômio. Duas aná1ises na microssonda
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Tabela 15 - Principais refl-exões do diagrama de põ de um taLco
incluso na esmeralda de Santa Terezinha de Goiãs ,

comparadas com as do diagrama do sistema JCPDS.

Inclusão de talco
(src-116)

Talco do sístema JCPDS,

ficha 13-558

d (A) T"/r d (A) r /r.^
9.30 t_00 9.34 100

4 .66 60 4 .66 90

4.s4 20 4.5s 30

3.49 5 3.51 4

3.12 100 3 -t2 100

,61 ln 261 1'

2 .60 20 2 .59 65

2.50 40 2 .48 65

2 .34 L6

2 -2r 20

2 ?O 1ô t t(\ 1n

2.L0 20 2:L0 20

r..86 20 L. 87 40

1.68 20

166 )o
L.54 20 1.53 40

1.41 16

1.39 20 1.39 20

3i 16

1.31 10 L .32 10

L.26 10 L.27 10



EIG.21 - Espectro de raios X dispersívos do talco incluso na esneralda de Santâ Terezinha

de Goiás, obtido na microssonda eletrôníca.

q



Tabela 16 - Anãlises de ínclusão de telco na esmeralda de Santa Terezinha de Goiãs, obti-
das por meio de nicrossonda eletrônica.

õxidos

s io,

src-z 71

Tio2

s9.387

A1r0r

STG_272

0 .027

Cr"0.

58.499

o .243

sTc-2 7 3

0 .000

0.095

s4.r39

Ca0

0.290

2.680

s'tc-27 4

0. 000

tq a¿o

M¡O

0.076

59.329

0 .483

0.000

K.n

2.gltt

src-2 75

Na2O

0 .000

o.246

0.000

57 .277

0. 368

F

2 -972

o o00

0. 045

src-2 76

0.054

a1 (l11

0.017

0 .000

0.000

0

51 .883

Totâ1

0.423

o -t62

0.906

2.750

0-000

sTG-27 7

0 .000

o.473

r a (Áa

0 .040

0 .382

0.085

63 .425

o.224

91-923

2.163

0 .036

0.09s

1.594

STG-2 78

0.000

0.t22

?n ÁrR

0.091

0 .000

o -6tr

58. 759

0.901

3.863

0 .033

0. 303

91. 151

0 .000

slc-2 79

25 -t53

0 .000

0. 156

0.056

0. 10r

0.128

53 .87 4

86. 348

0.052

0 .506

3.094

o .026

1.054

src-2 80

0 .000

)) 17R

0 .000

0. 103

0.433

0.444

62 .685

o.735

9r.712

o .o42

0 .000

1.446

4.296

0.188

0 .072

o.254

,,A 1TA

0.000

0.609

92 -67 4

o.649

0.256

3.542

0 .039

0 .000

28,866

0. 158

o.273

0.057

0.052

81.769

0 .054

1 ,341

3.161

0.023

27 .7 92

0. 012

0.169

0.565

90 . 986

0 .012

o.oz2

0. 80¿

0. 161

0 .036

0. 338

90. 938

1.480

0. 011

0 .098

o -623

88. 409

I .653

0 .696

95 ,263
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Tabela L7 - Principais reflexões do diagrama de pó de uma fLogo-
pita inclusa na esmeral-da de Santa Terezinha de Goiãs

comparadas com o diagrama do sÍstema JCPDS.

Inclusão de fLogopita
(src-l23)

F1-ogopita do sistema JCPDS,

ficha ]-6-352

d (A) T /Tõ d (A) r. lto
10. t 90 9.96 70

s.09 5 s .00 6

4-60 20 4-58 6

3.66 t0 3.65 4

3.36 100 3.32 L00

3.17 20 3.r.3 4

2 ,69 10 2 -70 1_0

2-64 ILO , 6t! tn

2 .62 20 2 ,62 20

2.52 30 2.50 L0

2 .43 40 2 .43 18

2 17 10 2 17 1R

2,0L 70 2.OO 30

L.91 20 r..90 4

r..65 30 L .67 20

1-53 30 1-53 'l t!

1.48 20 L .47 4

L ,44 20 L .43 4

1.36 20 1.36 L2



FIG. 22 - Espectro
zinha de

de raios X dispersivos da flogopita inclusa na esmeralda
Goiás, obtido na microssonda eletrônica.

de Santa Tere-

i--
H
tó
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eletrônica (labela 18) indicaram que a rnica de Santa Terezinha 'e

de fato una flogopita, contendo por volta de 24,0% de MgO e 10,0%

de KrO, a16n de 0,809 de CrrOr.
Ao microscópio, a flogopita ocorre sob a for-

ma de placas finas de coloração acastanhada, de dimensões peque-
nas (Fotomi c'rog'raÊía 26), estando intimamente associada ãs de-
rnais inclusões opacas. Em casos favoráveis, é possÍvel observar-
se a existência de pieocroísmo variando de incolor a amarelo. As

característicasnorfolõgicas observadas aomicroscópio indicam
que a flogopita é un das fases protogenéticas em Santa Terezi -
nha.

7.1.5 - PIRITA - a pirita foi inicialmente descrita por Siauer

(1982), Cassedanne (1984), Cassedanne & Sauer (1984), Lina Júnior
et aL, (1984) e Schwarz & l,4endes (1985a). E uma inclusão cons-
pícua no naterial de Santa Terezinha, ocorrendo sob a forna de

cubos perfeitos de coloração amarelo-intensa e brilho metálico (Fe

tomicrografia 27). As climensões variam cle.s de nícrons até valores
de alguns mn, podendo nesse segundo caso ser obse¡vada a olho
nu.

Apesar de os aspectos característicos perrniti
rem a identificação pelo sinples exane visual, a pirita de San-
ta Terezinha foi identificada por difração de raios X, tal cono

mostram os dados contidos na Tabela 19. Por outro 1ado, dada a

possibilidade de ocorrerem outros sulfetos a1én da pirita, anali
samos por raios X de energia dispersivos (Figura 23) e microsson
da eletrônica um total de vinte e seis inclusões de nateriais de

brilho netãlico retirados do interior da esmeralda. Corno nos-
tra a Tabela 20, todas as análises de microssonda confirrnaran tra
tar-se de pirita, rnostrando, portanto, que esse é o principal sul
feto nessas e*smeraldas. Calcopirita e pentlandita mencionadas
por Schwarz & Mendes (1985a) não foram confirnadas no decorrer
desse trabalho,

7.L,6 - PATRONITA - a patronita é um sulfeto de vanádio de fõr
nula VS4, aqui identificado pela prineira vez em esmeraldas natu
rais. Ao que tudo indíca, trata-se de uma inclusão rara, pois
foi detectada apenas uma vez entre as dezenas de amostras analisa
das no decorrer desse trabalho. A patronita é un dos pr j.ncipais



Tabel-a 1B enálises de inclusões
Santa Terezinha de Go

crossonda eletr6nica.

flogopita na

obtidas por

12l.

esmeralda de

meio de mi-
de

lAS,

óx ido s src-2IL STG-2 82

S io2 43.997 40.822

r i0r 0.000 0.080

41203 10.436 LL.729

C12O3 0.733 0.892

FeO 4 .4L9 4 ,48s

MsO 24.303 24 .42s

CaO 0. r.92 0.150

MnO 0.000 0.052

Kro 9 .L45 L0.294

Na2 O 0.L77 0. r.r.6

F 2 .863 2 .8L6

=Q 1.205 L.185

Tot a1 95.055 94.675
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FOTOI{ICROGRAFIA 27 Cristal de pirita obeervado
sob Luz refTetida. Notam-se inúneros pontos eBcurog
produzidos por a1Èeração êo longo de fraturas.
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Tabela 19 - Principais reflexões do diagrana de põ de urna piri-
ta inclusa na esmeralda de Santa Terezinha de Goiãs,
conparadas com as do diagrama do sistema JCPDS.

IncLusão de pirita
(src-103)

Piríta do sistèmâ. JCpDS,

ficha 6-0710

d (A) r/r
o d (À) r.lf

o

3. r.3 50 3.r3 35

2.7L l-00 2 .42 85

2 .42 70 2 .42 65

30 2 .2L 50

t.92 20 L .92 40

r-.63 90 r.63 100

1.56 13 .56 t4

1.50 20 50 20

tLq t^ Lq tç

L.24 L2

,20 20 L.2L L11

IQ Â

1.14 t0 1.15 6

1.11 10 1. 10 6



FIG.23 - EspecËro de raios X dispersivos da piríta inclusa na esmeralda de Santa Terezi-
nha de Goiãs, obtido na nicrossonda eletrônica.

l.)



Tabela 20 - Análises de piriÈa
meio de micros sonda

Fe

iTc-2 8:

s

45.s7t

3T.G-286

Ni

53.151

45.538

incluea na e aoer al da

e letrônica.

Ap

srG-290

0.113

52.894

As

rts.630

ítc¿gL

0. 014

sb

0. 145

53 .21-8

0.051

45.597

Cu

src-292

0-017

0.163

0. 000

53.203

Zn

0.085

'+5.727

n non

0.000

Total

0. 125

0. 000

de

52.942

0. 054

0. 002

t5.75I

Santa Terezinha de Goiãs, obtidas

src-295

o ooo

0. 001

98.901

0.235

0 .000

i2.889

0. 150

0.000

15.529

rre-296

n nrìR

0. 000

98.681

o.203

0. 000

53.O24

0.05 7

0. 000

i5 .875

src-2q

n nnn

o_010

99.064

0-130

0.000

i3.t92

0. 068

0.015

r6.055

0

n nnn

iTc-301

)9. 100

0. 135

oo2

0. 000

3.097

0.097
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minérios de vanádio, podendo conter até Z\e" desse elemento(Evans

& Landergren 1978).
Essa inclusão foi encontrada acidentalmente, di

fratando-se urn grão de naterial escuro que se imaginava original -
mente ser cronita. Infeliznente outTas tentativas para se en-
contrar novamente esse material não produziran resultados pos j-ti-
vos, comprovando a raridade desse naterial nas esrneraldas <le San

ta Terezinha de Goiás. A Tabela 21 apresenta os diagrarnas de pó

da inclusão e o correspondente do fichário JCPDS , cujas- semelhan

ças não deixam dúvida sobre a \aTûTeza desse material. E interes -

sante ressaltar que a presença desse naterial está perfeitamente coerente com

as características c¡uímicas do ambiente de cristalização da esmeralda, iã que

o va¡rádio é un dos principais cronóforos dessa gema.

7,I .7 - QUART ZO - observações nicroscópicas foran suficientes
para identificar a presença de quartzo nas esneraldas estudadas
Entretanto, é bom esclarecer que esse mineral só foi detectado en

lâninas delgadas, onde foi possíve1 confirmar as suas principais
características óptícas, tais como caráter axial positivo, relevo
baixo, entre outras. As Fotomicrografias 28 e 29 ilustram duas

situações distintas dessa inclusão. Na primei.ra, o quartzo apar.e-
ce sob a forma de restos exsolvidos dentro do berilo, sugerindo
pelo menos urna origern singenética. Aparentenente, guarda certas
relações de orientação (epitaxia?) com a esneralda, nas faltan
estudos mais detalhados para esclarecer essa questão, Na segun-
da ternos, na Fotomicrografia 29, uma massa xenornorfa de quartzo
preenchendo una fratura da esrneralda. Nesse caso, a origen 6 ni-
tidamente secundária, tratando-se, portanto, de uma inclusão epi-
genética,

7,1.8 - BÄRITA - a presença da barita na esrneralda de Santa
Terezinha de Goiás constitui o segundo registro conhecido desse ni
neral na literatura até o presente monento. Anteriormente, ela só

havia sido identificada en esneraldas colonbianas dos depósitos
de Muzo-Cosquez (Nassau & Jackson 1970).

Nesse trabalho, a barita foi identificada a par
tir de análise por raios X de energia dispersivos. Como se pode
observar pela Fì-gura 24, o espectïo correspondente mostra de

forna nítida as raias de Ba e do S, alén de una raia pequena do
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Tabel-a 2L - Principais reflexões do diagrama de p6 de uma pat,ro-
nita inclusa na esmeraLda de Santa Terezinha de Goiás

comparadas com as do diagrama do sístema JCPDS.

Inclusão de patronita
( src-100)

Patronita do sistema JCPDS

fícha L4.L79

d (A) TlTo d (A) f lro
s .44 30 5 .47 100

5.15 L00 5. r.5 100

4 .40 30 4 .37 30

3. 90 70 3.92 50

3.82 60 3.82 40

3 .66 20 3 .67 20

3. 35 20 3. 3s 20

3.L2 10 3.13 30

3.04 20 3 -02 50

2.90 18 2.90 20

2.8r. 20 2.83 30

2.7L 8 2.72 20

2.64 20 2 -6s 20

2 -53 30

2 .44 7 2 .46 20

2 .33 t0 2 .37 20

2.29 11 2 ,30 10

1. 99 I l-98 t+O

1,.86 ?o 19 A ,'^
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1ou

FOIO!{ICf,'OGBAEIA 28 Crístal de quartzo sob a for
úa de restos exsolvidos dentro do berilo, de natd
r-eza proto ou síngenética. Nicõis cruzados.

lou

FOTO}IICROGßT,FIA 29
gen6t ico, preenchendo
cruzados.

Massa xenomorfa de quartzo epi
fraÈura de esmeralda. Nicõis



FlG.24 - Espectro de raios X dispersivos da barita inclusa na esneralda de Santa Tere-
nha de coiãs, obtído na mícrossonda eletrônica.

t\)(o
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Sr. A presença de barita ten inportância genética. E1a poderia
dicar, por exemplo, uma evidência de hi<lroternalismo (Fischer
Puchelt, 1978). tal como acontece na Colômbia,

7.1.9 - BERILO - inclusões de berilo en esmeralda são rela-
tivarnente conuns. EntTetanto se as duas fases não tiveren orien-
tações diferentes, a identificação torna-se difíci1, devido ã si-
nilaridade nas propriedades ópticas. Una alternativa 6 examinar
a esneralda por meio de secções delgadas, tal como está ilustra-
do na Fotomicrografia 30. Aí aparecem de forma nítida as sec-

ções hexagonal e prismática de dois berilos inclusos em una es-
meralda envolvida poï talco xistos ã direita da foto. Observa -
se tanbérn um sistema de microfraturas paralelas cortando indis-
tintanente a esneralda e suas inclusões segundo a direcão NW-SE,

7.1.10 - FERROPARGASITA - esta é outra inclusão rara encon-
trada pela primeíTa vez em esneraldas naturais. Pertence ao gru
po dos anfibólios, sendo un dos constituintes de xistos e gnais
ses (Deer et aL.1972). Essa inclusão, da nesna forrna que a pa-
tronita, foi encontrada acidentalmente difratando-se materiais
escuros ¡etirados do interior da esmeralda. A Tabela 22 apre -
senta as reflexões principais da ferropargasíta ao lado do respec-
tivo diagrama padrão JCPDS. Dos vários diagramas de pó obtidos
nesse trabalho, consíderou-se o da inclusão STG-131 como o mais
representativo, tendo ern vista um rnaior núrnero de reflexões
Cono se po<le observar pela Tabela 22, toðas as reflexões da in-
clusão possuem correspondentes no fichário JCPDS. Apenas as re-
flexões 4,54 Ao(10) e 2,36 Ao Q,5) não aparecen no <liagrama
da inclusão. Corno já foi nencionado, essa ausência pode ser ex-
plicada pelas condi-ções utilizadas neste trabalho, cujos diagra-
nas foram obtidos a partir de um cristal único. Há tanbén uma

pequena diferença entre outras reflexões, diferenças que podem

ser relacionadas tambérn a erros experimentais.

7.1.11 - OUTRAS INCLUSõES - além das inclusões descritas
deterninadas individualmente, foram identificados ainda, a nelan
terita, o epídoto, a antofilita-curnrningtonita e a dunortierita.
Todos esses minerais fora¡n detectados apenas a partir de difrato
gramas de misturas, devido ã inpossibilidade de se isolarern os

in
&
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0r3 m

POTOIÍICROGBA3IA 30 - Doís cristais de beriLo de for
ma hexagonal e prísnãtica, ínclusos em umå eemerall
da envolvidos por ta¡.co xisto ã díreita da fotonícro
grafia. Nic6ie cruzadoeo .



Tabela Zz - principais reflexoeg
ropargasíta inclusa
de Goíãs, comparadas

do diagrama de

na esmeralda de

com as do diagrama

132

p6 de uma fer-
Santa Terezinha
do sistema JCPDS.

Inclusão de ferropargasita
(src-13L)

Ferropargasita do eistema
JCPDS fícha L9.467

d (A) f lTo d (A) L lTo

8.48 100 8.50 100

4.78 20 4.80 10

4 .s4 10

3.40 30 3.40 25

3.28 30 3.30 20

3. 15 90 3.15 80

2.95 10 2.95 20

2.76 11 2.76 10

2.70 30 2.72 60

2 .62 20 2 .62 40

2 .57 10 2.57 35

2 .4L 20 2 ,40 16

2.36 25

2 .30 10 2.30 16
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constituintes presentes nos materiais escuros dispersos no seio
da esneralda. 0 estudo dessas nristuras permitiu reconhecer as

seguintes paragêneses: talco + flogopita + dumortierita + melan-
terita; talco + patronita + melanterita; cromita * epídoto; cromi
ta + ferropargasita + flogopita; flogopita * epídoto + dolomita ;

talco + antofilita-cummingtonita; cromita + dolomita + antofili-
ta-cummingtonita; cromita + flogopita e magnesita + flogopita
Todas essas associações são concordantes coln paragêneses observa
das em rochas metaultramáficas de baixo a n6dio grau de metamor-
fismo, tal como ocorre nas rochas encaixantes da esmeralda de

Santa Terezinha de Goiás.
A1ém das inclusões cristalinas clescritas ante-

riormente, tanbém foram observadas nas esmeraldas de Santa Tere-
zinha estrias de crescimento, zonas centrais e substâncias amor-
fas associadas a fraturamentos na gema. As estrias de crescimen-
to são relativamente freqüentes, embora fracamente desenvolvidas.
As zonas centrais compõem-se preferencialmente cle cromita e car-
bonatos, sendo relativamente raras, contrariamente ao que se ob-
serva em Socotó. As substâncias amorfas constituem-se de material
epigenético, principalmente hidróxidos de ferro, ocorrendo ao

longo de fraturas, cicatrizando-as.

7.2 - INCTUSOES FTUIDAS - inclusões fluidas são porções de

fluidos inclusos nos minerais. A importância do estudo destas
inclusões 6 que elas permitem, via de regra, determinar as condi
ções físico-químicas reinantes durante a cristalização do mineral,
ou recristal ízação por eventos metamórficos posteriores (Fusikawa

1985). A clenominação de inclusões fluidas abrange não somente as

inclusões com fases 1íquidas e gasosas, mas também aquelas que

apresentam, associadas ãs f ases f'luic1as , uma ou mai s f ases sóti
das (Roeder 1972) . Desta forma, em relação ao número de fases
presentes, as inclusões fluidas são denominadas de monofãsicas ,

quando a temperatura ambiente apresenta somente uma fase 1íquida
ou gasosa; bifásicas, quando contên duas fases, sejan elas 1í-
quida + gasosa, 1íquida * só1ida, sótida + gasosa, ou duas 1íqui-
das, como no caso de dois 1íquidos imiscíveis; trifásicas, quan-
do apresentam uma combinacão de três fases, onde as mais comuns

são de duas líquidas + gasosa e de líquida + gasosa * sólida; e
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polifásicas ou rnultifásicas, cluando são constituÍdas por quatro ou

mais fases (Roedder 1981). Do ponto de vista temporal-, elas podem

ser classificadas sinplesnente em prirnárias e secudárias (Roedder

1984).
As inclusões fluidas constituen uma importante

ca¡acterística da esrneralda de Santa Terezinha. E¡nbora relativanen
te freqüentes, possuen dimensões reduzidas, podendo ser obsexvadas
sonente com aunentos acima de 50 vezes. Po¡ outro lado, a grande
quantidade de fases só1idas, dispersas nessas esneraldas, dificul-
ta a localização das fases fluidas. Todos esses fatores, levaram
os vârios estudiosos que escreveram sobre a esrlreralda de Santa Te-
rezinha a não citar ou então afirmar que inclusões fluidas são ra-
ras nas gernas desse local (Mendes & Svisero 1988).

Essas inclusões são reÞresentadas pol uma, duas

ou três fases distintas, mostÌando uma grande variação nas forrnas
e nos conteúdos contidos nas cavidades. Assim sendo, exibem fornas
variadas podendo ser tetangulares, subcirculares, notando-se urTt

certo predonínio de forrnas irregulares geralnente estiradas. Ape-
sar das dimensões pequenas, 6 possÍve1 observar a ocorrência de

inclusões monofásícas preenchidas por 1íquido ou gãs, ben cono de

associações bifásicas prinãrias dos tipos tÍquÍdo + Iíquido (Fo-
tonicrografia 31) e líquido + sõlido (Fotonicrografia 32 e 33) e

associações bifásicas secundárias tubifornes 1Íquido + 1íquido (Fq

tonicrografia 34) e líquido + gás (Fotonicrografia 35), e ainda in
clusões secundárias trifásicas do tino s6lido + Iíq.uido + gás (Fo

tonicrografia 36). A fase sõlida é rara e nos casos vistos nos-
tra forma rornboédrica (Fotomicrografia 33 e 36), sugerindo tra-
tar-se de um carbonato corno nas esneraldas de Takowaya (Gübe1in

t 974) .

7.3 - SIGNIFICADO GEOLOGICO DAS INCLUSOES

As determinações efetuadas nesse trabalho mostTaram
que as esmeraldas de Santa Terezinha contôn urna suÍte diversificada de

inclusões ninerais. Analisadas isoladamente ou na forna de associa
ções ninerais, elas traduzen una série de paragêneses que concor-
.dam com as paragêneses existentes nas rochas encaj-xantes
dessas esneral<las. Por exenplo, foi vísto que a cronita, un mineral
tíÞico de rochas ultrabásicas (Deer eL aL. 1912), 6 a principal inclusão nes
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30u

FOTOIIICROGRAFIA 33 - DeËaLhe da fotomicrografia 31,
observando no centro uma íncl-usão bifãsica do tipo
lÍquido + s61ído e no quadrante SE uma incLusão do
tipo neek-doun . Nicóis paraLeLos.

10u

F,OTOUICROCRAFIA 34
tubiformes dp t ipo
longo de planos de

Inc lu sõe s
lrqu]-do + I
fraturas. N

fluidas sencundárias
íquido, orientadas ao
icóis paraleLos.
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sas esmeraldas' O nesno se node afirnar para a flogopita, enbora

essa mica não seja tão freqüente quanto a cronita. O talco, ou-

tra fase amplamente distribuída na esneralda, 6 un dos princì.pais
constituintes dos xistos portadores das mineralizações esrneraldí
feras ern Santa Terezinha. Os vários anfibólios identificados(fer
ropargasita, antofilita - cumningtonita ) tanbém estão coerentes
com o grau cle metanorfismo evidenciado pelas encaixantes. A pró-
pría esmeralda, en ú1tina instância, é um mineral tipicamente ne-
tanõrfíco, ocorrendo sob a forma de porfiroblastos cono está ilus
trado na Fo t oni cr ogr af ia 37.

Com respeito ao quimismo das inclusões, os da-
dos conhecidos jã permitern uma análise prelíninar sobre as carac-
terísticas vigentes no ambiente de cristali zação da esneralda .

As análises químicas revelaram a existência de duas gerações de

cromita, tipo 1 e tipo 2, sugerindo variações composicionais du-

rante a fornação da esmeralda. Corno está rnostrado nas tabelas 10

e 11, a crornita do tipo 1 distingue-se da do tipo 2, pot conter
valores de A1rO, significativanente menores do que a do tipo 2.

Esse aumento de teores de AIZO3 nas cronitas do tipo 2 é pratica
mente idêntico à diminuição do teor de FeO, A cromita constitui
urna série, cujos membTos é a cronita (FeCrr0O) e nagnesiocroníta
([{gCrtOO), onde quantidades apreciáveis de ferro poden substi -
tuir o rnagnésio (Dee'r et aL. I97Q. Co¡no as duas gerações de cro-
mita são singenéticas, podenos afirnar que houve variação no anb!
ente durante a forrnação de esrneralda. Similarnente, zoneanentos

observados nas inclusões de carbonato confirnan que essas varia-
ções são extensas, afetando tambén as soluções que atuaram nos

processos de ninerali zação, As aná1ises quírnicas (Tabela 14) in-
dican que se tTata de urn carbonato singenético con bordas de rea-

ção, onde no núcleo da inclusão tên'se em torno de L,6eo de FeO e

0,2'." de MnO, e, nas bordas, 8,0% de FeO e 0,8% de lt'fnO. Portanto,
no núcleo, tem-se dolomita e magnesita e nas bordas, breunnerita,
una variedade de magnesita com até 50% de ferro (Deer et aL ' I97Z),

Os sulfetos são representados pela pirita e patronita, sendo ne-
cessãrio lenbrar que o segundo nineral é rarÍssimo, tendo sido
encontrado en uma única anostra. As aná1ises c¡uímicas (Tabela

z0) revelaram que as inclusões de pirita contên inpurezas de ni
quel con teores variando entre 0,036 a 0,235"ø, e valores meno-

res de Ag e As. A presença de pirita e de barita, ninerais de
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condições contrastantes, indica que a formaÇão da esneralda ocor
reu sob condições ben va¡iadas. A presença de patronita, um sulfe
to raro de vanádio (Fleischer 1987) , e de c¡ornita atesta que a

esmeralda fornou-se em ambiente provido de Cr e V, que são exata-
nente os dois principais elenentos cromóforos da esrneralda de

Santa Terezinha, A ocorrência generalízada de cromita parece in-
dicar u¡na abundância em crômio, fato comprovado por anãlises quí-
micas das esrneraldas, que revelaram enriquecinento de crôrnio
sobre o vanádio por um fator de até 40 vezes,
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8 - GENESE DA JAZIDA

A gênese da esmeralda é um problema controver-
tido e de difíci1 entendimento. As informacões disponíveis sobre

os diversos clepósitos conhecidos na atual-idade ainda não são suficientes
para se formular uma hipótese única e definitiva sobre a gênese

dcssa gerna. Há ainda vários problemas a scrcm rcsolvidos, tais
como as fontes do berílio e dos cromóforos (crômio, vanádio e fer
ro) e o tipo de rocha encaixante. A grande maioria dos depósitos
apresentam pontos comuns, como por exemplo, o fato de o berí1io
provir de uma fonte pegmatítica, e o crômio e o vanádio, de ro-
chas metaultramáficas. Mas existem exceções como é o caso das
jazidas colombianas. Nelas não há evidências da existência de

pegmatitos, as encaixantes não são metaultranáficas e os íons
corantes, crômio e vanádio, provêm de rochas sedimentares.

0 primeiro autor a formular uma teoria para
esmeralda foi Fersman (1931), em seus estudos sobre
Tokovaya, localizada nos Montes Urais, U.R.S.S. Nes-

a genese

a jazida
da

de

sa jazida, a gênese está relacionada ã intrusão de rochas ultra-
máficas, ricas em crômio e vanáclio, as quais, no metamorfismo ,

transformar-se-iam em rochas do tipo talco xisto, anfibolito ,

serpentinito, etc. Numa fase posterior, essas rochas seriam cor
tadas por pegmatito contendo berÍlio. A interação de so 1uçõe s

provenientes de rochas de afiliação granítica com rochas ultrabá
sicas acarreta a substituição do alumínio pelos íons corantes na
estrutura do berilo formando a esmeralda. A teoria clássica an-
teriormente descrita aplica-se ãs jazidas brasileiras de Socotó,
Carnaíba, Itabira e Nova Era, bem como ãs jazídas da Rússia, Zàn-
bia e Zimbabue. Mas existem locais, como, por exemplo, Santa Te

rezinha de Goiás, e Muzo e Chivor (Colômbia) , onde a mineraliza-
ção apresenta características diferentes das demais antes citadas.

Sinkankas (1981) apresentou a primeira clas-
sificação genética para os depósitos de esmeralda. Segundo esse
autor, os dois principais processos na formação da esmeralda se-
riam o hidrotermal e o metamórfico-hidrotermal.

O mais intercssantc dos dcpósitos hidrotermais
é o de Muzo, ñâ Colômbia, de onde é extraída esmeralda desde os

tempos pré-colombianos. Solucões hidrotermais provenientes de
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un corpo granitico desconhecido, ricas en berílio, percolaram a

rocha encaixante deste depõsito, que é urn calcário negro, interca-
lado corn folhelho de idade cretácea' Cono suporte para essa teoria
pode-se citar a presença da parisita, um calbonato de terras ra
ras , de fórnula química Ca (Nd, Ce,La) 2GOl3Fe2, rnineral típico de

rochas granÍticas presente como ínclusão na esmeralda e na rocha

encaixante. A esneralda nesse depósito ocorre em veios conpos -
tos de calcita e dolonita cinza, em um horizonte de rochas carbo-
natadas. Associados con a esmeralda ocorrem quartzo, parisita
fluorita, albita, barita (raranente), a1ém de calcita e dolomita.

No tipo metamórfico-hidroternal, prineiranente,
ocorre a intrusão de rochas máficas e ultranáficas , que, através
da ação do metarnorfisno regional , propiciarão a origem de rochas
do tipo anfibó1io xisto, talco xísto, anfibolitos e serpentinitos.
Nuna segunda fase, estas rochas alteran-se en talco, clorita, ac-
tinolita, tTemolita ou biotita xisto, sendo posteÌiornente corta -
das por corpos pegnatíticos, algumas vezes contendo berí1io. De-

vido ã existência de una interação química entre rochas graníticas,
de un 1ado, e básicas/ultrabásicas de outro, ocorre a substitui -
ção do crômio pelo alurnínio na estrutura do berilo, forrnando a

esmeralda. Nesse tipo de depõsito, estão incluÍdos os do Egito,
da Zãnbia, de Zi¡nbabue, da lndia, da dustria, da Rússia e do Brasil
(Carnaíba," Socot6, Itabira e Nova Era).

Schwarz (1987) propôs uma nova classificação ba

seada em critér'ios relacionados con a origem clo berílio, dos cro
móforos, das inclusões e <1as inpurezas presentes na esneralda, Es

sa classificação compreende quatro tipos genéticos distintos, cu-
ias características , para facilidade de compreensão, estão conden-
sadas na TabeLa 23. Essa classificação nerece al-guns comentários,
no que diz respeito aos crit6rios que the dão suporte. Un breve
exame da mesna dernonstra que dois tipos genéticos, ou seja, neta-
de da tabela não possui dados conhecidos até o presente nomento
Corn relação ãs inclusões trifásicas, citadas cono características
para o tipo gen6tico III e exenplificadas pelas jazidas colombia -
nas, sabe-se que esse tipo de inclusão fluida aparece tarnbém nas
jazídas dos Urais e ltabira, por exenplo, que são jazidas do tipo
1/AI . Além disso aparece também na j'azída de Santa Terezinha de

Goiás, onde, diga-se de passagem, as inclusões fluídas não são

tão raras cono afirna o referido autor. Con relação ao tipo gené



Tabela 23 - Classificação genética das

do berílio, dos cromóforos,

Tipo
Genético

'<lll;

Fonte do
berí1io

Fonte dos
etrementos
CrrVeFe

"{l;:

Íegriiätitos

ocorrências de

das impurezas

Metaultra-
mãficas

ùão Pegmatí-
:ica

Inclusões

Minerais

III

esmeralda propostas por

e inclusões eristalinas

Abundantes

Raras

Actinolita
-tremolita

Èfetaultra-
mãficas

)esconheci-
1a

IV

Fluidas

Trifãsicas
raras

Numerosas

Inexisten-
tes

Numerosas

Carbonatos

Numerosas

Argilitos e
folhelhos
negros

CrrO..

esconhecí-
4

Impurezas (7")

Schwarz (1987), baseado na fonte
e fluidas.

1or2

I 0,19

7 o,7

Inexisten-
tes
Numerosas

Raras

Fe0

Des conheci-
da

I or5

= or4

I or3

Poucas

Naro

I 1r5

I or5

7 2,L7

1 0,16

1 or7

= 0,66

Mgo

Numerosas

1 LrZ

: or88

:2r37

: 0163

I or8

1 L,o7

Carnaíba e Socotó (¡¿,) e
Montes Urais (URSS)

Itabira, MG

Sandawana, Zimbabue

1 1,89

12rL

: 1189

Exemplos

r 0,3

7 2172

z 216

= 2,89

I or3

Habachtal, Ãustria

Rio Swat, Paquistão

Santa Terezínha, Goiãs

I 016 1or7 Colôrnbia

Hiddenite, USA

è
N)



L43

tico IV, exemplificado pela jazida de Hiddenite, simplesmente não

se conhece nacla no que díz respeito ã fonte do crômio, clo berí -
1io, das impurezas químicas e das inclusões, de modo que a coloca

ção deste grupo a parte baseia-se no fato de não se conhecer nada

a respeito de1e.
Da mesma forma, os valores referentes ãs impu-

Tezas arrolaclas na 'f abela 23 evidenciam superposição. de forma
que esse critério aparenteìneÌìte não permite a adoção de uma clas -
sificação para os grupos I e II. Por exemplo, com relação ãs in-
clusões minerais, o problema é simplesmente de falta de estudo ,

pois os dados existentes na literatura são, em sua rnaior parte ,

produzidos somente por observações ópticas, portanto pouco conclu
sivos. Determinações mais recentes , apoiada em difração de raios
X e microssonda eletrônica, parecem na verdade indicar certas se

melhanças, e não diferenças entre as inclusões. É possíve1 que

existan certas inclusões predominantes em cada uma das jazí
das, mas faltam estudos a esse respeito.

Cono foi enfat izado antcriormente, a1óm de

Santa Terezinha de Goiás, os principais jazimentos de esmeralda no

Brasil estão situados em Carnaíba e Socotó (BA) e em ltabira e No

va Era (l"fc). Na jazida de Carnaíba, segundo estudos de Griffon ¿ú

aL. (1967), Couto & Almeicla (1982), Moreira & Santana (1982) ,

Mendes et aL. (1985) e Rudowski et aL. (1987) tem-se uma se-
qüência rochosa representacla pelo granito de Carnaíba, pegmatitos,
rochas metassornáticas, rochas ultrabásicas e quartzitos. Para
Griffon et aL . (19ó7), o referido granito seria a fonte das apõ

fises pegmatíticas contendo berí1io, as quais cortaram as rochas
ultrabásicas metamorfizadas do tipo serpentina xisto, ricas em

crômio. A mineralização de esmeralda encontïa-se associada a ro
chas produzidas pela ação metassomática dos fi1ões pegnatíticos
nos serpentina xistos, gerando talco-biotita xistos. Esses xis-
tos, ou sLudíte, desenvolvem-se paralelanente ãs paredes dos veios
pegmatõides, mostrando uma zona de transição para a ultrabásica
constituída c1e uma massa de talco microgranular, lamelas de f1o
gopita e um pouco de serpentina, não alterada. A esmeralda ocor-
re associada ã molibdenita, quartzo, apatita, schorlita e mica
preta. Para os referidos autores, a jazida de Carnaíba seria se-
melhante ã jazida de esmeralda dos Urais (URSS) estudada por
Fersman (1931), ou seja, ã gênese c1ássica clos jazimentos esmeral
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díferos. A rnina de Socotõ (BA), apesar de pouco estudada, mostra
as mesnas características genéticas de Carnaíba (Couto 1985b).

A. jazida de esmeralda de Itabira (I{G) , confor
ne Souza (1988), é caracterizada pela presença de una sec¡üência
vulcano-sedimentar en contato corn rochas gnáissicas de conposi -
ção granítica. Esta seqüência é representada por xistos netapelí
ticos, xistos de netaultramáficas , anfibolitos diversos , veios
pegrnatóides e veios de quartzo. A esme¡a1da ocorre pTedominante-'
nente associada aos xistos provenientes de metaultranáficas, re-
presentados por biotita/flogopita xistos ou biotititos. Para Sou-
za (1988), a nina de Itabira apresenta todas as condições básicas
requeridas para a formação da esneralda no caso clássico. A jazi
da de Nova Era, descoberta casualnente em outubro de 1988, está
situada cerca de 8 km da mína de Itabira. Trabalhos en andanento
(Souza et aL. 1989) indicam que ela está situada na nesna se-
qüência rnetamórfica anteriornente referida, apresentando, tam-
bén, as nesmas caracterÍsticas geológicas do jazirnento de Itabira.

No que diz respeito à jazida de Santa Terezi -
nha de Goiãs, os primeiros da<los refeïentes ã gênese são encon -
trados en Svisero & Queique(1982), Sauer (1982), Bank & Petsch
(1982), Ribeiro & Sã (1983), Casseclanne (1984), Cassedanne &

Sauer (1984) , Souza & Leão Neto (1984) , Lima Júníor et aL , (1984),

Mendes & Schwarz (1985) e Costa (1986). Svisero & Queique (1982)

aventaram a hipótese de uma origern metanórfica-hidroterrnal para
esta jazida, Sauer (1982) sugere a existência de um corpo pegna
títico próximo aos estratos de xistos portadores da esmeralda,
relacionando este jazimento ao tipo c1ássico. Da rnes¡na forna
Bank & Petsch (1982) sugerern tanbén a existência de corpos peg
matíticos fornecedores do berÍ1io, que cortaïiam os gnaisses e mi
ca xistos na área do garinpo. Para Ribeiro & Sá (1983), a gênese
da esmeralda de Santa Terezinha provavelnente acha-se ligada ao
granitd intrusivo, que ocorïe aproximadamente 5 km a sudoeste do
garirnpo (Figura 9). Esse granito seria responsável pelas solu-
ções que originaran as es¡neraldas. Esses autores supõem, ainda,
que os xistos poTtadores de es¡neraldas são cortados por veios peg
matóides quartzo-feldspáticos, en cujos contatos ocorTern as con-
centraÇões de esrneralda. Conforrne Cassedanne (1984) e Casseda¡ure

& Sauer (f984), um vulcanisno básico e ultrabásico e intrusões gra
níticas acornpanhararn os <lobramentos durante o Ciclo Uruaçuano
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Esses rnesrnos autores fazem referência à presença de várias lentes
e veios pegmatíticos intersectando a camada rnineralizada. Para
Souza & Leão Neto (1984) e Lima Júnior et aL, (1984) a gênese da

esmeralda está relacionada ã penetração de veios pegmatÍti.cos con

tendo berí1io en massas ultrabásicas existentes na seqüência xis
tosa de Santa Terezinha de Goiás. Esses autores ressalvan que

não foram observaclas rochas pegmatóides portando berilo na re-
gião do garimpo, apesar da presença do granito de São .Iosé do

Alegre a sudoeste da área trabalhada. Mendes et aL. (1985) obse¡
van que a esmeralda ocorre associada a veios carbonatados, a

talco-clorita xistos carbonataclos e a bolsões de biotita xistos ,

mas não encontr:aran veios quartzo-feldspáticos. Costa (198ó) a-
ponta que nos locais de espessamento tectônico os talco xistos car
bonatados funcionaran como cond.utos dos fluidos mineralizantes e

que as mineralizações de esrneralda são tipicanente epigenéticas ,

podendo ser enquadradas no tipo não pegmatÍtico. Com exceção de

Svisero & Queique (1982) , Mendes et aL ,(I985) e Costa (1986)
todos os denais autores anteriorrnente citados apontam como prová-
vel fonte para o berílio na jazlda de Santa Terezinha de Goiás
os veios pegnatíticos. Sabe-se, no entanto, que não existem evi-
dências da presença desses corpos na âTea de garimpagen.

A fonte do berí1io nessa jazida é controverti-
da, podendo não ser pegmatítica; cono na naioria das jazidas do
mundo. E1a pode estar relacionada ã urna renobilização durante o

metanorfisno de alto gÏau que afetou a região dutante o protero
zóico lvf6dio no Ciclo Uruaçuano. A fonte do berílio também pode
estar ligada a soluções pneurnatolÍticas do granito de São José do
Alegre ou, ainda, a derrarnes ácidos ligados ã Seqüência Gz,ee retoy¡s

BeLl; de Crixás-Guarinos-Hidrolina-Pi1ar de Goiás. Verifica-se
poïtanto, que a fonte do berílio continua sendo um problerna con-
trovertido nesta jazida e que faltam, ainda, estudos geológicos,
mineralógicos e quÍnicos detalhados paaa solucionar essa impoÍtan
te questão. No nonento, a Metais de Goiás (METAGO) está realizan
do levantarnentos estruturais de detalhe na região da jazida, o

que poderã fornecer novas informações sobre esse ponto, Tais estu
dos poderão contTibuir, ainda, para o conhecimento das fontes das
soluções metassomáticas/pneurnatolíticas que carrearam o Be pala
os sítios favoráveis ã sua cristalização nas rochas da Seqüência
Santa Terezinha. O que se sabe é que a fonte dos íons corantes
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crômio e vanãdio está ligada a derrames ultranáficos relacionados
a essa mesma seqüência.

Os trabalhos de canpo e os dados obtidos no 1a-

boratório, no decorrer dessa pesquisa, perrnitiram conpreender al-
guns dos inúneros problemas concernentes à gênese da jazíða de

Santa Terezinha de Goiás. os resultados explican vários aspectos
da formação dos depósitos, mas deixam em aberto certas questões ,

pois os métodos disponíveis durante essa pesquisa não foram sufi -
cientes para as resolver. De clualquer forma, os dados coligidos
assocíados ãs informações disponÍveis na literatura internacional
perrnitiram elaborar uma seqüência de fatos que explicam de for,ma
'razoâvel, a maior parte dos aspectos genéticos encontrados nos ga-
rirnpos de Santa Terezinha de Goiás.

Como foi visto, a nível regional , a jazida de

Santa Terezinha de Goiãs situa-se nun cinturão de rochas metamórfi
cas proterozóicas, cujo embasamento é representado por rochas gnái.s

sicas sendo que as supracrustais são representadas pelos rnetas-
sedínentos da Seqüência de Santa Terezinha. As rochas do embasa -
mento são representadas pelo conplexo gnáissico-anfibolítico, pe

Io domo granito-gnáissico da serra de Santa Cruz a1én de un com -
plexo granito-gnáissico indiferenciado. As supracrustais são re
presentadas pela Seqüência Santa Terezinha, a qual õ constituÍda
regionalmente por talco xisto, clorita-quartzn xistos, sericita
quartzitos e magnetita-noscovita xistos (Figura 9J. Na região do

garimpo ocorrem quartzo-carbonato-talco xistos (1), biotita/f1ogo
pita xistos, biotita/flogopita-carbonato xistos con quartzo, quart
zo-carbonato-talco xistos (2 ), moscovita-clorita-carbonato-quartzo
xistos e blastonilonitos (Figura l1). A sudoeste da região dos

garimpos ocorre o granito São José do A1egre. 0s fluídos berilífe-
ros responsáveis pelas nineralizações esneraldíferas poderian rela
cionar-se a esse plúton granítico, mas não existem evidências no

carnpo de feldspatização associada ã esneralda. Outra possibí1ida-
de poderia ser uma remobilização do berílio a partir das rochas do

e¡nbasamento no metarnorfisno de alto grau do conplexo basal goia -
no, mas não tenos evidências que corroboram essa hipótese,

As assembléias ninerais identificadas na ârea
do garinpo de esmeralda de Santa Terezinha de Goiás indicarn que as

litologias ali encontradas são pertencentes ao netanorfismo da f.â-
cies xisto-verde. A clorita, nineral conun nas rochas encaixantes
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da esmeralda, aparece en contacto com quartzo e moscovita. Essa asso

ciação, conforrne Winkler t1967), é típica da fácies xisto-verde, enbora clo-
rita ri.ca em Mg seja estáve1 ainda na fácies anfibolito inferior. 0

talco, outro mineral típico da fácie xisto-verde (Deer et aL. L972),ta\
bém comun na Seqüência Santa Terezinla, é certanente proveniente do
metamorfisno das rochas ultrabásicas. A ausência da forsterita nas rochas
enca.ixantes dá suporte a essa afirmativa, tendo en vista que ern pro

tõlitos ricos en SiO2 e lr{gO a forsterita tem o seu início de apare
cimento sonente a Þartir da fácies anfibotito inferior.

Com relação aos controles dos depósitos, dois
fatores básicos controlaran a mineralização de esneralda de Santa
Terezinha de Goiás, un <1e caráter estrutural e outro de caráter 1i-
tológico (Figura 15) . O controle estîutural é representado por do-
bras en monoclinais, as quais os garinpeiros denominam de canoões ;
já o controle 1itolõgico é representado por camadas de talco xis-
tos e lentes de biotititos.

0s metamorfitos da região dos garimpos origina-
ram-se a paTtLT de rochas ultrabásicas. Na Tabela 24, são apresen-
tadas 10 aná1ises de xistos da Seqüência Santa Terezinha, sendo 8

aná1ises do talco xisto e 2 anátises do clorita xisto não minera-
],ízado. Corn a finalidade de deterninar o teor de crônio e vaná-
dio, foram analisadas 3 anostras dos níveis mineralizados en es-
neraldas. Em todas as análises do talco xisto, o teor de SiO2 é

menor do que 45%, o.que indica tïatar-se de rochas metaultrabá-
sícas. 0s teores de Cr, Ni e lvlg, por sua vez, são concordantes com

os valores observados em outTas rochas desse tipo. Observa-se que
a caracterização do naterial original é nuito difÍci1, pois tTata-
se de rochas heterogêneas e carbonatadas, refletindo provavelmente
urn arnbiente de ação netasso¡nática. As anãlises dos nÍveis ninera-
lizados em esmeraldas (ST1, ST7 e ST8) revelaram teores de crônio
nuito superiores aos níveís não mineralizados, Una das aná1ises
referente a un clorita xisto isento de esneralda apresentou tam-
bén urn teor alto de Crr0r, tornando-o u¡na fonte possíve1 dessa gerna.

Existern na jazida evidências de que a esneralda
sofreu esforços apõs a sua cristal ízação. Assim sendo, a turmalina,
o berilo e os carbonatos exibem biaxilidade anôma1a, sugerindo que

as encaixantes da esrneralda foram submetidas a esforços tectôni
cos após a sua forrnação. La¡nelas de geninação, vistas nos
carbonatos (Fotornicrografia 10.) fornaram-se, tambén, provavelrnente,



Tabela 24 - Conteúdo de elemeato6 maiores e traços nas rochas da Se:-

qiência de Santa Terezinha de Goiás.

Anostras

Elementos

SíOr

Ti02

ST1

41203

Fe203

36.42

sr2

Fe0

0.20

ME0

1 .56

42.66

sr3

Ca0

7.23

0. 38

Mn0

/"

2.72

30.53

3.30

K2o

sr4

L2 .87

r0. 93

Na20

o .72

13. 02

P¡'

4.2L

44.5r

3.89

0.35

s15

20.93

7.08

Total

0.50

0 .04

8. 41

43. 16

6 .00

2.40

0.05

sr6

25.49

0. 16

10.5 7

2L.94

Cr

0. 89

0. 39

Ni

0 .69

96-40

40.95

3.08

3.L7

0. 85

0.09

co

ST7

Lt.46

L4.37

t5.23

0.76

0.04

v

sÍ, a s18: talco xisto; sr9 a sr[0: cloriÈa xisto¡ srl , sr/ e srg : níveis mineraliza-
dos em esneraldas.

6.L6

1630

43.77

2.O7

2.49

93

0. 61

sÎ8

25.63

0.24

7.41

13 .08

z8

?96

0. 41

5 .13

2.35

0. 75

2.r3

98

7,' ') t

LOz

95

ST9

o.82

0. 18

15.43

6.24

79

40

0.22

6.66

77

ññm

4. 08

10.59

56.20

L.23

2.t7

98-13

6L2

63

0.58

0. 15

STlO

LL.22

16.95

l,54

35

o.2t

5.08

0.35

5.60

116

8.18

2.48

98. 98

245

'52.t6

3. l1

LI.52

16. 15

0.13

16.65

70

65

0.20

0 .01

L7.56

2.90

99-60

347

58

o.47

0 .09

0.28

3.58

2I.9I

30

5.34

72

0 .03

0.61

98-03

48

551

t.82

t.52

0.24

15.89

t20

80

8.42

1 .56

10.53

3026

qA qR

75

3.18

0. 19

896

40

5.29

0.01

1410

93-47

76

0.05

2878

65

2r.36

68

204

99-55

70

6r

1120

30

5t2

54

60

F
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durante a ação desses esforcos
No tocante ã gênese cless a j azida, existem evi

dências c1e que ela 6 de origem hidrotermal. A presenÇa de turnali
na e de apatita nas encaixantes bem como a de barita entre as in-
clusões sólidas na esmeralda dão suporte a essa idéia. Sob esse

prisrna, a jazida de Santa Terezinha de Goiás guarda similarida
des con as -j azi das colombi anas de lvluzo, Chivor e Cosquez , onde a

barita é una inclusão importante.
A esmeralda ocorre na forma de porfiroblastos

idiomõrficos encaixados nos quartzo-carbonato-ta1co xistos (1)

e nos biotita/flogopita xistos (Fotomicrografia 37). Os mine-
rais micáceos produzem uma xistosidade de contorno nos cristais de

esmeralda, evidenciando que esta cleve ser de cristalização sin-ci
nemãtica em relação ao evento que gerou a xistosidade.

Entre as principais feições estruturais dos por
firoblastos de esmeralda, destaca-se um sistema de fraturamento
discordante da xistosidade dos quartzo-carbonato-talco xistos (1)

e dos biotita/flogopita xistos encaixantes (Fotonicrografia 3B)

Isto evidencia que a esmeralda foi formada durante um ciclo tectô
nico, possivelmente no Uruaçuano, e depois esteve subnetida a um

novo diastrofismo, talvez no Brasiliano. Isto explica a grande

quantidade de fraturas preenchidas por óxidos amorfos secundários,
o que torna grande parte da esmeralda sem valor gemológico.

Foram observadas evidências de falhamentos na
'area d.os garinpos. Nos poços mais antigos do Trecho NoVo, a esme-

ralda foi encontrada a 50 m de profundidade. Já no Trecho Loteado,
localizado a apenas 500 m a norte, essa gema foi encontrada a 300m

de profundidacle, sugerindo que houve falhamentos com abatimento
de blocos, que arrastaram as camadas mineralizadas para profundi-
dades superiores nesse trecho. No Trecho Novo, existem poços que

ultrapassaram 3 camadas mineralizadas, portanto, caso este falha-
rnento seja de fato confirmado a potencialidade da ãrea garinpeira au

mentará consideravelmente.
Inclusões de talco na esmeralda mostram feição

estrutural de caráter helicítico, fornando padrões algo espirala-
dos (Fotomicrografia 2) , o que indica uma possíve1 rotação do cris
tal. Ta1 fato mostra uma etapa de cristalização contr'aria ãquela
encontrada por lr{orteani & Grundmann (I977 ) nas esmeraldas da Ãus

tria. Nestas esmeraldas a orientação das inclusões lamelares são
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FOIOIIICROGRAFIA 37 Porf ilobl-asto
(esmeralda), circundado por Lâminas
sugerindo que o berilo seja sin ou
em relação ao evento que produziu a
Nicóis cruzados.

de beriLo (B)
de talco (r) ,

p6 s -c inemãt i co
xístosidade

FOTOIIICROGRAFIA 38 Sistema de fraturamento na es-
meraLda preenchido por quarEzorvisto sob nic6is cru
aados. Observa-se que as fraturas discordam da xisl
tosidade do talco xisto encaixante que aparece no
quadrante NE da fotomicrografia. Nic6is ctvzados.
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perfeitamente concordantes com a xistosidade da rocha, levando es

ses autores a concluir que a gena se formou depois do ú1timo even
to tectônico.

Com relacão ã cor, os principais elementos cro
móforos da esmeralda de Santa Terezinha de Goiás são o crômio e

o vanãdio. A presença da patronita (strlfeto raro de vanádio) e

da cromita entre as inclusões minerais dessa esmeralda confirma
que ela se formou en um ambiente rico nesses elementos.

Estudos pormenorizados mostraram que a esmeral
da de Santa Terezinha de Goiás contém uma grande variedade de in
clusões só1idas, destacando-se, por ordem de inlportância a cromi-
tã, os carbonatos (dolomita e magnesita) , o ta1co, a flogopita ,

a pirita, a patronita, o quartzo, a barita, o berilo e a ferro
pargasita. A cromita ê a inclusão mineral mais comum, ocorrendo
na forma de duas gerações distintas, contendo cacia uma clelas cer-
ca de 2,0 e 10,0q0 de A1Z0S. 0s carbonatos (dolomita e magnesita)
exibem zoneamento com núcleos contenclo aproximadamente I,6qo de

FeO e bordas com 8,5% de FeO. Entre as inclusões escuras apare-
ce a flogopita, por6m em quantidacle bem menor do que se pensava
anteriormente, situação contrária ao que se observa na jazida de

Itabira. A pirita apresenta dimensões de vários mi1Ímetros, sen-
c1o, em geral, isenta de impurezas químicas. Outro sulfeto , a pa-
tronita, aqui identificada pela primeira vez em esmeraldas natu
rais, é uma das fontes do vanádio, um dos cromóforos da esmeral-
da. As demais inclusões, quartzo, berilo, ta1co, barita e anfibó
lios, são concordantes com a paragênese das encaixantes.

As inclusões fluidas constituem uma feição no

tável clessa esmeralda, exibindo formas retangulares, subcircula
res e, ainda, forrnas irregulares estiradas, nas sempre de dimen
sões reduzidas. Não foi observada nenhuma orientação preferencial
dessas inclusões no cristal hospedeiro. O preenchimento dessas
inclusões 6 do tipo 1íquido + 1Íquido,líquido + só1ido, 1íquido +

gás e sótido + líquido + gãs.
Resumindo, a ordem dos eventos que culminaram

com a formação da esmeralda de Santa Tere zinha de Goiás teve iní-
cio com os derrames ultramãficos da Seqüência Gneenstore BeLt de

Crixás-Hidrolina-Guarinos-Pilar de Goiás. Os níveis ultramáficos
dessa mesma seqüência sofreram metamorfismo regional, produzin
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do rochas netamórficas clo tipo talco xistos e biotita xistos (bio
tititos) . Intrusões ãcidas , embora não existam evidências de -
las na ârea dos garimpos, teriam fornecido soluções ricas em be-
rí1io, que percolaram níveis permeáveis c1e xistos c1a Seqüênci a

santa Terezinha. uma possíve1 origem para o berí1io seria o

granito são José do Alegre, aproximadamente a 5 km da â.rea gari[
neira. 0s níveis de xistos metaultranáficos, por onde percolaram
essas soluções carreadoras do berí1io, eram ricos tìos cromóforos
crõmio, vanádio e ferro, como atesta a presença da cromita e da
patronitao entre as inclusões da esmeralda, e da cronita, entre os
acessórios da rocha encaixante. Os porfiroblastos de esmeralda e-
videncian a existência de dois ciclos tectônicos sofriclos pela ge-
ilâ, permitindo supor que a cristalização aconteceu no Uruaçuano
A ação dos esforços do Brasiliano estaria relacionada ao siste-
na de fraturamento na esmeralda, geralmente preenchido por quartzo,
carbonatos e õxidos amorfos. A esmeralda é extraída de rochas me-
tamõrficas pertencentes ao fácies xisto-verde, pïovenientes dos
derrames ultramáficos.
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