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RESUMO

Foram estudadas a evolução precambriana da região e as mineralizações de esmeraldas
de Capoeirana e Belmont e de águas marinhas pegmatíticas. Essa região do extremo NE do

Quadrilátro Ferrífero situa-se na borda SE do Cráton do São Francisco (MG), na zona de
transição para o Cinturäo Móvel Atlântico. Sua evolução compreende estágios arquefmos,
representados por terenos TTG e granito -grcenstone belt, e rctraballnmentos tectono-
metamórficos proterozóicos dos cíclos MnaVEspinhaço e Brasiliano. As mineralizações
berilíferas devem-se a processos arqueanos e proterozóicos.

Gnaisses, migmatitos e metagranitóides TTG são as rochas arqueanas mais antigas.
Ocorrem como restos nos Metagranitóides Bor¡achudos (GB) e Metagranitóides Foliados com
Fluorita (MGF) e ainda como gnaisses miloníticos em contato com as seqüências metavulcano-
sedimentares arqueanas (SVS). São polimetamórficos e sofreram enriquecimentos de álcalis (IÇ
Rb) e outros elementos incompatíveis nos retrabalhamentos proterozóicos.

A SVS de Capoeirana e Belmont é uma continuação do greenstone belt No das Velhas.
Ocorre em zonas de cavalgamentos a¡rtitéticos num sistema regional de embricamento frontal;
soûeu inversão, dobramentos superimpostos e repetições tectônicas pela principal orogênese
proterozóica. A sucessão litoestratigráfica típica tên¡ na base, rochas metaultram¡ificas de
natwezâ. extrusiva. São anfibolitos, talco-anfMlio-clorita xistos (TACÐ, clorititos (CLT) e

cromititos; sendo os TACX e CLT produtos de alterações aloqulmicas premetamórficas. Têm
caracterlsticas globais komatíticas com C¡ e Zn variáveis em fimção dos teores e tipos de
cromita e gradam para equivalentes flogopitizadoVmineralizados, enriquecidos em K Al, Rb,
B4 Y e Be em zo¡ras de cisalhamento crustais profirndas regionais (ZC) da orogênese arque¿rna

ûnal do ciclo greenstone belt No das Velhas. Fluidos alcalinos-potássicos, ricos em F e

elementos incompatíveis (Rb, Zr, Nb, Be, ETRL, entre outros) da degranitização/granulitização
da crosta inferior, infltrados nas ZC ativas, transformaram as rochas TTG em GB durante a
milonitização, por reações fluidos-rochas hidrotermais-metassorn¡íticas sinmetamórficas e

flogopitizaram e mineralizaram as rochas metaultramiíficas da SVS.

A evolução proterozóica compreendeu na orogênese do Cíclo MinasÆspinhaço o
principal evento de metamorfismo regional, progressivo. Este causou, ainda a transformação
dos GB em MGF a partir da flicies anfbolito média. O processo essencialnente mineralógico-
textu¡al e isoquímico quarito aos elementos principais, entretanto, acarretou mudanças

menores, de elementos traço incompatíveis (incluindo ETRL) condizentes com a anatexia
inicial dos MGF. Cálculos geotermobarométricos para gradientes intermediários em
paragêneses de minerais estáveis, como granada-estaurolita (metapelitos) e granada-anfibólio

(anfibolitos metabásicos), fomeceram ternperaturas (T) rtáximas de 600-670" e 600-630'C,
respectivamente. Com boa correlação nos valores absolutos e nas indicações do zoneamento,
mostraram as T mais elevadas do ápice termal do metamorfsmo nas bordas tardi-sin a pós-
tectônicâs. Retrometamorfismo é evidenciado por paragêneses de bordas de minerais menos
estáveis com biotitas ou ainda pelo geotermômetro dos dois feldspatos (em GB e MGF).
Forneceram T muito baixas e bastante variáveis de 260-430'C de reequilibrações variáveis no
estfuio final de soerguimento do próprio metamorfismo principal e/ou nos processos tectono-
termais do Cíclo Brasiliano.



A petro-metalogênese do Be foi tambem policlclica e originou duas gerações principais

de mineralizações incluindo subtipos:

(1) Nas ZC, os fluidos alcalinos potrissicos ricos em elementos incompatíveis, F e Be,

ricos ainda em Al pela substituigão dos plagioclásios dos TTG (na ttansformação em GB),
reagiram com rochas metaultranr¡íficas da SVS, causando flogopitização 

" 
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esmeraldas tipo xisto (EX) e tipo veio de quartzo (EVQ) polideformado, arqueanas. O
processo mineralizønte é mais bem descrito como metamorfismo hidrotermal-metassomático

em zona de cisalhamento ativa sob condições da fácies xistos verdes média/superior a anfibolito
inferior, entretarúo, com pressão (P) fluida variável e diferente da P sólida (e da P total), como

é tlpico para sistemas abertos.

(2) O principal metamorfümo proterozóico com ápice termal tardi-sin a pós-tectônico e

intensidade mais alta na região de Capoeirana, produziu ali, por fusões parciais dos MGF
pegmatóides e pegmatitos pouco deformados, comurnente mineralizados em águas marinhas;

pegmatóides intrusivos nas rochas metaultra$áficas da SVS são mineralizados em esmeraldas

(tipo EVP). Em Capoeirana ocorrem ainda esmeraldas idiomórñcas em veios/mobilizaclos de

quartzo (tipo EVQ) pouco deformados. Conjuntamente representam um evento proterozóico

de mineralizações berilferas, decorrente da anatexia inicial dos MGF.

Relações genéticas das mineralizações berilferas (esmeraldas e águas marinhas) entre si,

com os GB e MGF, são indicadas também pela conelação positiva contínua de Y e >ETRP,
mostrando que os fluidos foram muito simila¡es nos dois ciclos mineralizantes. Ou seja, que a

segunda geração de mineralizações berilíferas originou-se por retrabalhamento e remobilização

do reservatório químico-mineralógico fundamental gerado no ciclo anterior sem contribuições

externas novas e de outras fontes.

As composições isotópicas õr8O e ôD das esmeraldas são bem definidas na região de

superposição dos campos de águas magrnríticas e metamórficas. Aliadas aos dados de Y e

ETRP, são condizentes com a formação conjunta dos GB e das mineralizações EX e EVQ,
polideformados na orogênese arqueana do greenstone belt Rio das Velhas, pela reação dos

fluidos crustais profirndos, respectivamente, com quantidades grandes de rochas TTG e

pequenas de rochas metaultramáficas mais impermeáveis. Os valores muito homogêneos de ôD

dos fluidos dos canais estruturais e de ôr8O da estrutu¡a cristaLina dessas esmeraldas

representam os sistemas mais resistentes às alterações polimetamórficalretrometamórûcas,

caracterizando os fluidos da primeira fase arqueana de mineralizações. Os valores de ô18O

pouco variáveis das gerações posteriores (EVP e EVQ pouco deformados) relacionadas ao

metamorfismo proterozóico principal e a anatexia inicial dos MGF, confirmam suas origens por
retrabalhamento do sistema geoquímico-isotópico anterior, sem contribuições significativas de

fluidos de outras fontes.



ABSTRACT

The emerald mineralizations of the Capoeirana and Belmont area and pegmatitic
aquamarine occrrrrences were studied in the contxt ofthe regional Precambrian evolution. The
area in questioq in the extreme NE-Quadrilátero Ferrífero ('Iron Quadrangle'), is part of the
SE-border of the São Francisco Craton (MG) in the transition zone to the Atlantic mobile belt.
Its evolution comprises Archean stages represented by TTG grey gneisses and granite-
greenstone tenains and Proterozoic tectono-metamorphic overprintings of the
MinasÆspinhaço and Brasiliano cycles. The berylliferous mineralizations are due to Archean
and Proterozoic processes.

TTG gneisses, migmatites and metagranitoids are the oldest Archean rocks. They occur
as relics in the Borrachudos Metagranitoids (GB) and Foliated Fluorite-bearing Metagranitoids
(MGF) and also as mylonitic gneisses were they are in contact with the metavolcano-
sedimentary Archean sequences (SVS). The TTG rocks are polymetamorphic and experienced
emichments in alkalis (K Rb) and other incompatible elements in the course of the
Proterozoic orogenies.

The SVS of Capoeirana and Belmont, an extension of the Rio das Velhas g¡eenstone

belt, was disrupted and strongly deformed during the main Proterozoic orogeny. It occurs in
wedges beneath overthrusted granitic rocks in a zone of antithetic thrusts of a regional system
of frontal imbrication; the SVS is overtumed and suffered complex refolding and thrust-related
repetitions. The typical lithostratigraphic succession comprises, at the base, metaultramâfic
rocks of volcanic origir¡ amphibolites, talc-amphibole-chlorite schists (TACX), chloritites
(CLT) and chromitites. TACX and CLT originated from protolitlts that underwent
premetamorphic chemical alterations. Metaultramafics have overall komatütic cha¡acteristics
with variable Ct and Zn due to ch¡omite contents and types. They grade into plilogopitized/
mineralized equivalents enriched in K AL Rb, Ba, Y and Be when involved in the regional
deep-rooted crustal shear zones (ZC) tlwt formed during the Archean orogeny at the end ofthe
Rio das Velhas greerstone belt cycle. Alkaline potassic hydrous fluids, rich in F and
incompatible elements (Rb, Zr, Nb, Be, LREE, among others) due to degranitizatior/
granulitization of the lower crust, infiltrated into the active ZC, trarsformed the TTG rocks
into GB by simultaneous processes of synmetamorphic mylonitization and hydrothermal-
metasomatic fluid-rock interactions and phlogopitized/mineralized the metaultramafics of the
SVS.

The main event of progressive regional metamorphism occurred during the
MinasÆspinhaço orogeny in the Proterozoic. It transformed the GB into MGF of middle
amphibolite facies and higher. This process corsisted essentially of mineralogical-textural
changes and was isochemical with respect to the main elements. Smaller alterations however
afiected some of the incompatible trace elements (including LREE) and are consistent with the
initial anatexis of the MGF. Geothermometric calculations considering intermediate pressüe
(P) gradients for parageneses of stable minerals, like gamet-staurolite (metapelites) and gamet-
amphibole (metabasic amphibolites), furnished maximum temperatures (T) of 600-670 and 600-
630oC, respectively. Additional indicatiors from mineral zoning showed the highest T of the
metamorphic peak in the parageneses ofthe mineral-borders of late-syntectonic to post-tectonic
growth. Retrometamorphic readjustments were indicated by border parageneses including less



stable species, mainly biotites and by the 'two-feldspars' geothermometer (in GB and MGF).
These fumished very low and largely va¡iable T of 260-430'C, indicating late-stage

readjustments either of the main metamorphism itself during uplift and/or of the tectono-

thermal processes ofthe Brasiliano cycle.

The petro-metallogenesis of Be was also poþyclic and originated two main generations

of mineralizations, including subqpes:

(1) In the crustal shear zones the alkaline potassic fluids, rich in incompatible elements,

F and Be, also rich in Al due to the replacement of the TTG rock plagioclases (during GB-
transformation), reacted with the metaultrarnafics of the SVS causing plrlogopitization and

emerald mineralizatiors of both the schist tlpe (EX) and the poþdeformed quartz-vein type

þolydeformed EVQ) of Archean age. The mineralizing process is best described as

hydrothermal-metasomatic metamorphism in an active shear zone, under middle gteenschist to
Iower amphibolite facies conditions yet under fluid presswes that were variable and different

from the solid and total pressures, as are typical for open systems.

(2) The main Proterozoic metamorphism of late-syntectonic to post-tectonic thermal
peak conditions and of higher intensþ in the Capoeirana regior¡ produced there, by partial

fusion of the MGF, little-deformed pegmatoids and pegmatites commonly with aquamarine

mineralizations; pegmatoids thÂt intruded the metaultramaûcs of the SVS are mineralized in
emeralds (EVP{ype). In Capoeirana there still occur little-deformed quartz veins mineralized

with idiomorphic emeralds (little-deformed EVQ-type). Together they represent a Proterozoic

event of berylliferous mineralizations that occurred as a consequence of the initial anatexis of
the MGF.

Genetic relationships of the the berylliferous mineralizations (emeralds and

aquamarines) with each other, with the GB and MGF, a¡e indicated too by the trace element

geochemistry, as for instance, by the positive constant correlations of Y and IHREE' showing

that the fluids were very simila¡ in the two mineralizing cycles. This means that the second

generation of berylliferous mineralizations was formed by reworking and remobilization of the

fundamental chemical-mineralogical reservoir generated in the preceding cycle, without new

contributions ûom external sources.

The isotopic compositions ôr8o and 6D ofthe emeralds are well defined in the region of
overlap of magmatic and metamorphic waters. Together with the REE data this suggests that

the GB and the emerald mine¡alizations of the EX and polydeformed EVQ types formed jointly

in associated processes dwing the orogenesis of the Archean Rio das Velhas greenstone belt

through the reactions of the deep crustal fluids witl¡ respectivel¡ large and small amounts of
TTG and metaultramafic rocks. The very homogeneous and constant values of ôD of the

channel fluids a¡rd of ôrtO of the crystalline structure of these emeralds point to the fact that

these variables may represent the systems most resistant to polymetamorphic/retrometamorphic

alterations and may thus characterize the fluids ofthe füst Archean mineralizing cycle. The later

emerald generation of the little deformed EVP and EVQ types, related to the main-Proterozoic

metamorphism and initial anatexis of the MGF with little more variable values of ôr8O, conñrms

their origin through reworking/remobilization of the previou geochemical-isotopic systerl
without significant contributions of fluids from other sources.



AGRADECIMENTOS

Ao concluir esta Tese, aproveito para expressæ os meus mais sinceros agradecimentos

a diversas pessoas e irstituições, cuja colaboração foi decisiva para o desfecho deste t¡abalho.

Em especial, agradeço ao meu orientador, Prof. Dr' Johann Hans Daniel Schorscher'

pelo acompanhamento cútico do trabalho e pela disposição, apoio e incentivo em todas as

fases do trabalho. Acima de tudo, minha admiração pelo profissional que é'

Ao Sidney que qualquer palawa seria pouco para express meu reconhecimento pelo

apoio irrestrito, carinho e companhehismo, sem os quais teria sido muito mais dificil terminar

este t¡abalho.

Ao Luís Lutello, pela amizade e disponibilidade com a qual eu tive o privilégio de

poder contar e pelas inúmeras horas desprendidas.

Ao amigo José Ma¡ia Leal que, com entusiamo, acompanhou-me em uma etapa de

campo e auxiliou-me na digitalização do mapa.

À Empresa Penery Mineração, em nome do geólogo Wilson (Tonelada), que me

concedeu apoio logístico.

Aos professores do DMP, Gergely Szabó, Francisco Alves, Excelso Ruberti' Rainer

schultz, slvio Vlach e todos os demais que viabilizaram análises imprescindlveis para o

desenvolvimento desta pesquisa e estiveram sempre solícitos em esclarecer dúvidas'

Aos pesquisadores Dr. Norbert Miekeley e Dra. Ca¡mem Porto da Silveira do EANA -

Espectrometria Atômica e Nuclear Aplicada, do Departafìento de Química da PUC/RI, pelas

aruilises de ICP-MS; Dr. Antony Fallick do laboratório de Geoquímica Isotópica do SLIRRC,

East Kilbride, Escócia, pelas análises de isótopos estáveis; e equipe do labo¡atório de

Geoquímica da Universidade de Mainz, Alemanha.

À ed¿lia e Fátima do Laboratório de A¡álises Térmicas do IQ-USP, que me

permitiram visualizar novos horizontes na Geologia e ao Prof. Dr. Vicentini do IQ-USP que

me auxiliou no estudo de ETR.



XVIII

Aos técnicos dos laboratórios do IG-USP, Flávio Ca¡valho (Laboratório de DRX)'

Sandr4 Inês e Rica¡do (Laboratório de Química), Marcos Almeida (Laboratório de

Microssonda), Verônica (Laboratório de Análises Mineralógicas) e Angélica (Laboratório de

Otica).

À Denise e ao Tadeu, pela atenção e suporte durante todas as fases deste trabalho.

Ao Sr. Cláudio Hopp e equipe do laboratório de laminação, pela confecção das seções

delgadas para análises petrogrríficas e Aninha, pelas seções polidas para microssonda.

A todos os funcioniírios da biblioteca em especial à Stela que gentilmente reviu as

referências biblio gráfi cas.

Ao Sr. José e demais funcioruirios da seção de xerox.

Ao Peter e à Gianna que arxiliaram na resolução de dúvidas referentes a

programaVplanilhas de computador.

Aos amigos Maria Mazzarello, Angela Pimenta, Alcin4 Angela Menezes, Regina e

Luis Jorge, Miriam Shinz¿to, Míriam Chilena" Gilsor¡ Rosan4 Fernando, Klaus, Xita" Inútil e

demais colegas do DMP que mesmo não di¡etamente envolvidos com esta tese, dividiram

comigo, nestes cinco últimos anos, alegrais e dificuldades. A eles todo meu carinho.

Ao CNPq pelo suporte financeiro concedido sob a forma de bolsa de doutorado.

De modo muito especial, agradeço a meus pais e irmãos que acreditaram quando eu

mesma duvidava e apoiaram para que este trabalho fosse concretizado.



CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

r.1 - APRESENTAçÃO

Esta pesquisa .propõe-se ao estudo geológico multidisciplinff þetro-metalogenético,

químico-mineralógico e cristalogliifico-cristaloquímico) das jazidas de esme¡aldas de

Capoeirana e Belmont no contexto evolutivo de seu quadro regional, precambriano,

policíclico, do extremo NE do Quadrilítero Ferrffero (Q.F.), MG, em continuação tenr¡ltica

dos trabalhos de Mestrado (Machado, 1994).

As relações geológicas similares, sugerindo afinidades genéticas entre as duas jazidas,

foram confrmadas por Machado (1994). No entanto, aind4 erarr incompletos os

conhecimentos regionais e específicos, necessiirios à melhor compreensão dos controles

geológicos e origem das mineralizações, assim como d¿ evolução petro-metalogenética

regional dessa província berilífera, que ab'riga outras ocorrências de minerais genìas,

importantes sob aspectos tanto cientlficos fundamentais quanto de aplicação.

Neste trabalho, destacam-se como inovadores os dados analíticos obtidos por ICP-MS

em e rcraldas, águas-marinhas e rochas granlticas associadas (com cerca de 60 elementos

traço por amosÍa, incluindo ETR, LILE e I-IFSE, entre outros), assim como os dados de

isótopos estáveis (O, þ analisados em gerações distintas de esmeraldas (considerando,

seletivamente, a fase solida os fluidos dos canais estruturais e os fluidos das inclusões fluidas)

e em minerais associados (flogopita quårtzo e feldspato). Estes dados, em conjunto com os

resultados geológicos, lito-estruturais, mineralógico-petrográûcos, geoquímicos convencionais

(elementos maiores e traço por FRX e ICP-AES), de quÍmica mineral por MSE e

cristalográfico-cristaloquímicos, constituem um considerável acervo de dados sobre a p€tro-

metalogênes€ do Be em zonas de cisalhamento crustais profirndas de terrenos precambrianos,

polimetamórficos.

No âmbito desta tese, os resultados anteriores da Dissertação de Mestrado (Machado,

1994), com interpretações iniciais, constituíram-s€ num importante banco de dados.



t.2- OBJETMS

Os objetivos gerais deste trabalho foram a defnição e caracterizaçõo das unidades e

associações lito-estrutuais que compõem a 6tea da pesquisa, dando ênfase ao detalhamento

dos conjuntos litológicos envolvidos na gênese das mineralizações berillferas. São essas as

rochas s¿nsa lato (s.1.) graníticas que compreendem continuações do Complexo Regional

Arqueano TTG (tonalito+rondhjemito-granodiorltico), os Metagranitóides Borrachudos (GB),

os Metagranitóides Foliados com Fluorita (MGF), e , evidentemente, as rochas das sequências

metamórûcas, supra-crustais, lr¡lcano-sedimentares (SVS), que abrigam as mineralizações de

esmeraldas.

Os objetivos temáticos-especíûcos, centrais deste trabalho, foram os estudos

comparativos petro-metalogenéticos, quÍmico-mineralógicos, geotermobarométricos,

cristalogriiûco-cristaloquÍmicos e de isótopos estáveis das jazidas de esmeral las de Capoeirana

e Belmont, bem como de pegmatitos berilíferos com águas marinhas, no contexto da evolução

geológica precambriana dessa parte do extremo NE do Q.F. Aind4 mais especificamente, no

contexto das mineralizações, os estudos visaram: a melhor definição das associações genéticas

das esmeraldas e berilos, em geral; a caractet'tzação dos tipos de veios de quartzo e

pegmatóideVpegmatitos; a composição e origem dos fluidos metassomáticos mineralizantes; e

as mais prováveis idades geológicas dos depósitos de esmeraldaláguas mârinhas.

Como resultado, objetivou-se, ainda elucida¡, questões científicas fundamentais dos

processos petro-metalogenéticos de interação fluido-rochas em sistemas abertos de zonas de

cizalhamento crustais profundas, com reativações tectono-metaÍiórficas polifásicas e

policíclicas.

r.3- LOCALTZAÇÃO DA ÁREA

A área da pesquisa, com extensão de cerca de 100 km2, localiza-se nos municípios de

Nova Era e Itabira (MG) e inclui as jazidas de esmeraldas de Capoeirana e Belmont. A

distância entre as duas jazidas de esme¡aldas é de, aproximadamente, 4 km. O acesso a partir

de Belo Horizonte é feito através das rodovias BR-262 e BR-381 até a cidade de Nova Er4

seguindo-se 10 km por eshada não pavimentada que liga Nova Era a Itabira até chegar a

jazida de Capoeirana (Fig. 1.1).
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I.4 - METODOLOGIA

Os dados que sustentam esta pesquisa foram obtidos a partir de trabalhos agrupados e

realizados em etapas subsequentes e/ou simultâneas, com o emprego de um amplo acewo

metodológico .

I.4.1 - TRABAU{os PRELMn¡AREs E DE SupoRTE À PEsetflsA

Incluiram a revisão bibliográfica segundo enfoques tenuiticos regionais e específicos

(ver Cap. II), a sistematização dos dados anteriores do orientador (Schorscher, 1975,1992) e

próprios (Machado, 1994, 1996), levanta.mentos regionais e detalhados de campo e estudos

petro gráfi cos cornplementares.

O mapeamento geológico e os estudos petrogriificos fundamentais foram de vital

iryortância para a execução deste projeto. Realizado em escala aproxinrada l:10.000, com

apresentação final sm escala l:18.000, o Ílapeamento lito-estrutural abrangeu uma área de

cerca de 100 l<rn2 e foi, essencialmente, concluído no Mestrado (Machado, 1994).

Nesta pesquis4 foram complementadas as observações regionais e, principalnente,

efetuados levanta¡nentos detalhados de perfis de superficie e de galerias subterrâneas do

garinpo de Capoeiran4 com amostragens seletivas para estudos petrográfico-mineralógico-

cristaloqulmicos de rochas e de esmeraldas/águâs rn¡¡rinh¿s.

Estudos petrogriíficos foram efetuados em rochas não descritas ariteriormente, como

por exerplo, xistoVgnaisses metapelíticos e pegnatóides com cianit4 cordierita e córindog

da SVS de Capoeirana; e aind4 em todos Iitotþs (incluindo aqueles já descritos) com o

objetivo principal de reconstituir a evolução tectono-metarnórfica-metassomática através das

relações mineralógicas e texturais. Adicionalmente, as análises petrográûcas foram

imprescindíveis para a seleção das amostras e corno estudos preliminares às análises de química

mineral por microssonda eletrônica (MSE).

Para facilita¡ a leitu¡a e, principalmente, a localização das amostras citadas no texto,

são fomecidos o mapa de afloramentoVamostras e descrições suscintas no Anexo l.



I.4.2 - ANÁusEs E EsruDos LffocEoeuÍurcos

Esta pesquisa é baseada em:

. Análises globais multielementares por fluorescência de raios X (FRÐ (30

elerrentos maiores e traço) de 8l amostras de diversos tþs litológicos. Os

¡esultados analíticos e os limites de detecção encontram-se no Anexo 2;

o Anílises de Be e Li por espectrometria de absorção atômica (AAS) de 12 amostras

de rochas graníticas;

o Análises muhielementares por espectrometria de emissão atômica com fonte de

plasma indutivamente acoplado (ICP-AES) (25 elementos maiores e traço) de 7l

arnostrÀs de litotipos diversos. O procedimento analítico foi descrito por Janasi et

al. (1995). Os resultados e os limites de detecção encontram-se no Anexo 2;

o Análises multielementares de elementos traço incluindo terras ra¡as (ETR), litófilos

de raio iônico grande (LILE) e de alta força iônica (I{FSE), por espectrometria de

massa com fonte de plasrna indutivamente acoplado (ICP-MS) (58 elementos) de

19 amostras de rochas graníticas (Anexo 3).

Dos vários métodos para a detenninação de ETR em materiais geológicos, os dois mais

usados são ¿ ¡náliss instnrmental por ativação neutrônica (INAA) e por ICP-AES. A ativação

neutrônica é particularmente útil devido à sua alta sensibilidade e excelente precisão. As

dewantagens principais são o tempo de execução e a necessidade de manusear material

ùradiado/ativo. O método ICP-AES é mais rápido, mas exige a separação seletiv4

concentração e purificação dos ETR por troca iônica e demais tratamentos químicos

especializedos. A sensibilidade é suficiente para a determinação da maioria dos ETR no mesmo

nfvel ou mesmo abaixo da abundância condrltica.

O método ICP-MS é relativamente novo para análises de ETR, demais elementos traço

e alguns isótopos @ollinsor¡ 1993). Tem como vantagens em relação ao ICP-AES maior

sensibilidade (os limites de detecção para muitos elementos, incluindo os ET& estão abaixo de

nanograma), sirplicidade analltica e do espectro de fundo (background¡ e menores efeitos de

matriz. As amostras são analisadas diretamente após a dþestão ácida, sem prévia separação ou

concentração, com limites de deteção de 2 a llng/g e precisão em tomo de 2.5 vezes melhor

do que por ICP-AES e INAA.



As an¡iLlises deste trabalho forarn realizadas no Laboratório de ICP-MS do grupo de

trabalho de Espectrometria Atômica e Nuclear Aplicada (EANA) do Departamento de

QuÍmica da PUC-RI, seguindo os procedimentos de rotina. Foram utilizados o equipamento de

modelo Elan 50004 da Perkin Elmer Sciex e o programa analÍtico TotalQuarit@ (Perkin

ELner). Para quantificação, utilizou-se uma solução de calibração com 48 elementos de

concentração conhecida (incluindo todos os ETR" platinóides e os Í¡ais relevantes elementos

principais e traço), para arutelizzção dos fatores de resposta (cpVppb). Como padrões internos

foram utilizados o In e Tl. Desta forma a l¡rcertezz dos resultados anallticos dos elementos

menores e traço é tþicamente entre 10-30%.

Nos tratarnentos computacionais e modelagens de todos os dados geoquímicos

(incluindo, aind4 dados de Schorscher, 1992) foram utilizados os prognmas Minpet 2.02

(Richard, 1995) e Newpet (Clarke, 1992, 1994). Parte das análises multielementares globais

por FRX e as aniilises de Be por AAS já fora¡rL inicialmente, exploradas no Mestrado

(lvfachado, 1994).

Sob aspectos da preparaçä,o de amostras, foram tomados alguns cuidados com a

moagem; para tanto, foram efetuados testes moendo alfquotas de urna mesma amostra em

moinhos de rígat4 WC (carbeto de tungstênio) e aço Fe-Cr. Os resultados indicaram

contaminações apenas de Cr (na ordem de 250-330 ppm) e de Co (de cerca de 40-150 ppm),

respectivamente, pelos moinhos de Fe-Cr e de WC.

I.4.3 - EsruDos DE QuÍMrcA Mn\TERAL

An¡ílises quantitativas por MSE, FRX e ICP-MS foram efetuadas em minerais da

mineralização e das rochas s./. granÍticas regionais e metaÍiórficas da SVS, respectivamente,

para caracterizar os tipos e as associações genéticas de esmeraldaVríguas marinhas, assim

como as condições geotermobarométricas e os padrões P-T-X-t da evolução polimetamórfica

regional e dos processos mineralizantes.

Para análise por MSE, o material foi preparado em seções delgadas polidas cobertas

com cÍrbno. Um conjunto inicial foi analisado pelo orientador, através de convênio

intemacional, no Instituto de Geociências da Universidade de Mainz (Alemanha), com

equipamento autorruítico Camebax (4 espectômetros de cristais e sistema detector de estado

sólido - EDS). A parte principal d¿5 análises foi realizada no Laboratório de Mic¡ossonda e

Microscopia Eletrônica de Va¡redu¡a do Departamento de Mineralogia e Petrologia/IG-USP.
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Neste caso, o equipamento foi uma microssonda auto¡nítica JEOL modelo JXA 8600, com 5

espectrômetros de cristais (e EDS acoplado). As condições analíticas foram: voltagem de

aceleração - 1 5 kV, conente do feixe - 20 nA, diâmet¡o do feixe - 5 pm. Correções

quantitativas de mfuuina (BG e tempo morto) e ZAF (Z - Ñ atômico, A - absorção, F -

fluorescência secundária) para efeitos de trlø;tilz foram executadas automaticamente através do

programa Flextran PRZ (Noran Instruments 1990). Nessas condições, o erro analítico miíximo

estimado é de + 3%o para os elementos maiores. Foram utilizados os seguintes padrões

minerais: Wollastonita: Ca e Si; córindon: Al; perickisio sintético: Mg; rutilo: Ti; Ni-olivina:

Ni; Cromita-53-IN-8: Cr; hematita-Elba: Fe; rodonita-660-388: Mn; andesina-AC-362: Na;

microclina-USNM 143966:K; BaFz: Ba, F.

Foram realizadas mais de 800 an¡íüses ponhrais de biotitas, anfibólios (verdes e

incolores), feldspatos þlagioclásio e feldspatos potássicos), granad4 cordierit4 estaurolit4

clorita e esmeraldas, detalhadaÍrente tratadas, além de cianita, muscovit4 apatita titanita

epidoto, Íragnetita ilmenita, rutilo e cromit4 cujos resultados, embora incluídos no banco de

dados, não serão discutidos nesta tese. No caso das esmeraldas, foram analisados cristais de

xistos e veios de quartzo de Belrnont e de xistos, veios de quartzo e veios pegmatóides de

Capoeirana. Os dados de MSE são apresentados no Anexo 4.

As infonnações químicas das esmeraldas foram complementadâs para os elementos

maiores, exceto Be, e alguns elementos traço (incompatíveis, por exemplo: K Ba, Rb, Sr, e

cromóforos, por exemplo: Cr, Ni, V, Fe, Mn, etc.) por FRX em 16 amostras de fragrnentos de

cristais com peso individual de 300 a 600 mg, provenientes de Belnont. Estas esmeraldas, sem

identiñcação de s'as associaÇões genéticas, foram selecinadas segundo critérios de cor. As

análises de FRX foram realizârlas com espectrômetro Philips sequencial autorniltico no

Instituto de Geociências da Universidade de Hamburgo (Alemanha). Os resultados das aruíLlises

por FRX em esmeraldas encontram-se no Anexo 4.

Adicionalmente, foram efetuadas, tarnbénu em fragmentos de cristais de esmeraldas e

de águas ma¡inhas de diferentes associações genéticas, aniífises por ICP-MS de ETR, LILE e

IIFSE (58 elementos) no laboratório do grupo EANA do Departanento de Química da PUC,

RI (ver ítem I.4.2). Os resultados das análises por ICP-MS em esmeraldas e águas marinhas

encontram-se no Anexo 3.



Para o tratamento computacional e modelagem dos dados de quÍmica mineral foi

utilizado o programa Minpet 2.02 (Richard, 1995).

I.4.4 - GEoTERMoBARoMETRIA

Estudos geotermobarométricos foram efetuados a partir de pares de minerais

¡netamórficos regionais (gnnada-biotit4 granada-estaurolita e granada-anfbólio em

metapelitos e anfbolitos r¡etaMsicos com granadq e granada-biotita em metagranitóides

GB/I,IGF), utilizando-se planilhas e prograrnas de computador específicos @ettinger, planilhas

de cálculo não publicadas; Reche & lvfartinez, 1996). Adicionalmente, foi utilizado o prograrna

Solvcalc 2.0 (Wen & Nekvasil, 1994) para cálculos do solvus e da temperatura de equillbrio de

pares de feldspatos coexistentes em rochas graníticas (GB e MGF) e veio pegmatóide

mineralizado. Resultados completos dos cálculos geotermobarométricos encontram-se no

Anexo 5.

I.4.5 - GEoeuÍúrcA DE IsóTopos EsrÁvErs

AnáIises dos isótopos estáveis de O e H para a canctenzação d^s ocorrências de

esrneraldas e minerais associados, de ambientes petro-metalogenéticos diferentes (xistos

nrctaultrarnáficoVmetassomáticos, veios de qJætzn e veios pegrnatóides), foram realizadas em

cooperação com o Prof. Dr. A. Fallick, no Laboratório de GeoquÍmica Isotópica do SLIRRC,

Eas Kilbride, Escócia. As análises isotópicas foram efetuadas nos seguintes minerais:

esmeralda, flogopita" quartzo e feldspatos coexistentes em tþs e associações distintas de

mineralizações; no câso das esmeraldas foram analisados separadamente a fase sólida, os

fluidos dos canais estruturais e ¡løs inclusões fluidas, segundo os procedimentos descritos por

Fallick & Barros (1987). Os ¡esultados encontran-se no Cap. VII e foram utilizados na

reconstruç¿lo das condições mineralizantes e em abordagens geotermométricas.

I.4.6 - MbrERAl¡crA E CRrsrAr¡cRAFrA

. Foram realizados os seguintes estudos:

* Espectroscopia no Infravermelho (IR) em cristais de esmeralda de diferentes tþs,
associações e gerações de mineralizações (xistos, veios de quartzo e veios pegmatóides) das

jazidas de Belmont e Capoeirana, para a identifcação do tþ estrutural da âgrn nos cariais

estruturais do mineral gema (nos laboratórios de IR do IG-USP e do CETEM-RJ).



* Micmtermom€tri¡ de Inclusões Fluidas (IÍ') e complementos de Micro-Raman,

para auxiliar na caracterização tþlógica e genética das esmeraldas (no laboratório de IF do

DMP-IG-USP e no Instituto de Física da IJFMG, corn auxllio e orientação da Prof. Rosa M.S.

Bello e P¡of. Kazuo Fuzikawa). As IF, em sua totalidade, são secrmdá¡ias,

rehomogeneizadaVcontaminadas nos processos tectono-metamórficos proterozóicos, mesmo

quando na fotma de cristais negativos ou em réplicas microscópicas dos canais estruturais.

i Difratometria de R¡ios X (DRX) qualitativa e rotineia para identificação

mineralógica complementar, por exernplo, de berilo/esmeralda apatit4 córindorl entre outros,

e em esh¡dos cristalográficos quantitativos para deterrninação da cela elementar de esmeraldas

de diferentes tþs genéticos - xistos, veios de quartzo e veios pegmatóides (no laboratório do

DMP-IG.USP).

* Catodoluminescência comparativa e exploratória visando testff o método e o

equipamento disponível como ùna nova aplicação na canctaização de gerações distintas de

esrreraldas, tarito em ocorrências individuais, quanto nos diferentes tþs de mineralizações já

identificadas. Os resultados, ent¡etarito, não foram satisfatórios, uma vez que não foram

observadas diferenças significativas e sistemáticas que pudessem denota¡ zoneamentos e/ou

gerações distintas de esmeraldas. Com isto, estes estudos nffo tiveram prosseguimento.

Trabalhos firturos deveriam incluir esmeraldas e outros minerais que ocorÌem em mais de uma

geração textural e/ou genétic4 tanto para completar a caracteização dos tþs de

mineralizações já reconhecidos, quanto para verificar a presença e amplitude de outras

mineralizações de potencial econômico (como por exernplo, a ocorrência já detectada de

scheelita em anfibolitos e xistos nlíifrcos) e, aind4 para caracterizar minerais passíveis de

daøções geocronológicas (por exerrplo, zircão, monazita). Para isto, entretanto, será

necessário um equipamento mais potente, já que a principal limitação do equipamento utilizado

(do laboratório de microscopia do DMP-IG-USP) consou na baixa voltagem de aceleração do

feixe de elétrons de apenas 18 kV.

* Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTÀ) foram efetuadas

em ûagrnentos de cristais de esmeraldas de xistos, veios de quartzo e veios pegmatóides, das

jazidas de Capoeirana e Belmont (MG), aprSs a moagem em cadinhos de cerâmica até

grannlometria silte (< 0.062 rmn - 2 ¡rm). As curvas TG/DTA foram obtidas no sistema SDT

2960 da TA Inslruments, sob atmosfera estática de ar, no intervalo de temperatura de 25 a

I100"C, utiliza¡rdo-." razão de aquecimento de l0'C min'l, massas de amostras da ordem de
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14 a 20 mg e o-Al2O3 altamente sinterizado como material de ¡eferência. Os aspectos

analíticos e principais resultados obtidos foram descritos por Macbado et al. (1998b,c).

Grande parte desses estudos, em particular aqueles de IR, microtermometria de IF e

DRX cristalognifica daq esmeraldas, foram realizarlos e essencialmente concluídos no

Mestrado (Machado, 1994) e serão neste trabalho apenas mencionados. Os estudos de

catodoluminescência foram relatados no texto do Exame de Qualifig¿ç¿o (Machado, 1996) e

as análises térmicas em publicações especlficas (Machado, l998b,c), constando o texto do

trabalho completo como Anexo 6 neste volume.



cApÍTULo rr - EvoLUÇ.Ã,o cnol,óclcA E PETRocRAFIA

II.1 - cnor,ocr¿ REGIoNAL Do ExrREMo NE Do qu,l'nnrlÁrnno

rennÍrrno (e.r.)

A grande região que inclui as jazidas de esmeraldas de Capoeirana e Belmont continua

pouco conhecida. Os mapeamentos mais detalhados devem-se, principalmente, a Dorr &

Barbosa (1963), Reeves (1966), Ketner (1972), Schorscher (1973, 1975)' Engesser (1974),

Fontes ¿f al. (1978), Guba (1982), Drumond (1985), Santos (1986), Chemale Jr. (1987a),

Veneziani (1987) e Barbosa (1988), sendo ainda incompletos. Os mapas regionais foram

compilados destes e outros autores (Don, 1969; Pflug & Renger, 1973; Schobbenhaus ef ø/.,

1978, 1981, 1995; Machado Filho ¿r al., 1983; Silva, ef al., 1987; entre outros). Em geral,

dispõe-se de mapas e/ou sínteses regionais onde foram consideradas as unidades maiores do

Q.F. e dos terrenos de gnaisses polimetamórficos adjacentes à leste; estes incluem a região

específica de interesse nesta pesquisa. Um esboço geológico do Q.F., Espinhaço Meridional,

região de Itabira e adjacências, incluindo as jazidas de Belmont e Capoeirana, foi apresentado

por Schorscher (1992) que também revisou a literatrra e os napeâmentos até então existentes.

Estes e outros trabalhos mais específicos, incluindo a Dissertação de Mestrado (Machado,

1994), serviram de base na presente pesquisa paft a cancterização dos conjuntos litológicos,

litoestratigráficos e/ou litoestruturais principais, com enfoque naqueles de interesse direto

para a gênese das mineralizações de esmeraldas, quais sejam: as continuações do complexo

regional arqueano TTG, os Metagranitóides Borrachudos (GB) e equivalentes de mais intenso

retrabalhamento metamórfico regional proterozóico (Schorscher, 1992), denominados por

Machado (1994) de Metagranitóides Foliados com Fluorita (MGF), e restos de sequências

supracrustais, metavulcano-sedimentares, do tþo greenstonø åelt, arqueanas (SVS).

II. l. I - SEeuÊNcrAS SUPRACRUSTATS METAMóR¡rcAs

Estas incluem restos de greenstones belts arqueanos (e, eventualmente,

paleoproterozoicos) e coberturas proterozóicas. Restos de greenstones belts são de interesse

particular no presente trabalho e ocorrem por todo o Cráton do São Francisco, como parte do

embasamento arqueano do tipo TTG e granrto-greenstone belt (Mascarenhas, 1973, 1976,

1979; Almeida 1976, 1977; Schorscher, 1976, 1978; Teixeira, 1978; Sabóiâ' 1979;

Schorscher et al., 1982; Inda et al., 1984; Marini et al., 1984: Schobbenhaus & Campos,
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1984; Scbrank et a1.,1984, Schrank & Silva 1993; entre outros). Na porção E-SE do Crátor¡

incluindo as regiões do Q.F., da Sen'¿ do Espinhaço Meridional e da znlnø de transição para o

Cintnrão Atlântico, constituem o Supergrupo e greenstone åelr homônimo Rio das Velhas

(Schorscher, 1976, 1978, 1979, 1988, 1991, 1992- Ladeira" 1980; Schorscher et al., 1982;

Padilh4 1984; Sch¡ank et al., 1984; entre outros) e outras estruturaVconjuntos litológicos da

mesma natureza, denominados formalmente e correlacionados entre si ou não ([Jhlein er a/.,

1983; Fogaça et al.,1984;Inda et al., 1984; Souza 1988; entre outros).

Nas regiões do exhemo E-NE do Q.F., incluindo a ¡área desta pesquisa, verificou-se

que os restos das SVS, consideradas Rio das Velhas, ficarn, em direção geral para leste,

estratigraficamente menos completos, mais deformados e polimetamórficos, de grau médio a

alto (Schorscher, 1992); sendo que, os levantamentos regionais e/ou de semi-detalhe, ainda

incompletos, conseguiram estabelecer apenâs em casos individuais, as continuidades fisicas

com as localidades tþ no Q.F. (po¡ exemplo: Alves, 1986; Santos, 1986; Ba¡bosa, 1988;

Abreu, 1995; Mothé Filho, 1996; Schorscher et al., 1997qb).

As coberturas proterozóicas compreendem metass€dimentos dos supergrupos Minas

princþlmente e Espinhaço subordinadamente (nda er al., 1984; Schorscher, 1992) que não

ocolÌem na área específica desta pesquisa. São, assin, considerados sem importância para a

gênese das mineralizações de esmeraldas de Capoeirana e Belmont e, portanto, não serão mais

aqui detalhados. Entetanto cabe ressaltar, que regionalmente são importantes como

indicado¡es e rnarcos temporais relativos de processos geológicos. Em analogia ao que ocorre

com os restos do greenstone åelr arqueano Rio das Velhas, os metassedimentos proterozóicos

também tomam-se, em diregão geral para E es{ratigraficamente menos completos, mais

deformados e metamórficos progressivos de grau médio a alto (Schorsche¡, 1975, 1992;

l'/lûller et al., 1982; Rettinger et al., 1994; Schorscher ¿f ¿/.,1997ub; entre outros).

II. 1.2 - RocrrAs GRANÍTrcAs REcroNArs

Essas compreenden¡ principalmente, gnaisses, migmatitos e metagranitóides

intrusivos do conrplexo regional TTG arqueano, Metagranitóides Bonachudos (GB) e

Metagranitóides Foliados com Fluorita (MGF), além de gnaisses granlticos e/ou

metagranitóides sem definiçöes mais específicas (litológica estrutural,

estratigniñca/cronológica); estes últimos, foram incluldos nesta pesquisa num gnrpo

denominado de gn¿isses miloníticos de derivação incerta (Gnlvf). Ao contr¡írio das sequências

metamórficas supracrustais, as rochas graníticas aumentam em abr¡ndância e dishibuição areal
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no sentido regional geral pa¡a E. Entretanto, também apresentam-se progressivamente mais

metamórficas (de grau médio a alto) e deformadas, conforme evidenciado por fenômenos de

migmatização/remigmatização e anatexia e aumento da intensidade da foliação principal

associada-

* Complexo Regional TTG Arqueano (TTG)

É constitufdo por gnaisses, migmatitos e metagranitóides intrusivos bastante variáveis,

entretanto, com predominância de corryosições tonalÍticas, tmndhjemíticas e granodioríticas

hololeucocráticas. Rochas graníticas sensu sîricto mais evoluídas, assim como rochas mais

básicas e máficas, são ra¡as. As rochas desse complexo foram corsideradas como integrantes

dâs partes mais antþas da crosta siálica arqueana da região, por critérios geológicos, em

trabalhos desde clássicos a recentes (revisão em Schorscher, 1992) e assim confirmados por

data@es U-Pb em zircões, que, embora, ainda locais e isoladas, revelaram idades mlnimas de

até -3,4Ga (Cameiro, 1992, entre outms). A gênese dessas rochas e do complexo TTG como

um todo foi considerada por processos superimpostos de formação, acreção e anatexia da

crosta mais antiga siálica arqueana. Os processos tectono-metamórficos de retrabalhamento

(progressivos, regionalmente para E) do principal evento orogênico Proterozóico -

supostamente Paleoproterozóico fin¿l - causaram desde retrometamorñsmo a remigmatização

e anatexia, acanetando, principalmente, em grau médio e alto, na potassificação/grnitizaçao

das rochas TTG arqueanas, junto com o reajuste parcial a total dos principais sistemas

isotópicos utili."dos em geocronologia.

* Metagranitóides Borrachudos (GB)

O litotþ orþinal foi descrito, definido e denominado Borrachudos Granite na região

a NW de Itabira @orr & Barbosa" 1963). Equivalentes oconem nas partes E-NE do Q.F., nas

regiões de Nova Era-Rio Piracicaþ Represa PetiSão Gonçalo do Rio Abaixo-João

Monlevade, e a E de Itabira (Reeves, 1966; Don, 1969;Her2,1970; Schorscher, 1973,1975).

Tratam-se, em todos os casos, de metagranitóides com com¡rosições de álcali-feldspato

granitos com fluorita, ricos em quartzo, bastante homogêneos, hololeucocráticos, de

granulação média a gross4 deformados - com os minerais máficos dispostos em agregados

lineares orientados paralelamente, típicos para o litotipo. Sob aspectos das mineralizações de

esmeraldas estudadas, são importantes litotþs controladores das mineralizações (Souz4

1988, 1990; Schorscher, 1988, 1992; Machado, 1994; Machado & Schorscher, 1997).
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Quarito a gênese, idade e possíveis correlações regionais dessas rochas existe

corisiderável controvérsia na fiteratura. Já foram consideradas como as rochas graníticas

.intrusivas lgneas tardi-orogênicas mais jovens da região do Q.F. incluindo Itabir4 com base

nas primeiras datações pelo método K-A¡ que indicaram idades b'rasilianas @orr, 1969; Her4

1970). Altemativamente, Schorscher (1975), por razões geológicas e petrográficas, enfatizou

a importância de processos associados de milonitização, metâssomatismo alcalino potássico-

sódico e metamorfismo regional na formação desses metagranitóides, que considerou

originados em zoft¡s de cisalhamento de raízes crustais profundas ativas durante o Ciclo

Minas Paleoproterozóico. Chemale Jr. (1987) considerou os metagranitóides Bor¡achudos à

NW de Itabira como granitos intrusivos alcalino-peralcalinos anorogênicos de idade arquean L

Com base em dados de mapeamento lito-estrutural regional de semi-detalhe, Guima¡ães &
Schorscher (1991,1992) e Guimarães (1992) mostraram que os metagranitóides Borr¿chudos

da região de ltabira./Morro do Pilar exerceram controle tanto na instalação, quanto na

deformação dos depósitos daquela parte da bacia Minas, portanto reforçando uma idade pré-

Minas, arqueana dos GB. Consequentemente, Schorscher (1992), integrando esses resuhados

de campo com novos dados litogeoqulmicos e com base em comparações com outros terrenos

gÌarito-greenstone belt arqueanos, revisou os GB da região do Q.F. e demais partes da borda

SE do Cráton do São Francisco por ele estudadas, como metagranitóides tardi-orogênicos do

contexto evolutivo regionâl do greenstone åeÍ arqueano Rio das Velhas (mantendo,

entretanto, como modelo petrogeriético, o condicionamento por processos associados tectono-

metamórfico-metassomáticos em zonas de cisalhamento crustais profundas). Os escassos

dados geocronológicos dessas rochas não sustentfim a idade arqueana geologicamente

deduzida mas, taÍrpouco delineiam uma idade alternativa de maneira coerente (Herz, 1970;

Teixeira" 1982).

lvfais recentemente, Grossi Sad et al. (1990) incluíram e relaciona¡am os GB da região

aqui considerada (N-NE e do exhemo NE do Q.F.) com outros granitóides e metagranitóides

da região centro-leste de Minas Gerais, num conjwrto que denominaram de "Suite

Borrachudos" e distinguiram-na como de idade mesoproterozóica e originados por fusão

crustal da "Suite Guanhães" arqueana e de origens metamórfico-metassomáticas.

Complementações e/ou modificações desse conceito foram elaboradas por diversos autores.

Eussin (1994) considerou a'Suite Borrachudos" (que subdividiu em um grupo plutônico e

outro vulcânico e designou de'þanitos e riolitos Borrachudos") representativa de um

magmatismo granítico mesoproterozóico (-1,7 Ga) relacionado a fr¡são da crosta inferior.

l4
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Posteriormente, Dussin ¿¡ al. (1997), confrontados com as idades Sm-Nd Tprr.r arqueanas (de

3,0 a 2,6 Ga) que encontraram nessas mesnìas rochas, rnantiveram a interptetação

mesoproterozóica e explicaram as idades antigas como apatentes, ¡esultado da assimilação

significativa de material crustal mais velho e mais radiogênico, possivelmente arqueano, pelos

magrnas Borrachudos durante sua ¿¡sc€nção. Já Fernandes et al. (l995qb) sustentaftim que os

granitos da "Suíte Borrachudos" na regiäo por eles estudada intrudem griaisses ortoderivados

da "Sulte Gr¡anhães" e rochas da sequência metalulcano-s€dimentar nomeada "Grupo

Guanhães" e que seriam granitos anorogênicos relacionados à abertura do rift Espinhaço.

Os dados da literatura permitem relacionar, conceitualmente, rochås da "Suite

Guanhães" com gnaisses, migmatitos e rnetagranitóides intrusivos do complexo TTG

arqueano (cf. Schorscher, 1992). Já para a "Suite Bonachudos" fica claro que, dependendo

dos atúores, foram incluldas no mesmo gn¡po rochas diferentes (plutônicas e wlcânicas-

subvulcânicas, ígneas e metalgneas, rílcali-feldspato graníticas e alcalinas-peralcalinâs,

nrqueanas e proterozóicas) que não necessariamente apresentam relações geológicas regionais

e/ou locais, mineralógicas-texturais e geoquímicas anrilogas ou similares enEe si e com os

metagranitóides Bor¡achudos da região N-NE do Q.F. (Don & Barbosg 1963; Don, 1969;

Helz,1970; Schorscher, 1975,1992; Chemale Jr., l987ab; Guimaräes, 1992; entre outros).

* Metagranitóides F oli¡dos com tr'luorita (MGX')

A passagem gradativa dos GB a leste de Itabira para gnaisses granlticos granoblásticos

subequigranulares de granulação média, hololeucocráticos, também de composição

mineralógica rilcalifeldspato granítica com fluorit4 deconente da progressão metamórfica

regional do principal evento orogênico Proterozóico já foi constatada anteriormente

(Schorscher, 1975, 1992: Guimariles, 1992). Machado (1994) também verificou essa trarsição

e conseguiu ainda delinear algumas propriedades geoquímicas, principalmente, de elementos

traço, distintas dos GB. Essas associadas às características mineralógico-texh¡¡ais e reþões

metalogenéticas especlficas, tanto com as ocorrências de esmeraldas (em veios pegmatóides)

quanto de pegmatitos berillferos regionais, justificaram a individualização dessas rochas com

o nome próprio de Metagranitóides Foliados com Fluorita (MGF). Depreende-se que os MGF,

como os GB, são importantes litotþs controladores das mineralizações de esmeraldas

(Machado, 1994; Machado & Schorscher, 1997).
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* Gnaisses Miloníticos de Derivação Incerta (GnM)

Nesse grupo foram incluídos gnaiss€s granlticos milonlticos, migmatitos e/ou

metagranitóides diversos que näo podem ser correlacionados com confiabilidade a nenhum

dos grupos de rochas granfticas anteriores. OcorrenL principalmente, nas partes orientais da

á¡ea até então mapeada e representanl mais provavelmente, prodÌrtos de retrabalhamento

metamórfico progressivo incluindo prccessos de granitização/potassificação de rochas s. /.

graníticas do conplexo TTG arqueano (Schorscher, 1975, L992). Entretanto, ocorrem

tambénr, embora mais raramente, gnaisses milonlticos e demais rochas graníticas intimamente

associadas com xistos e g¡aisses metapelíticos de grau médio a alto. Podem-se tratar, nesses

casos, de ¡6ghas graníticas para-derivadas seja de sequências supracrustais arqueanas, seja

prot€rozóicas, como já foi proposo na literatura þor ex.: Pflug, l965a,b; Reeves, 1966; Dorr,

1969; Pflug & Renger, 1973; Schorscher, 1975; entre outros). Gnaisses miloníticos de

derivação incera (Gnùf) foram verificados na área específica desta pesquisa como rochas

subordinadas nas zonas de contato tectônico da SVS com as rochas,r./. graníticas associadas.

II.1.3 - TEcrôNIcA E METAMoRFTSMo - EvoLUçÃ,o GeorEcrÔNlca

Diversos eventos tectono-metamórficos, ¿¡rqueanos e proterozóicos afeta¡am toda a

regiêo da borda SE do Cráton do São Francisco, incluindo as partes E-NE e do extremo NE

do Q.F., superpondo-se uns aos outros, com intensidades, estilos deformacionais,

propriedades P-T-X e polaridades diferentes entre si e regionalmente variáveis. Esses eventos

imprimiram por toda a região características polideformacionais e polimetamórficas

complexas, de dficil an¡ilise e interpretação, existindo apenas consensos parciais sobre a

evolução geotectônica regional na região.

De um modo geral, devem ser considerados todos os eventos que tamHm afetaram as

partes adjacentes à W e Srü, rnais estáveis do Crátor¡ incluindo o Espinhaço Meridional

(E.M.) e o Q.F., onde foram estabelecidos com maior precisäo e melhor definidos. São estes,

segundo Schorscher ( 1992):

(l) Um primeiro evento arqueano que incluiu metamorfsmo de grau médio a alto

causando nttgtnatização e anatexia crustal generalizada., associado com magmatismo sezsz

lato (s.1.) granftico regionalmente expressivo e localmente processos de granulitização,

originando o complexo regional TTG. A deformação, melhor observada nos gnaisses e

migmatitos heterogêneos (bandados, dobrados, etc.) que são rochas menos abundantes quando

comparadas aos equivalentes homogêneos hololeucocráticos, indica predominância de
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dobramentos isoclinais, com foliações de alto grau com direções, embora va¡iáveis, com

¡náximo em NNW e caimentos predominantementes para E. Este evento originou as rochas

mais antigas da região, de idades mínimas de -3,4 Ga (Cameiro, 1992).

(2) O segundo evento arqueano representa regionalmente o ciclo de evolução crustal

de tþ greenstone belt No rlas Velhas. A orogênese deste evento foi acompanhada de

metamorfismo regional brando, predominando condições de fácies dos xistos verdes, que

causou retrometanorfismo nas rochas do complexo TTG de mais alto grau e metamorfismo

progressivo nas sequências supracrustais rulcano-sedimentares. A deformação foi forte e

imprimiu à região um estilo estrutural de domos TTG e sinclinórios a eles amoldados

contendo as sequências greenstone belt, afetadâs por dobramentos isoclinais apertados. Os

metagranitóides Borrachudos também são considerados como produtos da orogênese Rio ¡las

Velhas arqueana. Datações indicam idades mínimas arquearus superiores, de cerca de 2,7 Ga

para a orogênese Rio das Velhas (Cameiro, 1992; Machado et al.,l989Ub, entre outros).

(3) O terceiro evento repres€nta a evolução do ciclo MinaVEspinhaço

Paleoproterozóico até, possivelmente, o início do Mesoproterozóico. Os metassedimentos do

SGr. Minas com metaconglomerados de tþ quartz pebble conglom¿,dtes com ouro,

uraninita e piritas detrfticas, de ráguas rasas, seguidos de xistos grafitosos e itabfuitos (i.e.:

formações ferrífe¡as de fácies óxido com hematit4 de tipo Superior Province), assim como os

vastos depósitos ortoquartzíticos do SGr. Espinhaço, também com pirita detrítica nas suas

formações basais, são típicos para a época. Os resultados de trabalhos de datações mais

recentes (por ex.: Machado et al., l989qb; 1996; Babinski et al,, l99l1' Noce, 1995;

Rettinger, 1998, entre orüros) confi¡mâm cada vez mais a proveniência e evoluçäo

penecontemporânea conjunta" desde sedimentar a orogênica dos dois supergn¡pos como

equivalentes laterais de ãcies no Paleoproterozóico (cf.: Harder & Chamberlin, 1915; Pflug,

1965, 1968; Pflug & Renger,1973). O modelo de uma plataforma continental consolidada no

Arqueano, afetada por fraturamento, que evoluiu à partir de um estágio inicial de ny'

(acompanhado localmente de magmatismo diamantlfero), para urna margem continental

inicialmente passiva (com expressivas polaridades e diferenciação sedimentff clástica e

qulmica e do magmatismo sinsedimenta¡ segundo ambientes de fácies proximais e distais e

estruturais), e por final, para urnâ rnargem ativa com orogênese de tþ alpina foi

desenvolvido por Schorscher (1975;1992), que enfatizou ainda a importância dos processos

associados de tectônica de nappes, obducção crustal e metamorfismo regional plurifacial

progtesivo. Resultou assim a estruturação da borda E-SE do Cráton do São Francisco num
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sistema frontal de embricamento, expondo progressivamente níveis crustais mais profundos

no sentido regional E. As características do metamorfismo va¡iaram de condições de mais alta

P pré-a-sintectônicas (de lipo Banow ou superiores) para mais elevadas T tarde-sin a pós-

tectônicas e intensidades (crescentes, regionalmente de W para E) da fácies dos xistos verdes

inferior a média até a ficies anfibolito superior e hidrogranulito. Para a região de Itabira foi

apresentado um mÂpa de isógradas e zonas minerais (Schorscher, 1975) completado com

dados geotermoba¡ométricos por Rettinger (1994) e Rettinger et al. (1996\. lvlais

recentemente, ainda foi possível datar o metamorfismo (utilizando inclusões ds msnafita em

bordas de g¡anadas) obtendo idades de 1.9-2.0 Ga (Rettinger, 1998).

Este metamorfismo regional paleoproterozóico, final do ciclo MinaVEspinhaço foi o

evento principal dessa natr¡reza em toda a parte da borda E do Cr¡iton do São Francisco aqui

corsiderada e causou: (a) polimetamorfismo variável desde retrometamorfismo a

remigrmratização e anateúa nas rochas do complexo TTG arqueano; (b) polimetamorfismo, em

geral, progressivo nas sequências de rip greenstone belt arqveanas da região (apenas em

poucos locais da região da borda W do Q.F., as rochas do SGr. Rio das Velhas apresent¿m

grau metamórfico máxirno, maior do que as rochas do SG¡. Minas associadas), e (c)

metarnorfismo regional progressivo nos metassedimentos dos Supergrupos Minas e Espinhaço

(ver tambémr Go¡lt, 1972: Engesser, 1974; Hoefs et al., 1982; Müller et al., 1982, 1986a,b;

Jordt Evangeslisa, 1984, 1985; Jordt Evangeslista & Milller, 1986; Teixeira et a1.,1987, entre

outros).

(4) O último evento diz respeito ao ciclo Brasiliano, com sedimentaçäo clistica e

química-carbonática do SGr. São Francisco, de mar epicontinental raso, sobre as partes

internas estáveis do Crríton do Säo Francisco, com início no Mesoproterozoico Superior

(Moeri" 1972) e sob influências glaciais continentais a marinhas em vastas partes da borda E

da bacia (Hetticl¡ 1977; lnda et al., 1984, entre outros). O fim orogênico desse ciclo constou

de processos tectono-tennais que oconeram num intervalo amplo de tempo, de 650 a 450 lvfa"

causando na regiäo considerada da borda leste do Cráton do São Francisco, apenas

localmente, efeitos mais e:ipressivos de metamorfismo termal associado a intrusões graníticas

menores; entretanto, os efeitos de rehometamorfismo (em condições de fácies dos xistos

verdes) são onipresentes e responsáveis pelos reajustes generalizados, parciais a totais dos

principais sistemas isotópicos utilizaclos em geocronologia.

Modelos geotectônicos diferentes do acirna exposto foram elaborados por diversos

autores, tanto para litotþs individuais, conjuntos de litotþs e associações litoestrutu¡ais,
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(1954), Dorr (1969), Pflug (1965), Pflug & Renger (1973), Inda et al. (1984), Schorscher

(1992), entre ouhos. Trabalhos mais recentes sobre a evoþão proterozóica devem-se, entre

outros, a Trompette et al. (1992), Cameiro et al. (1995),IJhleinet al. (1995), Curmingham et

a/. (1996), Reuinger (1998), Alkmim & Marshak (1998).

II.2 - GEOLOGIA DA REGIAO DE CAPOEIRANA E BELMONT

II.2.l - TRABAT.HoS ANTERToRES

Morfologicamente acidentad4 de diflcil acesso e profundamente intemperizada,

principalmente, nas areas metavulcano-sedimentares, a região das jazidas de esmeraldas de

Capoeirana e Belmont impõe obstáculos naturais ao detalhamento geológico com métodos de

campo convencionais. Assin¡ existem apenas os m¿peamentos lito-estruturais, estratigráficos

e metamórficos em escalas, respectivamente, de semidetalhe (l:20.000) e regional (l:70.000)

(Schorscher, 1973;1975), um mapeamento litológico (1:35.000) das imediações da jazida de

Belmont (Souza, 1988), e o mapeamento litológico de semidetalhe (1:18.000) de Machado

(1994). Estes permitiram verificar, como caracteristicas gerais, a natueza de terreno

policlclico, predominando rochas s¿zsz lato ganiticas que encenam restos de sequências

supra-crustais, metavulcano-sedimentares (SVS) do tipo greenstone åe#, polimetamórficas,

de grau médio a alto. As SVS abrigam nas rochas metaultranxíficas as mineralizações de

esmeraldas de Capoeirana e Belmont e foram consideradas, com base em dados litoestrutu¡ais

locais e regionais, como continuações do Supergrupo Rio das Velhas, embora disruptas e sem

contatos conhecidos com as regiões-tipo deste Supergrupo no Q.F. (Schorscher, 1988; 1992;

5s¡za 1988; Machado, 1994).

Em escala de semidetalhe, estudos integrados, geológicos, petrogr¿ificos, geoquímicos

e mineralógicos de toda a região compreendida entre Itabira e Nova Era, com ênfase na

evolução crustal, petrogênese ígnea e polimetamórfic4 metalogênese arqueana e proteroáica,

incluindo considerações sobre as jazidas de esmeraldas, foram desenvolvidos por Schorscher

(1975; 1988; l99l; 1992). Em escala de maior detalhe, estes estudos integrados foram

continuados com ênfase nas jazidas de esmeraldas e tiveram seus resultados iniciais

apresentados na Dissertação de Mestrado de Machado ( I 994).

Existe, aind4 um número considerável de trabalhos mineralógicos, petrogriíûcos e

geoquímicos de detalhe, além de notas geológicas locais, visando especificamente as



ocoÍências e determinação das propriedades das esmeraldas como mineral gema. No caso da

jazida Belmont estes estudos se devem a Müller-Bastos (1981), Mendes et al (1985), Schwarz

& Mendes (19854,b), Hänni et al. (1987), Sor¡za & Svizero (1987), So""a (1988;1990),

Schwarz et ø1. (1988), Schorscher et al. (1990), entre outros; e da jazida Capoeirana a Epstein

(1989), Souza et al. (1989), So,,?â et al. (1990) e Herrmann (1991). Estudos comparativos,

principalmente mineralógicos e químicos, das esmeraldas brasilei¡as e suas ocorrências,

incluindo dados sobre as jazidas de Belmont e/ou Capoeirana foram realizados por Sauer

(1982), Cassedanne (1984), Souza & Svizero (1987), Schwarz (1988; 1990), Giuliani ¿t a/.

(1997a), entre outros. Estudos de isótopos estáveis fo¡am realizados por Fallick et al. (1994) e

Giuliani et al. (l99Tb), e de datações radiométricas (de esmeraldas) por Vidal et al. (1992) e

Ribeiro-Althoff et al. (1997).

Os trabalhos de cunho mineralógico foram imprescindíveis para a caractenzação

precisa (cristalo$áfic4 de química mineral, inclusões fluidas e cristalinas, entre outros) rlâq

esmeraldas das jazidas de Belmont e Capoeirana no quadro das demais oconências destas

ge¡nâs no Brasil e no mundo. Estes Fabalhos fomeceran¡, ainda, valiosos dados sob¡e as

rochas hospedeiras e encaixantes imediatas das mineralizações e revelaram similaridades

muito grandes entre as duas jazidas, Belmont e Capoeiran4 que sustentaram tambén¡

indubitavelmente, analogias e relacionamentos genéticos. Enfetanto, têm sérias lirritações no

que diz respeito aos processos metalogenéticos e aos controles petrogenético-estnüurais

sugeridos para as mineralizações, que foram ora inferidos, ora adaptados da literatura São,

nestes aspectos, comumente, discordantes entre si e não correspondem às caracteristicas

geológicas da região.

II.2.2 . F.ESULTADoS DESTE TRABALHo

Como resultado dos estudos geológicos integrados do Mestrado (Machado, 1994),

complementados com detalhamentos pontuais, é apresentado na Figura I um esboço do mapa

geológico confeccionado com base em 260 afloramentoVperfis levantados e

fotointerpretações geológicas; o ¡napa de localização e as descrições dos

afloramentos/amost¡as c,onstâm no Anexo l. Depreende-se que a área é constituída por rochas

TTG, restos de uma sequência metavulcano-sedimentar (SVS), metagranitóides Bonachudos

(GB), metagranitóides foliados com fluorita (MGF) e, como tþs litológicos menores,

gnaisses de derivação incerta (Gnlvf) e diques básicos, estes últimos não sendo considerados

nesta pesquisa.
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As rochas TTG são os litotþs arqueanos mais antigos da região. Ocorrem como

restos preservados dos retrabalhamentos proterozóicos, com contatos gradacionais no interior

dos corpos regionais de GB e MGF. Trat¿m-se de migmatitos, gnaisses metatéticos e

metagra¡ritóides intrusivos polimetamórficos, em geral, cinza claros, hololeucocráticos,

mesmo os gnaisses e migmatitos apresentando homogeneização avançada.

Á. Sequência Metavulcano-Sedimentar (SVS) de Capoeirana e Belmont é

considerada mais jovem que as rochas TTG e uma continuação tectonicamente disrupta do

greenstone belt arqueano Rio d¡s Velhas. Foi afetada por apenas um metamorfismo arqueano

que não excedeu a fácies xisto verde superior/anfibolito inferior no final da evolução

g¡eenstone belt, seguido no Paleo a Mesoproterozóico, pelo princþl metamorfismo regional

proglessivo, de grau variável - médio a alto - na área estudada Conrpreende, essencialnente,

xistos e ar¡fibolitos metaultramáficos, anfibolitos básicos a intermedi¡irios, gnaisses e xistos

vulcanoclásticos, calciossilicáticos e sedimentares clásticos (derivados de pelito/siltitos),

arenitos líticos e quartzo-arenitos, assim como formações ferríferas bandadas e metacherts. As

relações litoestruturais e estratigráficas são complexas, falta¡do, ainda" muitos conhecimentos

de detalhe. No geral, a SVS ocorre em duas faixas princþis, de Belmont na parte centro-

oeste da área e de Capoeirana na parte centroJeste, além de outras åixas menores e menos

completas litologicamente (Frg. l). Estas têm contatos tectônicos por ålhas inversas ent¡e si e

com as rochas s.l. graníticas adjacentes, constituindo-se em esca¡nas de dimensões variáveis,

inseridas num sistema de cavalgamentos antitéticos (com caimentos baixos a médios, em

geral para W). Intemâmente, sofreram inversão, dobramentos isoclinais e de arraste

superimpostos e repetições tectônicas pela principal orogênese proterozóica MinaVEspinhaço.

Destacam-se como caracterlsticas tlpicas de greenstone belt arqueano, além da sucessão

litológica geral, a natureza extrusiva das rochas metaultlamáficas que ooorrem na base da

sequência em corpoVníveis delgados (submétricos a métricos), conco¡dantes e finamente

intercalados com xistos máficos, apresentando, às vezes, pequenas concentrações de

cromititos disseminados. Seguem-se na sequência, anfibolitos básicos a intermediários,

também intercalados com xistos máficos e metapelíticos. Os anûbolitos têm origens

wlcânicas extrusivas e intrusivas subvulcânicas, de basahos a andesitos toleíticos oceânicos.

Alguns mostram evidências de alterações hidrotermais-metassomáticas, pré-metamórficas (de

fundo oceânico), sendo cummingtonita-granada-cordierita anfibolitos. As rochas

metassedimentares evoluem na sucessão lito-eshatignífica de composições imaturas, com



considerável contribuição wlcanoclástic4 para composições mais maturas, incluindo quartzo-

muscovita xistos a quartzitos.

Os Metagranitóides Borr¡chudos (GB) e as Mineralizações de Esmerald¡s

Arqueanas são alvos centrais desta pesquisa. Os GB säo os litotþs mais abundantes na área"

sendo metagranitóides fortemente deformados, hololeucocráticos, de granuþão média-

grossa, ricos em quartzo, às vezes, com fluorita lilás macroscópica- A deformação inclui

lineação dada por agregados de minerais máñcos orientados, característica deste litotipo, de

direções constantes E, horizontal a subhorizontal, neste r timo caso caindo com ângulos

baixos, ora para E, ora para rù/. A foliação principal do metamorfismo regional

Minas/Espinhaço proterozóico sobrepõe-se à lineação (arqueana), achatando os agregados de

minerais máficos. Nos GB oconem ainda com grande freqüencia veios de quartzo posteriores

à deformaçäo principal; pegmatitos não foram observados e veios pegmatóides sâo muito

rÍ¡ros ou mesmo ausentes,

Nos contatos tectônicos dos GB com as rochas metaultranráficas da SVS, estas

apresentam-se flogopitizadas e mineralizadas por processos metassonliticos, sin-

metamórficos e sin-tectônicos; assin¡ originaram-se as mineralizações de esmeraldas de tipo

ústo e as mineralizações associadas de tþo veios de quartzo polideformados de idade

arque¿ìna. Nas zonas flogopitizadas e mineralizadas, que variam de espessuras de poucos

metros a dezenas de metros, as rochas metaultramáficas foram transformadas em biotita-

flogopita ústos por prccessos parciais a totais. Restos de anfibolitos Íietaultramáficos

preservados da transformação ocorrem em corpos de tipo núcleos de boudins e são charnados,

no jargão dos garimpeiros, de "rampa verde". Nos xistos metaultramiíficos da zona

mineralizada ocorrerl por vezes, cristais centimétricos de apatita, reconhecidos inclusive

pelos garimpeiros como indicadores da proximidade da mineralização de esmeraldas. Sob

aspectos quantitativos e qualitativos, as mineralizações de esmeraldas de tþ xisto e veios de

quafzo polideformados, Ífqueanâs, são as principais, tanto em Belmont quanto em

Capoeirana, sendo as únicas que ocorrem em Belmont.

Os Metagranitóides Foliados com Fluorita (MGF) e as Mineralizações Berillferas

Proterozóicas devem-se à principal orogênese proterozóica do Ciclo MinaVEspinhaço. O

metamorfismo regional progressivo e deformações associadas deste evento causaram a

progressão sistemática da ficies xistos verdes superior/anfibolito inferior nas extremidades W

da átreu para anfibolito médio na região de Belmont e anfibotto superior na região de

Capoeirana e, em geral na parte E da rárea. Essa progtessão causou a t¡arsfomração gradativa
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dos GB em MGF a partir da fücies anfibolito médio, por prccessos essencialmente

mineralógico-texturais e isoquímicos. Os MGF típicos são snåisses graníticos

hololeucocníticos, homogêneos, granoblásticos, subequigranulares de granulação médi4 ricos

em quartzo; sua foliação forte é macroscopicamente pouco expressiva" indicada apenas pela

orientação rlas gsp¿15¿5 palhetas de biotita. O grau metamórfico maior a E da jazida Belrnont,

iniciou fusão parcial nos MGF, produzindo pegrnatóides ê pegmatitos tardi-sin a pós-

tectônicos, pouco defonnados em relação aos MGF encaixantes. Pegmatóides também

oconem intrusivos na SVS em Capoeirana, onde próxima ou em contato com os MGF, sendo

menos deformados que as encaixantes e com xenólitos destas em disposição aleatória.

Quando intnrsivos nas rochas metaultmmáficas são, em geral, mineralizados em esmeraldas.

Esses pegmatóides rep¡es€ntam um evento proterozóico de mineralizaçflo de esmeraldas,

metamórfico de médio/alto grarr" relacionado a anatexia inicial dos MGF. Possivelmente,

formaram-se, tambén¡ neste evento as alexandritas de Capoeiran4 cujas ocorrências in sitr¡

enhetanto, ainda não foram encontradas. Em Belmont não ocorrem mineralizações de

esmeraldas de tipo veios pegmatóides e/ou pegmatitos; tampouco foram

encontradoVmencionados alexandritas/crisoberilos. Estes fatos foram explicados pelo menor

grau de metamorfismo regionâl proterozóico nesta região da área mapeada (Machado, 1994).

Face à importfuicia dos GB e MGF para as mineralizações de esmeraldas e defionto com a

controvérsia existente na literatura, cabe ressaltar que as rochas denominadas Borrachudos de

outras regiões do Espinhaço Meridional e do exhemo NE do Q.F. (por ex.: G¡ossi Sad et al.,

1990; Dussir¡ 1994; Femandes et al., l995ub; entre outros) são aqui consideradas não

necessariamente equivalentes aos GB e MGF desta pesquisa e, portanto, excluídas dos termos

e vistas com restrições quânto as implicações geológicas, petro-metalogenéticas e

geotectônicas.

Os Gnaisses Milonlticos de Derivação Incerta (GnM) ocôrrem nas zonâs de contato

da SVS com as rochas s.l.granÍticas, principalmente, na região de Capoeirana, em faixas de

larguras consideráveis (de até várias centenas de metros). Trata-se de um grupo de rochas

heterogêneas. Algumas foram de¡iya¿las por milonitização progtessiva das rochas TTG típicas

e apresentam-se com contatos gradacionais, como milonitos ou blastomilonito-gnaisses

quartzo-feldspáticos bastante homogêneos, cinza-claros, que, às vezes, sofreram

feldspatização potássica. Outros G¡lvf são rochas de partes tectonicamente disruptas da SVS,

incluindo milonito-gnaisses cinzentos de granulação e bandamento fino, mais ricos em

filossilicatos, milonito-gnaisses félsicos de cor branca, ricos em feldspatos e muscovit4 além



de milonito-gnaisses e milonito-xistos com teores variáveis de quartzo e muscovit4

principaknente, e feldspato subordinado. Esses Gnlvf ocorrem como nlveis e lentes

concordantes na foliação milonític4 com espessr¡ra centimétrica a decamétrica e continuidade

lateral va¡iável (métúca a centena de metros), intercalados aos GnM homogêneos, quartzo-

feldspáticos, ficando mais freqüentes com a aproximação da SVS. Todos os GnM

apresentam-se mais alteradoVintemperizados do que seus prováveis equivalentes não-

miloníticos em condições similares.

A Evolução Neoproterozóica deixou como registros mineralógico-pehogr¿íficos

apenas fenômenos locais de rehidratação e retrometamorfismo fracos, incluindo a formação

de cloritas, epidotos, ca¡bonatos e sericitas, principalmente, em zoftN de reativação de falhas

e ûaturas.

II.3. PETROGRAFIA

Os estudos petrogriificos convencionais detalhados foram fundamentais para a

definição e caracterÞação mineralógica-textural das principais unidades litoestratigráficas e

litoestruturais, entre elas: as rochas s¿rs¡¿ lato ganiticas (incluindo TTG e Gnlvf, GB e MGF e

veioVcorpos pegmatóides) e as rochas da SVS (incluindo anfibolitos metabásicos, rochas

metaultramáficas e metapelitos), além dos diferentes tipos e gerações de mineralizações

berillferas, principalmente de esmeraldas, mas também de águas marinhas pegmatíticas. Esses

estudos constituÍram tópicos centrais do Mestrado (Machado, 1994). No que se segue, são

resumidos os resultados principais anteriores completados pontualmente com dados novos.

II.3.1 - MsreaRANrórDEs E Rocr{As DE CoN{posrçAo,s.¿. Gno¡Íuce

* Gnaisses TTG e Gnaisses Miloníúicos de Derivação Incerta (GnM)

As rochas da associação TTG incluem gnaisses e migmatitos leucocráticos,

homogêneos a fracamente bandados, com raros níveis anlibolíticos e biotíticos e sempre com

foliação bem desenvolvida. São polimetamórficas, constituldas essencialnente por

plagioclásio, quârtzo, K-feldspato e biotita e pelos constituintes menores, acessórios e

secundários, zircão, alanit4 apatit4 minerais opacos, muscovita cloritg epidoto-clinozoizit4

leucoxênio/rutilo e caÌbonato. O plagioclásio apresenta zonação metamórfica inversa e borda

albítica quando em contato com microcllnio. Este apresenta gerninação típica e, localmente,

junções tríplices em 120".



EwWh GæÍôgba e Pebwrøiía 25

Os GnM ocorrem nas zonâs miloníticas de contato das ¡ochas TTG com xistos e

gnaisses metapelíticos da SVS, sendo mais bem expostos na rírea do garimpo de Capoeirana.

São, em geral" félsicos, constihrldos por feldspatos (plagioclásio e microclúnio), quartzo,

biotit¿ e muscovita (que varia desde traço a teores de muscovita > biotita). Plagioclásio e

quârtzo ocorrem como cristais estirados na foliação e com extinção ondulante. Os feldspatos

podem ocorrer, tambérq como porfiroclastos porñroblásticos contornados pela foliação.

Muscovita e biotita são fortemente orientadas e intercrescidas. Em quantidades maiores, a

muscovita chega a formar níveis contínuos bem definidos e intercalados com níveis quartzo-

feldspáticos. Os minerais acessórios e secundários são, essencialmente, os mesmos dos TTG.

Esses gnaisses representâ¡n equivalentes miloníticos e, evenh¡aknente, merassomáticos por

feldspatização potássica dos TTG. Outros Gnlvl são tectonitos de partes diversas da SVS,

incluindo milonito-gnaisses cinzentos, finos, bandados e milonito-gnaisseVmilonito-xistos

quâfzo-mr¡scovíticos com ou sem feldspatos (predominando feldspato alcalino) derivados de

metassedimentos imaturos (tipo grauvacas, subgrauvacas, arenitos líticos e sedimentos finos

em geral) e milonito-gnaisses b¡ancos feldspato-muscovíticos com quartzo subordinado,

repres€ntativos, possivelmente de metavulcanitos ácidos a ácido-intermediários da SVS.

ù Metagranitóides Borrachudos (GB) e Metagranitóides Foliados com Fluorita

(MGF)

Os GB são metagranitóides hololeucocráticos, de granulação média a grossa,

constituídos, essencialmente, por quârtzo, feldspato alcalino, plagioclásio, biotita" hornblend4

fluorit4 epidoto-clinozoisita-alanit4 zncão, rrcnazft4 minerais opacos (magnetita" iLnenitå,

sulfetos), titanit4 apatita e, eventualnente, granada (Prancha I, Foto I ).

O feldspato alcalino, constituinte principal e característico dos GB, é mesopertita de

substituição parcial a completa do plagioclásio. Este, além da fase relþiar em porfiroclastos

parcialmente substituldos por feldspato alcalino, é taÍ¡Hm componente da matriz. Os

feldspatos são afetados por recristalização e reequilibrações metamórficas progressivas.

Mesopertitas e plagioclásiosn saussu¡itizados em restos de substituição ocorrem apenas no

extremo ìü da área, assim como nos corpos regionais de ltabira e São Gonçalo (Schoscher,

1992). A partir da fácies anfibolito inferior, as mesopertitas recristalizam para microclínios e

plagioclásios albíticos granoblásticos em grãos separados @rancha I, Foto 2). Os

plagioclásios, por ressorçäo progressiva de clinozoisita, desenvolveram zoneamento

metamórfico inverso, evoluindo para oligoclásios (em geral, não geminados). Quando em

contato com microclínio, desenvolvem bo¡das extemas de albita virtualmente pura.
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Os minerais nuíficos principais (biotitas e, subordinadamente, homblendas)

encontratrr-s€ em agregados (rnacroscopicamente lineares) orientados (Prancha 1, Fotos 3 e

4); apresentam formas tardi-sin a pós-tectônicas e estiio associados com zircão, alanit4

epidoto-clinozoizit4 monazit4 minerais opacos, titanita e fluorita" enFe outros. A granada

quando presente, ocorre em cristais isolados, com formas euédricas. O estado deformacio¡al

dos GB indica a lineação dos agregados de minerais máficos como elemento mais antþ;
sobrepõe-se, com intensidade crescente, a foliação principal que acompanha a progressäo

metamórfica regional do principal evento proterozóico.

Os MGF são metagrânitóides hololeucocráticos, granoblásticos subequigranulares, de

granuþão fina a média, com foliação bem desenvolvida. A corryosigão mineralógica é

similar a dos GB, destacando-se, porén¡ a ocoÍência dos feldspatos, inicialmente, em

agregados granoblásticos de microclinio e plagioclásio, passando para grãos maiores,

isolados, produtos d¿ recristalização metamórfica progressiva das mesopertitas dos GB,

durante a deformação no curso do principal evento metamórfico regional dínamotermal

proterozóico. Analogamente, destaca-se, ainda, a distribuição em palhetas individualizadas da

biotita que não chegam a formar os agregados núficos tlpicos dos GB. A homblenda verde-

azul-escur4 tanto nos GB quanto nos MGF, é formada por metamorfismo progressivo em

reações complexas que envolveram biotita e epidoto, entre outros (Schorscher, 1992).

Os MGF podem gradar, aindc para ultamilonitos constituídos, essencialmente, de

qtrartm, microclínio, plagioclásio sódico, biotit¿, muscovit4 granada e clorita e, como

constituintes menores, apatþ fluorit4 opacos e carbonatos. Estes ultramilonitos e as

intercalações de quartzo-muscovita milonito-ústos (tarto em rochas sensu lato gralríticas,

quânto nâ SVS) estão orientados concordantemente com a estrutura geral das rocbas se¿su

I at o gt anilic,as encaixantes.

* Pegmatóides

Abundantes mobilizados pegmatóides graníticos em veios e bolsões irregulares de

dimensões decimétricas e pegmatitos em coq)os maiores, com zonação mais ou menos bem

desenvolvida ocorrem nos MGF, a partir da fácies anfibolito médiq podendo ser portadores

de águes matinhas.

Nas rochas da SVS de Capoeiran4 próximas aos contatos com os MGF, oconern veios

pegmatóides plagioclasíticos intrusivos nas rochas metaultramáficas, sendo mineralizados em

esmeraldas, e veios pegmatóides peralumínicos com cianita, cordierita, córindon e



plagioclásio (Prancha I, Foto 5) intrusivos nos gnaisses metapelíticos. Todos os veios

pegmatóides e pegmatitos graníticos dos MGF com ou sem bqilos-águas ma¡inhas e

plagioclasíticos com esme¡aldas e peralumÍnicos com córindon (quartzo-deficientes),

respectivamente, das rochas metaultrarnáficas e metapelíticas da SVS, apresent¿m-se

intrusivos, discordantes a pseudoconcordantes e menos deformados, tardi-sin a pós-tectônicos

em relação a foliação principal de suas respectivas encaixantes.

II.3.2 - SnpuÊNcLA METAVUTANo-SEDnEìIIAR

* Rochas Metaultr¡máficas

As rochas metaultranríficas, com cromita acessoria ou cumulátic4 são representadas

por xistos com proporções variáveis de talco, anfibólio e clorita (TACÐ e anfibolitos

constituídos qur¡se que exclusivamente por anfibólios (AIr. O anfibólio incolor nos TACX é

suborientådo a fibro-radial e cresce sobre a matriz talco-clorític4 crenulada, sendo tardi-sin a

¡ns-tectônico em reþão à foliação princþI. O anfibolio verde nos AU é fortemente

orientado na foliação e intercrescido/sobrecrescido por anfiMlio incolor. As cromitas são os

únicos minerais de origens magmáticas ainda preservados.

Nas áreas das mineralizações, as rochas metaultramáficas com ou sem cromititos

associados são as hospedeiras das esmeraldas. Nestas áreas, o aparecimento e os teores

crescentes de flogopita caracterizam a alteração metassomática mineralizante, causando a

transição das ¡ochas metaultra¡nríficas para flogopititos.

* Anfibolitos Metabásicos

Os anfibolitos metabásicos distribuem-se por toda a áre4 onde ocorrem como

intercalações pseudoconcordantes e concordantes, em corpos tabulares de espessuras até

métricas nas rochas da SVS. Podem ser divididos em subgnpos petrognificos calacterizados

pelas seguintes assembléias minerais:

(I) anf + pt¿g + qz t op (anfibolitos metabásicos - AB);

(tr) anf + plag + qz + ep-clz X tit t op (anfibolitos metabásicos com epidoto e/ou

riranita - ABET);

GID anf+ plag+ qz + gr (anfibolitos metab¡ísicos com granada - AG).

Em todos estes subgrupos, o anfibólio verde dispõe-se em arranjos nematoblásticos,

dobrados. É comum a substituição de anfibólio verde por incolor, este tardi-sin a pós-

tectônico em relação à foliação principal. O plagioclásio é fortemente estirado na foliação ou
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granoblásico, poligonal, com junções tríplices; via de regr4 apresenta zßnação inversa e,

aind4 saussuritização parcial a avançada por processos retrometamórficos e de hidratação

local, tardios.

Nos ABET, a titanita e o epidoto concentram-se em bandas. Jå a granada dos ABG é

poiquiloblástica com inclusões de quartzo, plagioclásio, opacos e biotita em estrutura

helicítica. Às vezes, é ûaturada e sutilmente contomada pela foliação sugerindo crescimento

pré- a sin-tectônico. Mais raramente, pode também apresent¿r aspecto deformado/dob,rado

sugerindo seu crescimento durante ou posterior a deformação, em bandas com controle

conrposicional qulmico-mineralógico específico.

A biotita nos anfibolitos metabásicos em geral, embora um constituinte menor, pode

ocorrer esfoliada com lentes de feldspato potássico, similar às flogopitas das rochas

metaultrar¡uíficas. O mineral opaco predominante dos anñbolitos é a ilmenita.

* Metapelitos

Os xistoVgnaisses metapelíticos apresentam texturas variáveis desde maciças ou

foliadas a homogêneas ou bandadas. A mineralogia, tambérn, é bastante variável, podendo

ocorrer quartzo, plagioclásio, biotita, muscovita, clorita gtanâd4 estaurolit4 cordierita,

cummingtonit4 anñbólios verdes, cianita e sillimanitq e ainda rutilo, minerais opacos

(ilmenit4 mågnetit4 sufetos), zircão, apatþ fluorita" entre outros.

A biotita foi formada em gerações distintas, sendo pré- a sin-tectônica (orientada na

foliação) e pós-tectônica (discordante). Apresenta diferenças não sistemáticas nas cores de

pleocroismo .

O anfiMlio incolor cummingtonita exibe hábito desde fibro-radial a prismiítico-

idioblástico, crescendo, em geral sobne a foliação e associado à estar¡rolita granada ou

cordierita (Prancha 1, Fotos 6, 7 e 8). O anûbólio verde é raro e, quando presente, é

substituído/sobrecrescido por anfiMto incolor.

A granada pode oconer coro cristais xenomórficos com forrnas alongadas e com

inclusões de quartzo, plagioclásio, biotita/clorita e opacos, orientadas segundo o alongamento

do cristal; como porfiroblasos sub- a idioblásticos, de dimensões até centimétricas, sem e

com inclusões, neste caso em estrutura helicítica (sintectônica) e, aind4 como cristais

esqueléticos, intergranulares, preenchendo interstícios entre quartzo e plagioclásio; em geral

encontra-s€ em equilíbrio com rutilo e contém inclusões corroldas de eståurolitå.
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A estaurolita é xenomórfica e ocorre associada à cummingtonita e fibrolita,

sobrecrescendo granada e inclusa em cordierita (Prancha 2, Fotos 9 a 11); pode, aind4 ocorrer

com formas subédricas em reações mrltuas de contato com cianita @rancha 2, Foto l2).

A cianita oco¡re com a muscovita em veios de quartzo cizalhados, apresentando-se

fortemente deformada (os cristais são dobrados e com forte extinção ondulante); ocone,

ainda associada à biotita estaurolita, co¡dierita, fibrolita e córindon; algumas vezes,

observam-se reações de contato com estaurolita (Prarc,M 2, Fotos 12 a l4).

A cordierita ocorre como porfiroblastos com inclusões de opacos (com reações para

rutilo), anfibólio incolor e estaurolita corroíd4 ou aind4 nos interstlcios da cianita/fibrolita"

biotit4 quartzo, plagioclásio, anfiMlio incolor ou granada @rancha 2, Fotos l0 e l5); via de

regra, apresenta-se geminada e pinitizada (transformåda em clorita) por processos

retrometamórficos tardios (Prancha 2, Foto 16).

[I.3.3 - Mn TERALtzAçÕEs DE ESÀ'fiRALDAS

As mineralizações de esmeraldas na região de Belmont estão associadas a TACX e na

região de Capoeirana a AU e TACX, sempre parcial a totalmente flogopitizados. Nos

flogopititos ocorrem apatitas em cristais até centimétricos, pré a tardi-sin e pós-tectônicos em

relação à foliação principal. Nos processos metassomáticos mineralizantes, a cromita é

também atacad4 sofrendo corros¡lo. A flogopiø pode ocorrer esfoliada com lentes

interfolia¡es de albita e feldspato potássico metassomáticos, e afterar-se em clorita em

processos reüo metamórfico s ta¡dios.

A esmeralda ocorre em três tipos principais de mineralizações: tipo xisto (EÐ, trpo

veio de quartzo (EVQ) e tipo veio pegnratóide (EVP).

N¡s mineraliz¡ções de tipo xisto (EX), a esmeralda ocone como porfiroblastos

xenoblásticos a subidioblásicos de dimensões centimétricas, preferencialmente orientados na

foliação principal, sendo envolvida por esta Pode, ainda, ocorrer associada ao quartzo com

contatos irregulares, em charneiras de micro-dobras (Prancha 3, Fotos 17 e l8). Exibe

sombras de pressão e lamelas de defonnação (hancha 3, Fotos 19 e 20). Estas características

indicam uma origem pré-tectônica ern reþão ao evento metamórfico deformacional principal

proterozóico .
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Äs mineralizações de tipo veios de quartzo (EVQ) podem ser agrupadas em

subtþs:

r Veios de quartzo polideformados, finos, de espessuras centimétricas a milimétricas,

concordantes com a foliação principal. Nestes, a esmeralda é facoidal ou porfiroblástica

porfüocliística a subidioblástica e com sombras de pressão de quartzo; os contatos com o

quartzo são irregulares (Prancha 3, Fotos 2l a 23); apresenta inclusões de flogopita"

quartzo e esmeralda idiomórfica de uma geraçäo ariterioÌ;

¡ Veios de quartzo polideformados, espessos (decimétricos a < 2m), pseudoconcordantes

com a foliação principal. Estes contém fragmentos (porfiroclasos) angulosos a

deformados de esmeraldas apenas em suas bordas (de no nlíximo 10-l5cm de largura).

Na esmeralda foram observadas inclusões de flogopit4 quartm e esmeralda. Estes veios

só foram observados em Belmont @rancha 3, Foto 24);

r Veios de quartzo menos deformados que os anteriores, contendo esmeraldas idiomórficas.

Estes so foram observados em Capoeirana,

Em afloramentos subternâneos de shafts e galerias de garimpos em Capoeirana, os

veios de quartzo polideformados com mineralizações de esmeraldas nos xistos

metaultramáficos meta¡somatizados da SVS e as deformações aniilogas nas demais rochas da

SVS, evidenciam r¡rna e, provavelrnente, até três åses deformacionais, posteriores às

deformações nos migmatitos (TTG) e anteriores à D" principal proterozoica (cf : Abrer¡

1995).

As mineralizações de tipo veio pegmatóide (EVP) somente foram observadas em

Capoeirana. Estes pegmatóides apresentam composição plagioclasític4 sendo intrusivos em

rochas metaultrarnáficas flogopitizadas; são menos deformados que as encaixantes e contém

xenólitos desta (Prancha 4, Foto 25). Os cristais de esmeralda são idiomórficos a sub.

idiomórficos @rancha 4, Fotos 26 a 28). Seus contatos com o plagioclásio são rstilínsss 6¡ ds

imposiçäo mútua de idiomorfismo, e irregulares com o quartzo @rancha 4, Fotos 29 e 30). A

esmeralda é fraturada e eúbe lamelas de deformaçäo (Prancha 4, Fotos 3l e 32). As inclusões

comumente observadas são de quartzo, ca¡bonatos, muscovita e biotit4 esta ultima fortemente

orientada @rancha 4,Foto 32). Em alguns casos, observam-se duas gerações de fraturas que

podem estar preenchidas por quartzo, feldspato potássico e minerais micáceos tardios

(Prancha 4, Foto 3l).
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Foto l: Metag¡anitóides Borrachudos (GB) hololeucocráticos, de granulação média a grossa,

com agregados de minerais máficos (biotitas e, subordinadamente, hornblendas)

linea¡es, orientados. Amostra 03.

Foto 2: Plagioclásios e microclínios granoblásticos, em grãos separados, em GB. Microcllnio

envolve plagioclásio zonado. Na porção inferior, um cristal de granada hipidioblásticg

sobrecresce biotita. (pol.+; comprimento da foto 2,80mm). Amostra G-166b.

Foto 3: GB com agregado orientado de minerais máficos, constituído por biotita, zircão,

alanit4 epidoto-clinozoizit4 monazit4 titanitao opacos e fluorita; biotita apresenta

formas tardi-sin a pós-tectônicas. Na porção superior, feldspatos alcalinos contendo

restos de plagioclásios (pol. +; comprimento da foto 2,80mm). Amost¡a G-29a.

Foto 4: GB com homblenda em agregado orientado de minerais rniíficos, associada à biotita,

zircão, epidoto-alanita e titanita. Os feldspatos estão alongados na foliação (pol. +;

comprimento da foto 2,80mm). Amostra G-29c.

Foto 5: Veio pegmatóide (PGD) deformado, peralumínico com cianita, córindon e

plagioclásio alongado, orientados. Plagioclásio apresenta-se fortemente sericitizado

nos contatos com cianita. Estes pegmatóides ocorrem intrusivos em gnaisses

metapelíticos de Capoeirana. þol. +; comprirnento da foto 1,39mm). Amostra M-5.

Foto 6: Gnaisse metapelítico (MP) de Capoeiran4 com estaurolita xenomórfica e anfibólio

incolor, fibro-radial, na matriz quartzo-feldspática ou sobrecrescido as bordas de

granada idiomórfica (pol. //; comprimento da foto 1,39mm). Amostra G-52c.

Foto 7:. MP do centro da áreq com anfibólio incolor, prismático, sobrecrescendo cordieritâ

xenoblástica þol.+; comprimento da foto 2,80mm). Amostra G-85a.

Foto 8: MP do centro da área, com anfibólio incolor idioblástico sobre a m tnz biotítica com

opacos esparsos, foliada (pol. +; comprimento da foto 2,80mm). Amostra G-85a
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Foto 9: Gnaisse metapelítico (MP) de Capoeirana do Meio com estaurolita poiçiloblástic4

granada e biotita. A granada ocorre em níveis preferenciais, é subidiomórfica a

idiomórfica" isenta de inclusões e sobrecrescida pela estaurolita xenomórfica þol. //;

comprimento da foto 2,80mm). Amostra G-89.

Foto 10: MP do centro da áreq com estaurolita xenomórfica e corroíd4 inclusa em cordierita

zonada e pinitizada þol.+; comprimento da foto 2,80mm). Amostra G-85a.

Foto 11: MP do centro da área com xenoblasto de estaurolita poþiloblástica com inclusões

diminutas e orientadas de biotita, quartzo plagioclásio. A biotita é intercrescida com

frbrolita, indicativo da gênese da fibrolita a partir da biotita (pol.; comprimentò da foto

2,80mm). Amostra G-85a.

Foto 12: Estau¡olita em cristais subédricos isolados e, localmente, em contatos por bordas de

reação com cianita em porção pegmatóide de MP de Capoeirana (pol. //; comprimento

da foto 1,39mm). Amostra M-5.

Foto 13: MP da foto 12 com cianita associada à fibrolita þo1. +; comprimento da foto

5,50mm). Amostra M-5.

Foto 14: MP de Capoeirana com cianita associada à biotita, cordierita intersticial (parte

superior da foto) e clorita secundária a partir da biotita (pol. //; comprimento da foûo

2,80mm). AP-5.

Foto 15: Cordierita intersticial com bordas pinitÞadas em MP do centro da fuea (pol.+;

comprimento da foto 2,80mm). Amostra G-85a.

Foto 16: Porfiroblasto de cordierita geminada simples, pinitizada nas bordas, sobrecrescendo

biotita em MP do centro da ënea. Observa-se um cristal idiomórfico de fluorita na

parte central-direita (pol.+; comprimento da foto 2,80mm). Amostra G-85a.
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Foto 17: Esmeralda deformada em xisto (tipo EX) associada a quaf,tzo em ápices de dobra.

Amostra BE-06.

Foto 18: Esmeralda tipo EX associada a quaftzo em ápices de dobra; os contatos entre

esmeralda e quartzo são suturados, irregulares þol.+; comprimento da foto 2,80mrn,

cunha de quartzo ). Amostra BE-06.

Foto 19: Esmeralda tipo EX, facoidal, exibe lamelas de deformação, sendo envolvida pela

foliação, em anfibólio-flogopita-xisto þol. //; comprimento da foto 2,80mm). Amostra

BE-O6

Foto 20: Mesma foto anterior com pol. + (complimento da foto 2,80mm). Amostra BE-06.

Foto 21: Ffagmentos angulosos e fiaturados de esmeralda em veio de quartzo (tipo EVQ)

polideformado, de espessura centimétrica, de Belmont' Amostra BE-05'

Foto 22:Esmeralda (tipo EVQ) subidioblástica na borda de veio de quartzo polidefotmado' de

espessura centimétrica, de Capoeirana. Amostra NE-38'

Foto 23: Esmeralda e quartzo deformados, com contatos irregulares suturados, em veio de

quartzopolideformado(tipoEVQ)$ol.+;comprimentodafoto2,S0mm;cunhade

quartzo). Amostra 21

Foto 24: Fragmentos de esmeralda tipo EVQ polideformado, da borda do veio de dimensões

métricas. Amostra B-24
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Foto 17 Foto l8

Foto 20

Foto 2l F.oto22

Foto 23 Foto24
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Foto 25: Esmeralda idiomórfica em veios pegmatóides (EVP) plagioclasíticos, pouco

deformados com microxenólito do xisto metaultramáfico encaixante (largura do

cristal -lcm). Amostra NE-31-07.

Foto 26: Esmeraldas idiomórficas (tipo EVP) com contatos retilíneos com o plagioclásio

(largura da face do cristal -1cm). Amostra NE-31.

Foto 27: Esmeralda (ipo EVP) na borda do veio, mostrando idiomorfismo e contatos

retilfneos com o plagioclásio do lado intemo do veio e base inegular de crescimento

sobre a parede - flogopitito - (largura da face do cristal - I cm). Amostra NE-33.

Foto 28: Cristal deformado de esmeralda cortado por veio microgranltico/aplogranltico pouco

deformado (comprimento do cristal -3cm). Amostra NB-31-03.

Foto 29: Esmeralda tipo EVP esquelética, idioblástica, em intercrescimento com plagioclásio

(pol. +; comprimento da foto 2,80mm). AmostraNE-31-01

Foto 30: Esmeralda tipo EVP com contatos retilíneos com plagioclásio saussuritizado e

menos regulares com quartzo. Fraturas na esmeralda caracterizam a deformação

posterior de natweza ruptil desses veios þol. +; comprimento da foto 2,80mm).

Amostra NE-31-06

Foto 31: þtras geraçñes de fraturas em esmeralda tipo EVP preenchidas, a primeira por

material micáceo e a segunda por quartzo e, eventualmente, feldspato potássico (pol.

+; comprimento da foto 2,80mm). Amostra NE-30.

Foto 32: Esmeralda tipo EVP exibindo lamelas de deformação e inclusões de biotita com

orientações ortogonais (pol. +; comprimento da foto 2,80mm). Amostra NE-31-02.
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ur.r - TNTRoDUÇÂO

Nesse capítulo serão tratadas as rochas TTG e gnaisses miloníticos de derivação

incerta - Gnlvf, os metagranitóides GB e MGF, os anfibolitos metabásicos e as rochas

metaultramáficas, onde se situam as principais contribuições analíticas desse trabalho. Nos

diagramas representativos foram incluídos todos os dados, inclusive aqueles do Mestrado

(Machado, 1994).

III.2 - ROCHAS TTG E GNAISSES MILONÍTICOS DE DERIVAÇAO INCERTA

(GnM)

Essas rochas serão tratadas em conjunto, rrrna vez que as relações de campo e

petrográficas sustentaraÍL em parte, suas reþões de equivalência por processos associados

polimetamórficos e de milonitização progressiva nas imediações dos contatos com a SVS,

especialmente, na região de Capoeirana. Entretanto, cabe ressaltar que tratam-se de litotipos

subordinados tn área da pesquis4 desprovidos de relações genéticas diretas com as

mineralizações de esmeraldas. Ademais, apresentam-se sempre em condições de afloramentos

e preservação bastarite precárias para estudos geoquímicos. Esses fatores limitaram as

pesquisas realizadas a um número relativamente pequeno de amostras e em níveis básicos de

an¡ilises e interpretações petrogenéticas, embora, sejanr, especificamente os Gnlvl derivados

dos TTG, rochas importantes como protólitos no contexto dos processos generativos

arqueanos dos GB. Os tratamentos tiveram por fim comparações dos TTG e GnM e

inferências sobre os possíveis protólitos orto e/ou paraderivados dos Gnlvf. Os dados

analíticos encontram-se no Anexo 2 (Tab. A2.2).

* Elementos Maiores e Traço

As razões de álcaliValumina segundo Ga¡rels & Mckenzie (1971), mostram a grande

maioria das rochas TTG e Gnlvl agrupadas no campo de rochas ígneas (Fig. 3.1). Três análises

de rochas TTG (amostra G-144a) e outras três de Gnlvf (amostras G-l03a e G-123) externas a

este campo são, respectivamente, mobilizados neossomáticos da remigmatização proterozóica

ricos em feldspato alcalino e gnaisses miloníticos ricos em córindon normativo podendo-se
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Figura 3.1: A maioria das rochas TTG (+) e CmM (r), no diagrama de Garrels & Mckenzie (1971).

figuram no campo das rochas ígneas.

Litogeoqulmica

tratar ou de milonito-gnaisses TTG e/ou de rochas paraderivadas da SVS que sofreram mais

fortes alterações aloquímicas.

As rochas com características ígneas foram representadas em diagramas convencionais

de classificação, onde figuram nos campos das rochas graníticas normais (Fig. 3.2 e 3.3),

levemente peraluminosas (Fig. 3.4), com exceção de duas análises de mobilizados quartzo-

feldspático, perquartzoso (SiOz > 85%) em TTG.

Debon & Le Fort 1983
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Figura 3.2: As rochas TTG (+¡ e GnM (x) de características þeas figuram no diagrama de Debon &
LeFort (19S3) nos campos 1,2 e3 de granito, adamelito e granodiorito. As duas análises extemas aos

campos das rochas ígneas representam mobilizado quartzo-feldspático perquartzoso no TTG (amostra

G-144d).
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Fþra 3.3: As rochas T.fG (+) o GnM (x) de características þeas figuram no diagrama de
Middlemost (1985) nos campos 6 e 3 de granito o álcali-feldspato granito.

As aruílises dos elementos traço, representadas em diagramas multielementa¡es

normalizados em valores do manto primitivo - PRIM (Taylor & Mclennan, 1985), indicam

para os GnM teores rnais elevados em praticamente todos os elementos traço incompatlveis e

compatíveis (desde o Ba ao Cr), com exceç¿io apenas do Sc, V e Cu que conespondem a

média dos gnaisses TTG (Fig. 3.5). Em relação às rochas TTG com razões Na2O/K2O > 1.5

de Schorscher (1992), os TTG e Gnlr4 desta pesquisa apresentam-se enriquecidos nos

principais elementos incompatíveis, incluindo os elementos Tenas Raras Leves (ETRL).
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Fþra 3.4: As rochas TTG (+) e GnM (x) no diagrama de Maniar & Piccoli (1989) variam de
metaluminicas a peralumínicas.
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Figura 3.5: Variograma de elementostraço das rochas TTG (t) e GnM (x), normalizado em valores
do manto primitivo - PRIM (Taylor & Mclennan, 1985

Com relação ao Be, os teores nos TTG e GnM são, em geral, baixos (< 5 ppm), com

exceção de duas amostras (G-240a e G-240b) das fiícies transicionais de TTG para GB com

teores mais elevados, de 13 a32 ppm (Anexo 2,Tab. A2.2).

Por fim, conclui-se que a população de amostras analisada, bastante restrita, inclui

gnaisses e migmatitos TTG, com estruturas macroscópicas/de campo típicas que sofreram

remigmatização e princípio de anatexia no principal evento metamórfico proterozóico e

mobilizados neossomiiticos e quartzo-feldspáticos decorrentes deste evento, assim como

gnaisses miloníticos (GnM) diversos.

As rochas TTG típicas tem derivação ígnea e composições, em geral, graníticas,

variáveis de granodioríticas a álcali-feldspato-graníticas, perquartzosas, levemente

peralumínicas. Em relação às outras rochas TTG (médias globais e da região do Q.F.) que não

sofieram remigmatização e inícios de anatexia proterozóica apresentam enriquecimentos em

IÇO e nos principais elementos incompatíveis, inclusive ETRL, decorrentes dos processos

metamórficos regionais de grau médio-alto.

Os gnaisses miloníticos (GnM) ortoderivados tem composições muito similares aos

TTG típicos. São considerados como equivalentes destes que sofreram transformações

aloquímicas metamórfico-metassomáticas durante a milonitização, incluindo concentração

residual de elementos traço compatíveis (como Ni e Cr) e enriquecimentos de elementos traço

incompatíveis (especialmente B,a, La, Zr e Y) relacionados a feldspattzação potássica. Já os

GnM com ca¡acterísticas de paragnaisses miloníticos são aqui admitidos como partes
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metassedimentares da SVS, tectonicamente disruptas, conforme indicam também as relações

de campo.

Assim, a formação dos GnM deve ser atribuída a processos superimpostos arqueanos e

prot€rozóicos: tiveram sua orþem nos p¡ocessos arqueanos de milonitização e transformações

mineralógicas aloqufmicas associadas ao soerguimento dos terrenos TTG em relação à SVS,

quando foranr geradas as zonas de contato tectoníticas; essas foram retrabalhadas nos

processos proterozóicos metamórficos de grau médio-alto, incluindo remigmatização e início

de anatexia.



m3 - METAGRANTTÓrDES BORRÂCHUDOS (cB) E METAGRANTTÓIDES

FOLTADOS COM F',LUORITA (McF)

Essas rochas são importaûtes no contexto das mineralizações de esmeraldas,

controlando sua formação quando em contato com rocbas metaultramáficas da SVS. Portanto,

foram detalhadamente estudadas, a partir de um grande número de dados analíticos

produzidos por FRX, AAS e ICP-MS. A lntegra dos resultados analíticos encontram-se nos

Anexos 2 e 3 (Tab. 42.3 e Tab. A3.l). Uma parte dos dados, incluindo os elementos maiores,

já foram tratados no mestrado (Machado, 1994); esses resultados serão, aqui, apenas citados.

* Elementos Maiores e Traço

Inicialmente, serão bnevemente discutidos os princlpios de classificação genética de

rochas grarlticas de tþ riJcali-feldspato granitos félsicos, perquartzosos e metalumínicos a

levemente peralumínicos, grupo petrogeneticamente problemático no qual se encaixam os GB

e MGF. Em seguid4 serão examinados os dados analíticos novos de elementos menores e

traço, por ICP-MS, considerando os ¡esultados anteriores dos elementos maiores. Face ao

grande número de elementos analisados, de cerca de 40 elementos por arnostra (sem os ETR

que s€rão tratados à partg no Cap. VI), optou-se, principalmente, por representações em

diagramas binários específicos e multielementares que permitem caracterha4

comparativamente, a tntüeza geoqulmica geral dessas roch¿s e os processos que nelas

atuarafrl

Os metag¡anitóides GB e MGF são, praticamente, homogêneos mineralógica e

quimicamente. Apresentam composição de álcali-feldspato granitos perquartzosos com

fluorit4 com altos teores de SiO2 (> 72%o) e altas razões de IÇONazO (1.0 - 3.2) e FeO(FeO

+ MgO) (0.9-1.0) e baixos teo¡es de CaO. Comumente, apresentam pequenos teores de

córindon normativo, sendo isentos de minerais normativos alcalinos (Schorscher, 1992;

Machado, 1994), diferenternente do que constatou Chemale Jr.(19874,b) numa parte de srr"s

análises da ocorência de ltabira. Säo, ainda, ricos em Be (média de 8.4 ppm) e Li (nrédia de

24 ppm). Segundo Wedepohl (1969), o teor médio de Be em rochas sillcicas (com SiO2 entre

60 e lE%o) é de 6.5 ppm (Tab. 3.I ). Essas propriedades geoqulmicas relacionam os GB e MGF

com o grupo de granitos Tþ A que no Fanerozóico, mais comumente, são encontrados em
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ambientes anorogênicos; entretanto, no Precambriano não são restritos a tais ambientes

(Whalen ef a/., 1987).

Segrmdo King ef al. (1997), granitos Tipo A félsicos e perquartzosos, apresentam

composições químicas e mineralógicas que sob,repõem ârquelas dos Tþ I análogos, sendo

necess¡irio compar¿u suites maiores de rochas para a caracterizção de granitos felsicos. As

dificuldades interpretativas aumentam quando as ¡ochas foram alteradas, como é o caso dos

metagranitóides GB e MGF por processos tectono-rrctamórficos posteriores.

Lltotinß Ämarrtr¡i Bc lnnml Li looml

GB

03 13.0 l3.E
G-26 6.3 27.9
ç-29, ó.ó 2s.6
G-29b 5.0 22.1
G-29c 6.3 27.9
G-3 t 4.9

MGF

(j-2L 5.5 13.5

G-2b t0.2 7.6
G-3a 8_3 33.3

u-l ta t2.a z7.3
G-l ld 13.8 29.3
G-l3a 8-l 42.4

Tabela 3.1: Be e Li nos GB e MGF (via absorçäo atômica).

Granitos Tipo A ocorrem em todos os tempos e em qualquer ambiente geológico

(Whalen et al., 1987) e, uÍra vez que, em qualquer suíte granític4 o ar¡mento de SiOz está

associado a um aumento de Na¿O + K2O, estes elementos não são considerados diagnósticos

da alcalinidade destes granitos (Kng et al., 1997).

Com base no trabalho de King et al. (1997) que considera as composições

mineralógicas e de elementos maiores similares em ganitos félsicos Tipo I e Tþ A, foraÍL

entflo, considerados alguns elementos menores e traço na tentativa de discrimina¡ an þJreza

dos metagranitó ides em estudo:

. I Z,t é alto (> 200 ppm), mas diminui com o aumento de SiOz @ig. 3.6a), o que pode

ocorrer tanto em granitos Tþ I como Tipo A. Comparando com a¡i aruílises apresentadas

por aqueles autores, as concentrações dos GB e MGF estilo mais próximas dos granitos

Freycinet, Tipo I, da Tasmânia;

r Y e Nb são relativamente abundantes e aument¿rm com o aumento de SiO2 @ig. 3.6b,c),

feição mais comum em granitos Tþ I;
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As razões Gal Abo3 nos GB e MGF são relativamente altas, com correlações negativas

entre o Ga e o AlzO: (Fig. 3.6d); granitos Tipo I félsicos podem apresentar razões Ga,/Al

sobrepondo os campos de granitos Tipo A (Whalen et al., 1987).

Os teores de Sc dos metagranitóides desta pesquisa variam de 33 a 54 ppn\ faixa

considerada diagnóstica de granitos Tipo A por Collins er al. (1982); porérr¡ o Sc de

granitos Tipo A vari4 geralmente, no intervalo dos granitos Tipo I com o mesmo teor de

SiOz (King et a1.,1997).

Nos diagramas de discriminação geotectônica de Pearce et al. (1984), os GB e MGF

figuram no campo dos granitóides intra-placa (W?G), conforme já demonstrado por

Schorscher (1992) e Machado (1994). Entretanto, esses diagramas foram construldos para

granitos Fanerozóicos e, especificamente limitados em relação a rochas arqueanas; foram aqui
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Fþra 3.6: GB (O) e MGF (O) nos diagramas SiO2 vs Zr (a), Y (b) e Nb (c) e Ga vs AlrO3 (d).
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utilizados, sobretudo, pa¡a mostrar as relações de Y, Nb e Rb nos metagranitóides GB e MGF,

comparativamente (Fig. 3. 7).

Em diagramas multielementares nomalizados em manto primitivo - PRIM e crosta

continental (Taylor & Mcl,ennan, 1985) e em granitóides de cadeia oceânica - ORG (Pearce

et al., 1984), os GB e MGF exibem padrões geoquímicos muito bem definidos e praticamente

idênticos, caracterizados por enrþecimentos de Rb, Ba, Sr, Ta" Nb, Th, U, Zt,Y,Pb e Zn e

empobrecimentos de V, Cr e Ni (Fig. 3.8a,b,c). Já os elementos Sc, Mo, As e W apresentam

teores variáveis, próximos dos padrões. Anomalias positivas maiores de Pb e Zn devem-se a

mineralizações de galena e esfalerita (Schorscher, 1975; Machado, 1994) (Fig. 3.8a,b). Os

diagramas normalizados em ORG (Pearce er al., 1984) revelaram anomalias positivas fortes

de Rb e Th, fracas de Ce e Sm e erniquecimentos variáveis, fracos a médios, de Ba (Fig.

3.8c), devendo ser lembrado que os resultados dos ETR serão mais detalhadamente discutidos

no Capítulo VI. Os valores de Hf e Zr são próximos do padrão. Comparativamente, os MGF

são enriquecidos em Ta, Nb e Y e empobrecidos em Ba, Hf e Zr em relação aos GB. As

ruzões Hf/Zt variam no intervalo de 0.029 a0.036 para os GB e de 0.030 a 0.042 paru os

MGF.

100

z
VAG+
SyD-COLG

100

Y+Nb

Figara 3.7 (a,b): Os metagranitóidos GB (O) e MGF (O) são ricos em Rb, Y e Nb, figurando no
campo WPG (granitóides fanerozóicos intra-placas).
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Frgura 3.8: Diagramas multielementares de GB (O) e MGF(O), normalizados em: (a) valores do
manto primitivo - PRIM e (b) crosta continentål (faylor & Mclennan, 1985); (c) granitóides de

cadeia oceânica - ORG (Pearce et al. 1984).

Para comparações geoquímicas entre GB e MGF e entre TTG e GB, foram

representadrrs nos diagramas de Hildreth (1981) rimostras típicas de GB e MGF da ¿irea de

estudo e de um TTG menos transformado (amostra 136 de Schorscher, 1992). Resultararn,

assirn, para os GB enriquecimentos em Y, Nb, Th, U, Cr, Ni e Cu e empobrecimentos em Co,

V e Ba em relação aos TTG (Fig. 3.9), atribuídos por Schorscher (1992) a processos

metassomiíticos; para os MGF em relação aos GB, enriquecimentos em Rb, Ga, Nb, Y e Zn e

empobrecimentos em Cso Ba, Sr, Hf e Zr (Fig. 3.10), atribuídos a processos de metamorfismo
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regional de grau médio a alto e processos correlacionados de fusão parcial incipiente nos

MGF.

(n
a)
I

6r
ê\

Figura 3.9: Diagrama de perdas e ganhos dos elementos Rb, Ba, Sro Nb, Y, Th, U, Cr, Ni, Co, V, Cu e
Pb em GB (amostra G-29d) relativo a TTG (amostra SC-136 de Schorscher, 1992) (cf.: Hildreth,
1981).
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Figura 3.10: Diagramas de perdas e ganhos de elementos em MGF (amostra G-l3a) relativo a GB
(amostra G-29d): a) Cs, Rb, Ba, Sr, Ga, Ta, Nb, Hf, Zr, Y, Th e U; b) Cr, Ni, Co, Sc, V, Cu, Pb, Zn,
Cd, Mo, As, Se, Pd, Ag e Pt (cf.: Hildreth, 1981).



III.4 - ROCHAS METAULTRAMÁFICAS

As rochas metaultramáficas, hospedeiras das mineralizações, foram classificadas

petrograûcamente em: l) anfibolitos (ALI) constituídos essencialmente por anfibólios verdes

(>95þ e com cromitas acessórias; 2) talco-anfibólio-clorita xistos (TACÐ com cromitas

acessórias ou cumuláticas, passando para cromititos disseminados (CRT); e 3) equivalentes

flogopitizados (AFÐ, incluindo flogopita-anfibolitos, anfibólio-flogopita-xistos e

flogopititos, com respectivamette, 5-45o/o de flogopit4 45-8V/o e >80%, além de cromititos

flogopitizados (CRTM).

O estr¡do geoquímico destas rochas teve como objetivos principais: l) avaliar as

modificações composicionais ao longo da sua evolução tectono-metamórfica, procurando

reconhecer padrões distintos que possam ser correlacionados a processos pós-magmáticos,

metamórficos e estes ultimos responsáveis pela flogopitização

incipiente a total das rochas metaultramáficas e formação dos depósitos de esmeraldas; 2)

procr¡rar caracterizar um possível conjunto de amostras menos modificadas, que possa

prreservar algo do padrão geoquímico original. Pæa tanto, foram efetuadas 63 análises de

elementos mRiores, menores e traço, por FRX e ICP-AES (Anexo 2,Tab. A2.4).

* Elementos Maiorcs

As variações composicionais são analisadas em diagamas dos óxidos principais

versus MgO, KzO e AüO¡. O Fe foi tratado como FeO total. Em relação ao MgO, SiOz e FeOr

não apresentam conelações bem definidas. AlzO¡, CaO e Na2O apresentam tendências de

correlação negativa (Fig. 3.11). Nos diagramas óúdos yers¿,r IÇO indicativos dos processos

metassornáticos de flogopitização, observam-se enriquecimentos de KzO com valores

constantes de SiOz, MgO e FeOr e correþões gerais negativas com CaO e NazO. Entretanto,

observam-se variações consideráveis desses óúdos nas rochas n¡io metassomatizadas (KrO <

0.5% peso), indicando as variações composicionais dos protólitos (Fig. 3.12). Notam-se,

ainda" evoluções diferentes para CaO e NazO, com o enriquecimento de KzO: nas ¡ocbas com

afto CaO e NazO, estes óxidos diminueq nas rochns com mais baixo CaO, o enriquecimento

de KzO não exerce efeito; porém, nas rochas de mais baixo Na2O, observa-se o fraco

enriquecimento deste para teores crescentes de &O (Fig, 3.12). Os ¿iagamas óxidos verszs

AlzO¡ mostram, com o aumento de AhO¡, diminuições de SiOz, CaO e FeOr (fraca) e

aumentos de Na2O e þO (Fig. 3.13). Todas as variações nas rocha&com KzO à 0.5 % peso

são atribuíveis a processos metassomáticos.
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Figtna 3.1 l: Diagramas de correlação Óxidos versus MgO para as rochas metaultamáficas, cromititos e
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Figura 3. 13: Diagramas de correlação Óxidos vs Al2O3 para as rochas metaultramáficas, cromititos e
equivalentes fl ogopitizados.
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Sob aspectos de classificação, o diagrama de Jensen (1976) confirma a nattueza

komatiítica de todas as rochas metaultramáficas estudadas (cf.: Machado, 1994) (Fig. 3.la).

Alzo¡ Mso

Figura 3.14: As rochas metaultramáficas figuram nos campos dos komatiitos basálticos a peridotíticos
(Jensen, 1976). Símbolos: AU (O), AFX (1 l), TACX (^), CLT (^), CRT (Ð, CRTM (+ ).

O diagrama AFM (Irvine & Baragar, l97l) evidencia a nattxeza pouco diferenciada

das rochas metaultrantíficas não metassomatizadas que se concentram mais próximas à linha

FeO*-MgO na origem do campo toleítico, enquanto que os processos metassomiiticos com

emiquecimentos em álcalis são responsáveis por deslocamentos em direção ao vértice

þO+Na2O no campo das rochas cálcio-alcalinas (Fig. 3.15).

Ne,O + l(,O xso

Figura 3.15: O diagama AFM evidencia a natureza pouco diferenciada das rochas metaulframáficas nilo
metassomatizadas IAU (o), TACX (^), CLT (^), CRT ( )] e os enriquecimentos em Na2GrKrO das rochas
metaulFamáñcas metassomatizadas IAFX (; ;) e CRTM ( )1.
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Todos os dados foranl aind4 analisados nos diagramas SiOz vers¡¿s CaO/A-lzO¡ e

CaO/AlzO¡ versus A12O3/TiO2, proflostos por Nesbitt et al. (1979) para distinguir tipos

genéticos de komatütos (cf.: SzaM, 1996, entre outros). A distribuição dos pontos, embora

mosFe eventuais similaridades as tendências definidas pelas rochas de Barbenton (cf,:

Herzberg, 1992), são considerâdas, principalrnente, como resultados da mobilidade de Si, Al e

Ca nos processos metassomáticos, não permitindo, assim, aprofundar a discussão sobne a

natu¡eza e origem mais específica dos protólitos.

* Elementos Traço

Os elementos menores e traço (Ba, Y, Rb Zr, Zn e Be) das rocbas rnetaultramáficas,

cromititos e equivalentes rnetassomáticos foram representados em diaramas de conelação

como KzO (Fig. 3.16). Observam-se correþões positivas de KzO com Ba, Y e Rb, tanto para

as rochas metauhramáficas, quanto para os cromititos. O Zn apresenta teores constantes nas

rochas met¿ultramáûcas e crescentes nos cromititos de acordo com os teores e a corryosição

da cromita (cf: Schorscher, 1992). Os teores de 7r (e de Cr, Ni, Co, V, Cu e La não

representados na Fig. 3.16) pennaneceÍL aproximadamente, constantes. O Be não mostra

reþÍlo bem definida com KzO; porém, considerando-se os valores médios nos anfibolitos

(ALI) e cromititos (CRT) e nos seu¡¡ equivalentes metassomáticos (AFX e CRTM), observ"a-se

urn relação direta com o met¿ssornatisnp (Tab. 3.2). Em geral o teor de Be n¡q ¡6ç¡ss

metaultra¡náficas e equivalentes rnetassomÁticos varia até 97 ppnu Segundo Wedepohl

(1969), o Be nas rochas uttrarliñcas não excede I ppm, sendo os teores > l0 ppm causados

por processos metassonuiticos.

SùbGrupos Médb de Be (ppm) -
tf.p-aDs

llr de r[Álfuca

3,17 06

;t' 02

12.43 07
AFX 30.t7 OE

CRT 3.3 03

CRI'M E7.U' ol

Tabela 3.2: Valores médios de Be (ppm) nas rochas met¡ulha¡náficas: t¡lco-anfibólio-cloritâ-xistos
(TACX), cløititoa (CLQ, enfibolitos (AÐ e equivale,ntes flogopitizados (AIX), cronititos (CRT) e
crmititoc flogopitizados (CRIM).

As tendências de correþão dos nesmos elementos nrcnores e traço com o AlzO¡,

indica¡ru analoganrente, aunento nos teores de Rb, Ba e Y; os demais elementos (inclusive o

Be) não apresentam correþões bem definidas com este óxido (Fig. 3.17).
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Os elementos menores e traço dos anfibolitos não metassomatizados (AU) e seus

equivalentes metassomiiticos (AFX) foram representados em diagramas multielementares

normalizados em valores do manto primitivo - PRIM (Taylor & Mclennan, 1985) (Fig.

3.1S). Tanto nos AU, quanto nos AFX, observam-se emiquecimentos sistenuiticos (e

variáveis) dos elementos incompatíveis, com anomalias positivas fortes de Rb, La, Y e Zn, e

anomalias negativas fortes de Sr e fracas de Ni. Os elementos compatíveis Zr, Sc, V, Cu e Cr

apresentam valores próximos ao padrão. Fatores magmáticos são os responsáveis pelos teores

elevados emZnque se encontra na estrutura da cromita (Schorscher,1992).
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Figura 3.18: Variogramas de elementos merores e haço dos AU (a) e AFX (b), normalizados em PRIM
(Taylor & Mclennan, 1985). Nota: Os valores analíticos nulos foram substituídos pelos limites de detecção
dos respectivos elementos nos métodos utilizados.

RbBrl¡ Sr Zr Y Sc V ZnCuNlCr

Para melhor visualisar as modificações químicas dos processos de flogopitização

metassomiíticos/mineralizantes, foram utilizados em diagramas multielement¿ues os valores

médios dos anfibolitos não metassomiiticos (AU) como dados de normalização para as rochas

metaultramáficas metassomáticas (AFX) (Fig. 3.19). Os resultados indicam enriquecimentos

em Rb, Ba e Y e empobrecimentos em La, Cu e Cr (fracos) nos processos metassomáticos. Os

elementos Sr, Zr, Sc, V, Zn e Ni são praticamente imóveis e seus valores variam próximos da

normalização.

Os xistos metaultramáficos com talco, anfibólio incolor e clorita (TACX) e clorititos

(CLT) foram representados, conjuntamente, em variogramas multielementares normalizados

em PRIM (Taylor & Mclennan, 1985). Estes indicam enriquecimentos fortes de La, fracos a

moderadosebastantevariáveisdeBaefracosdeZr,YeZn,eempobrecimentosdeVeNi;

no caso do Sr predominam enriquecimentos fracos e os elementos Sc, Cu e Cr mantêm-se

próximos aos valores padrão (Fig. 3.20a). Quando normalizados nos valores médios dos

anfibolitos metaultramiificos não metassomatizados (AU), os TACX e CLT apresentam

enriquecimento em Sr e empobrecimentos em La e Y (Fig. 3.20b).
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Figura 3.19: Variograma de elementos menores e taço dos AFX, normalizados pela média dos AU. Nota:
Os valores anallticos nulos foram substituldos pelos limites de detecção dos respectivos elementos nos

métodos utilizados.
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Figtna 3.20: Variogramas de elementos menores e taço dos TACX (^) e CLT (Â) normalizados em (a)

PRIM; e (b) nos valores médios dos AU.
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As características quÍmicas dos TACX e CLT em relação aos AU apontam para

alterações aloqulmicas premetamórficas específicris (cf : Schorscher, 1992), anteriores e,

portanto, não relacionados aos processos metassomáticos mineralizantes.

Os cromititos (CRT) e cromititos metassomáticos (CRTM) foram representados em

diagramas multielementares, normalizados em manto primitivo - PRIM (Taylor &
Mclennar¡ 1985) (Fig. 3.21).De modo similar às rochas metaultramáficas, estes litotipos são

enriquecidos em Rb, Ba, La, Y e Zn e Cr e empobrecidos em Sr, Cu e Ni. Os elementos Zr e

V estão próximos aos valores do padrão. Novamente, os enriquecimentos coqiuntos em Cr e

Zn devem-se a fatores magmáticos (Schorscher, 1992), ou seja, teores variáveis de cromita

com zinco nos cromititos. Comparativamente aos CRT, os CRTM exibem emiquecimentos

de Rb, Ba e Y.

Figura 3.21: Variograma de elementos menores e tr¿ço dos CRT (x) e CRTM (+), normalizados em PRIM
(Taylor & Mcl-ennan, 19E5). Nota: Os valores analltcos nulos foram substitrfdos pelos limites de detecção
dos respectivos elernentos nos métodos anallticos utílizados.

* Processo Metassomático Mineralizante

Esse atuou em zonas específicas onde afetou todos os litotipos metaultramáficos e

cromititos (AU, TACX, CLT, CRT), independentemente das alterações aloquímicas

anteriores, transformando-os em equivalentes variavelmente flogopitizados (AFX e CRTNT).

As características geoquímicas desse processo foram analizadas em diagramas de ganhos e

perdas, segundo Hildreth (1981), em amostras de séries de trarsformação metassomática

progressiva selecionadas. Para tanto, têm-se os valores numéricos nas Tabelas 3,3 e 3.4 e os

diagramas nas Figuas 3.22 a 3 .29.
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sio? Tio¡ A.l¡o¡ FeOr MnO Mgo CaO NrrO IGO PrO¡

NE-29b ROCHAORIGINAL

NE-8 1.05 t.80 0.98 0.93 l.l4 1.03 2.35 6.36 5.13 2.O0

NE-IO 0.99 L.O2 1.05 0.95 1.05 1.06 z.t6 554 5.90 100

NE-29b(1) ROCHAORIGINAL

NE-8( l) 1.04 t.76 0.86 0.93 t.29 u.vJ 2.34 4.65 6.18 0.22

NE-7(1) 1.03 r.76 o.97 0.95 l.l4 0.90 1.95 4.59 .00

5*m ROCTIA ORIGINAL

Gal I-5 t.l4 0.59 0.78 0.89 t.52 t03 2.24 1.42 t.32 0.25

6*V 1.05 o.76 0.85 0.79 0.E0 0.25 2 l0 050

Gal 1{ 1.0? 0.88 0.E7 0.92 1.16 t14 0.tl 0.40 5.43 0.50

I{2" ROCIIA ORIGINAL

t42 0.96 r.07 o.94 0.98 0.94 082 0.4t 2.13 0.50

I43 0.89 0.48 6.25 0.66 0.18 0.85 0.05 0.98 t4.49 0.00

A-13 ROC}IA ORIGINAL

A-O8 0.94 2.00 |.o7 t.lt 0.85 1.06 0.56 0.39 4.00 0.50

^-7"
U.YJ 2.00 1.05 r.I0 0.E9 1.02 o.64 0.43 6.06 0.50

G-52e ROCHAORIGINAL

G-529 U.YJ 0.70 t.07 0.73 0.62 0.98 2.23 t.82 l.8l 0.67

G-52f 0.95 0.63 0.87 0.84 090 0.95 2.34 l.E2 2.27

ROCHAORIGINAL

l*b o.94 l.ó8 1.48 0.96 043 L27 0.09 0.46 16.E9 5.00

Tab€la 3.3: Ganhos (valores > l) e perdâs (valores < l) de elementos maiores em séries selecionadas de

trarìdonnação metassomática progressiva.
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Figura 3.22:Diagramas de ganhos e perdas de elementos maiores, no sentido da alteração metassomática:
NE-29b (amosha menos modificada) + NE-8 + NE-10.
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Figura 3.23: Diagramas de ganhos e perdas de elementos maiores, no sentido da alteração metassomática:

NE-29b(l) -+ NE-8(1) -+ NE-7.
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Figura 3.24:Diagramas de ganhos e perdas de elementos maiores, no sentido da alteração metassomática:

6*m -+ Gal l-5 -+ 6*v -+ Gal l-6.
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Figura 3.25: Diagramas de ganhos e perdas de elementos maiores, no sentido da alteração meûassomática:

I-02a -+ I-02 -+ I-03.
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Figura 3.26: Diagramas de ganhos e perdas de elementos maiores, no sentido da alteração

metassomática:A-13 -+ A-08 -+ A-7a.
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Figura 3.27: Diagramas de ganhos e p€rdas de elementos maiores, no sentido da alteração

metassomática: G-52e -+ G-52g -+ G-52f.
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Figura 3.28: Diagrama de ganhos e perdas de elementos maiores: a) na aÍìostra l*b em relação a l*; b)
na média dos AFX (xistos com anfiMlio e flogopita) em relação à média dos AU (anfibolitos nao

metassomatizados).
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Rb Ba Zr Y Cr Ni v Cu Zn Be

NE-291t RCX]T{A ORIGTNAL

NE.E 4.38 3.68 2.50 6.08 0.01 t. l3 l.El 157

NE.I O 508 3R4 77i 6 l), 1.90 3. t4 1.46

NE-29bt I ) ROCHAORIGINAL

NE-S(l 1.70 t.00 2.8 1.08 r.04 179 1.00 I 4l 400

NE-7ll 2'to 2A 400 LO1 I.05 2_O2 1.00 L49 4.00

l42a ROCTIA ORIGINAL

f{D, 250 t7 096 l.8l 0.94

t{3 t9.00 0.90 0.22 t.7 t 095

A-13 ROCHAORIGINAL

A{)8 24 SO I 4l 778 03 126 0.61 l t3

A-7a 5.80 t.46 3.00 0.28 l.l4 o7 o92

G-52e ROCTTA ORIGINAL

G-52s 050 100 I 2.17 0.75 t.32 1.00 0.59 t.73

G-s2f 0.38 1.00 0.78 2.74 r.3 5 t.37 100 105 647

ROCHAORIGINAL

l*a 005 o44 087 o.76 1.36 o.07 1.08

l*b 63.88 0.01 0.16 t.3I o8 o73 040

Tabela 3.4: Ganhos (valores > l) e perdas (valores < 1) de elementos menores e traço em séries selecionadas de

transfornação metassomática progressiva.
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Figura 3.29: Diagramas de ganhos e perdas de elementos menores e traço, no sentido da alteração

metassomática: a, b) NE-29b(l) -+ NE-8(1) -+ NE-7(l); c) G-52e -+ G-529 d) média dos AU (anfibolitos

metaultramáficos) -+ média dos AFX (anfîbólio-flogopita-xistos).

Os diagramas de ganhos e perdas dos elementos maiores, tanto nas séries individuais,

quanto nas composições médias das amostras modificadas em relação às não modificadas,

confirmam os enriquecimentos sistemáticos em KzO e AlzOr indicativos da flogopitização. Jár

para os elementos menores e traço, exemplificados apenas em três séries individuais e pelas

médias nas amostras transformadas em relação às não transformadas, são confirmados os

enriquecimentos de Rb, Ba, Y e Be, sugerindo ainda, o empobrecimento de Cu. Todos os

demais elementos menores e traço apresentam variações pequenas e irregulares.
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III.5. ANFIBOLITOS METABÁSICOS E GNAISSES DE COMPOSIçÃO

INTERMEDIÁRIA (DA SVS)

O acervo de dados inclui um total de 33 aruilises de: 1) anfibolitos metabrisicos (AB);

anfibolitos metabásicos com epitodo e titanita (ABET); a¡fibolitos metabásicos com granada

(ABG); gnaisses com biotita, granada e, eventualmente, anfibólio (fubæ); anfibolitos

calciossilicáticos (AC); anfibolitos de formações fer¡íferas (AFF); e anfibolitos

tectonicamente intercalados em TTG (AB/TTG) fortemente milonitizados, em contato com a

SVS. O resultado destas análises encontrarn-s€ no Anexo 2 (Tab. A2.5), onðe a nzfu

Fe2O3ÆeO foi calculada com o valor de 0.20 (Middlemost, 1989).

* Elementos Maiores

Em diagramas de classificação de rochas ígneas, foram representados, apenas, os

anfibolitos do tipo AB, ABET e ABG (derivados de vulcanitos mrificos/básicos), Gn/bag

(possíveis metavulcanitos intermediários) e, para comparação, três análises de ABÆTG

(anfibolitos intercalado s em TTG).

No diagrama TAS (Le Maitre, 1989), estas rochas apresentam composições de

basaltos, andesitos basálticos, traquiandesito basáltico (amostra G-37b de ABG), andesito

(amostra C-la de ABG) e dacitos (Gn/bag) (Fig. 3.30).

A filþão magmática dos anfibolitos metabásicos já foi definida como subalcalina por

Machado (1994) e é, a presente, confi¡mada para os demais anfibolitos e gnaisses, com

exceção de uma única amostra de ABG (G-37b), com características alcalinas (Fig. 3.31a). Os

anfibolitos, em geral seguem o trend de diferenciação toleític4 ao contrário dos gnaisses

(Gn/bæ) e da amostra G-37b de ABG que tendem para diferenciação cálcio-alcalina (Fig.

3.31b).
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Figura 3.30: Anfibolitos e gnaisses de composição básica a intermediária, da SVS, no diagrama TAS (Le Maitre,
1989). Stunbolos: AB (Ð; ABET (Ð; ABG (V); Gn/bag ( ) e AB/TTG (r).
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Figura 3.31: As mesmas rochas da figura anterior, nos diagramas de Irvine & Baragar (1971): (a) apresentam
caracterlsticas subalcalinas; e (b) separam-se nos caminhos de diferenciação toleltica e cálcio.alcalina.

Alk¡llne V

V flt¡ilst¡ne

Os valores de MgO para todo o acervo analítico, incluindo anfibolitos de formações

ferríferas (FF) e anfibolitos cálciossilicáticos (AC), situam-se entre I e llyo em peso, o que

sugere, pelo menos para os anfibolitos metaígneos, urn fracionamento significativo. Essas

tendências foram estudadas em diagramas binarios Óxidos versus FeOrÆeOr+MgO (# FeO)

(Fig 3.32).
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Figura 3.32 (b\: (continuação da fïgwa anterior)

Para as rochas de derivação ígnea, observam-se nos AB e ABET teores mais baixos de

SiOz, constantes ou levemente decrescentes com o aumento do #FeO. Já os ABG e os Gn/bag

apresentam teores, respectivamente, intermediarios e mais altos de SiOz de evolução

progressiva, independentemente de variações maiores de #FeO. Outros elementos que,

analogamente, apresentam evoluções distintas para essas rochas são o MnO, CaO, NazO e

PzOs. Dentre estes, o valor mais alto de NazO que ocorre em um ABG (amostra G-37b),

indica tratar-se, eventualmente, de processos de espilitização decorrentes de alterações pós-

magmáticas (de fundo oceânico) pré-metamórficas. CaO, MnO e PzOs sobrepõem-se,

parcialmente; no entanto, indicam as características próprias dos AB e ABET, por um lado, e

dos ABG e Gn/bag por outro.
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Os elenentos TiOz, AlzO¡, MgO e KzO indicam evolução contínua dos AB, ABET

(com exceção da amostra G-37a, quailo ao KrO) e dos ABG, neste sentido, com constância

de AlzO¡, correlação positiva de TiOz e FeO e negativa do MgO em relação ao # FeO. Já os

G,n/bag situam-se à parte, indicando, eventualmente, sr¡a natureza de derivação cálcio-

alcalina.

Os anfibolitos de formaçfio ferrífera (AFF) e cálciossilicáticos (AC), em quase todos

os diagramas, destacarn-se em grupos específicos, não relacionados com as tendências dos

anfibolitos nretaígneos.

Por fir¡, menciona-se, ainda, a muito boa inserção dos anfibolitos AB/TTG,

conjuntament€ com os AB e ABET, o que pode indicar que, nos cÍrsos analisados, tratam-se,

de fato, de rochas anfibolíticas metalgneas em diques milonitizados ou corpos tectonicariente

disruptos da SVS em gnaisses TTG.

* Elementos Traço

Dos elementos Ìnenores e traço analisados, foram escolhidos para representação em

diagramas de correlação com #FeO e discussão petrogenética Z¡, Y, Cr, Ni V e Th (Fig.

3.33). De um modo gera! observam-se o ernpobrecimento de Cr e Ni e o enrþecimento de

Zr, V e Th nos anñbolitos metaígneos. O Y, apesar de näo apresentar uma correlação bem

definida, exibe uma tendência de enriquecimento com o aumento de #FeO.

Analogamente às considerações dos elementos maiores, observam-se comportamentos

similares e de evolução contínua dos AB e ABET, incluindo os AB/TTG, para os ABG,

representando a evolução daq rochas toleíticas da SVS. Os Gn/bag apresentam-se em grupos,

em geral próxinros, mas individualizados em relação às rochas anfibolíticas tolelticas, o que é

melhor observado nos casos do Zr, Cr e Ni.

Apesar do resbito número de análises, tambérn, os AC e AFF caracterizam grupos

com comportamentos distintos das rochas metalgneas (Fig. 3.33),
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Destacam-se, ainda, os teores mais elevados de:

. ZÌ (426-502 ppm), Sr (457-715 ppm) e Ga (466lppm) em AC (amostras

NE-23a,b,c);

r Rb (327 ppm) ePb (72 e 86 ppm) em ABET (amostras G-37a e G-56);

. Nb (67 ppm) e Y (148 ppm) emAB (amostraNE-26);

t Y (872 ppm), Ni (339 ppm), Ct (279 ppm) e La (229 ppm) em AFF (amostras G-

23lc e G-250a);

c Ct (622 a 712 ppm) em AB (amostras BT-03, HC-03 e A-7b) e em ABÆTG

(amostra G- I 68a).

O acervo de dados químicos indica teores de Be < 5 ppm (Anexo 2, Tab. 42.5). Para

Wedepohl (1969), rochas Msicas e intermediárias têÍL resp€ctivamente, < 2.6 e < 3.9 ppm de

Be.

Os anfibolitos e os gnaisses básicos a intermediários são importantes para a

caractanzação da evolução rnagmática e, em geral lito-estratigráfica e estn¡tural da SVS,

contribuindo na sua identificaçä,0 como de tþ grcenstone belt arqueaao. Possíveis reþões e

potencialidades metalogenéticas são indicadas pela presença de scheelit¿ em anfibolitos e

sulfetos em anûbolitos e gnaisses (Macbado, 1994). Entretanto, não foram encontrados

quaisquer indlcios de relações diretas com as mineralizações de esmeraldas e, em geral

berilíferas.



CAPÍTULO Iv - QUÍMICA MINERAL

rv.l- TNTRODUçÃO

As análises de minerais dos litotipos principais e das mineralizações de

beriloVesmeraldas da região de estudo objetivaram a carucleitzação das fases presentes e,

principalmente, das reações metamórficas e metassomáticas-mineralizantes, considerando as

condições de temperatura e pressão dos eventos atuantes.

Foram realizadas análises pontuais quantitativas por MSE de centros e bordas em

todas as fases minerais, onde se procr¡rou investigar zoneamentos químicos e cristais em

situações texturais diversas. As variações observadas em grilos individuais forarg em geral

muito pequenas. Cabe ressaltar que nos dados brutos todo o ferro foi calculado como Fe*2.

Para o tratamento computacional e modelagem de todos os dados de qulmica miner¿l foi

utilizado o programa Minpet 2.0 (Richard, 1995) (Anexo 4).

Foram analisados:

A) minerais constituintes das rochas graníticas (GB, MGF e TTG) e das rochas da

SVS (metaultramáficas, metabásicas e metapelíticas): biotitas, anfibólios (verdes e

incolores), granadas, plagioclásios, K-feldspatos, estaurolitas, cordieritas, cloritas,

muscovitas, epidotos, titanitas, cianit4 magnetitas, ilmenitas, rutilos e cromitas; e

B) minerais das mineralizações: esmeraldas, anfiMlios (verdes e incolores),

plagioclásios, biotitas, cloritas, talcos, cromitas e apatitas.

Adicionalmente e para complementar as informações de MSE com dados de elementos

menores e traço, foram realizadas apenas em esmeraldas e águas marinhas análises por FRX e

ICP-MS em ûagmentos de cristais individuais.

Os resultados são apresentados a seguir.
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IV.2 - BIOTITAS

O grupo das micas escuras é coÍiposto por minerais com fórmula geral

XzYlsOo(OH, F)r, onde: ¡=ç Y=Fe, Mg e subordinadamente, At Ti e Mn, e Z:Si e Al

(Deer et al.l962).

A ocupação da posiçäo Y por 6 cátions diferenciam-nas das micas claras e permite

classificá-las como micas trioctaédricas. O grupo das micas trioctaédricas pode ser

representado em termos de quatro membros finais - anita, siderofilit4 flogopita e eastonita -
sendo a biotita, o tþ mais com¡¡n, uma mica com composição intermediá¡ia entre os termos

puros.

Foram realizadas 186 análises de biotitas de rochas graníticas e da sequência

mevulcano-sedimentar (SVS) (Tab.4.l) e, aind4 consideradas 09 aníLlises da amostra 286

(schorscher, 1975) de um xisto/gnaisse metapelítico, da porção centfo-norte da áre4 cujo

protólito soûeu alteraçäo hidrotermal pré-metamórfica.

Litotipos Am6trar

MG 12ì (;aÞJ

MP (30) AP-Z; AP-3;
c-52c: G-85at G-89

ABG (17) I-0t
ABET G-37a;c'-56

AB (10) uaH; trL-Ja

rJM (49)

I r; BE-06; BE-oE; CaP-5;
NE-3; NE-12; NE-30t NE-

3l;
NE-31-06; Sr¡l 0l

PGD nðo mineralizado d¡
svs (04) Asro 0l; M-5

MGF (33)
G-2a; G-2b; G-

G-68; 6-11a

cB (23)
03; G-2ó; G-29c;

G-29d; G-l 13; G-166b

TTGfM) c-168c

Tsbela 4.1: Litotipos cm análises de biotitas. Slmbotos: TTG = gnoisscs da associação TTG; GB =

Metagranitóid€s Borrachudos; MGF = Metagranitóídes Foliados cm Fluorita; PGD = pegpatóidei UM =

me¡¿ùltamáficss; AB = anfibolitos meøbásicos; ARET = anfibolitos metabósicæ c¡rn epidoto e titanita; ABG =

a¡rfibolitos metabósicos com granad4 MP = metapelitost MG = metagrauvacå da SVS; (n) = nrmero de anÁlises.

Procr¡rou-se calaç'iferizaf biotitas de Íietamorfismo regional (isoqulmico) visando

cálculos geotemiobarométricos e biotitas das mineralizações (metamórfico-metassomáticas)

de modo a caracterizar os processos meta¡¡somático-mineralizantes indicados pela petrografia'
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A fórmula estrutural da biotita foi recalculada considerando todo o ferro como Fe*2 e

admitindo-se 24(OIOH+F) (cf.: Deer et a1.,1962) (Anexo 4, Tab. A4.l).

As biotitas definem grupos distintos segundo os tþs litológicos; porén¡ dentro destes

grupos ocorre¡n, ainda variações, principalmente, de A.fv:

I - Rochas Graníticas ( Fig. 4.la):
* GB: anita;

* MGF: mica intermediária entre anita e siderofilita;

* TTG: mica internrediária entre flogopita e anita;

* Pegmatóides @GD) não mineralizados da SVS; distinguindo-se dois subgrupos:

a) pegrnatóides graníticos @GDGr) com mica intermediiiria entre flogopita e

anita;

b) pegmatóides peralumínicos (PGDAI) com córindon e cianita, cuja mica

apresenta co[iposição intermediária entre flogopita e eastonita;

2 - Roch¡s Met¡ultramófic¡s Met¡ssom¡tizadas (Fig. 4.lb):
* Mica com composição da flogopita;

3 - Anfibolitos Metabósicos (Fig. 4.lc):
* AB, ABET e ABG: mica com teo¡es .variáveis de Alrv e corìstantes de #Fe*2 e

composições intermediárias entre flogopita-anita até eastonita-siderofilita;

4 - Rochas Metapellticas (Fig. 4.1d): as variações composicionais estão relacionadas

à variação na composição dos protólitos e, ainda à distribuiçifo das amostras na

áre4 ou seja:

+ na porção central e cent¡o-norte da área (amostras: G-85a; e 286 - Schorscher,

L975), a mica tem composição flogopític4 com teores de Fe*2 puco variáveis;

trata-se nos dois casos de protólitos magnesianos de alteração hidrotermal

premetarnórfica;

* no garimpo de Capoeirana no leste da â¡eq a mica varia mais amplamente na

transição dos canpos entre biotita e flogopita (anostras AP-2, AP-3, G-52c),

sendo rnetapelitos máficos ferromagnesianos da parte basal da SVS;

* no garimpo de Capoeirana do Meio, no centro-leste da área a mica apresenta

teores mais elevados de Altv e de #Fe*2, sendo biotita com conposiçfto

intermediária entre os quafro Íiembros finais (amostra G-89), indicando maior

contribuição terrígena no protólito.



Qulnica Minarcl 73

5 - Metagrauvaca (Fig. 4.1d):

* Mica cuja composição figura na transição dos campos da biotita e flogopita; foi

representada conjuntamente com a mica dos metapelitos (amostra Cap-3; Anexo 4,

Tab. A4.l).

Â

^

f'e/lÌ'e+MøìFlogopitr Atrit¡
01

Fe/lT'e*MsìFlogopia¡ An¡t¡

'o
Frogopirs Fe(Fe+Mg) aúìr¡

A

å

d.

0l
FeíÍ'e+MsìFlogopits Atrit{

â
nD Y)

Ðo
, o"
80
ðò

o

Figura 4.1: Biotitas/flogopitas das rochas: a) granlticas: (GB = O; MGF = Â; TTG = n; PGD = 0); b)
m€taulhamáficas (V); c) anfibolitos metabásicos (AB = 

^; 
ABET =V; ABG = O); d) metapellticas (amostras

desta pesquisa : O; amoshas de Schdscher, 1975 : 0) e metagauvaca (!). Cmes: verde = cenho; azul : parte
intermediária: vermelha : borda.
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Para melhor elucidar as relações de substituição, foram elaborados diagramas de

correlação de Fe*2 versus AlvI, Alrv e Mg (Fig. 4.2 a4.4).
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Figura 4.2: Diagranras Fe*' vs Alvr para as biotitas/flogopitas das rochas: a) graníticas: (GB = O; MÇF = Â;
TTG = tr; RGD: 0); b) metaultramáficas (V); c) anfibolitos metabásicos (AB : Â; ABET = V; ABG = O); d)
metapelíticas (desta pesquisa = O; de Schorscher, 1975 :0) e metagrauvaca (tl). Cores: verde : cento; azul :
parte intermediária: vermelha : borda.

Nos diagramas da Figura 4.2, observa-se uma clara correlação negativa entre Fe*2 e

AlvI nas biotitas/flogopitas de todos os tipos litológicos, com exceção dos pegmatóides (Fig.

4.2a) e dos metapelitos (Fig. 4.2d) que apresentam ou correlações positivas ou constância de

Fe*2. De um modo geral, AlvI aumenta de centros para bordas, mas esta variação não é

sistemática nas amostras de um mesmo grupo, da mesma forma que não é sistemrática a

variação de Fe*2.
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Figura 4.3: Diagramas Fet' vs Al'' para as biotitas/flogopitas das rochas: a) graníticas: (GB = O; MGF = A;
TTG = tr; FGD: 0); b) metaultramáficas (V); c) anfibolitos metabásicos (AB = Â; ABET = V; ABG: O); d)
metapelfticas (desta pesquisa: O; de Schorscher, 1975 :0) e metagrauvaca (!). Cores: verde : centro; azul :
oarte intermediária: vermelha : borda.

Quanto a relação de Fe*2 e AlIv, observa-se uma clara correlação positiva nas biotitas

dos GB e MGF, com exceção das biotitas com os valores mais baixos de Fe*2 (< 4.6

átomos/formula unittâria) (Fig. 4.3a). Para os anfibolitos metabásicos e os metapelitos, esta

correlação é também positiva (Fig. 4.3c e 4.3d). Já nas biotitas das rochas metaultramiáficas a

variação de Fe*2 ocorre com Alrv constante (Fig. a.3b).
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Figura 4.4:Diagranras Fe*z vs Mg para as biotitaVflogopitas das rochas: a) granlticas: (GB = O; MGF = Â);

b) metaultramáficas (V); c) anfibolitos metabásicos (AB = A; ABET = V; ABG = O); d) metapellticas (desta

pesquisa: O; de Schorscher, 1975:0) e metagrauvacas (tl). Cores: verde : centro; azul : parte intermediária;
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A correlação entre Fe*2 e Mg é complexa nos GB e MGF (Fig. 4.4a), notando-se

padrões que podem ser tratados em dois grupamentos: o primeiro, com mais ampla variação

de Mg e com Fe*2 essencialmente constante (de 4 a 5 átomos/formula unitária), comprende

GB e MGF; o segundo, com correlação positiva de Mg e Fe*2 e com forte crescimento de

Fe*2, compreende apenas MGF. Nas rochas da SVS, essa correlação é, em geral, negativa

(Figs. 4.4b, c, d).

As relações observadas indicam substituições de Fen2 por Alvl e/ou Mg, em

proporções variáveis, nas biotitas dos litotipos estudados, com exceção das rochas
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metapellticas, em que r¡m aumento de Fe*2 é acompanhado de um aumento de Alv¡ e, ainda,

em parte dos MGF, em que um ar¡mento de Fe*2 é acompanhado de um aumento de Mg.

Consta ainda que em todâq as biotitas analisadas, a conelação Fe*2 versus Alu+Mg+Ti é

negativa; a correlação Fit versus Alrv+Mg+Ti é também negativ4 exceto pa¡a os MGF com

conelação Fe*2 versns Mg positiva.

Valores discrepantes oco¡Tem nas seguintes amostras, sendo o número ¡las reErectivas

¡nálises colocados entre parênteses (Anexo 4, Tab. 44.1; Fi g. 4.2 a 4.4):

a) G-2b (4/l/L6), com teoÍes mais baixos em Fe*2 e AIVI, que representa a borda de um

cristal de biotita de MGF reagindo para anñbólio (Fig. 4.2a);

b) NE-31 (613162) e NE-31-06 (314/30) de flogopititos intrudidos por veios pegmatóides

mineralizados; a primeita com flogopita parcialmente cloritizada" dal seus teores mais

elevados de Alu, Af v e Mg (Figs. 4.2b, 4.3b e 4.4b), e a segunda, cuja flogopita

esfoliada de mais baixo Mg, inclui lentes de albit¿ metassomática (Fig. a.4b);

c) Cap-4 (28l1Bl.l, 28/lB2.l e 28/3Bl.l) de anfibolito metabásico (AB), cujas biotitas de

menor Alu podem ser restos de reações formadoras de K-feldspato + ilmenitas ou

produtos de aheraçilo metassomática (Fig. 4.2c); e

d) G52c (2ll/29 e 2/l/30), respectivamente, análises de centro e borda de uma biotita

parcialmente clor¡tizadan com teores mais aftos de Fe*2, Al v e Mg, em contato com

granada (Figs. 4.2d, 4,3d, 4,4d) e G-85a (313/73), cuja biotita também parcialnente

clotttizada ocore na borda de cristais de cordierita (Figs. 4.2d e 4.4d), ambas de

metapelitos.

Zoneamentos são mais evidentes nas biotitas das rochas metapelíticas e anfibolitos

metaMsicos tipo AB e ABET, nitidamente mais magnesianas e empobrecidas em FeO¡ nas

bordas do que nos centros, e ainda nas biotitas dos MGF, com bordas rnais magnesian¿s e

enriquecidas em Afv. Já as flogopitas das rochas metault¡amáficas metassomatizadas

destacam-se por apÌes€ntarem zoneanento composicional fraco, com bordas ligeiramente

enriquecidas em MgO.

Nas rochas metaulhamáficas, observam-se, ainda, variações amplas de F (0.1 a 1.9%

peso) que se correlaciona positivarnente com Ti e negativamente com Al (Fig. 4.5).
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Figura 4.5: Diagramas de correlação F vs TiO2 (a) e Al2O3 (b), nas
verde : centro: vermelha : borda.

A partir da anrilise petrográfica minuciosa das biotitas dos diversos litotipos, procr¡rou-

se estabelecer correlações entre a localizâção das amostras em campo, as cores de

pleocroismo e os teores de Fe, Mg, Ti e F. A princípio, esperava-se que, de W pata E, com o

anmento do grau metamórfico determinado regionalmente (Schorscher, 1975; 1992),

poderiam ser caracterizadas variaçöes sistemáticas desses elementos, com consequente

mudança das cores de pleocroismo das biotitas. No entanto, estas mudanças não são

sistemáticas apenfis em função do metamorfismo; a associação, no mesmo afloramento e no

mesmo litotipo, de biotitas de co¡ ora verde escwa (mais ricas em Fe), ora castanho-

avermelhada (mais titaníferas), indica a importância das variações químicas nos protólitos.

Estas controla¡am também os teores de F nas micas escuras dos diferentes litotipos, cujas

variaçôes de centro para borda em umâ mesma amostra, entretanto, são irsignificantes, com

exceção talvez do metapelito G-52c (Tab. 4.2).

Litotipm Amostras
Teor de F 17" em nesoì

Cento Borda

MP
lt-)¿C
G-85a

1.53
0.82

t.75
0.83

UM

BE.O6
NE.3O
NE-31
Sul-01

L79
0.72
0.34
'I .0s

t.71
0.84
0.28
1.01

MGF G-11a
0.90
ô11

0.82
0.91

GB G-29c o.29 0.1

TTG G-168g
0.19
0.10

0.14
0.26

Tabela 4.2: Variações dos teores de F nas biotitas/flogopitas (analisadas por MSE). Slmbolo: TTG : gnaisses da

associação TTG; GB: Metagranitóides Borrachudos; MGF: Metagranitóides Foliados com Fluorit4 UM:
metaultrâmáficas; MP = metapelitos.
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Em geral, as biotitås são minerais bastante sensíveis ao metamorfismo, destacando-se,

sob este aspecto, principalmente, as biotitas das rocbas nretapelíticas. No entanto, as reþões

entre as composições das biotitalflogopitas e as ocorrências geológicas descritas a seguir

aproximam-se daquelas estabelecidas por Heinrich (1946; In: Deer et al., 1962), confrmando,

assirn, o predomfnio das composições químicas globais dos protólitos sobre as variações de

teq€ratura nas composições das biotitas dos litotþs estudadas.

* As biotitas dos graisses TTG apresentam teores variáveis e ¡elativamente elevados

de FeO (i 22 % em peso) e MgO (t 10 % em peso);

+ As biotitas das rochas granÍticas (GB e MGF) são caracterizadas pelo aho teor de

FeO (21 a 40 Vo em peso). Este, porém, em gera[ diminui dos centros para as bordas, ao

contrário do MgO (que aumenta dos centros para as bordas) especialmente nos MGF corno já

mencionado. Estas observações estõo de acordo com a hipótese de que, na região de Itabira,

as biotitas mais ferríferas dos GB originaram-se a partir de biotitas retrometamórñcas, mais

magnesienas dos TTG (Schorscher, 1992) e, com o ar¡mento do glau metamórfico rnais

elevado na área de estudo, voham a adquirir novamente composições mais magnesianas;

* As micas escuras das rochås metaulbariáficas rn€tarisornatizadas são flogopitas

tþicas (com FeO < l2o/o e MgO entre 17 a 2lVo em peso). As variações centroVbordas muito

pequerìas e irregulares, neste caso, de fato não obedecem a uma sistemática regular de

metamorfismo regional progressivo e siri, retratam a estabilidade da flogopit4 desde a

formação metassomática até o pico do rnetamorfismo, com eventuais pequenos reajustes

parciais progressivos e retrornetamórficos finais.

Ù As composições das biotitas dos anfibolitos metabásicos ern geral aproximatn-se

daquelas dos gnaisses TTG;

* A biotitas das rochas m€tapelíticas destacam-se pelos seus teores baixos de FeO (<

20o/o em peso) e ahos de MgO (12 a 2ú/o em peso), aproxirnando-se de composições

flogopíticas. Os enriquecimentos em MgO e erryobrecimentos em FeOr dos centros para as

bordas são efeitos do metamorfismo regional progressivo.

Eventuais bordas extemas mais ricas em FeO nas biotitas de todos os litotþs
estudados devem-se a reajustes retrom€tamórficos locais, finais, associados a ûaturamento e

hidrataçâo, incluindo cloritização e argilitização, podendo ser correlacionados à fase final,

retrometamórfica, do metamorfismo regional progressivo, ou ainda, aos efeitos tectono-

lerrnais do ciclo Brasiliano.
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IV.3 - ANFIBÓLIOS

A fórmula estrutural dos anfibólios pode ser escrita como Ao-rBzCsTrOzz(OH,F)2,

onde os cátions A, B, C e T estão, respectivamente, nas posições d M4, Ml +M2 +IWl e T,

na seguinte forfna: A(M4)2(Ml)r(M3)r(Nf2)r(Tl) 4(T2)4o22(oKh. Existem seis tipos de recálculos (ou

restrições estequiométricas) que podem ser aplicadas, baseadas na fórmula estrutunl:

l) Si= 8; assume nenhum Al tetraéddco;

2) ,Si + Al : 8; assume nenhum Al octaédrico;

3) Si + Al + Ti + Mg + Fe + Mn = 13; não permite Mg, Fe ou Mn no sÍtio M4;

4) Si + Al + Ti + Mg + Fe + Mn + Ca = 15; coloca todo Na + K no sftio A (nenhum

Na em M4);

5) Si+Al+Ti+Mg+Fe+Mn + Ca + Na: 15; coloca todo o NaemM4 (nenhurn

Na no sítio A);

6) Si+AI + Ti+ Mg + Fe + Mn+ Ca+NaK: 16; assume que o sítio Aé
completamente preenchido.

Os anfibólios metamórficos são suMivididos em três grupos, baseados nos tipos de

cátions no sltio M4: os ferromagnesianos @e e Mg em M4), os cálcicos (Ca em M4) e os

sódicos (Na em M4).

Nesta pesquis4 foram efetuadas 2ll análises pontuais de anfibólios de diversos

litotþs (Tab. 4.3). Os resultados foram recalculados, selundo Spear (1993), com base em 23

oxigênios e corsiderando, respectivamente, as opções (elçressas acima): 3 - para as rochas

graníticas; 4 - para as rochas metaulüamáficas e metabásicas; e 5 - para os metapelitos

(Anexo 4; Tab. 44.2).

Os anfibólios compreendem dois grupos petrogriírñcos: anfibólios verdes e anfibólios

incolores, sendo os primeiros cálcicos e os segundos ferrornagnesianos; com exceção de um

anfibólio incolor da amostra 32,20 que é cálcico (cf pág. 86).
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L¡totipo Amßtn¡
N" de Arólißcs

AV AI
MP (Ì-52c:(Ì-t5â ll9)

ABG
C-le; B-10;
G-54b: I-01

(s5) (08)

ABET 32-2O| G-37a; G-56 (tE) t0I ì
AB Ce¡-4:HC-3a û61

UM
| -; NË-J; J.{Þ-rz;

&ll;B-18;
PÊ-tìt. ÞF-nc

(4e) (t2)

PGDAI M-5
MGF G-2â: G-2b: G-6t
GR 01l. G26:. G-29c ll0l

Tgbela 4.3: Litotipos cotrr análises de snñbólios. Aheviações: AV = anfibólios verdes; AI = anfiMlios
incolores; GB = M€tagranitóides Børachudos; MGF = Metagranitóides Foliados cc¡m Fluorita; PCiDAI =
Pegnatóide PeralumÍnico; UM : MetBultamáficas; AB = Anfibolitos Metabósicos; ,{BET = Anfbolitos
Metabósicos com EpidotdTihnita; ABG : Anfibolitos Metabásicos c.om Granada; MP : Metapelitos. Sfubolo:
(n) = nrhero de análises.

Nas rochas graníticas ocoÍem, somente, anñbólios verdes e nas rochas da SVS

(metaultramáficas e metabásicas) ocorrerL às vezes associados, anfiMlios verdes e incolores

(Tab. a.3). Nos metapelitos, anfibólios verdes são raros, sendo muito freqüentes os incolores.

Os anfibólios verdes e incolores serão tratados separadamente.

IV.3.I - ANFIBÓUOS WROES

*GBeMGF

Nos GB e MGF, os anfiMlios verdes são cálcicos, ricos em Fe e, de acordo com a

classificaçðo de Leake (1978), são hastingsitas com Si = 6.0-6.25 átomoJfórmula (Fig. 4.6).

A ocupaçäo do sÍtio A é aha (GB: > 0.63; MGF: > 0.57) refletindo os teores elevados

de K2O (GB: 1.72-220:}''iGF: 1.87-2.22) e relativamente elevados de NauO (GB: 1.32-2.31;

MGF: L35-2. 15). As coneþões entre #Mg e a ocupação do sítio A e entre o #Mg e Alu são

positivas (Fig. 4.7).

De um modo g€ral, dos centros para as bordas dos anfibólios verificarn-se: r¡rna menor

ocupação do sftio A nos MGF; empobrecimentos e enriquecimentos em Alu,

respectivamente, nos GB e nos MGF; eryobrrecimentos em Afv nos MGF; enriquecimentos

em MgO nos GB e eryob,recimentos em TiOz e MgO nos MGF (Anexo 4, Tab. A4.2).



Qulmica Mineral 82

a) b)

6lz
É

Ak¡li

FeMg-Mn

Nr-C¡

Crlc¡c

d
o)fr
+
à0

ebHÀ

0 2 | E,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500

BCa+BNa I TS¡

Figura 4.6: Classificação dos anfibólios verdes dos GB (O) e MGF (Â): a) goal; b) anfibólios cálcicos com
(Na + K)a > 0.5 e Fe*3 > Alv. Cores: verde : centro; azul = parte intermediária; vermelha: borda.
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Figura 4.8: Classificação dos anfibólios verdes das rochas metaulhamáficas: a) geral; b) (Na + K)e > 0.5
e Fe*r < Alv; c) (Na + K)e < 0.5. Cores: verde: corho; azul : parte intermedifuia; vermelha = borcla.

* Rochas Met¡ultramáficas

Os anfibólios verdes das rochas metaultrarÉficas, incluindo AU, AFX, CRT e CRTM,

são cálcicos, diferindo dos anfibólios das rochas graníticas, ptincipelmente, pelo teor de Na :
0 no sítio B (Fig. 4.8a). Suas composições variam desde hornblendas pargasíticas ferrosas, a

hornblendas edenlticas e edenitas (Fig. a.8b). Como exceção, nas amostras NE-3 e NE-12 os

anfibólios são, respectivamente, Mg-homblendas e homblendas actinolíticas, com relação (Na

+ K)A< 0.5 (Fig. 4.8c).
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* Anfibolitos Metabásicos

Os anfibólios verdes dos anfibolitos metabásicos, representados na Figura 4.9, tanrbém

são cálcicos e caracterizados por Na : 0 na posição B. Nos anfibolitos tipo AB (comuns, com

anfibólio verde, plagioclásio, quartzo e opacos), variam amplamente, desde homblendas

tschermaklticas, Mg-hornblendas, homblendas actinolíticas, homblendas pargasíticas ferrosas

a edenitas, podendo, inclusive, ocorrer associados numa mesma amostra (ex.: Cap-4 e HC-03,

Anexo 4, Tãb. A4.2). Nos anfibolitos ABET (com epidoto/titanita), apresentam relação (Ca +

Na)¡ > 1.86 alta e (Na * K)o t 0.59, sendo hornblendas pargasíticas ferrosas com os mais

baixos teores de #MgO de todos os anfibolitos metabásicos estudados. Nos anfibolitos (ABG)

com granada os anfibólios são, essencialmente, homblendas pargasíticas ferrosas com (Na +

K)¡ > 0.5; exceção é feita para a amostra B-10, onde hornblendas pargaslticas ferrosas

ocorrem associadas com horblendas tschermaklticas com (Na + K)e < 0.5.

* Veio Pegmatóide Peralumínico

Vale citar a oconência de um caso único de anfibólio verde incluso em plagioclásio de

veio pegmatóide com cianit4 cordierita, estaurolita e córindor¡ intrusivo em gnaisse

metapelltico da SVS (amostra M-5). Este anfibólio tem ocupação BNa: 0 e (Ca + Na)s = 1.6

e composição intermedi¡í,ria entre Mg-homblenda e hornblenda tschermakítica (Anexo 4, Tab.

A4.2).
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Figura 4.9: Classificação dos anfibólios verdes dos

K)¡ < 0.5; b) anfibólios cálcicos com (Na + K)¡ > 0.5 e Fe*3 < Alu. Slmbolos: AB (^), ABET (v), ÄBG (O)
Cores: verde = c€nho; azul : parte intermediária; vermelha :
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Como observação final para os anfibólios verdes das rochas da SVS, ressaltam-se a

maior ûeqüência de aumento de MgO e dirninuição de FeO e as variações muito restritas de

c€,ntros para bordas, respectivamente, nos anfiMlios verdes dos AB e das ¡ocbas

metaultramificas; nos demais subgrupos (ABET e ABG) de rochas da SVS, as variações

centros-bordas de cristais não são sistemáticas.

IV.3.2 - ANFrBÓUOS r¡{COTORES

Os anfiMlios incolores das rochas metaultramáficas, metapelitos e anfibolitos

metabásicos são ferromagnesianos. Nas rochas metaultranriificas (UM) apresentam BNa igual

a zÊro e run valor máximo de BCa igual a 0.8. Já nos metapelitos (MP) caracterizam duas

popuþões distintas: a) com BNa e BC4 respectivamente, igual e próximo de zero, sendo

representada pela amostra G-52c do garimpo de Capoeirana; b) com BNa = 0.55 e BCa = 0.0,

sendo representada pela amostra G-85a, um xisto metapelítico (de protólito hidroterrnalizado)

com cordierit4 granad4 estaurolita e anfibólios incolores, do centm da área de estudo (Fig.

4.10a).

Os anfiblios das UM figuram nos campos das antofilitas e Mg-cummingtonita, sendo

nitidamente separados dos anfibólios dos MP por razões mais altas de Mg/(Mg + Fe+2) e TSi

= 8.0 (Fig. 4.lOb,c).

Os anfibólios dos MP tlpicos mostram um espalhamento maior de TSi sendo

representados nos campos das antofilitas e curnmingtonitas. Já os anfibólios dos MP (de

protólitos hidrotennalizados) apresentan valores de TSi aproximadamente conståntes e

próximos de 6.0, situando-se nos campos das gedritas e Mg-cummingtonitas (Fig.4.10b,c).

O habitus acicular, o caráter geminado e a ausência de extinção reta dos anfibólios

incolores dâs UM e MP e, adicionalmente, o sinal óptico positivo dos anfibólios dos MP

indicam tratar-se mais provavelmente de cuÍuningtonitas/lvfg-cummingtonitas, não podendo

ser descartada a possibilidade de oconerência de a¡tofilitaVgedritas.

Nos anfibolitos metabásicos (ABG), os anfibólios incolores estão intercrescidos com

anfibólios verdes. Nos diagramas de classificaçlto, sob'repõem-se aos anfibólios d"s UM e dos

MP de baixo BNa e BCa (respectivamente, igual e próximo de zero) (Fig. 4.10a) e, ainda, aos

anfibólios dos MP de mais alto TSi sendo cummingtonitas nos casos opticamente verificados

(Fig.4.1Ob,c).
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Em uma amostra de ABET de testemunho de sonda da Penery Mineração

(Capoeirana), anfibólios incolores substituem os anfibólios verdes onde em contato com um

micro-veio de zeólitas (amostra 32,20, Anexo 4,Tab. A4.2, anâlise 6/l/42). Estes anfibólios

incolores apresentam composição cálcica da ferro-actinolita e representam uma fase

metaestável de alteração hidrotermal dos anfibólios verdes, cálcicos, no contato com o veio.

Ressalta-se, aind4 que as zeólitas têm teores elevados de CaO e composições próximas da

heulandita (cf : Deer et al., 1992) (Anexo 4, Tab. 44.10).
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Figura 4.10: Classificação dos anfibólios incolores de rochas da SVS. Slmbolos: IIM (V); MP (O); AB (0).

Cores: verde = c.eritro; a f = parte intermediária; vermelha : borda.
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A análise de centros e bordas de cristais individuais permitiu constatar a falt¿ de

zoneamentos significativos nos anfiMlios incolores. Pode-se dizer que em todos os litotipos

(JM, ABG e MP) suas composições são relativamente homogênas, apenas com tendências de

aumento de MgO em direçäo às bordas extemas nâs UM e nos ABG; já nos MP, a tendência é

inversa (de diminuição de MgO).

IV.4 - FELDSPATOS

Os feldspatos são constituintes principais dos TTG, GB, MGF e dos a¡fibolitos

metabásicos. Ocorrern, ainda, nas mineralizações de esmeraldas de tipo veios pegmatóides

(EVP) e em gnaisses da SVS. Foraq assirn, estudados plagioclásios e K-feldspatos visando a

caractertzzção dos protólitos e a geotermometria pelo método dos "dois feldspatos" (Cap. Ð.

Nas análises por MSE foram consideradas tanto as substituições principais ente IÇ Na

e Ca, quanto possíveis teores subordinados de Ba, Fe e Mg dentre os elementos que

introduzem p€quenas modificações composicionais que podem ser correlacionadas à

teÍpêratura de cristalização ou recrisalização dos feldspatos e/ou à composição do protólito.

rV.4.1 - PLAGIOCLÁSIOS

Foram efetuadas 168 análises de plagioclásios de diferentes litotþs (Tab. 4.5) e os

resultados das análises, recalculadas com base em 32 oxþênios, encontram-se no Anexo 4

(Tab.44.3).

Lltdln.rr Amßtms
MG14ì CåD-3

MP(l0) 286: AP-2
ABG I4OI C-lâ: G-54b: I-01

ABET (24) G-37a: G-56
AB n3ì Cao4: HC-34

PGD não mineralizado €rn
ræhas da SVS ll3) Asbo 0l; M-5

PGD mineralizado em rochas NE-30; NÞ31;
NE-31-06: Sul-01

MGF (32) G-2a; G-zb; G-34;
G-l la: G-68

cB (20) 03; G-l l3; C-lóób;
G-26: G-29c: G-29d

ïTG (02t G-lóEc

Tabela 4.4: Litotipos cmr srálises de plagioclásios. Abncviações: TTG = Gnaisses da Associação TTG; GB =
Metågrsnitóid€s Bcradrudos; MGF = Metagranitóides Foliados com Flurita; PGD = Pegmatóides; AB =
Anfibolitos Metabúsicos; ABET = Anfibolitos Metabásico$ com Epidoto/Titmitg ABC = Anfibolitos
Metabásicos cm GfanadA MP = Metapelitos; (n ) = núm€ro de málises.
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'A Figura 4.11 sumariza os dados químicos dos plagioclásios das rochas s. /. graníticas

estudadas.

Das rochas TTG apenas uma foi analisada para plagioclásios, sendo de uma fase mais

máfic4 cujos plagioclásios apresentam zoneamento normal, ûaco, com centros Ab6e-4n36 e

t¡ordas Abzz-Anzø (Fig. 4.1la; Anexo 4, Tab. 44.3).

Nos GB e MGF os plagioclásios são muito similares; a variação total é de oligoclásio

a albit4 com tendências algo mais albíticas nos MGF do que nos GB (Fig. 4.l1a,b). Os

zoneamentos, conforme corìstatados microscopicamente, são inversos dos centros para as

bordas intemas e normais até albitas virtualmente puras para as bordas mais externas. Nos GB

ocorre, ainda, biotita esfoliada com lente microscópica interfoliar de albita muito pur4

representada na Figxa 4.12b e interpretada como produto de metasomatismo sódico tardio em

relação ao principal metamorfismo regional proterozóico.

Figura 4.1l: Plagioclásios das rochas granlticas: a) TTG (tr) e cB (O); b) Mctr' (Â). Cores: verde: cenho;
= Darte intemediárial vermelha = borda.

Nos veios pegmatóides não mineralizados intrusivos em rochas metaultramáficas

flogopitizadas (amostra Astro 0l) e peralumínicos em metapelitos (amostra M-5) e nos veios

pegmatóides mineralizados (Tab. 5.4) em rochas metaultramáficas flogopitizadas, os

plagioclásios têm composição andesina-oligocl¡ásio e zoneamento normal restrito, tam&m

indicado microscopicamente pelas partes centÌais saussuritizadas (Fig. 4.12ab). Flogopitas
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das bordas dos veios pegmatóides nas rochas metaultramáficas flogopitizadas encaixantes,

podem apresentar-se esfoliadas, com lentes microscópicas, interfoliares, de albita

virtualmente pwa (Fig. 4.12b; Anexo 4,Tab. A4.3, amostras NE-31-06, análise 3/4/29 e Sul

01, análise 2/1/9); essas albitas resultam de processo metassomático de albitização.

Figxa 4.12: Plagioclásios de: a) veioo pegmstóides não mine¡alizsdæ (Slmbolo: 0; Cores: verde = cÆnhos,

vennelha : bordas); b) veios pegmatóldes rnineralizadoß (Sftnbolo:V, Cores: verde = c€nhos; vermelha :
bordas) e de lentes em biotit¡Jflogopitas esfoliadas (Slmbolo: 0; Cores: verde - em flogopita de rochas

metaultramáfic¿s e lilás - em bi

Os anfibolitos metabásicos dos subgrupos AB, ABET e ABG mostram variações

composicionais de seus plagioclásios na faixa oligoclásio/andesina, com exceção da amostra

Cap-4 (AB) de variação ainda maior, de albita a andesina (Fig. 4.13). De um modo geral, os

plagioclásios desses litotipos exibem um zoneamento inverso, metamórfico, do centro até a

borda interna, com reequilibração albítica da borda mais exteÍì¡r, o que está de acordo com as

evidências petrográficas.
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Figura 4.13: Plagioclásios dos ârifibolitos metabásicos dos subgrupos: a) AB; b) ABET; c) ABG. Cores: verde
= c€nho: azul = Darte intermediá¡ia: vermelha = borda.

Nos metapelitos da porção central da rirea (amostra 286 - Schorscher, 1975) e do

garimpo de Capoeirana (AP-Z e Cap-3), os plagioclásios são oligoclásios bastante

homogêneos, porénr, com diferentes teores de An (Fig. 4.14) deconentes das variações na

natureza e rur composição dos protólitos. Tratam-se de um metapelito de protólito

hidrotermalizado (amostra 286), de um metapelito epiclástico (AP-2) e de uma metagrauvaca

(Cap-3).

Os teores de molécula ortoclásio em todos os plagioclásios são baixos; os valores mais

elevados foram observados em ABG (até 2.2% Or). Efeito do zoneamento metamórfico



Figura 4.14: Plagioclásios de metapelitos (Símbolo: O; Cores: vermelha : amostra 286; verde : amostra AP-
Símbolo !; Cores: verde: cenho: vermelha: borda
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principal inverso foram observados somente nos plagioclásios de AB, caracterrzÃdos por

aumentos simultâneos de Or e An nas bordas dos cristais. Com o zoneamento normal externo

para albitas puras ocorre, em geral, decréscimo de Or; este efeito é melhor observado nos GB

e MGF. Nos plagioclásios de veios pegmatóides com zoneamento normal os teores de Or são

muito baixos (até 0.6% Or).

Foram efetuadas, ainda, análises de alguns elementos menores, tais como Fe, Mn e Mg

(e Ba em parte das análises). Observa-se, com uma maior constância a presença de FeO, cujos

teores acima de0.2 o/o peso em albitas com An < 5 devem ser considerados como efeitos de

contaminação/interferência de opacos finamente disseminados (como ocorrem em albitas em

lentes nas biotitas esfoliadas) ou de minerais máficos associados/inclusos. Nos demais casos,

os teores maiores de Fe, Mn, Mg ocoffern, em geral, nos plagiocl¡ásios mais cálcicos. Ba tem

ocorrência esporádica com teores muito baixos (BaO < 0.04% peso), limítrofes da faixa de

confiabilidade do método (Tab a.Q.

TTG GB MGF' Lente em
BíT'lop.

PGI) AB/ABET/
ABG

MP/]VIG

FeO 0.07 0.2s 0.45 0.s9 0.30 0.32 0.17
MnO 0.0 0.13 0. l5 0.0 0.16 0.18 0.03
Mgo 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.06
BaO 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 n.a. n.a.

Tabela 4.5: Teores máximos de FeO, MnO, MgO e BaC) (% peso) em plagioclásios de rochas s./. graníticas
(TTG, GB e MG), lentes de albita em biotitas/flogopitas esfoliadas, veios pegmatóides (PGD), anfibolitos
metabásicos (AB, ABET, ABG), metapelitos (MP) e metagrauvacas (MG); n.a.: não analisado.
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IV.4.2 . FELDSPATOS POTÁSSICOS

Foram analisados 65 pontos em feldspatos potássicos dos metagranitóides GB e MGF,

anfibolitos metabásicos e em lentes em flogopitas/biotitas esfoliadas (Tab. 4.7), cujos

result¿dos incluindo os cálculos da fórmula estrutural (base de 32 oxigênios), encontram-se no

Anexo 4 (Tab. 44.4).

Litoti¡æ Ämßtrrs
Ulv[ TTG e ABG (em lentes err

flooonitâs/hiofitâs eafolia¡l¡e I loRì
BE-04; NE-31-06 (UM)

G-168c ITTG) e I-01 (ABG)
AB/ABG II3I Câû4 : I-01

MGF I27ì G-2a: G-2b: G-3a: G-l la: G-68
GB 07) 03: G-26: G-29c: G-l l3: G-lóób

Tabela 4.6: Litotipos com análises de feldspatos potássicos. Abreviações: GB = Met¿granitóides Bomadrudos;
MGF = MetaCranitóides Foliados com Fluorita; AB = Anfibolitos Metabásicos; ABG = Anfibolitos Metabásicos
com Granad4 UM: metaultamáñcas; TTG = Gnaisses da Associação TTG. Sfnbolos: (n) = nrrnero de
análises.

Os feldspatos potássicos, em geral, apresentam composições poucas variáveis e pur¿ts

(Or >92%), eúbindo ûacos zoneamentos com bordås extenu¡s mais ricas em Or (Fig. 4.15 e

4.16).

Comparativamente, os feldspatos potássicos dos MGF (Abr.z¡.2 Orce.s.c¡.¡) são algo

mais puros do que os dos GB (4b3.¡.7.2 Orqo,c.cz.¡) (Fig. a.l5), o que reforça a petogênese dos

MGF a partir dos GB e a formação de pegmatóides por fusão incipiente dos MGF.

Os feldspatos potássicos mais puros e de menor variação composicional oconem em

rochas mais máficas: em anfibolitos AB e ABG, tanto livres na mafriZ quanto em lentes

microscópicas em biotitas esfoliadas; e aind4 em lentes em biotitas esfoliadas num caso de

um TTG mais máfico (amostra G-168g) e flogopitas de rochas metaultramáficas

mineralizadas (Fig. 4.16, Anexo 4, Tab. 44.4). A pureza, a pequena va¡iabilidade

composicional, as características texturais e a oconência incomum em rochas metamáficas de

composições e origens ígneas normais apontam para a natureza metassomática tardi-sin a pós-

metamórfica em relação ao evento regional principal desses feldspatos potássicos.
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a)

Ab An
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Ab Àb An
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em: a icos (Cores: verde : cenûos; vermelha : bordas;
esfoliadas de

Foram feitas também nesses feldspatos análises dos elementos menores Fe, Mn e Mg

em todos os casos e Ba em parte das aruílises. Observam-se, com maior freqüênci4 a presença

de Fe e Ba. Teores de FeO acima de 0.3 % peso em K-feldspatos com Ab < 5, outrossim

puros, foram considerados, em frrnção da variabilidade analítica geral como efeitos de

contaminação/interferência de opacos finamente disseminados (por ex.: em lentes de K-

feldspatos em biotitas/flogopitas) ou de minerais máficos associados/inclusos (Tab 4.7).
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(:N lltrCIX' Än/ARl: I¿nte¡ em Rl/tr'l¡p-
Fe{-) o.22 .t¿ o.49 0.3ó
MnO 0.03 0.03 0.0 0.02
McO 0.03 0.0t 0.0 0.o2
BaO o.47 o.27 n,a 0.42

Tabcla 4.7: Temes máximos de FeO, MnO, MgO e BaO (% peso) em K-feldspatos de rochas granfricas (GB e
MG), de anfibolitos metabásiccs (AB, ABG) e de lentes €rn flogopitåd biotitas esfoliadas; n.a-= não analisado.

IV.s - GRANADAS

Os minerais do grupo das granadas têm a fórmula geraL XsYzZtOt2, que, em função

¡leq ocupações de X e Y, foram divididos em duas séries isomorås (Whinchell 1933),

denominadas ugrandita e piralspita.

Por tratar-s€ de importantes indicadores metamórficos, foram efetuadâs 6l análises de

granadas de GB, ABG e MP (Tab. 4.8). Para verificar zoneamento composicional foram

feitas, em médi4 2 a 3 análises por cristal entre centros e bordas.

LltotlDor Amßtr¡8
MP û6) C-52c: G-89

ABG I35) B-10: C-la: G-54b: I-01
GB lr 0t G-l l3: G-l t56b

Tabcla 4.8: Litotipos com análises de granadas Abreviações: GB = Metag¡anitóide Bonadrudm; ABG :
anfibolito metabásico com granada; MP = metapclito. (n) = ¡¡¡¡ero de málises.

Os dados anallticos, as fónnulas esruturais com base em l2(O) e o Fe recalculado

segundo Dtoop (1987), bem como os membros finais recalculados segundo Rickwood (1968)

são apresentados no Anexo 4 (Tab. 44.5). Os resultados ¡nostram que as $anadâs são

almandinas, em geral, homogêneas, com pequenas va¡iações dos teores de grossulárþ piropo

e espessartita (Fþ. 4.17 a,b,cd). Porém, nos tês litotipos as granadas sâo distintas entre si
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a) b)

c) d)

Figura 4.17 (a" b, c, d): Classificação das granadas de GB (O); ABG (^); MP (>); Cores: verde : cenho; azul
: Darte intermediária: vermelha: borda.

As composições obtidas definem:

* dois grupos distintos para ris amostras dos GB, principalmente, quanto ¿los

componentes almandina, grossulária e espessartita (Fig. 4.17a,cd);

* dois grupos distintos para as amostras dos ABG, principalmente, quanto aos

componentes espessartita e piropo (Fig. 4.17b,d);

* para os MP, composições homogêneas, mais ricas nos componentes almandina e

piropo (Fig. 4.17 a,b,c,d).
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Quando representadas no diagrama (CaO + MnO) versus (FeO + MgO), as granadas

caractetuam uma tendência evolutiva de teores mais altos em CaO + MnO para mais altos em

FeO + MgO, na sequência GB, ABG e MP (Fig. 4.18a). Na Figura 4.18b, são caracterizados

grupos mais e menos ferro-magnesianos, constando as granadas dos GB como virtualmente

isentas de MgO. Comportamento similar do MgO já foi observado nas biotitas desses mesmos

tipos litológicos.

As diferenças que originam subgrupos de granadas nos GB e nos ABG devem-se, mais

provavelmente, a pequenas variações na química global dos protólitos. Dentro de um mesmo

grupo/subgrupo litológico, no entanto, ocorrenL ainda, variações composicionais não

sistemáticas entre centros e bordas de cristais individuais.

IV.6 - CORDIERITAS

Foram efetuadas 19 análises de cordieritas de metapelitos do centro da ¿írea (amostra

G-85a) e da porção leste (garimpo de Capoeirana - amostra AP-3), sendo adicionalmente

consideradas 09 análises da amostra 286 (Schorscher, 1975) da porção centro-norte. Os dados

que incluem recálculos da fórmula estrutural com base em l8(O), encontram-se no Anexo 4

(Tab.44.6).
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As cordieritas apresentam variações composicionais restritas por amostra e algo

maiores entre amostras. SiOz e MgO são, em geral, constantes em todas as amostras (Anexo

4, Tab. 44.6). As pequenas variações de Fe*2 e Mn indicam, principalmente, controles

composicionais dos protólitos (Fig. a. l9a,b).
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Figura 4.19: Diagramas de correlação para as cordieritas: a) (Fe" + Mn) vs Mg; b) FeO vs MgO vs MnO*100;
c) Na2O vs Al2Or. Símbolos : Amostras deste trabalho: G-85a (A) e AP-3 (0); Amostra 286 (>: médias de 04
análises). Cores: verde: centro: azul : oarte intermediária: vermelho: borda.

Zoneamentos químicos, mais evidentes na amostra G-85a com bordas empobrecidas

em NazO e enriquecidas em AlzO¡, associam-se à correlação geral negativa entre estes óxidos:

a amostra G-85a exibindo valores máximos de NazO e mínimos de AlzO¡, a amostra AP-3

com valores mínimos de NazO e intermediririos de AlzOg e a amostra 286 com valores
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máximos de AlzO¡ foi representada com valores nulos de NazO que não foram analisados no

trabalho orþianl (Fig. 4.19c). Adicionalmente, observam-se de centros para as bordas de

cristais, decréscimos e aumentos sistenuiticos, embora pequenos, respectivamente, de FeO e

MgO como efeito do metamorfismo progressivo.

IV.7 - ESTAUROLITAS

Foram efetuadas 17 análises de estaurolitas dos garimpos de Capoeirana e de

Capoeirana do Meio, no primeiro caso, em metapelitos e em pegmatóide peralumínico com

córindon, cianit4 cordierita, estaurolita e plagioclásio, e no segundo em metapelito (Tab. 4.9).

Os resultados das análises recalculadas com base em 48 oxigênios estão contidos no Anexo 4

(Tab.44.7).

Ðlxt Amßtr¡s f ,ar¡l
AI M-5

Capoeirana
MP
MP G-89 CaDoeirana do Msio

Tabela 4.9: RelaÉo das amosFas pc localidade com análises de estar¡rolias. Sfnbolo: PC}DAI = pegmatóide
pcralumínico; MP = metapelitos

Observam-se fracas correlações negativas entre AlzO¡ e FeO e entre AlzO¡ e MgO e

coneþito positiva entre FeO e MgO nas estaurolitas de metapelitos de Capoeirana @ig.

4.20ub,c). Estas estaurolitas são mais ricas em MgO e FeO do que as de Capoeirana do Meio,

que por sr¡a vez, tem os mais elevados teo¡es de Zn (7-nO = +3%) (Fig. 4.20d; Anexo 4, Tab.

44.7). As estau¡olitas da amostra M-5 (pegmatóide peralumínico) destacam-se pelos teores

mais baixos de FeO e mais elevados de A-lzO¡ (- 57yù e CrrO¡ (- 0.2o/o) (Fig. 4.20a b, c;

Anexo 4, Tab. 44.7).

De modo geral, as estawolitas apresentam bordas enriquecidas em SiOz e AIzO: e

empob,recidas em MgO.

Como resultado geral" conclui-se que as variações das estaurolitas entre amost¡as,

principaLnente, em relação aos teores de Fe, Mg e 7n úo controladas por variações químicas

nos protólitos. Teores mais elevados de AI parecem ser característicos de estaurolitas de

pegmatóides peralumínicos.
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IV.8 - CLORITA

Foram efetuadas 13 análises de cloritas de rochas metaultramáficas/cromititos

(amostras B- I I e B- 18) de metamorfismo progressivo, e 03 a¡uilises de cloritas

retrometamórficas da transformação das flogopitas das mineralizações de esmeraldas

(amostras NE-31 e sul-01). os resultados recalculados com base em 36 oxigênios,

enconham-se no Anexo 4 (Tab. 44.8). Adicionalmente, foram corsideradas 09 (nove)

análises de cloritas de metamorfismo progressivo de metapelito (de protólito

hidrotermalizado) da amostra 286 (Schorscher, 1975) da porção centro-norte da fuea.
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Figura 4.21: Classificaçilo das cloritas de metapelitos (O),
metaulhamáficas (Ð e retrometamórficas de

As cloritas dos metapelitos e das rochas metaultramáficas são as mais magnesianas

(MgO, respectivamente,24-29o/o e 27-30%). No diagrama de classificação, figuram no campo

das sheridanitas, ao p¿rsso que as cloritas retrometamórfrcas, mais ricas em Si e Fe*2,

apresentam espalhamento nos campos da ripidolita, pycnoclorita e penninita (Fig. 4.21). Cr

ocorre em teores de 1.58 a 1.88o/o de peso nas cloritas das rochas metaultranriíficas de

metamorfismo progressivo. As demais cloritas são isentas ou têm baixos teores de Cr (CrzO¡

de 0.1 a 0.3o/o peso), ou não foram analisadas para Cr como é o caso da amostra 286 de

Schorscher (1975).

IV.9 - ESMERALDAS N ÁCUNS MARINHAS

Foram analisadas esmeraldas de diferentes associações genéticas (mineralizações tipo

xistos, veios de quartzo e veios pegmatóides) das jazidas de Capoeirana e Belmont,

totalizando 85 análises pontuais via MSE e 13 análises por FRX e 17 por ICP-MS (estas

últimas incluem 03 de águas-marinhas) em fragmentos de cristais (Tab. 4.10). Os dados foram

tratados separadamente: os elementos principais (excluindo BeO), alguns cromóforos e

demais elementos menores e traço (sem ETR) no que se segue e os ETR em capítulo à parte

(Cap. VI).

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS. USP
- BItsLIOTEOA _
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Tipos de
Mlneralizrçlo de

Esmer¡ld¡s
Anßtrss

Métodß An¡lItlcñ

MSE FRX ICP-MS

EX
(44: MSE;03: ICP-MS)

ttE-u4
BE.O8
BE-06
G:260

Ã
X
X

x
x

Y

Itelmont
Belmorit
Belmont

EVQ
(20: MSE; 07: ICP-MS)

È21
B-22

BE.05
NE-34
NE-36a
NE-36b

X
x
X

X

x

x
x
Y

öelmonf
Belmont
Belmont

Capocirana
Capoeirana

EVP
(21: MSE; 06: ICP-MS)

NE.3O
NE-3I

NE-31-01
NE-3 ¡ -02
NE-3r-03
NE-31-06

Sul-O1
Gal l/2s

x
X

X

X
x

À

x
x
x
x

X

uapoe[ane
Capoeirana
Capoei¡ana
Capoeirana
Capoeiram
Capoeiram
Capoeirara

E-S/ID I l3l B-2ß x Betnont

Águas-Marinhas (4)
U.J9A
c-39b
G-39c

X
X
x

PGD em MGF
PGD em MGF

Tabela 4.10: Relaçåo dss mostras com análises de esme¡aldas e águas marinhas. EX = esmeraldas ern xistos;
EVQ = e<m¡t'¡¿"" em veios de qusrtzo; EVP = esm€raldas em veios pegmatóides; E-S/ID = esmeraldas sem
identificåção paraganética" escolhidas se$mdo øit&ios de cor; PGD em MGF = veio pegnatóide em
Metagranitóide Foliado com Flucrits; VQ em MGF = veidmobilizado de qua¡tzo associado a PGD em
Metagranitóide Foliado com Flumita; (n ) = nlmero de análises.

* Elementos principais e alguns cromóforos

Os resultados das análises dos elementos principais, incluindo os recálculos da

fórmula estrutr¡ral com base em 36 oxigênios, est¿io contidos no Anexo 4 (tab. 44.9). Os

teores médios, minimos e máximos desses elementos n¡¡s esmeraldas de xistos @X),

esmeraldas de veios de quartzo (EVQ) e esmeraldas de veios pegmatóides @VP) estão

representados na Tabela 4.11. Conrparativamente, as EX apresentam teores mais elevados

SiOz, AIzO¡ e Cr2O3 e os mais baixos de MgO e Na2O; por orúro lado, as EVP exibem os

teores mais elevados de MgO e Na2O e os mais baixos de AIzO¡ e Cr2O3; as EVQ apresentam

coû¡posições intermediiirias entre estes dois grupos.

Conelações negativas de AluO¡ com MgO e Na2O e positi de NazO com MgO são

evidentes em diagramas binários (Fig. 4.22acd). FeO não apresenta nenhu¡na correlaçâo

clara com estes óxidos, quando cônsiderada a população analítica integral (Fig. 4.22b,e,f). No

erftanto, nas EX nota-se urna conelação positive com o MgO (Fig. a.22f). Esses diagramas

confirmanl ainda" que as EX, em gera! apresentam os teores mâis elevados de AlzO¡ e mais

baixos de MgO e Na2O.
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Óx¡Om
EX EVO EVP
Mm Mâx Med Mtlr Max Med Mrn Max

sio. 65.84 62.5tJ o t,9u 65.24 63.67 66,49 ó4.ó0 Óó.Eó
Tio, 0.00 0.00 0.02 0.0r 0.00 0.04 0.01 0.00 0.10
At,o. I ó.88 t7.82 15.67 t4.23 15.59 tó.09

0.23 0.00 0.66 0.16 0.04 0.33 0.12 0.00 o.23
7-nO 0.00 0.00 olì7- 0.06 0.01 0_00

0.ó4 0.3E 1.03 0.72 0.4E 0.90 0.67 0.52 0.9ó
MnO 0.01 0.00 0.18 0.0t 0.00 0_M 0.01 0_00 0.05
MoO l.5t t.20 1.95 2.O9 l l5 3.0E z.t5 r.E0 2.59
Nio 0.00 0.00 o.o2 0.0t 0.00 0.04 0.01 0.00 0.03
CåO 0.02 0.l3 0.06 0.0t 0.01 0,0E
NarO t.21 0.85 r.6l 1.34 0.76 1.88 1.46 1.25 1.76

PrOr 0.01 0.00 0.14
BaO 0.00 tJ.o7

!' 0.01 0.00 0.10
cl 0.00 0.00

S()¡ 0.00 0.00 0.14

Tabela 4.11: Composições médias (Med), mínimas (Min) e máximas (Max) das esrn€raldas de difere'ntes
associações genéticas das jazidas de Capoeirana e Belmont.

As EVQ dividem-se em dois gupos composicionais, um representado pela amostra

NE-36a (de Capoeirana) com os teores Íüris elevados de MgO e Na2O e mais baixos de AlzO¡

de todas as amostra¡i analisadas e outro pelas amostras B-21, B-22 e BE-05 (de Belmont) com

teores elevados de AlzO¡ e baixos de MgO e Na2O, próximos daqueles das EX (Fig.

4.22uc,úÐ. Cabe ressaltar que as amostras destes dois grupos säo, tambérn,

petrograficamente diferentes, sendo a primeira de veio de quartzo pouco deformado com

esmeralda idiomórfica e as demais de veios de quartzo polideformados com esmeraldas

deformadas, xenoblásticas a subidioblísticas.

As esmeraldas do lote B-28 de Belmont (sem identificação paragenética) obedecem a

correlação FeO verszs MgO das EX, com exceção de duas análises com teores mais baixos de

MgO e NazO e mais altos de AhO¡ (Fig.4.22f).

As esmeraldas são, em geral, homogêneas quimicamente. Porérn, nas anÁlises de

centros e bordas observam-se algumas variações químicas mais freqüentes, embora nem

sempre sisterniíticas, tanto entre os tipos genéticos, quanto em urnâ mesrna amostra. S?[o estas:

* nas EX: diminuição de AlzO¡ e aumento de MgO, FeO e NarO;

* nas EVQ: aumento de AlzO¡ e diminuição de MgO, FeO e NazO;

* nas EVP: diminuição de AI¿O¡ e FeO e aumento de MgO e Na2O.

Estas observações sugerern, pelo menos para as EX e EVP, a seguinte relação de

substituição: AI+3(vt) : Mg+2(vI) + Na{*d).
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As rochas metault¡amÁficas flogopitizadas, hospedeiras das mineralizações,

apresentaÍL para o litotþ, teo¡es médios de MgO (16-19% peso) e altos de NazO (0.2-1.2%

peso). Em decorrência, a concentração desses elementos nas esmeraldas é também média a

alta (MgO:0.5 a 3.1; NøO:0.5 a 1.9% peso) para o tipo mineral (cf.: Deer et al., 1992). A

incorporação de Na* nos canais estrutu¡ais da esmeralda não depende só da disponibilidade

deste elemento nos fluidos mineralizantes, mas principalmente, da compensação da

deficiência de carga causada pela entrada de cátions bivalentes, na posição octaédrica. Isto

significa que, a concentração de Na* nos canais varia proporcionalrnente com os valores de

(Mg, Fe)*' da estrutu¡a cristalina

Nas análises do lote B-28, cujas esmeraldas foram separadas segundo critérios de cor,

eúste uma forte correlação entre intensidade da cor e auÍiento do teo¡ de Cr2O3; no entanto,

nenhuma conelação segura pode ser feita entre a cor e o teor de FeO ou MgO (Anexo 4, Tab.

44.9).

As esmeraldas das jazidas de Capoeirana e Beknont foram corparadas com as de

outras localidades e revelaram teores médios em AIzO¡, FeO, MgO e NazO, sendo mais

simila¡es às esmeraldas de Carn¡íba (Schwarz & Eidt, 1989), Socotó (Schwarz et al., 1990) e

da Zâmbia (Graziani et al., 1983) (Fig. 4.23).

*Elenentos Menores e Traço (sem ETR)

As propriedades químicas são sensíveis indicadores genéticos e da procedência do

berilo (esmeralda/água-marinha) e foram correlacionadas com su¿ls propriedades fisicas,

especialmente, coq lndice de refração e peso específico (Schaller ef a/., 1962).

Para melhor caractenz:ção da composição química das esmeraldas de Capoeirana e

Belmont e de algurx cristais de águas rnarinhns de pegmatitos dos MGF, foram efetuadas

análises muhielementa¡es por ICP-MS (58 elementos por amostr4 incluindo ETR). As

amostras analisadas são listadas na Tabela 4.10 e os resultados no Anexo 3 (Tab. 43.2). Neste

capítulo, serão considerados somente os elementos menoreVtraço, sendo os ETR tatados em

um capítulo próprio (Cap. VI).
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Figura 4.23: Composições médias das esmeraldas da á¡ea de esnrdo IEX (Ð, EVQ (Þ] EVP (A), E-S/ID (0)l
comparadas com as de outras localidâdes: Colômbia (O; Schwaz, 1992); Nigéria (¡; Schwarz el al., 1996);
Áusria (O; Franz s t al., ßA6); Z,âmbiã (O; GÊzia¡\ et al., 1983); F¿quistl¡o (0; Hussain øt a/., 1993); Ur¿is (X;
Schme¿er ¿, ¿¡l., l99l); Madagâscar ({lt Schwarz & Hen4 1992); Carnaíba/Socotó (+; Schwarz & Eid! 19E9;
Schwîrz et al.,1990\.
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Representad¿ß em variogramas multielementares com nonnalizações condríticas (Sun

&, McDonougl¡ 1989; Taylor & Mclennar¡ 1985), as esmeraldas, eñ geral, são

cancteñzadrls por enriquecimentos variáveis de Cs, Ba, Rb, Th, U, W, Ta, Nb e Sc e

empobrecimentos em Mo, Sr, Cu, Zn, Ni e Cr. Os teores de Pb, Sn e V estão próximos aos

valores condríticos. Os elementos Hf, Zr e Y apresentam variações consideráveis e

irregulares, sendo desde empobrecidos a enriquecidos (Fig. 4.24).

A concentração dos elementos litófilos K Cs, Ba, Rb e Sr, considerados como móveis

(Rollinsor¡ 1993) em processos de interação fluidos-rochas, em geral, é uma função da fase

fluida, enquanto que a concentração dos elementos de alta força de campo - IIFSE (highfield

strengh elements) TIL U, Zr,Ta,Nb, Ht entre outros, é, comumente, controlada pela química

das rochas envolvidas no sistema mineralizante.

Em variogramas normalizados pelos valores médios das análises de GB e MGF, as

esmeraldas, em geral, exibem enriquecimentos fortes de Cs, V e Cr e fracos de W e Co e

empobrecimentos em Ba, Rb, Th, U, Pb, Sr, Y,Zn e Mo. Dos elementos enriquecidos, o Cs é

um típico íon alcalino dos canais estruturais; Cr, V e Co são elementos cromóforos e a

posição do W é, ainda, desconhecida. Os teores de Ga Sc, Cu e Ni estão próximos do padrão

e os de Ta, Nb, Hf e Zr são variáveis, com tendências de empobrecimento (Fig. a.25).
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Figura 4.24: Variogramas das esmeraldas de Capoeirana e Belmont, normalizados em: (a) Con&ito Cl (Sun

& McDonoustr. 1989) e (b) Conùitos (Tavlor & Mclænnan 1985). Slmbolos: EX (Ð. EVO (Þ). EVP
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Figura 4.25: Variograrnas das esmeraldas normalizados pelos valores médios das análises de GB e MGF: a)

EX (Ð: b) EVO (>): c) EVP (A

Comparativamente, as EVP são empobrecidas (fracamente) em }Jf, Zr, V e Cu e

(fortemente) em Cr em relação às EX e EVQ (Fig. a.25). As EVQ são divididas em dois

subgrupos representados por amostras ora enriquecidas (NE-34, NE-36a,b), ora empobrecidas

(B-21 e B-22), principalmente, nos elementos Cs, Ba, Rb e W. Ressaltam-se, ainda, os

elevados teores de Y e Nb da amostra G-260 (EX) em relação às demais amostras de

esmeraldas (Anexo 4, Tab. A4.9).

As águas-marinhas são provenientes das porções pegmatóides - feldspáticas (AMP) e

quartzosas (AMQ) de um pegmatito nos MGF. Apresentam composições distintas das

esmeraldas, principalmente, quanto aos teores mais baixos de Cs e Cr e distintas entre si. Em

variogramas com normalizações condríticas (Sun & McDonough, 1989; Taylor & Mclennan,
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1985), as AMP são enriquecidas em Cs, Ba, Rb, Th, U, W, Ta" Pb e Sc e empobrecidas em Sr,

Cu, V, Ni e Cr. Os teores de Mo, Hl Zr, Sn" Nb, Y e Zn estão próximos do padrão. A rurica

amostra de AMQ apresenta um padrão anômalo, com enriquecimentos, em parte, muito fortes

de todos os elementos, exceto Sn com valores próximos do padrão e Mo, V, Cu, Zn, Ni e Cr

empobrecidos (Fig. 4.26).

Normalizadas pela média de GB e MGF, as AMP exibem padrões similares às

esmeraldas, diferindo, porérn, por enrþecimentos menores de Cs, Sc, Co, Zn e, sobretudo, V

e Cr (cf. Fig. 4.25). A amostra de AMQ tem composição anômala representada, entre outros,

pelos enriquecimentos em Ba e Pb e empobrecimentos em Cs e Zn (Fig. 4.27,cf.: Fig. 4.25).
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Figura a.26: .Águas rnârinhas - AIvIQ (0) e AIvfP (0), normalizadas em: (a) Conùito Cl (Sun & McDonougl¡
1989) e (b) Con&itos (Tavlor & Mclennan, 1985).

40000

r0000

ãto*I
3 roo
Ê
E'
or0
Fz
€)l
It

C¡RbUSrTrHfYVlVCuCo
B¡ Th Pb G¡ Nb Zr Sc Z¡ Mo Ni Cr

Fisura 4.27: Ãeluasmarinlus - AMQ (0) e AMP (0), normalizadas em valores médios de GB e MGF.
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Iv.lO - SINOPSE DOS ESTUDOS DE QTIÍMICA MINERAL

Dos estudos de química mineral dos constituintes principais das rochas sensu lato

graníticas TTG, GB e MGF e das rochas da SVS e, ainda, das mineralizações berilíferas da

região de Capoeirana e Belnont resumem-se alguns resultados principais, a seguir descritos

por grupos de minerais.

o As biotitas apresentam composições distintås nos diferentes tþs litológicos, sendo nos

GB e MGF as mais ricas em Fe e nas rochas metaultramáficas e em alguns Íietapelitos (de

protólitos hidrotermalizados) as rnais ricas em magnésio; em cada grupo observam-se

variações de Alrv para valores constantes de #Fe*2. As substituções verificadas são de Fe*2

por Alvr e/ou Mg, em proporções variáveis, com exceção das rochas metapellticas, em que

um aumento de Fe*2 é acompanhado de um aumento de AIVI e, aind4 em parte das

ar¡ostras dos MGF, em que um aumento de Fe*2 é acompanhado de um aumento de Mg.

Os zoneamentos foram melhores observados nas biotitas dos MGF e, aind4 dos

anfibolitos AB/ABET e metapelitos (MP), sendo caraclerizados por: aumento de MgO e

AÍv nos MGF e aumento de MgO e dimuição de FeO nos AB/ABET e MP. As flogopitas

das roch¡rs metaultramáficas metassomatizadas rnostrâm zoneamento conrposicional fiaco,

com bordas ligeiramente enriquecidas em MgO. Eventuais bordas extemas mais ricas em

FeO nas biotitas de todos os litotipos devem-se a reajustes retrometamórficos locais,

finais, associados a fiaturamento e hidratação, incluindo cloritização e argilitizaçäo.

¡ Os anlibólios compreendem dois grupos petrográficos: anfiMlios verdes e anfiMlios

incolores. Nas rochas granlticas ooorrem somente anfibólios verdes e nas rochas

metaultramáficas e metaMsicas da SVS oconenL às vezes associados, anfibólios verdes e

anfibólios incolores; nos metapelitos, anfiMlios verdes são raros, sendo comuns os

anfiMlios incolores. Os anfibólios verdes si[o cálcicos, predominando hastingsitas nos GB

e MGF e hornblendas edeníticaVhomblendas pargasíticas ferrosas nas rochas da SVS; os

anfibólios incolores são ferromagnesianos, predominando cummingtonitas/Ivfg-

cummingtonitas. Z¡neamentos nos anfibólios verdes são caracterizados,

cornparativamente, nos GB por rmior ocupação do sítio A e por enriquecimentos em MgO

e nos MGF por empobrecimentos em TiOz e MgO; nos AB da SVS, nota-se, com maior

freqüênci4 aumento de MgO e diminuição de FeO. Os anfiMlios incolores têm

composições relativamente homogênas nos litotþs analisados (tlM, ABG e MP), com
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tendências de aumento de MgO nas bord¡s mais externâs nas llM e nos ABG; já nos MP,

observa-se uma tendência inversa de di¡ninuiçõo de MgO.

¡ Os pl¡gioclásios nos GB e MGF são muito similares; a variação total é de oligoclásio a

albit4 com tendências algo mais albíticas nos MGF. Os zoneamentos são inversos dos

cent¡os para as bordas internas e nonnais até albitas virtualmente puras nas bordas

exteû¡as. Nos GB ocorre, ainda" biotita esfoliada com lentes interfoliares de albita purq

prodúo de metasomatismo sódico ta¡dio em relação ao principal metamorfismo regional

proterozóico. Os plagioclásios dos veios pegmatóides intrusivos na SVS.têm composiçäo

andesina-oligoclásio e zoneamento nomnl restrito, também indicado microscopicamente

pela distribuição da saussuritização. Nos anfibolitos metabásicos AB, ABET e ABG as

variações são na faixa oligocl¿ísio/andesina; de um modo geral, esses plagioclásios exibem

zoneamento inverso, metamórfico progressivo, dos centros até as bordas intemas, com

reequilibração u15i1¡ç¿ .las bordås externas. Nos metapelitos da porção central da ¡írea e do

garirnpo de Capoeirana, os plagioclásios são, em geral, oligoclásios bastante homogêneos,

porén¡ com diferentes teores de An decorrentes das variações nâ corÌrposição global dos

protólitos. Os teores de ortoclásio em todos os plagioclásios são baixos; os valo¡es mais

elevados ocorrem nos ABG (Or < 2.2). Efeitos do zoneamento metamórfico princþl
inverso foram observados somente nos AB, caracterizados por aumentos simultâneos de

Or e An dos centros para as bordas internas; nas bordas externas, a reequilibração para

albitas puras é, em geral acompanhada de decréscimo de Or. Este efeito é tamæm e ainda

melhor observado nos GB e MGF. Nos plagioclásios (com zoneamento normal) dos veios

pegmatóides, os teores de Or são sempre muito baixos (Or < 0.6). Dos elementos

menores, ocorre, com maior frequência" o FeO, entretanto, os teores > 0,2 % peso em

albitas puras (com An < 5) foram considerados como efeitos de

contaminação/interferência. Nos demais casos, os teores maiores de Fe, M4 Mg ocorrerrL

em geral, nos plagioclásios mais cálcicos.

¡ Os feldsp¡tos potássicos apresentam composições muito puras (Or > 92) e ftacos

zoneamentos com bordas mais ricas em Or. Nos MGF são algo mais puros do que nos

GB, reforçando a petrogênese dos MGF a partir dos GB e a formação de pegmatóides por

fisão incipiente dos MGF. Em alguns AB e ABG ocorrem feldspatos potássicos

praticamente puros liweVintersticiais nî ßatnz e em lentes em biotitas esfoliadas.

Feldspatos potássicos pr¡ros em lentes em biotitas esfoliadas ocorrern, ainda, nas rochas
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TTG e em flogopitas esfoliadas de ¡ochas metaultrar¡uíficas. A purez4 a pequena

variabilidade composicional as características texturais e a ocorrência incomum em

¡ochas metarnáficas apontam parâ as origens metassomáticas tardi-sin a pós-metamórficas

em relação ao evento regional principal desses rninerais. Teores de FeO acima de 0.3 %o

peso em feldspatos potássicos outrossim puros (Ab < 5) foram considerados, em função

da variabilidade analítica geral como efeitos de contaminação/interferência analítica (de

opacos finamente disseminados nas lentes de feldspato potássico e/ou das

biotitalflogopitas e demais minerais máfìcos associados ou inclusos.

As granadas nos GB, ABG e MP são, em geral, almandinas, homogêneas, com pequenas

variações dos teores de grossulárþ piropo e espessartita. Ca¡acterizam-se, na sequência

de GB para ABG e MP, por teores decrescentes de CaO + MnO e crescentes de FeO +

MgO, ressaltando-se as granadas dos GB como virtualmente isentas de MgO. Tanto nos

GB quanto nos ABG ocorrem subgrupos com variações cornposicionais menores que se

devem a pequenas diferenças nos protólitos. Os zoneamentos entre centros e bordas,

considerando-se os elementos individuais, não são sistem¡iticos entre os grupos litológicos

e mesmo nas amostras de um mesrno grupo/subgrupo.

As cordieritas dos MP apresentam variações composicionais restritas com teores de SiOz

e MgO, em gera! constantes. Pequenas variações de Fe*2 e l/¡l indicam os cont¡oles

composicionais dos protólitos. Os zoneamentos sâo caracterizados por decréscirnos e

aumentos sisternríticos, embora pequenos, respectivamente, de FeO e MgO, sendo efeitos

do principal metamorfismo regional progressivo.

As estaurolitas dos MP de Capoeirana (leste da área) são mais ricas em MgO e FeO do

que as de Capoeirana do Meio (centro da área) que, por sua vez, tem teores elevados de

Zn (ZnO = 3%) As variações expressivas de Zn denotam as variações nos protólitos; seu

significado petrometalogenético não foi ve¡ificado. As estaurolitas de um pegrnatóide

peralumínico destacam-se por teores mais baixos de FeO e mais elevados em Al2O3. Em

geral as estaurolitas apresentam bordas enrþecidas em SiO2 e Al2O3 e empobrecidas em

MgO, indicativas da sua substituição progressiva por cordieritas.

As cloritas dos metapelitos e dos ¡ochas metaultranî¡lficas são rnagnesianas (MgO,

respectivamente,24-29% e 27-30o/o\, tendo sido classificadas como sheridanitas; cloritas

retrometamórficas têm Íi€nor MgO e são mais ricas em FeO. Cr ocorre em teores de 1.58
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a 1.88% de peso nas cloritas das rochas metault¡åmáficas de metamorfismo progressivo;

as demais cloritas são isentas ou têm baixos teores de Cr (CrzO¡ < 0.3% peso).

o As esmeraldas foram analisadas por grupos, segundo suas paragênese minerais. As EX

apresentam os teores mais elevados de SiOz, AhO¡ e CrzO¡ e mais baixos de MgO e

Na2O; diferentemente, as EVP exibem os teores mais elevados de MgO e Na2O e mais

baixos de AlzO¡ e CrzO¡. Já as EVQ têm composições intermediárias entre estes dois

gn¡pos e ca¡acterizan! ainda., duas populações genéticas distintas. Uma de esmeraldas

idiomórficas em veios de quartzo pouco deformados (só observadas em Capoeirana), com

teores mais elevados de MgO e Na2O e mais baixos de AlzO¡ e a ouûa de esmeraldas

fortemente deformadas em veios de quartzo polideformados (observados tanto em

Belmont, quanto em Capoeirana), com teores elevados de AlzO¡ e baixos de MgO e Na2O,

próximos daqueles das EX. As variações químicas, embora muito restritas e não

sistemáticas, sugerenL pelo menos para as EX e EVP, a substituição de Al3lvl) = Mg2+{vD

+ Na+('â¡ai). Isso indica que a concentração de Na* nos canais varia proporcionalmente

com os valores de (Mg, Fe¡*2 da estrutura cristalina. As composições das esmeraldas

eúbem, em relação aos valores médios dos GB e MGF, em geral" enriquecimentos fortes

de Cs, V e Cr e fracos de W e Co e empobrecimentos em B4 Rb, Tb U, Pb, Sr, Y, Zn e

Mo, sendo o Cs um típico íon alcalino dos canais estruturais de todos os berilos e Cr, V e

Co elementos cromóforos da variedade esmeralda.

o As águas-marinhas provenientes das porções pegmatóides (AMP) e quartzosas (AMQ)

de um pegmatito nos MGF, apresentam composições distintas entre si e das esmeraldas

(especialmente, quanto aos teores mais baixos de Cs e Cr). Em relação aos valores médios

dos GB e MGF, as AMP exibem padrões similares às esmeraldas, diferindo, porénl por

enriquecimentos nrcnores de Cs, Sc, Co,Zne, sobretudo, V e Cr; a amostra de AMQ tem

composição anômala caracterizada por enriquecimentos em Ba e Pb e empobrecimentos

em Cs e Zn.

Esses resultados sutentam a evolução petrograficamente reconstruída para o

polimetamorfismo proterozóico, incluindo r¡m evento principal progressivo de grau médio-

alto que causou avançada homogeneização de todos os minerais metamórficos principais com

reequilibrações retometamórficas finais e/ou posteriores subordinadas. Já as variações nas

esmeraldas e águas marinhas corroboram e contribuem na distinção dos diferentes

tipos/gerações de rnineralizações e respectivos processos mineralizantes.
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As rochas TTG, da SVS e os GB foram transformadas, afetadas e/ou geradas no final

da evoþão do ciclo greenstone belt rcgional Rio das Velhas, por metamorfismo de grau

fraco a médio, tectonismo e metassomatismo localmente forte, incluindo a evolução de zonas

de cizalhamento crustais de extensões regionais e profundas em processos atqueanos

relacionados à orogênese do greenstone åelt. Seguiu-se, no final do Paleoproterozóico a início

do Mesoproterozóico, o principal evento tectono-metamórfico regional progressivo do Ciclo

MinasÆspinhaço (Schorscher, 1992) de grau médio a forte por toda a âre4 que resultou

inclusive na transforção dos GB em MGF. Por ultimo, a iírea foi afetada no Neoproterozóico

por reativações e retrabalhamentos tectono-temais, ûacos, do Ciclo Brasiliano que

proporcionou reequilibrações retrometamórficas locais e reajustes gerais, parciais a totais, dos

principais sistemas isotópicos utilizados em geocronologia.

Neste capítulo, serão tratadas as condições dos processos polimetamórficos com

enfoque no principal evento de metamorfismo regional dínamo-termal porgressivo paleo a

mesoproterozóico e nos processos metamórficos e metassomáticos geradores e

trarsformadores das mineralizações de esmeraldas de Belmont e Capoeirana e, em geral, das

demais mineralizações berilíferas regionais.

V,2 - ASSEMBLÉIAS MINERAIS

Os estudos de petrografia metamórfica por grupos litológicos visaram ¡econstruir a

evolução polimetamórfica, estabelecendo as assembléias minerais e principais reações, com

enfoques naquelas para as quais já existem calibrações geotennobarométricas na literatura.

Para isto, foram selecionadas as rochas metapelíticas (MP), os anfibolitos metabásicos com

granada (ABG), as rochas metaultrarnáficas e os metagranitóides (GB e MGF).

Serão utilizadas as seguintes abreviações para os minerais das assembléias encontradas

e consideradas: alrn (alrnandina), an (anortita), antf (antofilita), ap (âpatita), bt (biotita), þ
(cianita), clo (clorita), clz (clinozoizita), cm (córindon), cord (cordierita), cum

(cummingtonita), ep (epidoto), fibrol (fibrolita), gr (granada), gross (grossulária), hb

(hornblenda), kf (feldspato potássico), mu (muscovita), op (minerais opacos), plag
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(plagioclásio), qz (quartzo), ru (rutilo), sil (silimanita), srp (serpentina), stau (estaurotita), tc

(talco), tit (titanita) e tscher (tschermakita).

V.2.1 - MErApELtros (MP)

Os pelitos respondem mais sensivelmente as mudanças de P e T, sendo, portanto, bons

indicadores do metamorfismo. As principais assembléias minerais verificadas nos

xistos/gnaisses metapelíticos, ordenadas de mais baixo para mais alto $au metamórfico, são:

(I)qz+mu+bt;

(II) plag + qz + bt + clo + gr + op i klf+ mu + ap t ru;

(III) plag + qz+ gr +cr¡m+opthb+bttclo;

(IV) gr + stau + bt + plag + qz + op *cumtclo;
(V) ky + mu * qzi

(VI) stau + ky + bt + clo + qz + plag + cum + hb + ru + fibrol;

(VII) sil + ky + bt + clo + qz f plag;

(VIII) cum + stau + côrd + qz + bt + clo + ru + opi

(IX) bt + stau + cum + gX * cord + sil + clo + qz + ru + op + fluorita;

(Ð ky + stau + cord + cm + plag + qzo.

Destas, apenas aquelas de maior importância petrogenética serão, brevemente,

discutidas.

A primeira oco¡rência de granada nas rochas metapelíticas estudadas verifica-se na

porção centro-oeste da ¿í.rea mapeada (Ponto ll0 deste trabalho e 232 de Schorscher, 1975);

porérn, sua presença extende-se além dos limites W e E (Schorscher, 1975).

As associações do tipo (tr) são caracterizadas pela presença da garørda em equilíbrio

com biotita e rutilo, sendo típicas do intervalo de temperatura mais elevada do metamorfismo

de grau fraco, conhecido em metapelitos como zona da granada (Barrow, 1912; Winkler,

1976). No gnaisse metapelítico G-203, os cristais xenomórficos de granada tem formas

alongadas e contém inclusões de quartzo, plagioclásio, biotita/clorita e opacos, orientadas

segundo o alongamento do cristal. Estas características aliadas à presença de rutilo associado

sugerem que a reação (5. 1) pode ter se processado.

* mu * clo + plag + il + qz = alm + bt + r¡ +H2O (Trzcienski Jr., 1977) (s.1)

Para produzir granada devem ser ultrapassadas as pressões de 4 kb a 500'C e de 5 kb a

600'C; porén¡ se a granada contém quantidade apreciável do componente espessartita" os



valores de pressão serão menores, estimados em 2 kb (cf,: Winkler, 1976), o quenão éo caso

das granadas almandinas dos metapelitos estudados com teores de espessartita < 4.8 Vo

moleculares (ver Cap. IV, ítem IV.5 e Anexo 4, Tab. 44.5).

A zona da granada é, aindq marcada por uma mudança na composição do plagioclásio

metamórfico (tanto em metapelitos e outros metassedimentos, como em rochas metaígneas),

sendo que, em graus m¿is baixos ocor¡e albita e rr zona da granød4 oligoclásio ou andesina.

Os plagioclásios das rochas da SVS apresentam composições intermediá¡ias entre oligoclásio

e a¡rdesina (com exceção de algumas albitas quase puras, metassomiíticas, que ocorrem etn

lentes de flogopitas esfoliadas em rochas metaultramáficas, entre outras).

Assembléias de tipo IV (gr + stau + bt + plag + qz +op + cum + clo) são

caracterizadas pela presença de estaurolita e granad4 podendo o anfibolio ocorrer em algumas

amostras (Pontos 52 e 89). Zoneamentos textuais em granadas são, por vezes, acompanhados

de zoneamentos quimicos representados por um aurnento de FeO e diminuição de CaO e

MnO do centro para borda þor ex.: G-52c; Anexo 4). Estes zoneamentos resultanL segundo

Woodsworth (1977) e Anderson & Olimpio (1977), da progressão metamórfica. Entretanto, as

granadas estudadas são, com maior freqüênci4 homogêneas ou as variações químicas são

muito pequenas, irxuficientes para caracterizar zoneamento (Anexo 4). Para Anderson &
Olimpio (1977), a homogeneização das granadas ocorre em altas temperaturas (nas zonas da

cianit4 da silimanita ou da cordierita) em função do gradiente químico e dos processos de

difusão intracristalina do interior para as bordas do mineral.

Comumente, as granadas apÌesentam inclusões de estaurolitas e as estaurolitas

inclusões de granadas, quartzo e biotita. Muitas reações foram sugeridas para explicar a

formação da estaurolita. Chinner (1967) considerou ser o cloritóide um importante mineral

formador de estaurolita. Hoschek (1967; 1969) demonstrou que tanto o cloritóide quanto a

estaurolita somente se formam em litotipos com composições químicas específicas. O

cloritóide näo foi observado em nenhuma amostra dos metapelitos analisados, o que pode

indicar que ele tenha sido consumido para formação da estaurolita. Neste sentido, é de

interesse mencionar que na região de Itabitq a rü e N'W, em continuidade fisica com a ¿lrea

dessa pesquis4 Schorscher (L97 5; 1976) descreveu paragêneses com cloritóide que ocone

como relictos armados em granadas de metapelitos, tânto da fácies dos xistos verdes superior

como, analogamente, em associações com gr + stau + ky, da fácies anfibolito inferior.

Ademais, como já observado por Winkler (1976), a estaurolita é mais comum em rochas de

médio-grau do que o cloritóide em rochas de baixo-grau. Consequentemente, reações
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adicionais de formação da estaruolita não envolvendo cloritóide devem ser consideradas. No

caso das rochas metapelíticas estudadas, as inclusões conoídaVarredondadas de estawolita

em granada e vice-vers4 assim como a ausência de muscovita e a falta quase completa de

clorita sugererg entre outras, as reações (5.2), (5.3) e (5.a).

* 12 stau+23 bt+4qzê31 alm+23 mu+6HzO(Ganguly, 1968)

* gr + 
"lo 

<+ stau + bt + H2O (Spear, 1993)
* clo * mu + alm = stau + bt + qz + II2O (Albee, 1965; Carmichael, 1970)

A formação da estaurolita e biotita a partir de assembléias com clorit4 conforme as

reações (5.3) e (5.4), requer, como condições mínimas, P=4 kbe T = 540 ll5"CàP=7kbe
T = 565 + 15oC (Hoschek, 1969). Assirg o surgimento da estaurolita não pode ser definido

por condições de P e T precisas, e sim por faixas de P e T, estimadas em P = 3-5 kb e T :
510-550"C, de acordo com as composições dos protólitos (Winkler, 1976). A estaurolit4 em

geral, persiste até a parte baixa da znrø da silimanita (Hoschek, 1967, 1969; Gangul¡ 1968,

1969; Ganguly & Newtor¡ 1968 e Richa¡dsorl 1968a,b), sendo seu limite superior

estabelecido por Ganguly (1971) em 687,5 t 37,5'C a l0 kb.

Assembléias þ + mu + qz são ra¡as e ocorrem em veios de quartzo cisalhados e xistos

associados da parte estrati$áfica superior da SVS, na porção central da área mapeada (Pontos

'17,76,96,97 e ll0). A cianita pode se formar desde o inlcio da fácies anfibolito, sob

condições de pressão relativamente altas, caso contriírio, forma¡-se-ia andaluzita e estau¡olita

apareceria antes da cianita na transição para a fácies anfibolito; a estabilidade superior da

cianita é delimitada pela 7,ona da silimanita (Miyashiro, 1973; Winkler, 1976; Turner, 1981;

Deer et a1.,1982}

A associação VI (stau +lq¡+ bt + clo + qz + plag tru l cum t hbt fibrol) foi

encontrada nâ parte SE da á¡ea mapead4 regionalmente de mais alto grau metamórfico

(amostras G-116 e M-5). Anfibólios verdes são raros e substituídos por cummingtonita. A
cianita apresenta-se deformada (cristais dobrados, com extinção ondulante), associa-se a

biotita e fibrolita e contém inclusões de rutilo; em certos casos, verificam-se reações mútuas

nos contatos com estaurolita, possivelnente, segundo a reação (5.5).

* mu + stau + clor ê bt + ky + qz + H2O (Yardley, 1989) (s.s)

A f)2 controla a formação adicion¿l ou substitutiva da estau¡olita/cianita (Guidotti

1970), podendo ocorrer þ + stau estáveis ou só a cianita formando-se às custas da estaurolita

ou vice-versa, respectivamente, em condições oxidantes ou redutoras. Assin¡ a presença ou

(s.2)

(s.3)

(s.4)



não de estaurolita pode ser explicada pelo quimismo das rochas, pela PO2 durante o

metamorfismo ou pela sua transformação através das reações anteriormente consideradas.

A primeira oconência de rochas contendo a associação VItr (cum + stâu + cord + qz +

bt + clo + ru + op) foi observada na porção central då área (Ponto 85) e na região do garimpo

de Capoeirana. Nestas, a cordierita se forma a partir da estaurolit4 provavelmente, segundo a

reação (5.6).

t stau + bt + qz = cord + gr + mu + I{¿O (Winkler, 1976) (s.6)

A associação (IX), representada por bt + gr + stau + cum + cord + sil + clo + qz + ru +

op f plag t ap + fl¡6r11n é também ca¡acteruada pela presença da cordierit4 diferindo da

anterior pela presença de granada e silimanita. Ocorre na porção central da área (Ponto 85), na

região do garimpo de Capoeirana e na porção E da ¡área mapeada (Ponto 367, Schorscher,

1975) e pode ser relacionada a zona da silimanita de Banow (1912).

A estaurolita é substituída por cordierita e contém inclusões de rutilo, opacos, grariada

e estauolita. A cordierita ocorre como porfiroblastos geminados, pinitizados por

retrometamorfismo e com inclusões de estaurolita corroída, ou ainda, como cristais

intersticiais (amostra G-239a); encontra-se em equilíbrio com cummingtonit4 e contém

inclusões vermiformes de quartzo. Porfi¡oblastos centimétricos de granada helicítica

(sintectônica) estão associados com cordierita e fibrolita e contém abundantes inclusões

orientadas de quartzo, opacos e rutilo (este ultimo, menos ûeqüente), e raras de apatita. Estas

granadas contén¡ também, inclusões corroídas de estaurolit4 o que vem confirmar a quebra

da estaurolita originando granada e cordierit4 possivelmente, através das reações (5.7) e (5.8).

* 6 stau + 4 mt : 8 alfn + 19 cord + 3 H2O + 2 Oz (Ganguly, 1 972)

+ 5f¿u + qz: Al2SiO5 + dm + cord + H2O (Winkler, 1976)

(s.7)

(s.8)

As granadas destas rochas são almandinas que, segundo Winkler (1976), coexistem

com cordierita somente em altas temperaturas de metamorfismo de grau médio e em um

intervalo Ìestrito de pressão intermediária (na zorn da cordierita-almandina do grau médio).

Hutcheon e, a/. (1974) encontraram para as rochas com quartzo-silimanita-granada-cordierita"

condições de formação de T:610 - 760'C e P = 5,3 - 6,6 kb.



V.2.2 - ANFBoLrros METABÁsrcos

Os anfibolitos metabásicos da SVS compõen¡ petrograficamente, três subgrupos:

anfibolitos metabásicos (AB), anñbolitos metabásicos com epidoto e/ou titanita (ABET) e

anfibolitos metabásicos com granada (ABG).

Os AB distribuem-se, em geral, por toda a área onde ocorrem como intercalações

normalmente estreitas (métricas) nas rochas da SVS.

Os plagioclásios destes litotipos apresentaÍL em sua maioria, zon ção inversa e

composição variável entre oligoclísio e andesina, às vezes com alterações retrometamórficas

para albitas em bordas extemâs finas (Cap. IV, ítem IV.4.1). Segundo Liou ef al. (1974), a

partir de 475'C, jâ na zona da granada, a albita reage para oligoclisio-andesina pela ressorção

de minerais cálcicos, principalmente, clinozoizita.

Entre os anfiMlios verdes predominarL amplamente, a hornblenda pargasítica e,

subordinadamente, a tschermakítica. É comum a substituição dos anfibólios verdes por

antofilitavcummingtonitas. Segundo Miyashiro (1968) e Yardley (1989), a cummingtonita

pode se formar pelo consumo de hornblendas tschermackíticas e de quartzo, em temperaturas

e pressões da fácies anfibolito, segundo a reação (5.9).

* 7 tscher + l0 qz= 3 cum + 14 an + 4 HzO (Miyashiro, 1968; Yardley, 1989) (5.9)

A paragênese plag + hb sem clorita e epidoto nos AI¡ pode indicar que condições entre

550"Cn kb e 575'Cl5 kb foram alcançadas (Liou et al, 1974).

Os ABET foram encontrados em apenås quåtro ocorências (Amostras G-37, G-56,

G-240 e 32,20) sem correlação com a prog¡essão metamórfica ria iárea. Suas paragêneses com

abundante titanita e epidoto, outrossim, minerais indicativos de mais baixo grau de

metamorfismo, são aqui consideradas como resultado conjunto da composição dos protólitos

e da composição e foz do fluido metamórfico local.

Os ABG apresentam plagioclásios e homblendaVcummingtonitas como os AB e

ABET. Suas granadas são almandinas, com inclusões helicíticas de quartzo, plagioclásio,

biotita e opacos; às vezes, mostram-se fraturadas e sutilmente contoÍìadas pela foliação

sugerindo crescimento pré- a sin-tectônico.

A formação de granadas almandinas em anfibolitos depende, essenciahnente, do teor

algo mais elevado de Fe*2 nos protólitos com composições basálticas a gabróicas e ocrlrre por

todo a fácies anfibolito de tipo Barrow (Winkler, 1976). .
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V.2.3 - Rocses METAULTRAMÁFrcAs

As rochas metaultramiificas da á¡ea são talco-Mg-cummingtonita/antofilita-clorita

xistos (TACX) e anfibolitos metaultramáficos (ALI) constituldos predominantemente por

anfibólios verdes. Ambos, podem conter cromitas acessórias.

Nos TACX, talco e clorita formaram-se em reações pré-anfibólio, o talco,

possivelmente, segundo a reaçðo (5.10).

* I srp +2 qz:1tc+ 1FIzO (Winkler, 1976) (s. l0)

O anfibólios fenomagnesianos são sub-orientados a fib¡o-radiais sobre a matriz talco-

clorltic4 crenulada, sugerindo c¡escimento tardi-sin a pós-tectônico pela reação (5. I 1).

t 7 tc:3 arûf + 4 qz+ 4 HzO (Winkler, 1976) (5.1l)

A cummingtonita presente nas rochas metaultranìáficas estudadas pode ter-se formado

a partir da antofilit4 durante o metamorfismo progressivo.

As cloritas nos xistos metaultramáficos apresentam composigões magnesianas (Cap.

IV, ítem IV.8); essas, segundo Winkler (197ó), são estáveis em metamorfismo de grau médio

e forte, excedendo o seu limite de estabilidade a temperatura de 800oC.

Nos AU, os anfibólios verdes variam de

pargasíticas fenosas (Cap. IV; ítem IV.3),

anto fi lita/cummingtonita.

V.2.4 - IvfErAcRANnóDESGB EMGF

edenitas þredominantes) a hornblendas

sendo parcialmente substituídos por

Corpos de metagranitóides Bonachudos a W de Itabira e E de São Gonçalo do Rio

Abaixo encontram-se na fácies xisto verde do metamorfismo regional, principal, Proterozóico

e preservffam melhor suas características petrogenéticas, originais, arqueanas, (Schorscher,

1975, 1992),. Na área desta pesquisa, os GB sofreram metamorfismo proterozóico mais

intenso, gradando para os MGF (Machado, 1994).

Sob aspectos da progressão metamórfic4 destacam-se a formação de homblendas

hastingsitas a pa¡tir de, principalmente, biotita e epidoto, a ocorrência de granadas almandinas

com teores de grossulária e espessartita algo maiores em relação as granadas dos metapelitos

e anfibolitos ABG (Fig. 4.17c) e as reações e composições dos feldspatos, incluindo

zoneamento metamórfico inverso do plagioclásio.
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V.3 - GEOTERMOBAROMETRIA

A geotermobarometria visa os cálculos das temperaturas e pressões de reações

metamórficas assumindo equilíbrio termodinâmico. Os geotermômetros são reações que

mostram considerável sensitividade de tenperatura (gnnde ÂS, Âþ e pequena de pressão

þequeno ÂV) e os geobaromêtros são reações que result¿rm em grandes mudanças de volume.

Os valores de ÂH, ÂS, ÂCp e ÀV são conhecidos de calibrações experimentais ou tabelas

termodinâmicas e o valor da constante de equilíbrio/coeficiente de distribuição é obtido a

partir das composições dos minerais coexistentes.

Os geotermômetros disponíveis são baseados em reações de troca catiônica em

posições estruturais definidas como, por exemplo, a substituição de Fe*2 e Mg entre granadas

e biotitas coexistentes, ou aind4 nas composições de fases de soluções sólidas num sisteÍia de

solvus como, por exemplo, a distribuicão da molécula albita entre feldspatos alcalinos e

plagioclásios coexistentes. Reações de troca, muitas vezes, são bons geotermômetros, pois

tipicamente tem pequeno ÂV,o6o (Spear, 1993).

Um grande número de geotermômetros e geobarômetros e respectivas calibrações

existem nâ literatura. Uma revisão de cada um destes foge ao escopo deste trabalho. Nesta

pesquisa, procurou-se utilizar aqueles que mais se adequam à assembléias minerais

identificadas nas rochas da área de estudo, isto é, os geotermômetros granada-biotit4 granada-

estaurolit4 granada:anfibólio e de dois feldspatos e o geobarômetro granada-alumossilicato-

sílica-plagioclásio (GASP), considerando as composições dos centros e das bordas dos

minerais coexistentes. Para os cálculos foram empregadas(os), comparativamente, três

planilhas/programas de computador (Rettinger, dados não publicados; Reche & Martinez,

1996; Wen & Nekvasil, 1994), sendo os resultados completos apresentados no Anexo 5.

V.3. I - GEorERMorvfiTRrA

Foram efetuados cálculos geotermométricos em: a) l0 pares de granada-biotita de MP

e 08 pares de GB; b) 06 pa¡es de grar¡ada-estaurolita de MP ; c) 02 pares de granada-anñbólio

de MP e 05 pares de ABG ;d) 08 pares de feldspatos coexistentes de GB e 12 pares de MGF.

Foi, ainda considerado 0l par de feldspatos coexistentes em r¡ma amostra da mineralização

(NE-31-06: veio pegmatóide com esmerald4 contendo K-feldspato em lentes de flogopitas

esfoliadas na borda do veio) (Anexo 5). As amostras consideradas para os cálculos são

provenientes de diferentes afloramentos, desde o W ao E da área.



Os geotermômetros empregados são listados a seguir.

O geotermômetro granada-biotita é o mais usado para estimar as condições de

temperatura em xistos e gnaisses metapelíticos de médio a alto grau. Foi definido por Ferry &
Spear (1978) e, posteriormente, recalibrado por diversos autores, por exemplo: Goldman &
Albee (1977), I{odges & Spear (1982), Perchuk & Lavrent'eva (1983), Indares & Martingnole

(1985), entre outros. A primeira calibração de Ferry & Spear (1978) foi feita

experimentalmente para o sistema Fe-Mg pwo e, portanto> o emprego deste termômetro para

soluções sólidas mais complexas deve implicar em erros maiores. Para adequar o

geotermômetro as associações naturais, foram feitos estudos visando os efeitos de Ca MrL Ti

e Al (Goldman & Albee, 1977). Ainda assim, estes efeitos não são bem conhecidos, tomando-

se dificil a opção por qualquer uma das calibrações existentes.

Uma a¡uilise comparativa dos cálculos geotermométricos efetuados nesta pesquisa

indica valores muito próximos para calibrações correspondentes do termômetro granada-

biotita nas duas planilhas utilizadas para os cálculos (Rettinger, dados não publicados; Reche

& Martinez, 1996). Cabe ainda ressaltar que, inicialmente, foram efetuados os cálculos em P

= 5,6 e7 kb; porén¡ como esperado, a anílise dos resultados confirmou que a pressão pouco

influencia nas temperatuas obtidas por uma determinada calibração, sendo a partir daí,

considerada, somente, P = 6 kb.

Conforme discutido no ítem V.2 (Assembléias Minerais), as tempetaturas rn¡iximas

estimadas pelas paragêneses minerais dos MP deveriam variar entre 610 e 760'C, para

pressões de 5,3 a 6,6 kb, considerando, por exemplo, a coexistência de gr + cord (cf.:

Hutcheon et al., 1974). No entanto, os resultados indicam temperaturas médias mais baixas,

de 450 a 610 "C e de 540 a 670 oC, respectivamente, pelos geotermômetros granada-biotita e

granada-estaruolita (Tab. 5. 1). No geotemômetro granada-biotita, as temperaturas médias

mais elevadas (T entre 490 e 610"C), foram obtidas pelas calibrações de Battacharya et al.

(1992), Perchuk & Lavrent'eva (1983) e de Perchuk et al. (1985 ).



GT Calibrações
Temneraturas Médias fC)

MP
c-89 (C)

MP
c-89 ß)

MP
G-52c (C)

MP
G-52c (B)

ABG
C-la (C)

ABG
C-la lB)

Gr-Bt

Battacharya Aal..l9V2 606.0 590.0 606.5 571.0
Perchuk & Larnent'eva. I 983 t 555.5 536.0 s32.0 493.5

Perchuk et al.. 1985 57t.9 552.0 571.4 528. l
Indares & lr4articnole. 1985' 478.5 451.3 530.4 M9.6

Gansulv- 1979 558.s 524.0 552.5 489.5
Pigage & Greenwood" 1982 558.5 s23.7 555.2 482.2

Ganzulv & Saxena- 1984 475.5 449.1 433.1 369. I
Williams & Gremblins- 1990 563.5 526.0 550.9 475.9

Gr-Stau Perchuk l99l 550.55 s40.3 596.8 666.2
Gr-Anf Graharn & Powell, 1984 468.0 483.0 603.3 634.5

EvoluçbMetassomática/Metamffrca-GeotermoMrcmetia t).)ILL

Tabela 5.1: Temperatt¡ras médias de MP (metapelitos) e ABG (anfibolitos metabásicos com granada), obtidas à
partir de diferefltes geotermômetos, para P = 6 kb, calculados segundo Rettinger (dados não publicados) e
Reche & Martinez (1996). Nota: GT: geotermômefos; Gr-Bt : granada-biotita; Gr-Stau : granada-estaurolita;
Gr-Anf : granada-anfi bólio.

Os valores máximos calculados mais baixos do que os valores miiximos estimados e as

diferenças observadas entre ¿ìs diversas calibrações do geotermômetro granada-biotita para

urna meslna ¿rmostra, são os limites ainda existentes na geotennometria metamórfica. Já as

comparações das temperaturas obtidas para centros e bordas de pares minerais apresentam

variações mais sistem¡iticas, ou seja: pa¡a os pa¡es envolvendo biotitas, as boidas extern¿¡s

indicam temperaturas rnais baixas do que as respectivas partes internas; dos centros às bordas

internas. (Tab. 5.1). Isto é um um efeito do retrometamorfismo sobre as bordas das biotitas

muito susceptíveis a tais processos. Para o par granada-estaurolita da amostra G-52c com

baixos teores de Zn(ZnO 
= 0.38o/o), ao contrário, as temperaturas obtidas para assembléias de

borda são mais elevadas, em até 70oC, em relação às de centro, indicando neste caso, mais

coerentemente, a progressão metamórfica do principal evento Proterozóico, preservada em

bordas de minerais mais estáveis. Indicações diferentes pelo par granada-estaurolita na

amostra G-89 (Tab. 5.1) devem ser consideradas com reservas, visto trata¡-se de estaurolitas

com elevados teores de Zn(ZnO = 3 o/o), sendo que o efeito deste, ainda, não foi avaliado com

finalidades geotermométricas no termômetro usado.

Para finaliza¡ as considerações sobre os MP, deve ser mencionado que amostras

diferentes de um mesmo litotipo, mesmo quando proximamente associadas no c¿rmpo, podem

apresentar diferenças nas temperaturas calculadas. Isto pode ser efeito de: (l) diferenças

químicas, principalmente, de constituintes menores das rochas e de suas biotitas e granadas,

não consideradas nas calibrações; (2) diferenças nris composições dos fluidos metamórficos

com efeitos sobre as condições de oxi-redução; e (3) diferençris entre o tipo de mistura (ideal

versus não ideal) existente na granada e aquela usada nas calibrações. Assin¡ vale acrescentar
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que a calibração de Perchuk & Lawent'eva (1983) inclui correções para o componente

grossulária na granada" conhecido por formar mistura não ideal com piropo. O modelo de

Ganguly & Sa><ena (1984) inclui duas correções, rüna para a mistura não ideal do componente

espessartita e outra para FeÀrfg na granada. PorénL os resultados ainda não são sempre

coerentes para suítes de rochas comparáveis e diferentes também daqueles obtidos por outras

calibrações (Spear, 1993). Indares & Martignole (1985) adicionam uma correção para os

teores de Ti e AlvI da biotita que fomece temperaturas menores do que aquelas obtidas sem

estas coreções (Spear, 1993).

A aplicação do geotermômetro granada-anfibólio em MP e ABG de Capoeirana

mostrou claramente que o uso deste termômetro, desenvolvido para assembléias metarnríficas,

definitivamente resulta em valores baixos demais quando aplicado pa¡a pares granada-

anfibólios de MP. Compara¡do-se os resultados deste geotermômetro nos ABG com aqueles

de granada-estaurolita nos MP, observa-se boa correlação, tanto nos valores absolutos, quanto

nas indicações de zoneamento (Tab. 5.1).

As temperaturas míximas obtidas nos MP (490 a 610"C pelo par granada-biotita e 540

a 670oC pelo par grar¡ada-estaurolita) e nos ABG (600 a 635oC pelo par granada-anfibólio)

estão próximas das T médias obtidas por Rettinger (1994; 1998), T: 530 a 650oC, para a

região entre Itabir4 Nova Era e Piçarrão.

Os metagranitóides GB e MGF, tambén¡ foram considerados nos cálculos

geotermométricos, com P = 6 kb, utilizando-se os pares de feldspato alcalino-plagioclásio e

granada-biotita e diferentes calibrações (Anexo 5). Algumas temperaturas médias,

consideradas mais significativas, estão representadas nas Tabelas 5.2 e 5.3

As temperaturas médias n'r¡iximas dos GB e MGF obtidas pelo geotermômetro de dois

feldspatos são, em geral, muito baixas, inclusive muito inferiores àquelas obtidas pelo

geotermômetro granada-biotita para os MP da mesma região (Tab. 5.2); entretanto, são

similares às teÍiperatu¡as obtidas pelo mesmo geotermômetro em uma amostra (1.{E-31-06) de

veio pegmatóide mineralizado com plagioclásio saussuritizado e feldspato potássico em lentes

de flogopitas esfoliadas na borda do veio (T = 390,0'C, segundo Nekvaeil & Burnhanr, 1987;

e T = 340,0'C, segundo Ghiorso, 1984).

.
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Tabela 5.2: Temperaturas médias obtidas pelo geotermômetro de dois feldspatos a ó kb, para Metagrarìitóides
Bonacàudos - GB e Metagranitóides Foliados com Fluorita - MGF, utilizando-se o programa Solvcalc 2.0 (War
& Nekvasil, 1994).

Considerando essas temperatur¿rs não condizentes com as observações paragenéticas,

foi, então, tentativamente, utilizado o geotermômetro granada-biotita em drus amostr¿rs de

GB, sendo uma dos aredores de Belmont (G-ll3) e outra da região à E de Capoeirana

(G-116). As temperaturas obtidas são elevadas na amostra G-l13, aioançando nas associações

de borda até 100'C a mais do que os MP (Tab. 5.3 cf Tab. 5.1). Já na amostra G-166b, os

resultados são mais compatíveis com os dos MP da mesma região. Neste caso, tambén¡ as

temperatr¡ras mais elevadas das associações de bordas podem indicar a progressão

metamórfica regional do principal evento hoterozóico.

GT Calibrações
Temner'¡tu¡¡¡ Módi¡s lofl

Mctrqrsnitóid€s Borrachudos IGB)
G-t l3 tcl G-l l3 tBì G-r66b tcì c-r66b (B)

Gr-Bt

BattâclÌarva et al-- 1992' 552-0 613.5 475.O 476,0
Perchuk & Lawerrt'eva- l 983 I 510,5 s48_0 526.O (ro s

Perchuk et al.- 1985 fl8,8 683.6 569.4 572,6
lndares & llartimole. 19852 573,3 652.1 577,8 581.5

Gurzulv. 1979 678,0 759_5 628,5 637.0
Pieaee & Greenwood. 1982 670,4 749.O 628,2 632.2

Ganzuly & Saxena. 1984 ó04,1 676.R 622,0 626.3
Williams & Gremblins. 1990 686,6 769,3 683,7 643.2

Tabela 5.3: Algumas temperaturas médias, consideradas mais significativas, obtidas pelo geotermômeto (GT)
granada-biotita (Cr-Bt), a 6 kb, para Metagranitóides Borr¿chudos - GB, utilizandese planilhalprogramas
específicas(os) (Rettinger, dådos não publicados; Reche & Martinea 1996).

As temperaturas em geral muito baixas fomecidas pelo geotermômetro dos dois

feldspatos podem ser indicativas de reajustes térmicos durante o soerguimento na fase final do

evento proterozóico principal e, aind4 no Ciclo Brasiliano, conforme indicam também as

temperaturas sistematicamente mais baixas das associações das bordas externas.

(teotermometro
Dois Feldsoatm

Temmraturas M&i¡s l'Cl
GB MGÌ'

Calibrações
c:26
lcl

ç-26
IRì

G- ló6b
(c)

G- lóób
(B)

G-l l3
lcì

G-l l3
.Rì

ç-2b
lcì

G-2b
fB)

G-l Ia
lcì

G-l la
IRì

Nekvazil &
Burnham- 1987

394.6 J JY.J 330 4t8.7 406.8 373 3E2.4 3E3.0

Elkins & Grove,
1990

?90.5 319.9 13.7 2ó0.8 425.4 323.O 3?4.2 ¿9 t, 325.5 317.3

Ghiorso. 1984 346.0 314.7 393.8 281.2 196.6 390.3 409.8 363.6 179.6 383.?
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Todas as temperatr¡Ìas dos GB e MGF deste trabalho, independentemente dos

geotermômetros utilizados, são bem inferiores aquela obtida por Femandes et al. (1995b), de

cerca de 840oC, que consideraram como temperatura de cristalização magmritica dos granitos

da região de Dores de Guanhães por eles denominados Bonachudos.

V.3.2 - GEoBARoMETRTA

A partição de Ca entre plagioclásio e granada na reação (5.12) é dependente da

pressão.

+ 3 CaAlzSizOs = Ca¡AlzSi¡Orz + 2 AlzSiOs + SiOz (s.12)

anortita grossulária cianita/sil

Esta reação foi estudada e calibrada por Ghent (1976), sendo de fato um

geotermobarômetro dada, tambén¡ sua forte dependência da temperatuÌa.

Vários argumentos contrá¡ios à aplicação deste geobarômetro, como por exemplo, a

influência da temperatur4 os erros oriundos dos teores geralmente baixos de grossulária na

granada e de anortita no plagioclásio, e mesmo, as incertezas decorrentes da formulação das

atividades destes componentes nos minerais, foram discutidos por Bucher & Frey (1994).

Nas rochas MP da á¡ea de estudo, é comum a oconência de granad4 plagioclásio,

cianita e sillimanita. Porén¡ aind4 não se dispõe de dados químicos de granada e plagioclásio

na mesrna ri¡nostra. Por or¡tro lado, a estimativa das pressões metamórficas a partir dos

metagranitóides GB e dos ABG, a princípio, parecia ser possível urna vez que tanto os GB

quanto os AIIG encontram-se intercalados com rochas da SVS, inclusive com MP portadores

de alumossilicatos. Assi¡r¡, apesar das restrições consideradas no parágrafo anterior foi,

tentativamente, aplicado o geotermobarômetro GASP.

Com base nas temperatu¡as máximas calculad¿rs pam os MP e ABG (490 e 610'C pelo

geotermômetro granada-biotit4 540 a 670"C pelo geotermômetro granada-estaurolita e 460 a

630oC pelo geotermômetro granada-anfibólio), assumiu-se uma temperatura de 600'C para

calcular as pressões do pico do metamorfismo regional principal. Os cálculos

geobarométricos forneceram pressões, em geral, extremamente elevadas (> 9kb), à exceção de

alguns valores próximos de 7 kb para os ABG (ver calibração de Hodges & Spear, 1982)

(Anexo 5). Es'tes resultados elevados demais podem ter sidor causados, no caso dos GB, pelos

erros oriundos dos teores muito baixos de anortita no plagioclásio e altos de grossulária na

grnada (até 23 7o nos ABG e 3l o/o nos GB) (cf.: Bucher & Frey, 1994). Todas as calibrações

l

."..,J
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utilizadas para o geotennômetro GASP usam modelos de atividade para granadas que

incorporam a mistu¡a não ideal do componente g¡ossulária (Spear, 1993), resultando, assirg

nos valores bastante elevados calculados.

V.3.3 - EvoLUçÃo lvfErAMóRFrcA

Na área foram reconhecidos:

(1) Um ciclo metamórfico mais antigo de grau médio-alto caracterizado pela natureza

migmatltica e processos ígneos granlticos intusivos de níveis crustais médios a profundos

associados, que conduziu a formação das rochas TTG. Este ciclo foi de mais alto grau e

anterior a orogênese da SVS também ¿uqueana de tipo greenstone belt conforme os critérios

petrogr¿ificos e estruturais. Valores numéricos termobarométricos deste evento não foram

obtidos nem de pargêneses minerais e nem das composições gerais das rochas TTG em

reþão a eutéticos graníticos, pelas alterações polimetamórficas aloquímicas posteriores

(arqueanas e proterozóicas).

(2) Um segundo ciclo arqueano representado pela orogênese da SVS incluindo a

formação dos GB e ¿* m¡s¡¿liz¡ções de esmeraldas tipo xistos @x) e tipo veios de quartzo

pofrdeformados (EVO. As condições P-T desse evento podem ser apen¡ìs estimadas pelas

paragêneses de centros de minerais do principal evento metamórfico regional posterior paleo-

mesoproterozóico, indicando condições P-T arquenas máximas de fácies xisto verde superior

transicional para anfibolito infe¡ior. Informações adicionais sobre os regimes de fluidos na

zona de cisalhamento formadora dos GB (a partir dos TTG) e das mineralizações de

esmeraldas arqueafüs foram obtidas dos estudos litogeoqulmicos, de química mineral e

isótopos estáveis que serão apresentados e discutidos em seção propria.

(3) Para as assembléias minerais do principal metamorfismo regional paleo-

mesoproterozóico foram apresentados e discutidos acima as condições de T e P com base em

estudos petrográficos e geotermobarométricos. Entretanto, é preciso acrescentar que, embora

a teoria termodinâmica que fundamenta a termobarometria seja clar4 a aplicação prática às

rochas, ainda, não o é, devido às consideráveis incertezas dos dados termodinâmicos e

modelos de atividade aplicados a cada caso. AssiÍL até que sejam propostas novas

calibrações, mais adequadas para os litotipos estudados, e efetuadas novas aruilises de pares

de minerais e cálculos geotermobarométricos específicos, serão consideradas como

ca¡acterísticas mais prováveis do metamorfismo regional principal, paleoproterozóico final

sua evolução progresiva em condições de pressão de 5,3 a 6,6 kb, em associação com a
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formação de zonas de cisalhamento predominantemente dúcteis que também indicam níveis

crustais médios transicionais a proñrndos e, temperaturas dadas pela coexistência de gr + cord

em MP (cf. Hutcheon ¿¡ al., 1974) e cálculos geotermométricos de 460 a 670C, compatíveis

com a evolução regiorìal nas zonas da cianita transicional para sillimanita (cf.

Schorscher, 1 975, 1 992; Rettinger, I 994, I 998 ; Rett nger et al., 1996).

Esse evento metamórfico e orogênico principal causou, aind4 a transformação dos GB

em MGF progressiva de W para E e fusões parciais incipientes nos MGF que originaram

veios pegmatóides e pegmatitos portadores de uma geração proterozóica de mineralizações

berilíferas: de esmeraldas em veios pegmatóides e veios quartzo pouco deformados intrusivos

nas rochas metaultramáficas flogopitizadas da SVS e de águas marinhas análogas em

mobilizados pegmatóides e de quartzo intrusivos nos MGF (ausentes nos GB).

(4) Reajustes térmicos e reequilibrações rehometamórficas das paragêneses anteriores

de bordas de minerais menos estáveis (incluindo, por exemplo, biotitas e também feldspatos)

devem-se tanto a fase final de soerguimento do evento orogênico e metamórfico regional

principal paleoproterozóico final, quanto a processos tectono-metamórficos regionais fracos

neopfoterozóicos do Ciclo Brasiliano.



CAPÍTTJLO vI - ELEMENTOS TERRAS RARAS EM GB E MGF'

E EM ESMERALDAS E ÁGUAS MARIIIIIAS

VI.I - ETR: FUNDAMENTOS E APLICAçÕES

Os elementos terras ra¡as ou lantanídios (ETR) foram estudados em GB e MGF e em

esmeraldas, pois são considerados excelentes indicadores de processos geológicos,

petrogenéticos e metalogenéticos. Constituem uma família de 15 elementos, do La (Z=57) ao

Lu (Z=71), que por suas caracterlsticas geoquímicas, são nitidamente litóûlos (Smirnov,

1976). As pequenas diferenças de raios iônicos e o estado trivalente predominante dos ETR

explicam suas semelhanças químicas e fisicas e, consequentemente, porque os ETR oconem

nÀ nflfi)reza. em geral, associados.

O Y e o Sc, de números atômicos 39 e 21, com propriedades químicas análogas,

ocorrem intimamente associados aos lantanídeos e, sob o ponto de vista mineralógico, são

considerados em coqiunto com os ETR. Estes podem ser subdivididos em dois grupos: os

ETR leves (ETRL) ou do g¡upo do Ce, com baixo número atômico, do La ao Eu, e os ETR

pesados (ETRP) ou do grupo do Y, com maior nrlmero atômico, do Gd ao Lu. Às vezes, é util

dividir os ETR em três subgrupos: do lantrânio ou leves (La-Nd), do ítrio ou intermediárias

(Srn-Ho) e do escândio ou pesados @r-Lu).

Os raios iônicos dos ETR, em relação aos elementos maiores de rochas silicáticas, são

comparáveis ao do Ca*2 e do Na*. Silo superiores ao do Si{, Al*3, Fe*2 e Fe*3, não permitindo

aos ETR substitui¡ estes lons em posições octaédricas ou tetraédricas. São também

nitidamente superiores àqueles dos elementos de transição da primeira série (do Sc ao Zn).

A configuração eletrônica (Tab. 6.1) åz com que os ETR tenham todos,

preferencialmente, valência +3. As exceções geológicas mais importantes são o Eu e o Ce,

que poden¡ respectivamente, ter as valências +2 (sob condições redutoras) e +4 (sob

condições altamente oxidantes). A proporção de Eu e Ce nos diferentes estados de oúdaçåto,

em qualquer sistem4 é função da temperatur4 pressão, composição e condições redox. Ouha

característica cristaloquímica importante é a contração lantanídica, ou sejq a redução

progressiva dos raios iônicos com números atômicos crescentes, o que torna os ETR pesados

mais compatlveis com estrutu¡as silicáticas.
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Elemento Sfrntnlo N" Afômi¡ Rcin lÂnicn lnmì Conlisûlrcâo
Escåndio Sc 2 8.1 fArI3i

Itrio Y 39 9.00 rd^5y
Lantånio La 5'7 1o.32 id'6s'

Cério Ce 58 0.l0 s'
Praseodlmio Pr 59 9.90 lf6s'
Neodfmio Nd 60 9.83 lXel4
Prométio Prn 6t Nd. lfl6s'
Samário Sm 62 s.5ß lXel4'
Erróoio Eu 63 9.47 lfl6s'

Gadolfnio Gd (t4 9.38 tXel4
Térbio Tb ó5 9.23 lfós'

DisÞrósio Dv 66 9.12 lXel4r
Hólmio Hô 67 9.01 It''ós"
Erbio Er 68 8_90 fXel4f
Tillio Tm ó9 E.EO lt'"ós'
Itérbio Yb 'to 8.68 lfl'6s'
Lutécio Lu 7t E.ó l tf"5d^ós'

Tabela ó.1: Nrlneros atômicos, faios iônicos e configr¡fâção eletrônicâ dos ETR, Y e Sc, segundo Hende¡son
(1984).

Na ar¡álise e representação dos ETR em sistemas petro-metalogenéticos,

magmáticos/pós-magmáticos, os pa¡âmetros mâis importantes são a abundância geral dos

ETR nestes sistemas, suas analogiÍrs geoquímicas e substituições com outros elementos.

As abundâncias dos ETR, em geral, baixas fazem com que a freqüência cósmica tenha

graride influência em suas concent¡ações absolutas num determinado composto; ou sej4

existem g¡andes variações entre ETR de números atômicos consecutivos pares e ímpares. Este

efeito é compensado por representações normalizadas, tendo sido propostos na literatula

vários padrões (Tab. 6.2). Os valores de Sun & McDonough (1989) serão usados para a

normalização dos dados nesse trabalho.

O modo de oconência de ETR num sistema petrogenético depende da abundÍincia total

(EETR) e da reþão de substituição com o Ca. Smirnov (1976) mostrou que a formação de

minerais de ETR (sendo os três principais a monazita, o xenotímio e a bastnaesita) nas rochas

depende da ¡azão 100(TR2O3/Ca): quando > I é possível forma¡ minerais de ETR e para

valores < I os ETR ocorrem dispersos nos minerais essenciais das rochas ocupando posições

compatíveis com seu raio iônico (mormente, do Ca).
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Médi¡ de 09 tuédi¡ de 12 m€oI¡ oe lu Médir de
r.^-¡;¡_ ¡-r (4)

Média de
l-^nÀr¡¡m ¡r (Ð

Condrito de
I."d"o (ó)

La 0.330 0_34 o325 o.2446 0.237 0.378
Ce 0.R8 0.91 0.E65 0.6379 0.612 o.976
Pr 0.112 0.t21 0.0s637 0.09s
Nd 0.60 0.64 0.630 0.473E o.467 0.716
Sm 0.lEl 0.195 0.203 0.1540 0.153 0.230
Eu 0.069 0 071 o.Q770 0.05802 tì-(}5x 0.0E66

o.249 0.26 0.2'16 0.2043 0.2055 0.31I
Tb o.047 o.o47 0.03745 o.o374
l)v 0.30 0.343 0.2541 0.2540 0.390
Ho 0.070 0.078 0.056?0 0.0566
Er 0.200 o.z0 0.225 0.1660 0.1655 0.255
Tm 0.030 0_032 0.02561 0.02ss
Yb 0.200 o,22 o.220 0.1651 0.¡70 o.249
Lu 0.034 0.034 0.033s 0.02539 0.02s4 0.038?

Tabela 6.2 :Valores de nønalização para os EI\ segundo: (l) Haskin et al. (1968)i (2) Wakitå et al, (1971)i
(3) Nakamura (1974); (4) Evmsør er a/. (1978); (5) Sun & McDonoueh (1989); (6) Masuda et al. (1973).

De modo geral, tem sido constatado que minetais como zircão, granâda, anfibólio e

piroxênio são concentradores, particularmente eficientes, de ETRP. Apatitq titanit4 monazita

e allanita retém preferencialmente os ETRL. O EU dada a sua tendência de oconência no

estado divalente, aparece, geralmente, em maiores teores em minerais cálcicos, sendo sr¡as

anomalias em rochris silicáticas controladas pelo feldspato, especialmente, plagioclásio, uma

vez que o Eu*2 é compatível com o Ca+2 destes minerais, mas tamæm com o Kr nos

feldspatos alcalinos (em analogia ao Ba*2). Assirr, uma anoÍralia positiva de Eu pode resultar

da concentração de plagioclásio cálcico, hornblenda, clinopioxênio, granada e apatita rìas

rochas, enquanto que a remoção dos feldspatos dos magmas félsicos durante a sua

cristalização ûacionâda ou a retenção dos feldspatos nos resíduos de fusäo parcial da rocha

pretérita þrotólito) produzirão anomalias negativas de Eu nas fusões. O comportamento dos

ETR em minerais de diferentes tipos de rochas foi resumido por Clark (1984), sendo que as

rochâs lgneas podem conter várias centenas de ppm de lantanídeos, distribuídos nos minerais

principais e/ou acessórios. Em rochas graníticas, os ETR estão concentrados, sobretudo, em

minerais acessórios, como titanit4 zircão, apatit4 alanita e monøøita A contração dos

lantanldeos é responsável pela entrada preferencial dos ETRP (cátions com raios menores)

nas posições do C4 o que faz com que os ETRL fiquem concentrados nas frações tardias da

crist¿lizaçfls fracionada" nos llquidos residuais e fluidos pós-magmáticos, ou então, nos

fluidos/llquidos iniciais da fusão parcial.
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As propriedades geoquímicas dos ETR são, em geral, descritas em termos de valores

normalizados: o grau de fracionamento dos ETRP em relação aos ETRL pelas razões Lax/Lu¡.¡

ou CeN/YbN; e o comportamento do Eu relativo às freqüentes anomalias positivas ou

negativas pela relação EuÆu*, onde o Eu representa o teor real normalizado e o Eu* é um

valor obtido por interpolação linear entre o Sm e Gd no padrão da amostra analisada. O

mesmo princípio pode ser utilizado na quantificação das anomalias de Ce, usando-se, eritão, a

interpolação linear entre o La e o Nd.

Estudos sobre o comportâmento geoquímico dos ETR em petrogênese ígnea de rochas

graníticas foram feitos por Drury (1979), Condie (1981), Cullers & Graf (1984), Taylor &

Mclennan (1985), entre ouhos (ver também: Figueiredo, 1985; Formoso et al, 1989). A

metalogenia dos ETR em processos metassoÍríticos, em fi.rnção das condições de

temperatur4 pressão, alcalinidade, composição da rocha mãe e das encaixantes, foi estudada

por vários autores, sendo um assunto de importânci4 inclusive, para a migração desses

elementos em soluções (Mineyev, 1963; Kovalenko et a1.,1966; Hildretb 1981; ver ainda:

Formoso et al., 1989).

A mobilidade dos ETR por longo tempo desconsiderad4 vem sendo reconhecida cada

vez mais como fenômeno-chave na compreensão e interpretação petrogenética e

metalogenética de sistemas de interação fluidos-rocha tardi a pós-magmáticos (pegrnatíticos,

pneumatolíticos a hidrotermais), metamórfico-metassonuiticos e supergênico-intempéricos

(Mineyev, 1963; Mclennan & Taylor, 1979; Hellman et al., 1979; Beswick, 1982; Humphris

(1984); Sverjensþ, 1984; Michard, 1989; Rollinsoru 1993; Banks et al., 1994; Wood &

Williams-Jones, 1996; ver também: Figueiredo, 1985; Formoso et al., 1989, entre outros).

Assirq distinguem-se processos CIIARAC controlados por carga e raio iônico dos ETR, nos

quais continuam vrílidos os coeficientes de fracionamento magmáticos e metamórficos, de

processos em fases fluidas, controlados pela especiação em íons complexos por ligantes

específicos dos ETR; estes são caracterizados pelo efeito tetrádico (dos ETR) em seus

depósitos.(Masuda et al., 1987; Mcl-ennar¡ 1994; Bau, 1996) Para as finalidades deste

trabalho são de interesse especial as relações dos ETR em fases fluidas com elementos tais

como Al, Be, Fe, Z¡, Ti, F, Cl, CO2, entre outros, e suas interações com as rochas,

especialmente TTG e metaultranuificas, em condições pós-magmiiticas até hidrotermais

metamórfico metassorniíticas (Mineyev, 1963; Mclennan &, Tay[or, 1979).
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VI.2. RESULTADOS

Os ETR foram utilizados nesta pesquisa para a avaliação dos processos petrogenéticos

e metalogenéticos atuantes na evoþão das rochas graníticas e dos fluidos

metamórficolmetassomáticos/mineralizantes berillferos. Para isto, foram efetuadas a¡lálises

de ETR em: a) Metagranitóides Bor¡achudos (GB) e Metagranitóides Foliados com Fluorita

(MGF); e b) em esmeraldas e águas marinhas (subordinadamente) das mineralizações

associadas.

VI.2.1 - ETREMGB EMGF

Fo¡am analisados, por ICP-MS, em torno de 60 elementos traço, incluindo ETR" de 16

amostras de metaganitóides GB e MGF (Anexo 3, Tab. 43.1). Os elementos maiores,

menores e traço convencionais dessas amostras já foram discutidos no Capítulo 3 (ver

também Machado, 1994).

Teores totais de ETR (EETR) maiores em rochas granlticas indicam a tendência para

termos mais evoluídos por processos magmáticos e pós-magmiticos (Smirnov, 1976) e os

enriquecimentos de ETRP e Y em relação aos ETRL indicam acidez progressiv4

considerando, ambos, os teores de SiOz e F (Kovalenko et al., 1966). Banks er al. (1994) e

Wood & Williams-Jones (1996) sugeriram que Y e ETRP são transportados e enriquecidos

nos fluidos metassomáticos como complexos F-ETRP.

Nas rochas estudadas observam-se elevados teores de XETR" com nítidos

enriquecimentos dos GB para os MGF. As razões YÆETR assim como >ETRP/EETRL

aumentam no mesmo sentido, enquanto >ETRL/XETRP diminuem (Tab. 6.3).

Tabela 6.3: Caracterfsticas de ETR dos GB e MGF (valores médios), incluindo coeficientes de fracionamento e

valores EuÆut (= Eu namalizado dividido por Eu int€rpolado enhe Sm e Gd normalizados). Normalização:
Cond¡itos Cl de Sm & McDonough (1989).
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As relações XETRP versus SiOz e Y são mostradas na Figura 6.1, com correlações

positivas e valores crescentes dos GB para os MGF, o que indica um aumento na acidez da

paragênese mineral (cf.: Kovalenko ef al., 1966); a presença de fluorita sugere que o Y e os

ETRP foram transportados e enriquecidos por complexos flúor-ETRP nos fluidos

metamórfico-metassomiáticos (Banks et al., 1994; Wood & Williams-Jones, 1996). Uma

amostra anômala, com enriquecimento extremo de ETRP, representa urna variedade

petrográfica de GB com elevados teores de hornblenda hastingsita.

Os padrões de distribuição dos ETR normalizados são muito homogêneos nos GB e

MGF. Apresentam enriquecimento pronunciado dos ETRL em relação aos ETRP (LaN/SmN

entre 2.81 e 5.85, Gdr.¡/Lu¡¡ entre 1 .13 e 2.64 e LaN/LuN entre 5.48 e 16.45), alcançando

valores superiores a 1.000 X Cl para o La e abundância total dos ETRP variando entre 40 e

120 X Cl e fortes anomalias negativas de Eu (Tab. 6.3 e Fig. 6.2). As razões LaN/Sm¡¡ e as

anomalias negativas de Eu aumentam sistematicamente dos GB para os MGF, enquanto as

razões Gdr.¡/LuN e LaN¡/Luh¡ diminuem.Os padrões evidenciam, ainda, e de forma bastante clara

o efeito tetraédico (Masuda et a1.,1987; Mcl-ennar¡ 1994; Bau, 1996) tanto nos GB como nos

MGF.

a) b)

300 300

200
FI
È
FrÉ

100

200
FI
F.l
FE

t00

0L
70 75

SiOz

80 200

Y

400

Figura 6.l: Correlações do XETRP com: a) SiO2; e b) Y nos GB (o) e MGF (o).

O

O

O
a

t t'J,,
O



Elementos lerras Raras e m GB e MGF e em Esmeraldas e Aguas Marinhas 134

Granitos potrissicos, tardi-arqueanos, ígneos ou metassomáticos, de outras localidades,

apresentam características similares, especialmente, no que diz respeito àc altas razões

La¡/Lu¡, os padrões planos a moderadamente inclinados de ETRP e a significante

depauperação de Eu (Mclennan & Taylor, 1979; Taylor & Mclennan, 1985; ver também

Figueiredo, 1985); entretanto, o efeito tetraédrico foi verificado apenas em depósitos pós-

magmáticos, pegmatíticos a hidrotermais, ou em rochas ígneas que sofreram alterações dessa

natureza (Masuda et a1.,1987; Mclennan,1994; Bau, 1996).

a) b)

2m0

lm0
Þ
o

Þ
ô
I loo
È
3o
t)

Ce Nd Sm Gd Dy Er Yb

Pr Eu Tb

Ce Nd Sm Gd Dy

Tm

Er Yb

Figura 6.2: a) Pa&ões de ETR dos GB (o) e MGF (o), normalizados segundo Sun & McDonough (1989). A
amostra G-29c (o) de GB com elevados teores de hastingsita apresenta teores mais elevados de ETR totais. b)
A¡eas de distribuiçilo dos ETR dos GB (hachuras horizontais) e MGF (hachuras verticais).

Uma análise dos valores absolutos dos ETR (Anexo 3, Tab. A3.1) e da Figura 6.2

permite conclufu que os GB apresentam características que evidenciam a importância de

processos metassomáticos de fluidos potassicos e ricos em F e Si (entre outros) na sua

formação. Essa an¡ílise confrma, ainda, a relação genética entre os GB e MGF, por

metamorfismo regional progressivo de grau médio a alto, que resultou em processos iniciais

de fusão parcial. A progressão metamórfica foi responsável pelas anomalias negativas de Eu

mais fortes e enriquecimentos parciais em ETRL e gerais em ETIIP nos MGF em relação aos

GB. O enriquecimento em ETRL originou anomalias negativas fracas de Ce nos MGF e

ocorre de forma anáioga, embora mais forte, também numa amostra de GB que apresenta

elevados teores de hornblenda hastingsita (G-29c).
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A anomalia negativa de Eu é considerada consensualmente uma indicação de mudança

episódica sofrida pela crosta continental no finai do Arqueano, quando teria passado a conter

volumosos corpos de granitos potássicos (Mclennan & Taylor, 1979; Taylor & Mclennar¡

1985). Nos GB, a ausência de fluorescência nos feldspatos verificada em testes de

espectrofluorescência, indica que todo o Eu estaria presente como Eu*2 que é isomorfo com o

Ca*2 e neste caso não fluoresce. Isto significa que as anomalias negativas Eu podem ter sido

produzidas pelas reações metassomáticas de substituição do plagioclásio (com Eu2* em sua

estrutura) por K-feldspato e perdas decorrentes de Eu. Já o desenvolvimento da anomalia

negativa de Eu dos GB para os MGF sugere, aind4 diferentes condições fisico-químicas dos

fluidos-metamórficos causando perdas de Eu relacionadas em parte a anatexia inicial e

formação dos abundantes veios pegmatóides nos MGF.

Alguns corpos de granitóides do extremo NE do QF, mais especificamente, da região

compreendida à leste da Serra do Espinhaço Meridional entre Itabira e Guanhães, foram

considerados por outros autores como granitos ígneos mesoproterozóicos da Sulte

Borrachudos (Grossi Sad et a1.,1990; Dussit 1994; Fernandes et al.,l995ab), com base em

dados de elementos menores/traço e ETR. A análise comparativa desses dados em conjunto

com a média dos GB e MGF dessa pesquisa mostra nítidas diferenças nos espectros de ET&

especialmente das anomalias de Eu e dos teores de ETRP (Fig. 6.3). Também notaÍr-se

diferenças quanto aos demais elementos traço com destaque para Pb, V, ZrL Ni e Cr (Fig.

6.4). Neste sentido, vale acrescentar que, segundo Taylor & Mclennan (1985), a crosta

arqueana é similar aquela da média das rochas cálcio-alcalinas modemas, exceto que são mais

abundantes em Cr e Ni. Estas diferenças sustentam a posição deste frabalho de separar os GB

e MGF desta pesquisa dos outros granitóides da Suíte Borrachudos de Grossi Sad et al. (1990)

e demais autores.
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Figura 6.3: Padrões de ETR de granitóides da Sulte Borrachudos com dados de: a,b - Grossi Sad ef al, lg9o;
c,d - Dussin, 1994; e,f - Fernandes et al., 1995a, em comparação com os valores médios dos GB (o) e MGF (o)
desta pesquisa. Normalização: Sr¡n & McDonough (1989).
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Figura 6.4: Variogramas de elementos m€nües e taço de granitóides da Sulte Borrachudos com dados de:
a,b - Grossi Sad ef al,1990; c,d - Dussin, 1994; e,f - Fernandes et a1.,1995a, øn comparação oom os valmes

médios dos GB (o) e MGF (o) destapesquisa" Normalização: Taylor & Mclænnan (1985).



Elenentos Teflas Rarês øm GB ø MGF e em Es'7,arcøas e Aguas Mar¡nhds r38

VI.5.2 - ETR EM Esu¡n¡r¡as r ÁcuAs MARnTHAS

Para melhor caracterização das mineralizações berilfferas da região de Capoeirana e

Belmont foram analisados, via ICP-MS, os ETR em 14 amostras de esmeraldas de Capoeirana

e Belmont, considerando as diferentes associações genéticas (EX, EVQ, EVP) e 03 de águas-

marinhas que ocorrem na parte pegmatóide (AMP) e em veios/mobilizados de quartzo do

núcleo de um corpo pegmatltico métrico (AMQ) nos MGF. Os ¡esultados das análises

encontram-se no Anexo 3 (Tab. A3.2).

Os valores de XETR absolutos nas esmeraldas e ágrras marinhas são, em geral, baixos

para a maioria dos casos estudados. Das esmeraldas, 06 aruílises apresentam EETR < l0 ppÍL

09 ent¡e l0 e 20 ppm e 01 (amostra G-260) tem :ETR > 100 ppm. Os valores de XETR nas

EVQ são mais homogêneos (sempre abaixo de 10 ppm), ao p¿rsso que rìas EX va¡iam

consideravelmente. De modo similar às EX, as águas-marinhas provenientes de um único

pegmatito apresentam EETR bastante variáveis (respectivamente, abaixo de 20 ppm nas AMP

e de 95 ppm em uma única amostra de AMQ do núcleo pegmatítico).

R¡zões EX EVO EVP AM
EETR (oom) 10.0 5.0 5.0 1.0

YÆETR 0.09 o.26 0.55 0.17

'ETRI-/'ETRP
t4.E6 3.E9 t.4z 6.54

EETRPÆETRL 0.07 o.26 0.?0 0.15

(LalSm)N 3.E0- 10.58 l.E5-t E.lz 0.94-7.24 t.06-2.84
lGd/Lu)N o.49-2.O5 0.03-0.91 0.07-0.36 l.4E-5.66
(Lallu)N .o l-z t.v) u.v t-4. t 0.l0-0.79 3 69-18.0
EuÆu* 0.07-0.08 0.04-0.1 0.05-0.29 0.03-0.06

Tabela 6.4: Propriedades de ETR de esmeraldas EX (de xisto), EVQ (de veios de quartzo) e EVP (de veios
pegmatóides) e de águas marinhas (AM) pegmatlticas dos MGF, incluindo coeficientes de fraciûramentos e
quantificaçôes Eu/Eu* (Eu nømalizado dividido pc Eu intrapolado ente o Sm e Gd ncrmalizados).
Normalização: Condritos Cl de Sm & McDonough (1989).

Os fiacionamentos de ETRL são maiores nas EVQ (com razões LaN/Snx variando até

18.12). As EX são caracterizadas pelos nraiores ûacionamentos de ETRP (Gd¡¡/Lur até 2.05)

e de ETR totais (La¡/lu¡ até 21.95) (Tab. ó.a). As EVP, à exceção das razões EuÆu*,

apresentam os menores coeficientes de ûacionamentos. Os cristais de águas-marinhas,

comparativamente às esmeraldas, apresentam altos ñacionamentos de ETRP e de ETR totais.
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As razões Y/EETR e TETRP/EETRL aumentam das EX para EVP, o que indica um

aumento na acidez das paragêneses consecutivas (cf.: Kovalenko et al., 1966), em analogia

aos GB e MGF. O comportamento do Y em relação aos ETRP é mostrado na Figura 6.5a,

indicando, como no caso dos metagranitóides, correlação positiva. Isto sugere que o Y e os

ETRP foram transportados por complexos flúor-ETRP (Banks et al., 1994; Wood &

Williams-Jones, 1996) nos fluidos metassomáticos mineralizantes que, por sua vez, indicam

composição similar àquela dos fluidos que agiram nos GB e MGF (Fig. 6.5b).

Representadas em diagramas multielementares com normalização de condritos Cl

(Sun & McDonougtL 1989), as esmeraldas são caracteúzadas, em geral, por um padrão dos

ETR relativamente plano ou em forma de 'u' aberto (Fig. 6.6). São enriquecidas em ETRL

(La varia entre 0.4 e 200 X Cl) e pobres em ETRP, com exceção do Yb e Lu que se

apresentam variavelmente enriquecidos (Lu varia entre 0.8 e 20 X Cl). Exibem, também,

nitidamente efeito tetrádico (Masuda et al., 1987; Mclennan, 1994; Bau, 1996) e maiores

fracionamentos em ETRL (Tab. 6.a). Nestes diagramas podem também ser observadas

diferenças nos ETR entre os grupos genéticos individuais de esmeraldas, tais como:
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. EX: apresentam os mais variados teores em ETRL, alcançando valores m¿áxrmos

superiores a 200 X Cl para o La. Ce apresenta anomalias ûacas, ora positivas, ora

negativas. Eu e Tm exibem anomalias negativas, variáveis. Er, Yb e Lu apresentam

ariomalias positivas, mais evidentes para os elementos mais pesados (Fig. 6.6ab);

o EVQ: são ca¡acterizados dois subgrupos distintos: o primeiro (amostras B-21 e B-22 de

veios polideformados de Belmont) com teores mais elevados em todos os ETR (exceto

Lu), apresenta anomalias negativas de Ce, Eu e, eventualmente, Dy, assim como fraco

enriquecimento de Lu; o segwrdo subgrupo (amostras NE-34, NE-36a e NE-36b de veios

pouco deformados de Capoeirana) eúbe padrões planos, anonnlias positivas eventuais de

Pr e negativas de Eu e forte enriquecimento dos ETRP do Tm ao Lu (Fig. 6.6c,d); ressalta-

se, de um modo geral uma maior similaridade do primeiro subgrupo com as EX.

. EVP: são, tambén¡ caracterizados dois subgrupos distintos: o primeiro (amostras Gal l/2a

e NE-31-01) com teores de ET& em geral mais elevados, apresenta anomalias positivas,

fracas, de Ce e negativas de Eu, assim como enriquecimentos de ETRP, do Yb ao Lu; o

segundo (amostras NE-31-02, NE-31-03 e NE-31-06) apresenta anomalias negativas de

Sm e enriquecimentos mais fortes de ETRP, do Er ao Lu. A amostra NE-30 exibe um

padrão de ETR distinto, com a¡omalias positivas de Ce e Sm e negativas de Eu, assim

como o mais forte enriquecimento de ETRP de todas as amostras analisadas; entretanto,

no seu padrão geral assemelha-se mais ao primeiro subgrupo (Fig. 6.6e,f).

Os subgrupos de EVQ e EVP, caracterizados por composições químicas distintas,

representam diferentes gerações de esmeraldas, sendo os subgrupos mais ricos em ETR de

ambos, veios de quartzo e veios pegmatóides, mais similares as EX.
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Figura 6.6: Paùões dos ETR de esmeraldas, nonnalizados em Condritos Cl (Sun & McDonougt¡ 1989):

a.b) EX (V): c.d) EVO (>): e.fl EVP (^).
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Os cristais de água-marinha analisados, provenientes de um veio pegmatítico em

MGF, respectivamente, de sua porção pegmatóide (amostras G-39a e G-39b) e quartzosa

(amostra G-39c), apresentam composições distintas entre si. Nas águas-marinhas das porções

pegmatóides (AMP), o padrão de distribuição dos ETR é homogêneo, com declive suave do

La ao Sm e plano para os ETRP, destacando-se a anornalia negativa forte de Ce e sutil

empobrecimento em Eu. Já o cristal de água-marinha da porção quartzosa (AMQ) apresenta

um padrão muito diferente, com enriquecimentos em ETRL, forte anomalia positiva de Eu e

Sm e empobrecimento mais acentuado em ETRP do que as AMP, com exceção de um fraco

enriquecimento de Yb e Lu; todas as águas-marinhas apresentam, ainda, nítidos efeitos

tetraédricos (Fig. 6.7).
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Figura 6.7: Padrões dos ETR de águas-marinhas, normalizados em Condritos Cl (Sun & McDonough, 1989):

AMP(i.r)e 0).

Nos diagramas EETR versus Y, entretanto, as águas-marinhas alinham-se com as

esmeraldas e com os GB e MGF (Fig. 6.5), indicando também tratar-se, mais provavelmente,

do ciclo metassomático-metamórfico que originou os GB-MGF e não de um processo

pegmatítico geneticamente independente.

Os processos de complexação e de precipitagão dos ETR são, ainda, pouco

conhecidos, com variações dependendo das condições fisico-químicas (pH, temperatura,
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p¡essão, ligantes específicos e salinidade), do sistema fluido-rocha" da porosidade e

composições mineralógica e química original da rocha da sequência de desenvolvimento das

fases secundárias metamórficas-metassomáticas, do tempo de atuação do processo, entre

outros. A complexidade das combinações possíveis no quadro dos processos

petrometalogenéticos envolvidos aumentou ainda mais a dificuldade de utilizar os ETR como

indicadores petro-metalogenéticos nesta pesquisa, que, no entanto, se destac4 ainda, como

urna das primeiras a detalhar o comportamento desses elementos em esmeraldas e suas

mineralizações natu¡ais. Em consequênci4 as modelagens realizadas não permitiram explicar

todas as variações nos trends observados, tais como as anomalias de Ce e enriquecimento

relativo dos ETRP e todas as anomalias negativas e positivas de Eu. Enhetanto, destacam-se

como resultado talvez mais importante, as correlações positivas contlnuas e constantes EETR

versus Y e os efeitos tetrádicos; consideradas conjuntamente para as esmeraldas dos diversos

tipos genéticos, as águas marinhas, os GB e os MGF, as correlação EETR ver,vas Y indicam

as origens consanguíneas desse sistema fluidos-rochas-mineralizações. As gerações distintas

de esmeraldas e ágr'øs marinhas devem-se a retrabalhamentos e remobilizações de um

reservatório químico-mineralógico único, sem contribuições extemas novas e de outras

fontes.



CAPÍTULO VII - ISÓTOPOS ESTÁVEIS

vil.l - TNTRODUçÂ,O E FUNDAMENTOS

O princípio deste estudo é o fracionamento, por processos fisicos, de isótopos de

elementos leves com massa atômica menor do que 40 (mais leves do que o Ca); já no caso dos

isótopos de elementos com número atômico maior, a diferença de massa relativa é, em geral,

pequena demais para permitir que os fracionamentos flsicos naturais sejam eficientes.

Os isótopos estáveis mais fiequentemente utilizados são os de H, C, N, O e S devido a

fatores, tais como os supra-citados, sua abundância na natureza e participação na constituição

dos materiais terrestres. Nesta pesquisa foram utilizados apenas os isótopos dos elementos O e

H, que segundo Rollinson (1993), tem as seguintes abundâncias naturais:
t6o = gg.763yo

t'o = 0.037 5o/o

'll:99.9844%
2D: o.ots6yo

'8o = 0.r995%

Por serem sempre os principais constituintes dos fluidos geológicos aquosos, o estudo

da composição isotópica destes elementos permite a anilise da natureza dos fluidos e dos

processos petro-metalogenéticos de interaçåto fluidos-rochas, objeto desta pesquisa.

Os principais fatores que controlam o fracionamento de isótopos (FI) são: temperaturq

composição químic4 força de ligação, estrutura cristalina e processos de transição de fase,

tais como evaporação e condensação, firsão e cristalização, difr¡são, entre outros.

Como regra gera! os isótopos mais leves formam ligações mais fracas do que os

isótopos pesados. Daí, durante uma reação qulmic4 moléculas com isótopos leves, em geral,

reagem ligeiramente mais rápido do que aquelas com isótopos pesados.

Ligações com íons de alto potencial iônico e baixo número de massa estão associadas

com ûequências vibracionâis altas e têm tendências a incorporar preferencialmente o isótopo

pesado, pois este tende a reduzi¡ o componente vibracional. Por exemplo:

O + Si4* -+ quartzo (mineral enriquecido em r8O em relação ao O disponível); e

O + Fe2* -+ magnetita (rnineral empobrecido em t8O¡.
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Os isótopos pesados concentram-se nas estruturas mais densamente empacotadas ou

bem o¡denadas (este efeito pode ser grande, como por exemplo, entre grafita e diamante) e em

moléculas com maior estado de oxidação.

Moléculas contendo os isótopos leves são mais facilmente extraídas de um material

durante processos como fusão ou evaporação. No caso dos isótopos de H, os principais

mecanismos de ûacionamento são as diferenças na pressão de vapor da âgua e no ponto de

congelamento, sendo a concentração do D maior na fase líquida do que na fase vapor.

O fracionamento de um isótopo entre duas substâncias A e B pode ser definido pelo

fator de fracionamento (o):

o¡-s: RelRs ou cl, = Kl/o (7.1)

Onde: R¡ = razão entre dois isótopos em um composto A;

R¡ : razao entre dois isótopos em um composto B;

K = constante de equilíbrio;

n : número de átomos trocados.

Por exemplo, em rrrna reação em que IEO e 'uO.ão üocados entre o quartzo e

magnetit4 o ûacionamento de lto/l6o entre o quartzo (qzo) e magnetita (mg) é expresso

como:

crqzo-mg = (180/160)ozo (7 .2)

irto/r6o¡mg
l

Os valores de a são sempre muito próximos da unidade e tipicamente variam na l

terceira casa decimal. Consequentemente, apresentam a forma 1.00N; por exemplo: o cr, para :

rEO entre o quartzo e magnetita a 500"C é 1.009 (Javoy, 197?). Uma aproximação matemática 
:

para o htor de ûacionamento provém de: 
l

l000ln(l.00N)=N (7.3) 
l

No exemplo acima" onde o: 1.009, tem-se que: l000lna = 9. :

As razões de isótopos estáveis são medidas em relação a um padrão (Tab. 7.1) e são

expressas como um valor õ em partes por mil (%o):

õ(%o) : R(amosaa) - R(oadøo) X 1000 (7 .4)

R(padrão)
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Amostras com valores positivos de ô são isotopicamente pesadas (enriquecidas no

isótopo pesado em relação ao padrão) e amostras com valores negativos de õ são

isotopicamente leves.

Elemento PrdrÃo AbreviatuÌr
H Slandard Mean Ocean Waler SMOW

C
Peedde lomatnn -

P¿í¿møitolln PDB

o Standard lulean Ocean Water sMow

s Tloilita ù neteorito Cøtyon
r)iahla CD

N A1 N"

Tabela 7. l: Padrões mais utilizados para medidas de isótopos estáveis.

Estudos experimentais tem mostrado que 1000lno é uma função linear de 1fl2 para

pâres mineral-mineral e mineral-fluido, o que permite definir a relação ge¡al para o fator de

fiacionamento:

I000lncr,o¡o"."r l -o, n€,"tz : A(106/T2) + B (7.s)

Bottinga e Javoy (1973) mostraram que o fracionamento de isótopos entre pares de

mine¡ais anidros, em T > 500 oC, pode ser expresso pela equação (7.6), onde A : 0.97 para o

par quartzo-albita.

l000lncr, = A(l06fr'?) (7.6)

Uma outra aproximação mais usr¡al é a relação entre l000lnø e as razões de isótopos

medidas, expressas como valores ô. A diferença entre os valores ô para dois minerais A e B é

expressa como 
^, 

que se aproxima de 1000lncr quando os valores ô são menores do que 10:

Ân.s = ôr-ðs = 1000lnclr-n (7.7)

Se, por um lado, a temperatura é um importante controle no fracionamente de

isotopos, por ouho lado, as mudanças de volume em reações de troca isotópica são muito

p€quenas, exceto para os isótopos de hidrogênio, e consequentemente, a partição de isótopos é

mais ou menos independente da pressão. Graças a isto, os termômetros de isótopos estáveis

säo particularmente ahativos em estudos de processos crustais proñ¡ndos e em vantagem

sobre os geotermô metro s convencionâis.
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Embora os termômetos de isótopos de oxigênio sejam menos sensíveis em altas

temperatwas, r¡ma vez que o fracionamento isotópico diminui com aumento da temperatura,

os estudos experimentais são mais precisos e termômetros confiáveis foram calibrados para

aplicação em temperaturas ígneas e metamórficas.

A condição necessária para aplicar os diferentes geotermômetros é o "equilíbrio entre

os isótopos". Em uma assembléia mineral de r fases, podemos obter r- I temperaturas

independentes, uma temperatura pan cada par mineral. Se cada par mineral fornece

temperaturas concordantes, o equilíb,rio isotópico foi alcançado na mesma temperatua (em

cada par) e mantido.

vIL2 - APLTCAÇÕES

Dos princípios básicos da geoquímica de isótopos estáveis originaram duas aplicações

geológicas principais: a geotermometria isotópica e o estudo de processos petro-

metalo genéticos de interação fluidos-rochas.

* Geotermometria

A geotermometria isotópica basea-se no fracionamento isotópico do oxigênio que é

uma função da temperatura. Uma revisão completa do método e snas aplicações foi

apresentada por Clayton (1981). Na região E-NE e do extremo NE do Quadrilátero Fenífero

(Q.F.), tais estudos foram ¡ealizados por Hoeß et al. (1982) e Müller et al. (1982; l986a,b)

em formações ferríferas e tiveram resultados regionalmente concordantes com os desta

pesquisa (Cap. V.3 - Geotermoba¡ometria). Entretanto, as aplicações em geotermometria

isotópica necessitam de calibrações experimentais de pares minerais específicos para cada

sistema estudado. Tais calibrações, aind4 não são disponlveis para as assembléias com

esmeraldaVberilos e portanto, não serSio aqui aplicadas. Uma tentativa de estima¡ a

temperatura de formação de veios pegmatóides mineralizados em esmeraldas foi feita a partir

do par quartzo-plagioclásio para o qual existem calibrações experimentais.

* Interações Fluidos-Rochas

Mais importante no contexto desta pesquis4 entretanto, foi a aplicação visando os

processos petro-metalogenéticos de interação fluidos-rochas que originaram as mineralizações

de esmeraldas, com base no estudo conjunto de isótopos de O e H que tem-se revelado como
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urna poderosa fenamenta na investigação dos processos geológicos envolvendo água, como é

o caso dos processos hidrotermais, metassomáticos e metamórficos mineraliza¡rtes em

questão.

O hidrogênio é um componente menor nas rochas e assin! apenas quando a razão

fluido/rocha é muito baixa, sua composição isotópica nas tochas (e minerais) influencia na

composição dos isótopos de H dos fluidos coexistentes. O oxigênio, por outro lado, perfaz

50% de peso nas rochas (e minerais) comr¡ns e dal, é menos sensível as razões de isótopos de

O dos fluidos coeústentes, exceto em condições de altas razões fluido/rocha (RollinsorL

t993).

As composições isotópicas da água de diferentes ambientes geológicos podem ser

medidas diretamente da áryn preservada como inclusões fluidas (Richardson et al., 1988) e,

eventual¡nente, da água estrutural dos minerais (Fallick & Barros, 198Ð.

A composição dos isótopos estáveis de uma rocha metamórfica e seus minerais é

controlada por quato fatores principais: a) composição do protólito; b) composições dos

fluidos e razão fluido/rocha (F¡R); c) perdas por volatilização em sistemas abertos; e d)

condições de temperatura do sistema. O metamorfismo progressivo causa a liberação dos

elementos voláteis, mais comumente, por rea$es de desidratação, e mais raramente, de

decarbonatação. Como regra geral, as razões F/R diminuem com o metamorfismo progressivo

por reações de desidratação e perdas por volatilização.

A migração de fluidos é altamente variável em rochas metamórficas e sua influência

depende, além da quantidade de fluido, do tipo de fluxo se canaluaÀo ou pervasivo em

deconência das propriedades estruturais e texturais. Quando o fluxo é pervasivo ao longo das

bordas de grãos e/ou de planos mecanicamente ativos estreitamente espaçados, a razfu FIR

será alta e tenderá a homogeneizar quaisquer diferenças isotópicas na rocha (e em seus

minerais). Diferentemente, quando por fluxo canalizado os fluidos concentram-se, sobretudo,

em falhas, ûatu¡as e sistemas de veios, entäo, localmente, a razÅo F/R pode ser alt4 mas as

rochas fora destes sistemas serão pouco influenciadas pelo fluido. Cabe ressaltar nesse

contexto que heterogeneidades texturais em sistemas, outrossirr, pewasivos surtem efeitos

anrílogos nas rochas menos permeáveis. Processos de difusão intra cristalina ou nos fluidos de

poros e intergranulares, podem tamHm ser responsáveis por diferenças na composição

isotópica; contudo, estes processos são pouco eficientes e ocorrefrl em geral em escala de
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poucos centímetros ou menos, sendo rnaiores apenas em sistemas que foram ntantidos em

altas temperaturas por longos períodos de tempo. Em especial, os processos de difusão

intracristalin4 enüetarito, podem ser efetivamente incrementados por gradientes geoquímicos

de elementos, por exemplo de álcalis contrastantes na fase fluida e cristalina (ONeil &

Taylor, 1967).

VTI.3 - RESULTADOS

Para os estudos de isótopos estáveis dessa pesquisa são importantes: a natureza de

zona de cisalhamento tectonicamente ativa com características pervasivas ao transporte e

migração de fluidos do sistema geológico que gerou os GB e as mineralizações de esmeraldas

a¡queanas; os gradientes geoquímicos entre os fluidos potássicos, ricos em F, Si, Al, Be, entre

outros, que reagiran¡ por um lado, com os TTG sódicos originaado os GB e, por outro, com

as rochas metaultramiíficas ferro-magnesianas, insaturadas em sílic4 da SVS gerando as

mineralizações de esmeraldas; as características de metamorfismo regional progressivo dos

processos mineralizantes proterozóicos ligados a transformação GB + MGF e a anatexia

incipiente destes ultimos; e, especialmente, as características da estrutura cristalina dos

beriloVesmeraldas/águas marinhas que os tornam de particular importância para a aplicação

do estudo de isótopos estáveis. Tratam-se de ciclossilicatos cujos tetraedros de SiO¿ formam

anéis hexagonais, e o empilhamento sucessivo destes ao longo do eiro "c" do cristal produz

canais estrutu¡ais, nos quais, águ4 COz e íons de metais alcalinos (Na+, K+, Cs+, Rbr) são

aprisionados (Wood & Nassau, 1968; Aines & Rossmar! 1984; ver, tambérq Machado,

1994). A água aprisionada nos canais estrutwais da esmeralda pode ser uma amostra do fluido

original de formação do mineral e, neste caso, terá sua razão ôD original preservada (Fallick

& Barros, 1987; Waldron et al 1990; Sullivan et a1.,1993: Fallick et al., 1994; Giuliani et al.,

1997b). Tão somente, acima de 800oC, os íons de metais alcalinos que aprisionam os voláteis

nos canais estruturais são expelidos e a água desprendida.

Nesta pesquisa" foram efetuadas análises de isótopos estáveis de O e H para a

caracteiuação geoqulmica isotópica das ocorrências de esmeraldas e minerais associados, de

ambientes petrogenéticos diferentes (xistos metaultramáficos/metassomáticos, veios de

quartzo e veios pegmatóides) das jazidas de Capoeirana e Belmont. No caso das esmeraldas,

foram analisados separadamente a fase sólid4 os fluidos dos canais estrutu¡ais e das inclusões

fluidas. No total, foram obtidas 62 análises de isótopos de O da estrutura silicática de

esmeraldas, flogopitas, quartzos e plagioclásios, 27 de isótopos de H da água das inclusões
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fluidas (IF) e dos canais estruturais (CE) da esmeralda 15 de isótopos de H da água das IF de

quârtzo (de veios) e 02 de isótopos de H da HzO+ da flogopita. Os resultados são apresentados

nas Tabelas 7.2 a7.5.

Jazida Amostre Tipo Mineral ôl80
Attrt < Asua >

( 70 em þeso ) ôD (70 em DeSO) ôD

B
BE-06-01

X
esmeralda 5.8

BE-06-03 tlosoDitå. 3.E

C I-05-01 X esmeralda 6.1

B
B-24-0r

VQP
esmeralda 6_l

B-24-02 quartzo 5.6

B
BE-05-01

VQP
esmeralda 6.3

BE-05-02 ouartzo 6.9

C

Gùl %-01
VQP

esmeralda 7.0
Gal%-02 ouartzo 6.9
Gtl%-03 flosooita 6.9

C
N E-3E-0 t

VQP
esmeralda 6.7

NE-3E-02 quartzo 8.4
NE-38-03 flnonnit¡ 6.0

c
NE-34-01

VQ
esmeralda 4.1 0.09 -t02 z.t6 -43

NE-34-02 ouartzo 6.3
NE-34-03 4.9

C

NE,36b-01

VQ

esmoralda 5.0 0.108 -40 I .9E 47
NE-36b-02 flosooita 5.6
NE-36b-03 esmeraldâ

NE-36b-04 quartzo 7.8
NE-36b-05 flosooita 4.9

C NE-36-02-01 VO esmeralda 7.1

C

c03-0r
VP

esmeralda 5.9
c03-02 fèldsnâto

c03-03 floeooita 4.0

c

NE-30-01

VP

esmeralda 5.1

NE-30-02 esmeralda 6.2
NE-30-02 feldsDato ó.1

NE-30-03 floeooita 4.4
NE-30-04 ouartzo 9.0

c
NE-31-02-01

VP

esmeralda 6.3 o.o72 2.16 -41

NE-31-02-02 feldsoato 7.4
NE-31-02-03 tloeobita ).J

quÂrtzo 7.2
c NE-31-07-01 w esmeralda 5.3 0.054 1.98 -43

c NE-33-01 VP esrne¡ald¿ 8.8 0.162 -78 1.08 -47

Ta&la 7.2: ô'8O e ôD (%o SMOW) de esmeraldas e mine¡ais associados, de diferentes ambi€ntes peto-
metalogenéticos (xistos = X; veios de quartzo polideformados = VQP; veios de quarao pouco deformados =

VQ; veios pepatóides = VP) das jazidas de Capoeirana (C) e B€lnont (B).
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Amostra Cor ôr80
açllÐ < llllll-( i -AsuÐ > ,C

(7o em Deso) ED (70 em DeSO) ôD
B-27a 7.0 0.13 -59 2.16 -43
B-27b 0.40 -60 2.12 46
B-29a

2
6.3 0.14 -108 2.05 -44

B-29b ó.1 o.23 -55 2.20 -44
B-30 3 6.1 0.09 -t07 2.09 -42

B-31 4 7.1 0.07 -103 2.1 -43
B-32t

5

2 0.1I 2.30 -45
B-32b 7.1 0.09 -48 -45
B-32c 6-9

B-33a
6

6.9 0.09 n3 2.32 -49
B-33b 7.4 2.11 -47

Tabela 7.3: ôl8O e öD ( %o SMOW) de esmeraldas de Belmont, sem id€rìtiñcação paragenética e separadas por
critérios de cor: l= verde grama; 2 : verde acashnhado-amar€lado ; 3 = verde intenso; 4 = verde claro;

5 = verde azulado claro; 6 : verde azulado muito claro.

Tabela 7.4: ôl8O e ôD (96 SMOW) de flogopita inclusa em esmeralda de Belmont, s€m identificação de sua
assembléia minaal.

Amostra ôr80
Hr

(70 em Deso) ôD
B-27 7.7 4.32 -83

3.42 -71

Amostra 6lto Acua de Inclwõ€s Fluidos
(% em peso) ôD

B-1 7.3 0.04 .87

B-2 6.7 0.05 -57

B-3 7.2 0.02 -83

B-4 6.7 0.02 -86

B-5 ó.8 0.04 -tú

B-6
7.0 0.05 -60

0.05 -56

B-7
6.4 0.04 -83

6.4

B-9
7.8 0.22 -69

o.o2 -81

B-13 7.4 0.02 -98

B-l4a 7.1 0.04 -97

B-l4b 6.4 0.07 114

B-14c 6.2 0.02 -tE
B-16 6.7 0.04 -8E

Tabela 7.5: ôl8O (%o SMOW) de quârtro de veios de quarEo não mine¡alizsdoo de Belrnont.
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A água desprendida du¡ante o aquecimento das esmeraldas apresenta duas

composições isotópicas distintas. Abaixo de 800"C é considerada água das inclusões fluidas

(cf.: Fallick et al. , 1994) e os valores de ôD (SMOW) variam amplamente (- I 13 a - 40 %o),

indicando águas de várias fontes nas diferentes gerações de inclusões fluidas (Tab. 7.2 e 7.3;

Fig. 7.1a) (para estudos de inclusões fluidas ver Machado, 1994). A água liberada acima de

800"C, corsiderada como a água de formação aprisionada nos canais estruturais das

esmeraldas, apresenta valores de ôD extremamente uniformes (- 49 a - 4l %o) (Tab. 7 .2 e 7.3;

Fig.7.lb) (cf: Sullivan er al., 1993).

Os teo¡es de água desprendidos abaixo de 800oC variam de 0.05 a 0.40 %o em peso,

sendo muito inferiores àqueles dos canais estrutr¡rais, de 1.08 a 2.32 o/o em peso (Fig. 7.1a,b;

ver também Anexo 6). A amostra NE-33 (EVP) tem baixo teor de água em comparação com

as demais esmeraldas, o que poderia ser explicado pela gênese em um sistema ligeiramente

mais seco ou pela perda de voláteis.

A análise das condições de formação das esmeraldas a partir das composições e

quantidade de fluidos usando-os como estimativas de P de fluidos não é segur4 devido às

possíveis perdas de voláteis em ptocessos geológicos posteriores e a eventual presença de

CO2 (Vry et al., 1990). No caso estudado, a presença de COz é menos importante como

mostraram os estudos de espectroscopia no infravermelho - IR (Machado, 1994).

a) b)

u 0.3
L
æ
v 0.2

o

0.1

Q

æ
A2 ++

+
Il**

+

***t'

0.0 L
-120 -90

ôr gr¡
-46 -44

DõD (CE)

Figura 7.1: Teores (% peso) e intervalos de ôD da água das esmeraldas de Capoeirana e Belmont: (a) água das
inclusões fluidas - IF (< 800'C); (b) água dos canâis esfutufais - CE (> 800"C).
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Zimmermann et al. (1997) ressaltam ainda que, para esmeraldas cristalizadas em sistemas

hidrotermais abertos, o ar¡mento do teor de água nos canais estruturais está diretamente

relacionado as substituições isomorfüs, especialmente em posições octaédricas (Al+3Jr :
Mg*''t * Nai*I, conforme discutido no Cap. IV, ítem IV.9), que requer de íons alcalinos,

além de HzO e CO2 nos canais estnfurais para manter a neutralidade de carga.

Os valores de ôl8O das esmeraldas de Capoeirana variam de 4.1 a 8.8%o, num intervalo

mais amplo do que das esmeraldas de Belmont, de 5.8 a 7 .4 (Tab. 7.2 e 7.3). Por outro lado,

considerando as diferentes associações genéticas, notam-se valores mais homogêneos de

õr8O nas esmeraldas de xistos (5.8 a 6.1%o) e de veios de quartzo polideformados (6.1 a

7.096o) e valores um pouco mais amplos nas esmeraldas de veios de quartzo pouco

deformados com esmeraldas idiomórficas (4.1 a 7.1ofu) e veios pegmatóides (5.3 a 8.896o)

(Tab. 7.2).

A análise individual das composições isotópicas dos minerais nos veios de quartzo

polideformados indicam valores médios de ôr8O do quartzo (7%o), esmeralda (6.5%o) e

flogopita (6.596o) muito próximos (Tab.7.2); porén¡ isto não se verifica nos veios de quartzo

pouco deformados, com um valor médio de ôr8O de 7.1 96 pau:ao quartzo e de 5.6 e 5.I g6 ,

respectivamente, para a esmeralda e a flogopita.

Nos veios pegmatóides, os valores médios de ôrEO da flogopit a (4.6ofu), do quartzo

(8.1%), do feldspato (6.896o) e da esmeralda (6.396) sugerem o envolvimento de um fluido

isotopicamente distinto na evolução desta paragênese num processo retrometamórfico,

destacando-se a saussuritização e sericitização dos plagioclásios e alterações de cloritização

.incipiente das flogopitas. Nos xistos/flogopititos, o valor médio de ôr8O da esmeralda (696o) é

muito elevado em relação ao único õt8O 1t.aXo¡ obtido para a flogopita.

O õt8O de 7.7960 da flogopita incluida em esmeralda de Belmont sem identificação

mais precisa de sua paragênese (mais provavelmente, de tipo xisto) é bem superior àqueles

das flogopitas dos ústos (3.896o), dos veios de quartzo em geral (de 4.9 a 6.9%o) e veios

pegmatóides (de 4.0 a 5.596o) (Tab. 7.2 e 7.4).

O intervalo de õD das inclusões fluidas do quartzo, de -114 a -5696 (Tab. 7.5),

coincide com o dos fluidos desprendidos das esmeraldas abaixo de 800oC, de -113 a -40ch
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(Tab. 7.2 e 7.3), podendo ser atribuído à natureza secundaria das principais inclusões fluidas

das esmeraldas (cf.: Machado, 1994;Fallick et al.,1994).

Embora os valores de ôD das IF em esmeraldas sejam variáveis, os valores de ôItO da

estrutura silicática e de ôD da água dos canais são, respectivamente, uniformes e notadamente

rmiformes (Tab. 7 .2 e Fig. 7 .2). Este fato, enhetanto, não é suficiente para descartar as

evidências geológicas, petrográficas e geoqulmicas quanto à história polimetamórfica e

poligenética dos tipos individuais de mineralizações de esmeraldas. Apesar do número, aind4

reduzido de análises, sobretudo, quando consideradas as esmeraldas por diferentes

associações genéticas, conclui-se, como hipótese hipótese mais provável, que os valores de

ôr8O da estrutura silicática (em especial, das EX e EVQP) e de ôD dos fluidos dos canais

estrutuais são tão marcantemente uniformes por se tatarem de fluidos de urna fonte única

reciclados em processos mineralizantes consecutivos que oc,orreram em perlodos específicos

num amplo intervalo tempo, entretanto, repetindo condições ffsico-químicas, entre si,

essencialmente análogas.

Os dados de ôD das águas dos canais estruturais e de ôlEO das esmeraldas foram

comparados com valores da literatura para águas metamórficas que varian¡ respectivamente,

de -70 a 096 e +3 a +20ofu (Sheppard, 1986), águas magmáticas de -80 a -40%o e +5.5 a

+10%o (Sheppard e Epstein, 1970) e, aind4 para águas magmáticas associadas a granitos

produzidos por fusão intracrustal com ôD de -65 a -40 %o e ôr8O de +9.5 e +13%o (Sheppard,

1977). Os dados desta pesquisa são típicos do campo de superposição de águas magmáticas e

metamórficas; não são, portanto, conclusivos quanto à gênese das esmeraldas e a derivação

magmática ou metamórfica dos fluidos originais (Fig. 7.2). Descarta-se, porén¡ claramente, a

sua formação a partir de granitos produzidos por firsão intracrustal. Como interpretação

preferida nessa pesquisa corroborada também pela composição de ôD da flogopita incluída

em esmeralda (Tab.7.4), a origem da água e sua composição isotópica são corsideradas como

resultados da granulitização/degrantização da crosta profunda/inferior a¡queana nos

processos tectono-metamórficos que originaram as zonas de cisalhamento tegionais causando,

inclusive, a transformação tectono-metamó¡fica-metassomática dos TTG em GB.
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Figura 7.2: Composiçâo isotópica de oxigênio e hidrogênio das esmeraldas e minerais associados de

Capoeirana e Belmont: esmeralda: CE (O) e IF ( r¡; quartzo: IF ( ); flogopita: H2O*(0).

Tentativamente, foram efetuados cálculos de fracionamento isotópico para a

associação esmeralda-flogopita de mineralizações de xistos e de termometria isotópica para

um veio pegmatóide mineralizado de Capoeirana, a partir do par plagioclásio-quartzo. Como

ponto de partida nos cálculos de fracionamento isotópico, admitiu-se uma temperatura

mínima de 350oC para formação das esmeraldas de xistos segundo eSudos de inclusões

fluidas (Machado, 1994).

Com base na equação (7.8) proposta por Taylor et al. (1992), foi feito o cálculo para o

fracionamento esmeralda-água para as esmeraldas de xistos, formadas nesta temperatura

(350"C :623oK):

103lnoc"....arda-água (250-500"C) : 1.579(10un\ - 0.645(103 n) - 2.522

T : temperatura de formação em oK.

(7.8)

l03lnoc"...."rda-água : ôl8O"r,n"rur¿u - ôl8O¿eu" :1.579(10ulOZl2¡ - 0.645(103 ß23) - 2.522

ôr8O 
".,n"."rdu 

- ôttOnru" : 4.07 - 1.04 - 2.522: 0.51

ôtton*uu = ôl80 esmeralda - 0.51
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Considerando que as flogopitas e esmeraldas de xistos são cogenéticas e supondo que

estejam em equilíbrio isotópico, foram efetuados cálculos do fracionamento flogopita-água

utilizando-se a mes¡na temperatura do fracionamento esmeralda-água (350'C). Cabe lembrar

que este cálculo é somente .tentativo e ressaltar que a equação (7.9) aqui utilizada para o

fracionamento flogopita-água foi calibrada por Bottinga & Javoy (1973) no intervalo de

temperaturâ de 400-700oC.

l03lno6oroo¡,"-6*" = 0.4(10óÆ¿) - 3. I

T = temperatura de formação em oIC

I03lno¡oroo¡,"4* = õlEO¡o.op¡," - ôttOnr* =0.4Q06ß?3\ -3.1

ôtEOñogopi, - ô180n*n = 1.03-3.1 = -2.07

ôr8O¡*"=2.07+3.8

Assinr, para as esmeraldas de xistos, os valores de ôt8O analisados de 5.8 e 6.1%o estão

próximos daqueles de ôr8O calculados da água da esmeralda (respectivamente, 5.3 e 5.6%o);

entretanto, o valor calculado para a água da flogopita 1ôr8O = 5.90,6) não corresponde ao valor

analisado da flogopita de ôr8O :3.8%o. Este desequillbrio isotópico pode ser o efeito de

processos ret¡ometamórficos tardios, incluindo cloritização incipiente, mais efetivos nas

flogopitas do que nas esmeraldas (ver Cap. IV: Química Mineral).

Os amplos intervalos de temperatura obtidos das inclusões fluidas das esmeraldas de

veios de quartzo e veios pegmatóides (Machado, 1994) não permitem os cálculos dos

fracionamentos mineral-água destes sisternas.

Os dados isotópicos forar¡, aindå, utilizados numa tentativa de termometria isotópica

em urna amostra de veio pegmatóide com esmeralda (NE-30), urna vez que para o paÌ

quartzo-plagioclásio já existem calibrações experimentais. Para tanto utilizou-se a equação

(7.6):

I OOOlncrq"o-prog : A(l 0óÆ'?),

sendo A: 0.97 (Bottinga e Javoy, 1975).

Assin¡ resulta que: lOOOlncrq--p r,s= 0.97 (106 /T¿¡.

(7.9')

F**ãl
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Para a amost¡a NE-30-01, tem-se ôl8Or.o = 9.0 e ðr8O¿"g:6.1. Segundo Rollinson

(l 993), quando ô < 10 é válida a expressão:

õlEOq^ - õl8O¡"g = lO00lncrqzo.prog

Assim: 9.0 - 6. 1 = 1 000lncq,o-pr"g : 0.97 006 tf),

resultando:

T = 578 K ou 305'C

A temperatüa de 305 oC é muito aquém da temperatuâ de cristaliz¿ção de veios

pegmatóides em sistemas de a¡atexia de rochas graníticas. Entretarito, deve-se destacar que os

plagioclásios dos veios pegmatóides são saussuritizados e os resultados obtidos, novamente,

parecem indicar o processo retrometamórfico.

YII.4 - CONCLUSÃO DOS ESTUDOS DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS

Mediante o estudo de isótopos estáveis, pode-se concluir que os valores de ôD das

inclusões fluidas de esmeraldas e das inclusões fluidas de quartzo e os valores de ðrEO das

flogopitas, quârtzos e plagioclásios são amplamente variáveis e indicam desequilíbrios,

ressaltando-se que estes sistemas são mais susceptíveis a efeitos polimetamórficos e

retrometamórficos. Neste quadro, destacam-se os valores mais homogêneos de ôD dos fluidos

dos ca¡ais estrutuÌais das esmeraldas. Estes, em co4iunto com o ôrtO da estrutura das

esmeraldas, representam os sistemas mais resistentes em relação as alterações

polimetamórficas e refrometamórficas. Os valores de ôtEO mais homogêneos nas esmeraldas

de xistos e de veios de quartzo polideformados devem ser considerados como característicos

da primeira fase, arqueana, de mineralizações. As gerações posteriores, indicam uma origem

por retrabalhamento dos sistemas geoquímicos-isotópicos anteriores, sem contribuição de

fluidos de outras fontes.
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METALocE¡rÉrrcr - pRrNCIpArs coxcl,usÕns

Dentro dos objetivos propostos, esta pesquisa contribuiu, especialmente, nos seguintes

aspectos:

o Geologia e petrografia regional;

o Evolução metamórfica;

¡ Tópicos específicos de geoquímica de ETR e de isótopos estáveis;

o Metalogênese das jazidas de esmeraldas.

A evolução geológica da ri.rea de estudo compreende estágios arqueanos, representados

por associações de rochas TTG e tenenos gtætito-greenstone belt e estágios de

retrabalhamentos tectono-metamórñcos proterozóicos. As mineralizações de esmeraldas

devem-se a processos a¡queanos e proterozóicos.

As rochas TTG, gnaisses, migmatitos e metagtanitóides polimetamórficos com

estruturas típicas, são os litotipos arqueanos mais antigos da região. Na área da pesquisa,

ocorrem em corpos restritos no interior dos GB e MGF, ou aind4 como gnaisses miloníticos

no contato com as rochas da SVS. As composições químicas sugerem enriquecimentos em

álcalis, em especial IGO, nos retrabalhamentos metamórficos regionais Proterozóicos. Alguns

gnaisses miloníticos ortoderivados das proximidades dos contatos com a SVS são

problemiiticos; apresentam-se, em geral, mais peralumlnicos e emiquecidos em elementos

traço do que as rochas TTG tipicas, sendo, mais provavelmente, produtos de alteração

aloquímica dos TTG.

A sequência metawlcano-sedimentar de Capoeirana e Belmont é corsiderada mais

joven que as rochas TTG, sendo parte tectonicamente disrupta do greenstone åeü arqueano

Rio das Velhas (SGr. Rio das Velhas). Compreende uma grande variedade de litotipos:

xistos/anfibolitos metaultranriiñcos, anfibolitos metabásicos a metaintermediários, anfibolitos

de formações ferríferas, ústoVgnaisses wlcanoclásticos, anfibolitos/gnaisses

calciossilicáticos e xistoygnaisses metassedimentares clásticos. Como caracterlsticas típicas

de greenstone belt ørqueano destacam-se a sucessão litológica e a natureza extrusiva das

rochås metaultramáfi cas.
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A despeito da compleúdade estrutural incluindo dobramentos isoclinais apertados e

possíveis repetições locais e das condições de afloramentos que não permitiram estudos

estruturais de detalhe, foi possível reconstruir a sucessão litoestratigráfica e as principais

características estruturais regionais que indicam para as jazidas de Belmont e Capoeirana,

sequências litológicas simila¡es de direção principal NNE e caimentos, em geral sr¡aves para

W. Assirn, encontram-se em contato direto a WN'W, por falhas inversas, com as rochas

graníticas regionais, especialmente, GB em Belmont e MGF em Capoeirana, as rochas

metaultramiiflcas mineralizadas, seguidas para ESE, de ¡ochas nriificas, anfibolitos,

paragnaisses e metassedimentos mais matr¡ros. Define-se, assim, uma sequência litológica

tlpica de greenstone belt, invertida estruturalmente e repetida por cavalgamentos.

As rochas metaultramáficas são de interesse maior entre as rochas da SVS, pois são

hospedeiras das mineralizações. Ocorrem na base da sequênci4 sendo representadas por

anfibolitos metaultraÍÉficos (AÐ, talco-anfibólio xistos, a¡fiMlio-clorita xistos e

tremolititos (TACX), clorititos (CLT) e c¡omititos (CRT), sendo que os TACX e CLT devem-

se a alterações aloquímicas pre-metamórficas específicas, não relacionados aos processos

metassomáticos mineralizantes. Todas as rochas metaultranriificas apresentam composições

komatäticas, sendo que as variabilidades do Cr e Zn rctatam os teores prirnririos, bastante

variáveis de cromita. Os enriçecimentos em Sr e empobrecimentos em La e Y dos TACX e

CLT em relação aos AU devem-se às alterações pré-metamórficas específicas. As rochas

metaultraÍxificas podem gradar na continuidade do mesmo corpo para equivalentes

flogopitizadoVmineralizados, evidenciando enriquecimentos sistemiíticos em IiçO, AlzO¡, Rb,

Ba eY e, eventualmente, Be. Os elementos Zr, Sc, Y , Zn, Cr e Ni, entretanto, pennaneceram

praticamente constantes.

Os anfibolitos metabásicos e anfibolitos/gnaisses metaintermediários apresentam

filiação magm.itica, sub-alcalin4 toleiític4 com evolução dos anfibolitos metabásicos (AB)

mais primitivos para os anfibolitos metabásicos com epidoto-titariita (ABET) e para os

anfibolitos metabásicos com granada (ABG), também indicada pelo comportamento dos

elementos t¡aço Zr,Y, Cr, Ni, V e Th. A añrmação de que os ABG são rochas paraderivadas

þor ex.: Rettinger, 1998) é aqui descartada. Já os gnaisses com biotit4 anfibólio e granada

(Cr/bag) apresentam composições distintas, indicando derivação cálcio-alcalina.

Os anfibolitos de formação ferrlfera (AFF) e cálciossilicáticos (AC) representanL

inclusive quimicamente, grupos específicos, qr¡ase nunca relacionados com as tendências dos
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anfibolitos metaígneos, sendo os primeiros caracterizados por altos teores de V, Ni, Cu e La e

os segundos por altos teores de Zr, Sr e Ga.

Ainda como litotipos essenciais da SVS, destacam-se os xistos e gnaisses

vulcanoclásticos de alterações hid¡otermais-metassomáticas pré-metamórficas, com

cummingtonit4 granada, cordierita e estaurolit4 e as rochas metassedimentares que evoluem

na sucessão litoestræignifica de composições imaturas, com considerável contribuição

vr¡lcanoclástica (grauvacas), para composições mais maturas, incluindo quartzo-muscovita-

xistos e raros quartzitos.

No final da evolução do greenstone belt, a ârea sofreu em toda a sua extensão

retrabalhamentos estrutwais e metamorfismo de baixo 4 eventuålmente, médio grau, e

metassomatismo forte nas zonas de cisalhamento crustais profundas, de dimensões regionais,

onde circularam fluidos alcalinos (potássicos) ricos em F, elementos incompatíveis @b, Zr,

Nb, Y, Be, ETRL, entre outros) de origens profirndas, derivados, mais provavelmente, de

processos de granulitização da crosta inferior (Mehneft, l97l). Estes fluidos, por reações

fluidos-rochas, transforma¡am as rochas TTG, durante sua milonitização, em Granitóides

Bonachudos (GB) e flogopitizaram e mineralizaram as rochas metaultramáficas da SVS.

Os GB são metagranitóides, hololeucocráticos a leucocráticos, com composição de

álcali-feldspato granitos com fluorita. Os feldspatos alcalinos são os constituintes principais e

cafacterísticos dos GB, sendo representados por pertitas ricas em inclusões fluidas na fase

potrássic4 formadas pela substituição incompleta de plagioclásios dos TTG, (Schorscher,

1992).

A evolução proterozóica compreende o principal metamorfismo regional progressivo e

deformações associadas do Ciclo MinaVEspinhaço (Paleoproterozóico final) e o Ciclo

Brasiliano (Neoproterozóico). O primeiro foi um episódio plurifacial, no início marcado por

g¡adientes tipo Barrow de mais baixas temperaturas e altas pressões p¿rssardo, no fi¡al, para

gradientes de mais altas temperaturas (Schorscher, 1975; 1992; Rettinger, 1998).

Os resultados geotermométricos indicam temperaturas médias máximas de 450 a 610
oC e de 540 a 670 oC, respectivamente, pelos geotermômetros granada-biotita e $anada-

estau¡olita em metapelitos, e de 475 a 770C pelo geotermômetro granada-biotita nos GB.

Entre os geotermômetros utilizados, os que fomeceram temperaturas mais compatíveis com as

assembléias minerais das rochas em estudo foram: granada-estauolita em MP, para
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estaurolitas com baixos teores de Zn (ZnO = 0.38Vo), e g¡anada-anfiMlio em ABG. Entre

estes dois pares eúste boa correlação, tanto nos valores absolutos, quanto nas indicações de

zoneamento, cujas temperaturas obtidas para assembléias de borda são mais elevadas em

"reþão às de centro, indicando a progressão metamórfica do principal evento Proterozóico,

preservada em bordas de minerais mais est¡íveis.

A evoþão geológica do Meso a Neoproterozóico deixou poucos registros

mineralógico-petrográficos na ¡irea de estudo, tais como p¡ocessos locais de rehidratação e

retrometamorfismo, incluindo a formação de cloritas, sericitas, epidoto e carbonatos. Efeitos

do retrometamorfismo são também indicados pelas composições de mais baixas temperaturas

nas bordas do que nos respectivos centros de biotitas de metapelitos. De modo similar, as

temperaturas, em geral, muito baixas, com mínimos nas associações de bordas, fornecidas

pelo geotermômetro dos dois feldspatos (260 a 430"C) em GB e MGF poden¡ tambénr,

indicar reequilíbrios retrometamórficos finais do principal metamorfismo regional Paleo a

Mesoproterozóico e/ou ainda" os efeitos tectono-termais do Ciclo Brasiliano.

Os MGF formaram-se pelo metamorfismo progessivo dos GB a partir de condições P-

T da fácies anfibolito médio, no evento principal Paleo a Mesoproterozóico. As

transformações foram essencialmente texturais e mineralógicas, incluindo o desenvolvimento

progressivo da foliação até sua predominância sobrre a lineação e a recristalização

granoblástica das mesopertitas para microclínios e plagioclásios. Nesses processos, foram

preservadas as características geoquímicas globais, sobretudo, dos elementos maiores: SiO2 >

72Vo; altas razões de KzO/l'{azO (1.0 a 3.4) e FeO/FeO + MgO (1'0 - 1.2); baixos teores de

CaO (< 1J3%); e, ainda, altos teores de Be (média de 8.4ppm) e Li (média de 24ppm).

Contudo, fo¡am encontradas evidências de mudanças geoquímicas menores, mas sistenriíticas

de elementos traço, incluindo elementos incompatlveis e ETRL que acompanharam a

transformação dos GB para os MGF, tais como: eruiquecimentos em Rb, Ga Nb, Y e Zn e

empobrecimentos em Cs, 84 Sr, IIf e Zr; aumento das razões Hf/Zt (de 0.029 a 0.036 nos

GB e de 0.030 a 0.042 nos MGF); enriquecimentos em !ETR; aumento das razões YÆET&

EETRPÆETRL e Larq/Sn¡¡ e das anomalias negativas de Eu e diminuição das razões Gdx/LuN

e La¡¡lLuN. Estas mudanças, porén¡ não apagaram as caracterlsticas geoquímicas de granitos

potássicos tanto dos GB quanto dos MGF e confirma¡am a relação genética entfe estes

metagranitóides por metamorfismo regional progressivo de grau médio a alto, que resultaram

em processos iniciais de fisão parcial.



Granitos potássicos, tardi-arqueanos, ígneos ou metassonuíticos, de outras localidades,

apresentam características de ETR similares aos GB/lrdGF, especialmente, no que diz respeito

às altas razões La¡llu¡, aos efeitos tehádicos nos padrões globais, planos a moderadamente

inclinados de ETRP, assim como a significante depauperação de Eu (Mclennan & Taylor,

1979; Taylor & Mcl,ennatl 1985). A anomalia negativa de Eu é considerada quase que

consensualmente, uma indicação de mudança episódica sofiida pela crosta continental no

final do Arqueano, quando passou a conter volumosos corpos de granitos potássicos

(Mclennan & Taylor, 1979; Taylor & Mclennar¡ 1985; Figueiredo, 1985). Nos GB, pode ter

sido produzida pelas reações metassorniíticas de substituição do plagioclásio (com Eu*2 em

sua estrutura) por K-feldspato. A ausência de fluorescência nos feldspatos dos GB indica que

todo o Eu estaria presente como Eut2 que é isomorfo com o Ca*2 e neste caso não fluoresce.

Já o desenvolvimento da anomalia negativa de Eu dos GB para os MGF, indica perdas de Eu

nos processos de fusão parcial.

A aruílise comparativa dos dados de elementos traço e ETR dos GB/I\4GF desta

pesquisa e de outros corpos de granitóides do extremo NE do QF, mais especificarnente, da

região compreendida entre ltabira e Guanhães estudados e denominados como "Bor¡achudos"

por outros autores (Grossi Sad et al., 1990; Dussiq 1994; Femandes et al., 1995) mostra

nltidas diferenças nos espectros de ET& tanto nas anomalias de Eu, quanto dos teores de

ETRP, bem como dos demais elementos traço com destaque para Pb, V, Zn, Ni e Cr. Estas

diferenças sustentam a posição deste trabalho de separar os GB e MGF desta pesquisa dos

outros granitóides da Suíte Borrachudos de Grossi Sad et al. (1990) e demais autores.

Sob aspectos metalogenéticos, além das mineralizações berilíferas, foram observadas e

merecem menção pequenas ocorrências de cromita nas rochas metaultramáficas e de scheelita

nos anfibolitos metabásicos e nos xistos/gnaisses que sofreram alteração hidrotermal pré-

metamórfica (com cummingtonitA gra¡rada cordierita e estaurolita), assim como, anomalias

geoquímicas de Zn em metapelitos da SVS e de ETR nos metaganitóides GB e MGF. Os

traçadores geoquímicos W e Zn indicam, aind4 o potencial metalogenético em Au da SVS na

ifuea de estudo. Porén¡ no contexto da metalogênese do Be, destacam-se as mineralizações de

esmeraldas e de águas marinhas, sendo as primeiras foco desta pesquisa.

As mineralizações de esmeraldas ocorrem em diferentes gerações e tipos genéticos

distintos. Nas zonas de cisalhamento ruptil-dúctil, ativas, envolvendo associações de rochas

TTG e da SVS, fluidos alcalinos, potássicos, ricos em Be e Al, interagiram simultaneamente:
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(a) com os TTG tra¡rsforma¡do-os em GB e liberando, entre outros, Al (da substituição do

plagioclásio) para o fluido; e (b) com as rochas metaultratnificas da SVS causando as

alterações metassonriíticas de flogopitização e as mineralizações de esmeraldas de tipo xisto

(EX) e tipo veio de quartzo polideformado (EVQP), consideradas de idade arqueana.

O metamorfismo regional progressivo, paleoproterozóico final, alcançou o ápice

termal em estágio tardi a pós-tectônico e intensidade, em gera! aþo mais alta na região de

Capoeirana em relação à de Belnont. Causou, ainda fi¡são parcial incipiente dos MGF

produzindo pegmatóides e pegmatitos; os primeiros, quando intrusivos nas rochas

metaultranr¡ificas podem ser mineralizados em esmeraldas e os últimos, intrusivos nos

próprios MGF podem ser portadores de águas marinhas.

As EX oconen¡ geralmente, como porfiroblastos orientados segundo a foliação

principal da rocha sendo envolvidos pela flogopita. Os veios de quartzo polideformados com

esmeraldas são concordanteVpseudoconcordantes com as foliações principais dos xistos e/ou

formam concentrações lenticulares também deformadas e, às vezes, contorcidas de tipo

"toalha molhada" nas charneiras de micro-dobras, o que indica cristalização em condições

pré-cinemáticas em relação ao evento principal de deformação. Nesses veios, as bordas de

grãos de quârtzo com esmeralda são, geralmente, de suturação metamórfica; ambos os

mine¡ais apresentam ainda lamelas de deformação intracristalina. As características

petrogrrificas, mineralógicas e cristalográficas das EX e EVQP são similares (Machado,

t994).

Os pegmatóides intrusivos nas rochas metaultramáficas e mineralizados em

esmeraldas, formam corpos pseudoconcordantes e discordantes, com forrnas

predominantemente irregulares e dimensões métricas, sendo claramente menos deformados

que as encaixantes. As esmeraldas nestes pegmatóides são idiomórficas e apresentam bor¡l¡s

retilíneas e de imposição mútua de idiomorfismo com os plagioclásios e irregulares com o

quartzo.

Ressalta-se, ainda, a ocorrência em Capoeirana de veios de quartzo pouco deformados

contendo esmeraldas idiomórficas. Assin¡ tanto as EVP e as EVQ em veios pouco

deformados (restritos a Capoeirana), quanto as águas marinhas de pegmatitos dos MGF

representam um evento proterozóico de mineralizações berilíferas, relacionado ao

metamorfismo regional principal de médio/alto grau e à anatexia inicial dos MGF. Essas
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observações levam a rejeitar todas as interpretações que, com base em datações radiométricas

e outros métodos essencialmente laboratoriais e teóricos, enfatizam para a região uma fase

única de mineralização de esmeraldas de idade Brasiliana ligada a intrusões g¡ariíticas

magmiíticas (por ex.: Ribei¡o-Althoff et al., 1997; Giuliani er al., 1997a).

Quimicamente, as EX e as EVQP apresentam teores, em gera! mais elevados de AlzO¡

e Cr2O3 e mais baixos de MgO e Na2O; as EVQ pouco deformados exibem os teores mais

elevados de MgO e Na2O e mais baixos de AlzO¡ e CrzO3; as EVP apresentam composições

intermediá¡ias eritre estes dois grupos. As esme¡aldas não mostram significantes zoneamentos

composicionais; porén¡ as variações químicas de centros e bordas de esmeraldas, sugerenl

pelo menos para as EX e EVP, a reação de substituição Al3+(vI) = Mg2+(vI) ',e ¡u+(canal).

Existe uma forte correlação entre intensidade da cor e ar¡mento do teor de CrzO¡; no

entanto, nenhuma correlação segura pode ser feita entre a cor e os teores de FeO e/ou MgO.

Comparativamente, as EX e EVQP exibem os teores mais elevados de Cr, V, H{ Zr e

Th e mais baixos de Cs, Rb, Z¡r, enquanto que as EVQ pouco deformados detém os teores

mais elevados de Cs e Rb.

As esmeraldas são, aind4 ca¡acterizadas por enriquecimentos va¡iáveis de Cs, B4 Rb,

Tb U, W, T4 Nb e Sc e empobrecimentos em Mo, Sr, Sb, Ti, Cu, Zn, Ni e Cr em relação aos

valores condríticos. Os elemento s Hf, Zr e Y apresentam variações consideráveis, sendo desde

empobrecidos a enrþecidos. Em relação aos valores médios de GB e MGF, exibem

emiquecimentos fo¡tes de Cs, V e C¡ e fracos de W e Co e empobrecimentos em B4 Rb, Th,

U, Pb, Sr, Y e Mo. Dos elementos effiquecidos, o Cs é um tlpico íon alcalino dos canais

estrutuais; Cr, V e Co siüc elementos cromóforos e a posição do W é, ainda, desconhecida.

Em geral todas as esmeraldas são pobres em ETR. Em relação aos condritos, são

enriquecidas em ETRL e empobrecidas em ETRP, com exceção do Yb e Lu que se

apresent¿rm va¡iavelmente enriquecidos. As EX são caracterizadas pelos maiores

fracionamentos de ETRP e de ETR totais e as EVQ pelos maiores fracionamentos de ETRI.

Ressaltam-se, aindq tanto nas EVQ quanto nas EVP, subgrupos com composições químicas

distintas, confirmando diferentes gerações de esmeraldas. No caso das EVQ, associam-se às

variações químicas diferenças estrutufais; trata-se de EVQP nos xistos por um lado e de EVQ

pouco deformados, com esmeraldas idiomórficas, por outro. Quanto às EVP, os subgrupos

carecen\ ainda, de caracterizações complementares.
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As águas-marinhas provenientes das porções pegmatóides e qua¡tzosas de pegmatitos

nos MGF, apresentam composições distintas entre si e das esmeraldas, tanto nos mais altos

teores de Pb e mais baixos de Cs, Cr, V, Sc e Co, qr¡anto nos mais altos teores de XETR e

mais fortes ñacionamentos de ETRP.

As correþões positivas entre o Y e os ETRP nas esmeraldas e nos metagranitóides

GB e MGF sugerem que estes elementos foram trarsportados por complexos flúor-ETRP nos

fluidos metassomáticos mineralizantes de composição similar àquela dos fluidos que agiram

na formação dos GB (MGF). As águas-marinhas provenientes das porções pegmatóides e

quartzosas de um pegmatito em MGF, apresentam composições de ETR distintas entre si e

das esmeraldas; porénr, em relação ao Y e ETRP, alinham-se com as esmeraldas e com os GB

e MGF, indicando também tratar-se, mais provavelmente, do ciclo metassomático-

metamórfico que originou os GB-MGF e não de um processo pegmatltico geneticamente

independente. Ou sej4 as gerações mais novas de esmeraldas (EVP e EVQ menos

deformados) e as ágrr¡s marinhas devem-se a retrabalhamentos e remobilizações pelo

metamorfismo regional principal proterozoico do reservatório químico-mineralógico original

arque¿uro (das EX e EVQP), sem contribuições extenìas novas e de outras fontes.

As composições isotópicas das esmeraldas situam-se no campo de superposição de

águas magmáticas e metamórfic¿¡s, sendo condizentes com a origen¡ mais provável das EX e

EVQP, relacionada à orogênese do greenstone belt e ù formação metassomática dos GB a

partir de fluidos crustais profundos, de granulitização/degranitização da crosta inferior. Por

outro lado, as EVP, as EVQ pouco deformados e as águas marinhas originaram-se de fluidos

da anatexia e firsão parcial incipiente dos MGF.

Os valores muito homogêneos de ôD dos fluidos dos canais estruturais das esmeraldas

e de ôl8O de sua estrutura cristalina representam os sistemas mais resistentes às alterações

polimetamórficas e rehometamórficas. Estes valores e sua homogeneidade representam

assinatuas que devem ser consideradas como características originais que permrinecer¿rm

constantes desde a primeira fase arqueana de mineralizações (tipo EX e EVQP) e foram

reproduzidas por todas as gera@es posteriores, confirmando, assinL os retrabalhamentos dos

sistemas geoquímicos-isotópicos anteriores, sem contribuição de fluidos de outras fontes.
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A¡nxo 1: Mapa e Descrição de Pontos/Amostras.



DESCRTÇÃO DOS AFLORAMENTOS
Legenda
S = Plano de foliaÉo
So = Plano de crenulação
PA-: Plano Axial das crenulaçôes
Lf = Lineação de crsnulação
Lm = Lineagão mineral
F = Plano de Falha
Fr = Fratura
C = Atitude do contato litológico
Dn : Eixo de dobra
Fl = Flanco de dobra

Àbreviações
Litotipos: MGF - Metagranitóido Foliado com Flùoritq GB - Metag¡anitóide Bonachudos; TTG - Rochas ssnsu lato (s..1.)
granític¿s, gncisses e migmatitos polimetamó¡ficas, da associação tonalito-trondhjemito-granodiorític¿ regional arqueana;
SVS - Sequencia motavulcâro-sed¡mentar arqueana;

Minerais: anf- anfibólio; ap - apatita; bt. biotit4 clo - clorita; cord - cordie¡it4 cum - cummingtonita; ep - epidoto; felds -
feldspato; fluo - fluorita; g¡ - gra¡Ìada; kf- feldspato potássico; mag - magnetit4 mu - muscovita; op - opaco; qzo - qua¡tzo;
ru - n¡tilo; sil -sillimanitq spha - esfaloritå; stau - estaurolita; tit - titanita; zi - zircão;

Afloramentos Regionais (de superfÍcie)

Atlora- Amostra uttcos e$ru.
tursis

Descrição sumária dos afloramentos e da amostragem

Gnaissc félsico. fmo. homosêneo. intemoorizado. com bolsões Desnatóides.
G-2ø, rle ico¡dåntcs.
G-7h

M F. com veios pe¡matóides.
(i-3b

GtJ de ! má lcom s de triotitr
5 Gnaisse bandado. com nfveis quafzo-feldsDáricos e biotíticos.
6 Gn8isse bandado (cÍ A-5), com mobilizados FÊgmatóid€s e veios de qua¡tzo

7 Cnaisse ganítico semi-alterado a alterado, granulometria fina-média finalnente
folia¿ln cnr¡ weinc .le ô,'ârrm l.li(.ôrrlâñteeì deform¡¡los

9 G-9 s=250/28 Gnaisse-granítico pouco alteradq com veios de quartzo (p'scudoconcordanùes)

t0 s122t30 M(i¡ com Îéls¡cos e mâl¡cos (biotrta) e pegmatóldes pseudocon(

G- lA MU¡. c¡m velo DeqnatÖlde.

de feldsparo rós-co (até - 5cm) e biotita (até -2c'm).

(ì. l.l
'7.5 unarssc-eranitrco soml-homogeneo. com brotlt¿ de Êranuometna na e one¡tad¿

l3 (i-13 325t25
oe/tfì

Truìsição MGF (com granulom€tia lins, félsico, homogeneo)/GB; ocolrem veios
Dematóides discordantes.

ti- l4a = 31u20 Cmaissc da SVS, bandado, leucocrático, dco om granada e com veios pegnatóides.

t5 S:290/lE
s.=t70t74

Cnaisse m€tapelltico da SVS, intempsrizado, de granulomehia fin4 com
mic¡odob¡as e veios de quartzo de cspessura milimétrica a c€ntimétricå,
ñße¡ t.l.¡!ôn.nr.lâñre<

ló Cnaisse metapÊlítico, intemp€rizado, com estutr](as pinch and swell elo.u de boudìns
defo¡mados; contém níveis finos anfibolfticos intercalados, intempe¡izados, d€
ooloracão ocre.

irisse fél(i.fl rte !
IR G-r8 reo- com ozo + lèlds +
l9 Rocha muito intemperizad4 argilos4 de coloração amarelada, provável anfibolito d¡

20 c-20 S = 300/40
F = 78/50

Gnaisse mstapelftico com intercalaç.ôes de xisto metapelltico (de coloração
arroxead4 com mu a g * sil) e de anfibolitos; veriñc¿m-se falhas e fraturas nos
ñlvêic oñffh^líf¡,ñ.



rse

22 c = 260/30
s :28&/10

Contåto do diqw de basaho (ìntemperizado o com esfbliaçåo esf€roidal) com
gnaiss€-granltico (granulomct¡ia 6¡a, homogêneo, leuoocrático, com mu r kf +

'¿J G-23 Cnaisse metapelítico, dg granulometia linq c-olo¡8ção ciDzq bastânte tòliado, com
veirn neomat¡1i¡leq ¡çc dm.n.n¡dântes

¿4 (cr.
A-t52)

li-24 Cnaisse metapelltico clm granada, com inter@.lações de anlrbolitos metabásic¡s

-- --.á. 
/.-^.È. /_:-t¡\

t< Gnaisse-granltico (félsico), finq homogêneo, intcmp€¡izado, com muscovita e pouca
biotitÀ
CB tfpico.

2't Gnaisse bandabo de cor cla¡a, int€mpeÌiado, contendo cristBls alongÊdos de quartzo
a i61añlô^r(aõ rÃ v:d^" ñaoñalfr¡ñ. .¡a -^l^".^ã^ âÉ w.o.lâ

dÂ I ¡honitizadå-
G-)9^ (iB tlDico.
t ì-29h t{ñi.f!
Lì-Z9c
o.29d GB ttDico.

GB tlñi.ô
30 ìdol- r. de coloracão a¡¡oxeada-

3l G-31 $ = 26ZJt)
l^ =248llS

LiB - lácies rnals nca eñ ñálicos e rnais toliadia.

32 s. = r 60/87 Gnaisse félsico intemperizado de c¡r branca, çom muscovite e intc¡calaø€s d€
nlveis ñilimétricos de biotitito,/fl ocoDitito crenulado.

33 G-33 s = 26v20 Gnaisse c¡m mr¡scovita milonítico (a¡nostra), ¡r¡tercalado em gnaisse bandado da
SVS mais máfico, de coloração avormelhada (por intemp€rismo). Este €s!á em
contato com gnaisso félsico, homogêneo, fino, com biotita disseminada, fortemente
foliado, inæmperizado (rico em caolim) e que transiciona para um fácies de
granulação média/grossa. O gnaisse félsico possui composição ganítica, é ¡ico em
feldspato o tcm biotita que predomiDa sobre muscovita mas não perfaz mais de lQplo -
vol. da rocha.

34 Gnaisse bandado fino da SvS, com niveís milimétricos ora mars ricos em biotita. ora
cm muscovita. intemDeriado. ds coloracão ocre.

35 C-Õntinuåc¿ln do sneìsce dâ SVS do A-34.
36 (i.J6 S = J10/30 Gnaisse hololeucocrático, lino; possui extensão maror (extendendù.sc até o ponto

tQ!\
37 G-37a S = 298/60 Anfibolito metabásico com eDidoto.

G-î7h im meøbásic¡ com sanada.
3E X¡sto de coloração ocre, crorirllado, int€rc¿lado 9m gnalsse metapelit¡oo de coloração

aÉ -ø.¡ô ¡- e\rs i-rañÉ;æ;^.

J9 Pegmatito pouco delòrmado gm M(j¡, ¡ntemponzado; o corpo toi lavr¿do pa¡a
4-,-.--.;-1,-. - f-|,.¡"^.r^/-.^li-

(i-39a Cristal prismático dc água ma¡inha (2cm) associado a teldspato 8¡terado + qzo
ã--'l^"^ /.-^"tu--- ¡ô -^-â Éñâr,{i.lê ñ,úr+rèfÞl¡lcñári.,\

c-39b F¡agmentos de qistais de água marinha associados a zona pegmatóide (mesmo corpo

C-39c Fragmçntos de cristais de água marinha associados a mobiliz&dc/veio de quå¡tzo
ñatr-nado lmesmo co¡Do do A-39).

40 G-4ll natóide com arnazonita intrusivo €m sîa¡sse-arl .le SVS

4l G-41 Gnaisse anfibolftico (mesoøáfico) do granulaçåo lin4 nco em biotita (do granulaçtu
Ê-.\ /--^.k\ -- --rôr^ 

¡ ñ vi..^/ñâi.cê ñêta#llrim ^^ñ úqñarlâ dâ SVS

42 Anibolito com g¡anadq intemp(rizado, de coloração oøe, tntercålado em xrstc

--r.-lr.i- ---,,!.¡^ -^- -,,.-,,¡+â
43 fi-43 Xisto mçtapelltico com quartzo, muscovrta e biotit4 com veio dc qua¡tzo

ñ6or!¡,-^ñô^-¡añra 
'.oooñrê 

/¡ê ê.æ!.¡rÉ ñÁfridl

44 G-44 S = 340/35
s = 345/55

Nfvcl do muscovita{uartzcxisto (amostra) de aproximadamente 7m de espessur4
em gnaisse félsico de granulação 6n4 intemperiædo, coloração rósea e com

45 Gnaisse lcucoøático de granulação lina, mllonitlco, com biotitas espørsas e
¡i""--i-.,t." /-- .,.ã^" ¡-¡¡.;¡,..i.\

46 G-46 S = 290/30
t*=166/65

Gnaisse maapclítico da SVS, quanzoso, dc coloração anoxeada (amosta) em
contato çom gnaisse fétsico, de granulação fina, mais feldspático; próximo ao
cfìnlâtô .fYìrrem l.i(tôc macnelíric¡s de côlômcãô ocre.



47 (cf A
195) Fh:140/60

Fl":??O/1s

Xistoygnaiss€s metapelíticos| de colo¡ação a¡roxeada (intempçrizados) com
intorcålaFes de anfibolitos met¿ulhamáficps dohados; (vor tb. A-195/Am G-195).

48 Gnaisse metåpelftico intemp€rizado, de colora{ão anoxeadq com interc€lações de
anfitnlitm ¿le¡i rné-+¡i ¡¡¡

49
s:294/ss'2

\¿¡¡sIzo-muscovlt¿!-xlsto. c antrDolßos- msfaoasrco çom gtanaoa rrue¡c.ataoos em
gnaisses metapellticos de coloração a¡roxeada.; ocorrem indicadores cinemáticos de
môvimp¡t.l .lêxfrâl nô ânfilmlirô e .lôh.âc $raves ahc-]f,tas nôs onrice.

50 G-50a
G-50b

s-298/50 Quartzo-muscovita-xislos o anlibolitos mcúabásicos (com alotana) (Am C-50a) em
xislos/gnaiss€s metapelfticos de coloração aûoxcada, intemperizados, com granadå
limonitizada e onacns lAm G-50b\ ¡la SVS

5l (ct. A.
t 24\

G-51 Anl¡bólio-llogopita-xisto com cr¡stais aaicì¡la¡es da anftbóìio (m€taulhamálica
floqoDitiT¡dâ da SVS d.a iatdå Relmôntì-

G-52a
c-52b

Gnaisse metaoêlítico com ø + ståu + sil + bt + clo + mu + qzo +/- Kf.
ti-52d
G-52e S:J I E/458
G-52f Anfibolito meúaultramáfic¡ dobrado e com Êaturas muito finas, p¡eenchidas por

material a¡siloso.
li-528 A¡fiboliùo do metåult¡amáfica dobrado (amplitude da dobra -6 cm) envolvido por

Li-52h
G-52i

(i-521

G-52m fieto-
G-5?ñ bia!Írentos de cristais de n I sem identiticåcåo Drccrsa de sua

53 Xisiolgnaisses metap€lltic¡s de colo¡ação a¡roxead4 com pegrnatóides intusivos
intemoe¡izados: cava oor¿ sarimDo.

54 (ì-54â Pepmatóide com mica ve¡dc.
u-54b AÍlilr)litô
(ì-55 (inaisse metanelltico com r de colo¡acão aIroxeaala-

5ó G-5ó Anfbolito metabásico com epidoto c titånitq oco[fem lentes pçgmatóides
centimétricås- deformadÀs em dobrÀs inhafoliais.

57 Gnaisse da SVS de grõrulação fina' coloraçâo cinz4 intomperizado, com dobras
intafoliais e mobilizados Deefiatóides: cåva Da¡a s¿rimDo.

'E
Gnaisse ds SVS de gra¡ulação än4 coloração cinz4 com biotita disscminad4 semr.
alterado e¡n contato com gnaisse félsico feldspótico com pouca biotit4 de granulação
média- mloracão bra¡c¿-

59 Gnaisse metapelltico com baixo teor de muscoyita intemp€rizado de coloração
a¡roxead4 intrudido por pegmatóides de dimcnsões métricas, intemperizados com
cåolim + mu + o7f) e veios de ouårtzar ôseudGooncordantes.

ó0 G-60 Blasûomilonito-gnaisse granítioo de granulação média/grossa tra¡uicional pa¡a GB,
às vezes com concêntrações de biotita em agregados, mas sem formar nódulos

rll Xistovanâisses metânellticos- foliados. ¡ntemnerizados.
62 (j-62 Gnaissdmigmatito TTG de granulação fina/médi4 com bandamenüo composicionai

Êaco e veio oeønatóide oseudoconcordante.
63 S=258/40 Cnaisse féls¡co, homogêneo, de granulação finå, colo¡ação cina com biotita (de

øanulacão fina) diss€minada- Douco alterado.
64 ( i-ó4â uanæclorita-xisto crenulado,

G-ó4b Anfitrl¡ito
65 G-65 (inaisse l_l G com muscovrta notåvel- de qafìulacáo fina
ó6 nni((e félqi.ô rle hiotitâ lrte finÂì
67 Crraisqe dn SVS rico em biot¡t¿
6R c{8 M(iÞ.
ov Gnaissc com nlveis muscoviticos, ¡ntemDerizado,
7i xistos/graisses m€úÈpel{ticos de coloração arroxead4 com lentes milimétr¡c¿s de

7t 5=260I2l) Gnaisse félsico, semi-alterado, com qzo t lèlds + mu +/- biotit¿; muscovita

----e" "- -^" ^¡.-^" ¡. ¿,1¡.-â^
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72 G-72 s=260/40 Qua¡tãlo quase pùo, lortemente toliado (ou veio de quartzo impu¡o muito
cizalhado).

73 C:ZOO|40 Contato por falhs inveNa entre rochas da SVS (anfibolitos oc¡es ç xisto¡
m€taDclltic¡s) e GB lde colo¡acil,o ¡ósea). intemDerizados.

74 G-74 Gnaisse milonftico, leucoøático, granulação fift/médi4 colonção cinza, Fac¿ment(
han¡l¡do rnrrr¡ cltê'q.ln

75 XistoyÉnaisses metaDcl íticos.
76 (i-76 =747 ß7 (Ì¡artzÞcranita-mu¡¡cûvita-xisto com estar¡¡olita-
7',| G-'17 Xisto metapelftico c¡çnulado, de coloftção arroxeada, com mr¡scovita o

lenteVmobilizados de qua¡tzo.

78 G-78 Gnaisse mi¡onftico, feldspÁtico, leucocrático, de granulagão fina, intompsdzado, com
feldsrìrtô fôÌreñenre âhtrâ.|ô nrhrt'ô e mrrqcnwitn ln¡ ¡le Sol^-vnl \

79 G-79 Onaissç milonítico, Ieucocrático, de granulação média, pouco alterado, com
feldsûato l'501 ornrrm l-30ì e hiôtita orientsda l-l5ol*mrxlais\

8{) Solo de coloracão côntendo lia.smentos cle veio de a

8l U-E I Gnaisse homogênco, grðula€o fina/médi4 coloração cinza com biotit¿ diss€minada
lfina. o¡ientada na foliacãoì Douco alterado.

82 G-EZa Cnaisse milonítico, félsico, dc granulação firiq alt€rado, oom feldsparo caolinizado
(-50), qua¡tzo (-20). biotita (-20) e muscovita (-l0plo-modais).

G-82b ûaisse cl. antc¡ior. Dorém de ganr¡lação média
U¡raisse ct. anierior. de ûranul6cão øossa e cóm úuscf)vitå >
SOlo afioxeado. localmente com r€sctuicios saDrolltlcos de uma tocha ;

84

s:320/2s
Contato cnte gnaisse ñno da SVS com biotita (fina) disseminada e porções com
cores de intempc¡ismo lilás e gnaisse félsico muscovltico, homogêneo, de granulação

85 G-85a Glanada-€stau¡ol ita-anñbólioquartzo-cordierita-biotita-xi sto.
G-85b Antiboliognaisse com stau + cord + aÍIf+ gI + bt + qzo +/- ap; anfiMlios são ¡adiais

e ceritirñétric¡ìs
C-E5c X¡sto com bt + ant + gt + ¡u r sil + cord +/- qzo +/- K! anlibólios crescem sobre a

foliac?I,o.
E6 .Anfibolito merabásioo intsudido po¡ veio pegmatóide intamperizado; cava pa¡a

a7 Gnaisse metapelltico scmi-alteradq de colomçl¡o ac¿sranhads com "pintas" dÉ

caol im: Dresenca de veios de ous¡tzo c€ntiméhicõs.
üü ti-E8 Cnaisse TTG fé¡sico de grandação finq com feldspato (-50), quartzo (-40), biorita

(-3), e muscovita (-l7o-modai$, sendo as micas orieritadas e dispost&s em níveis
descontfnuos.

E9 ( i.ll9 l@ com b¿¡ndrarnento comDoslctonal. flco em ganada,
q0 cf ,4.

9l Onaisse ct, A-E9 e anùçnot porém, mals nco em biotita e com veios de quartzo

,g',) GB côm DorfiroblÀstos de de coloraci¡o rósea- i
93 Gnaisse-granltico esb¡rarquiçado com folia{ão ftacå' li¡çação de biotita e alt€ração

94 Gna.isse-granítìco esb'ranquiçado com foliação li?ca, Iineação de biotit¿ e alt€¡açåo

95 Onaisse-granítico Aaçamente foliado, semi-altemdo, com lantes pegmatóidos
ñ(ê' rl.¡.nn.ñr.lâñfêc

96 DireçãF
NE

V€ios de qua¡tzo muiúo cizalhados aom ciariila e muscovita.

97 (¡¡artzocianita-muscovita-xislo em contato com gnaisso metapelltico ìrit€mperizado
de cnlorncãn n¡rnneadâ: nróximô rn .flnfâtô rxÐ¡rem veios de oüanzn

98 G-98 léls¡c1t- de lìne
(¡lúvio/talus de øarsse lélsico. de øanuiacão hna com muscovita-

luo o ocfe.
l0l G.IOI SVS c¡m inúercalações de qùartzomuscovita-xistos (amostra), gDaisses

metapolfticos (intemperizados, c¡loração a¡roxcada) a anfibolitos (intemperizados,

tv¿ (cr
A-221)

Gnaisse quanzo-feldspá¡tico de granulação média, tra¡sicional pa¡a gnaissc félsico,
quartzo-feldspático de granulação fina com muscovita c¡ntem níveis de quartzo
muscovita-xislo; na ericost4 do outro lado do vale, ocone solo de coloração
avermelhada da SVS indicando contato Dor falha no vale.

t03 Gnaisse-Fanitico facoidal blastomilonltico. muito foliado, com esûutua de fluxão.
104 laisse cf, anterior (A- 103). intemperizado de coloração lilás.



t05 G-105 Lñ=264^5 MGF, às vezes, com nódulos de biotita e com minerais grar¡ulaÌes a¡redondados

IUó Li-106 MGF em bloco rolado cf. afierior (A- I 05).
107 (cf G-107 Lonraro ùvù com uÈt; caYa pa¡a ganmpo nê ùYù expoe antrDollfo met¿utlamanco

e flosoDitito.
108 c- 108 MGF facoidal aprÊsenta dobras locais centi¡néricas e veios de quartzo deformados

oseudoco¡cordantes e disc{)rdåntes.
t09 Talus com ûagmentos de rochas da SVS (anfibolitos e xisios metapelfticos); poucos

moúros abaixo ap¿¡¡ec€ um solo argiloso (sem quanzo) de coloração ama¡elad4
Dossivelmente. da alte¡acão de anfibolito metaultramáfico.

I l0 Contato ente quartzo-cianita-muscovita-xisto e xisto metapelítico com granada de
até 3 cm de diâmçtro de colo¡acåo ocre; no coniato, Þresença de veios d€ oua¡tzo,

llI (cf.
Á-rôR\

(i- Gnaisse-milonítico do granulação lin4 homogêneo, com biotita e muscovita de
c¡¡mrl¡cão fi na diqcP.ini¡a.las

o.l MCiI, foliâd.r- faooidd- de saoss¡L

c-ll = 32435 CB de granulação média fracamsnte foliado, com nódulos do biotita e feldspatos
facoid¿is.

4 (Ì-l l4 GB transicional de miloniticofinq com foliaçilo bem desenvolvida, lineação de
agregados de anfibólio e biotita e porfuoblastos de feldspatos rotacionados, pa¡a
øanulacão média- com foliacão menos evidente e estnjtûa facoidal.

(Èt I GB.
l6 G-l 16 Cnaissc quaÍzoso com biotitq fòliado.

MCi¡ com alto teô¡ de triotrtÀ lina e em níveis clescont{nuos.
(i-l t 8 Anfibolito metabásic! foliado. em bloco rolado.

I l9 vâ¡ias Jazida da Capocirana: anost¡agem de bocâ de galeria de garimpo subterrâneo, de
material ¡etira¡ln da oâleriâ lñã.Èi, ri¡/ì

G-l l9a Gnaisse mstapolítico, bandsd€/fbliado, com Kf+ spha + micå verde + micâ bianca +
gr verde + gr comum, com porções mais ricas em gra.nad4 biotita e/ou anfibótio; as
vezes, gradando para nlveis biotititicos prctos; com pegmató¡des intrusivos cm veios
e ¡lveis ¡it tl¿r /it- Dseudo{oncordantes.

fi-l l9b Anfibolito metåb6sico, foliado, com arìf + plag + qæ + op + tit + ap; intrudido pot
vêiô ñeñât.1i¿lê ñer¡.l¡!hñ.ôr.lâñf Þ

r20 Bloco rolado (dc -15 x l5m) de qzo-bt-mu-xisto com niveb intercalados de quartæ
e m¡cå, e estrutuas de foliação milonítica-sc; lentes de qzo pseudoconcordantes
deformadas.

t22 G-122 Mû¡- de granulação lina/médiq com quartzo o teldspato lircoidais e biotit4 às vezes,
¡¡n c.nÎ¡r.iâ êrn nód"lôs

t23 c-123 prânltic¡r fòliâdô. lìnô- DIâÊ + + f/- tìt
t24 G-t24 GB típico com nódulos de biotita e porfiroblastos facoidais de feldspato contomados

oela foliacão em estn¡tura de flÙxâo.
125 lrasalto com eslollacão esterolclall Dróxrmo. bloco rolaoo (do -l x zm) de (il, tiDico.
126
t27 G-127
t28 G-I?R MU¡ oom tr¡otita trna - disseminacla- o¡ie¡rtada na folracáo

MCF.
130 (iR-
r3l 

I c-13 M(iF de I médià tôliâdo- carm anlittôlio e malnetita
t32 I GB de fácies de øanulacão fina. fortemento foliado.

GR
t34 No Donto mais alto datrilhÀ ) de (ilt
t35 GB de granulação fin4 intemperizado, de coloragão rósea, transicional para MGF;

com bolsões ræoñâtóides- de dime¡sões centimétic¿s.
36 GB de fácies fina inremperizado, transic¡onal pa¡a MGF leucocrático, ap¡esentÂ

bolsðes oe¡¡natóides.
Li-137a
ti- l37b

Uontåto entre (ilt ir emDerizado e roch¿s da SVS
139 ò : J I)/JU C,onlato snbc gnaisse metåpolfticô da SVS de granulação média, oquigranula¡,

coloração cinzq irtemperizado e com veios pegmatóides e GB de granulação médi4
foliado, inunperirzdo e com veios pegrnat'óidest¡ c€ imétricos
nc¡rrzl.¡^-^^".1-^r-"



r8E

140 Pe¡fil vcrtical no c¡rte abaixo da astrada (de baixo pa¡a cima): I - rochas da SVS; 2 -
intercalação teclônica (de -80 cm de espessura) de xistos máficos bandados de
coloração oûe com nfveis mais ricos em biotita e ouhos mais ricos em quartzo; 3 -
GB hansicional para MGF com duas gerações de pegûratóides: (a)
pseudoconcordarites, centiméticos e deformados; (b) disco¡dantes, méricos, menos
ou não-deformados, com fçldspatos róseos de granulaçgo grossq material micác€o
verde intemperizado e quartzo c€ntimétrico (perfazendo <2oplo-vol. do pegrnatoide);
4 - Tálus de gnaisse mçtapclítico de coloração cinz, semelhante ao gnaisse do A-
r39.

t4l G-l4l S=31E/38
no gnarsse

da SVS

Perfil verticsl do leito do rio do Peixe até o nlvel de xistos máficos e horizontal até o
dique de basalto microgábrico (a¡nost¡a G-141); oco¡¡em: rochas da SVS sotopostas
por gnaisses milonlticos, félsicos, quanzo-fcldspáticos com pouc¿ biotita (fina e

disseminada), contendo nlv€is de gnaisses muscovlticos c veios de quartzo, ora
concordantrs o milonitizados, ora discordantes (cortando a foliação em baixo ângulo)
- ---^c ^af^ña.l^.

142 Gnaisse de SVS de colotagäo cinza com nlveis de quartzo.muscovita-xisto e veios

143 Anûbolito de granulação fin4 foliado, intemperizado, de colo¡açäo ocre, com lentes
coñcord¿ntes de oua¡tzo.

t44 Ct-144a TTG de ftcies migmadtica com predomínio da tàse télsica; essa tr¿nsiciona pa¡a as

fases mais ricas em minsrais máficos.
G-14¿h T.Ifì .lâ
(i-144c Gnaissg mais máfico dc granulação ma¡s gross¿ que as tâcles aritenores, homogeneo.

folirdo crìm estnrhìrâ /¡¿î¿r-
(j- t 44d Peornatóide i¡t¡usivo.
(Ì-l¿¿e B¿salto microÊábrico.

t45
t46 G-t4ó microqábrico.
147 s = 298/3s Irtercalaçõ€s de gnaisscvxistos metapelfticos com silimanita, intempe udos, de

coloracão arroxeadr. com onfibolitos met¿básicos com ranadas alteradas.

148 G-148 S=310/25'' Intercâlações de anfibolitos meiabásicos com ganadai' (amost a) e gnaisses

biotlticos, foliados, dç g¡¿riulaçåo fina/média bandados (nlveis com teores distintos

149 GB tlpico; uma falha vertical colocou rochas da SvS (na outra margem do ¡io do
Peixe em iustaDosicão no mesmo nJvcl tooográfico dos GB.

t50 G-150a Anfibolito metaultramóñco em bloco ¡olado.
G-150b Talco'tremolita-xisto com tremolitra ¡adial, c€ntiméhica -póslectönic¿ em blocc

- t-,¡^
(ù-15(ìc AnfiLÉlirô ¡åmálic(l dobrådô em trloco ¡olado
u-l5ud S=J l5/3U ' Gnaisse+' bandado qua¡tzoso rico em muscoviùa de coloração c¡nz4 intemperizado

("a¡enoso"); o ponto é locålizado na li¡ha fer¡c4 abaixo da galcria do ga¡impo de
esrneralda on¿le fo¡am crìletâd¿s âs âmôstras ânteriores.

l5l (Ì- l5l Dique de basalto (çom matriz ûna e fsnocristais milimétricos de minerais máficos)
rxìrtrn.lô enaisse metânêlltico. handado da SVS.

t52 (ct.
A-24ì

S=320/25 Intercalações de gna¡sses metapolíticos e anfibolitos metabásicos da SVS.

153 S=J20130 ft úânÂtlfero bøndado de qranulacão lìn¿
l5¿ s496t3s-'

155â (-Íiâis(e milrìníticn ria SVS de fina/médiÀ com > tiotitÀ
G- | 55b S=255/20 da svs com b¡otrta e musc¡vrta- altsrado.

156 s:180/30
s:r60¿0
Dr=160/05
S = 100/05'r
Fel Qô/75'l

Gnaisse m*apelltico dc gmnulação finq com biotitq muscovita e granad4 foliação
milonític¿ Jc; intudido por veios pegmatóidos dobrados inûafolia¡es; amosta
oriontada* I 

.

Sol.' de oÌâisses metaDêllticos com øariad¿ altdados.
l5E Li- l5Ea

u- l5ðb Anfibolito metabásico. bloco rolado.
l5ßc Áñff1'ôlirô t hlrìc¡ rôlâdô.



159 G.l59a Flogopitito crenulado, de cor marron-arroxead4 com palhetas garides de flogopita e
nontos åmâ¡elôs de âlteracão- bloco ¡olado.
Tromolitito de cor acinzentads. com mrcõ€s amarelsdas (oxidadas) . bloco rolado.

G- ¡ 59c Ide biotitâ.ouârtzcxisto com eDicloto e oDacos.
lì-l {q.l Ulontito de cor ve¡de-aclDzÊntad3. crsnulado; blo@ rolaoo

Âñff h¡lliMlôrìrâ-r ¡.f ô fi ñô hlocfl
(i-159t Ialco-tremolita-xisto dc çor amarelo-ac¡nzontad4 com cristars de tremolita de

orsmrlâcâñ øossa ll 5 finl señ orienlåcão: bloco rolado.
160 ] com biotita drsseminads. Douca mus€ovtta, semFaltofado.
l6t G-l6l Cnaisse milonítico, leucocrático, homogêneo, de granulação liruL com pouca biotit¿

(ñna e disseminada). intemDerizado.
GR

t6J
164 Lil, @m veios de ouafzo loftemente mllonlÍzados

GH rle fÁciec rìe

66 ti-166a GB tlpic¡ (amostra (i-ló6a) oom mobrlizados pegmatöides, bolsões/ve¡os de qua¡tzo
e níveis de hiotìtito srânfflfero lâmôstla G-166cì.

G-166b Fácies transicional GB/biotitito granadferc com qua¡tzo, feldsp@tos, biotita e

G-166c Biotitito cra¡Êffero.
G- l ll6rl

6'I Gnaisse-milonítico de granulação tin4 lntempenzado, com nfveis caolirucos ricos
cm muscovita e niycis biotitíticos quase monominerálicos disruptos, sendo fácies
adpica de GB e/ou fácies milonítica de gnaisse quartzo-feldspático a metapçlítico da
SVS: oreserlca de cava Dara m¡imDo.

l6t vá¡ias Frr=184/65
Frr278/70
D"+r236110
D,*r: 'Fl, =
148/85;'Fl:

MilonitGgnaisse (TTG), com nlveis ora mais télsicos, ora mais máñcos bititiaos e
ariñbolíticos, fortcmente dobrados c com dobras iotsfoliais.

û-16ða antitr}litico com dobras intrafol ials.
G-168b Milonito-øraisse félsico- com nlvcls blotlttcos
G-168c Cna¡sse de fácies int€rmediári4 d€ granulação lina, bqndado, que tansiciona pa¡a

fácies mais leuc¡qáticas.
ia doltrâdÀ

(i- l6Ee de mats biotlticå- bandada
Gnaisse de ftcies mais biotltic¿. bandada- com nlyeis Desnatóid€s.

félsices-

ló9 (i-I69 Pegmatóide (anostra) de dimensões métricas, zonado, com muscovita de granulaç¿fo
p¡ossa laté 5 c.m de tamânhô): intrude øraisse de qranulacão fina- band¡do- da SVS.

û-169a microoábrioo: bloco rolado.
t7r} I álus com Íaqnentos de xrstos mahDel¡Ícos.
t7t svs.
t72 G-t7¿ Basalto microg¿¡brico (amostra); forma dique em gnaissc fino, bandado com níveir

hiôriri. ç ñâcåmerrte folia¡lo inæmne¡izado da SVS.
t73 Gnaisso com €stutura/¡øJeÌ incipienûc, g¡anuþão média/gross4 de coloração ús€4,

intempe¡izado, apr€senta rlveis de minerais quartzofeldsSticos e ra¡os pegmatóides

t74 G-I74a [-=85/horiz
c-174b M(il de lácies málic¿- com homblencla e magneuta gfossas

G-174c MGF de fácies t¡ansicional félsica para mática; apresenta r¡ma b¡¡¡lda/laixa contend(
ozo+hom+mac.

t75 nB ññi¡
17ó

t77
t',E (cf
A-94)

S = 22512s GB tf pico, intemporizado,

179 (cf GB foliado, com cores lilás de intemperismo.

180 Brusca mudança de coloração do solo passando pa¡a m8¡ron avemclhado tfpico da



tEt Início da zona de transigão da SVS pa¡a gnaisses leucoqáticos g¡aníticos (cf
descritos no A-36) indic¿da oela mudanca na cor o comDosicão do solo.

182 Gnaisso de granulação lina, band¿do da SVS, às vezes, bastante micáa.eo;
inlemñeri7âdô ¿lê . lôrâl1ân róre,

tR3 Xistov d.a SVS.
84 X¡súoymaissss metaDellticos da SVS,
ð5 G-185 alco-tremolita-xisto fino de cor cinza-amarelada

lE6 s=J05/ t 5
t^:25s/8

GB tfpico.

E7 = 330125 GB milonitizado, intemperizado, com inúmsros veios de quartzo var¡avelmcntc

E8 Þ:ZðUIJ)
S = 270130
s = 260/35

SVS: milonito-gnaisse de granulação fina baridado intemperizado de co¡ ¡ósea-
avermelhad4 com níveis a¡rfibolíticos deciméhicos de granu.la@o fina
inæmperizados de coloração ocre e niveis com grariatlfçros, prstos quando

lE9 Tálus com ûagm€ntos de gnaisse g¡anatlfero da SVS de gruulação fina e de GE
foliado e rico em minerais máficos.

190 Ulù:arnilonito-sn8isse Deroua¡tzoso fino c fi¡amente t¿,liado. muito homosêneo,
l9r (¿uartzo-muscovita-xisto inte¡calado em gnaisse de granula{ão lin4 foliado

internneri zrdn e de cnloracíln róse¿
192 Milonitop¡aisse oua¡tzo-feldsoático. de øa¡rulacão fina. foliado
193 ò: tð4l4u

S: ?7rl?o
Intercålações de rochas da SVS; anfibolitos e xistos/gnaiss€s motapelíticos,
inúemoe¡izados com muscovita-ouafzitos milonitizados.

194 Intercûlações de rochas da SVSI arifibolitos e xistos/gnaisses metapelíticos com
lontclníveis decimétricos de quartzomuscovita-xistos que gradam pa¡a muscovita-

195 (cf.
447ì

(i- 195
Fl"=77îl1a

.Anñbolito metaultramáfico (nlvel de -30 qrl de espessura) lino de cor cinz¿-escu¡4
com dobras loc¿is.

19ó (cl.
A-46)

Gnaisse metapelltico da SVS (cf. 446).

t97 félsic.l côm m çc1ìvifade

198 (cf
A45)

ûna¡sse milonitico leucocrático, de granulaçäo rrnA qua¡t@toldspóhco, com biotits
¡c¡o¡<a ¡lio¡¡ni¡oáa

199 S = 3 l0/40 Contato mitoniticô entre SVS e ûB constltutdo por intorcalações de gnaisses
lmiloníticnsl e oùârtz.Èmüscôvitâ-xistos dâ SVS e GB inteñne.izâdo-

2OO (ai
a-¿¿ì

SVS com gnaisses e xistos molapelílicos muscovfticos (cf 444).

201 S = 294401'
S - 310/40+'z
D- = 30230

Contåto enhe gnaisse félsico*', quartzùfeldspótico, de granulação fin3'
intemperizado de coloração rósea e gnaisse mcapclíticot2, foliado com dobras
intrâfoliâis- fi ñô- intemnerizado- de coloracão srroxeadÀ

¡2 Nlveis decimétricos de qua¡tzo-clo¡ita-xisto em Ðaisscs da SVs.
ZO3 (ct.
A¿Iì

ti-Z03 Cnaissc metåp€lítico çom granada

ztt4
l^= 2¿,0135

Contato tactônico ontro a SVS e gnaisso milonítiço, qua¡tzo-feldspático, de
granulação fin4 intempe¡iado, de coloração b,ranc4 com níveis mais micáceos e
ointas dissem inadas de caolim.

205 Contåto t€stônioo enho a SVS e milonito-gnaiss€ qua¡tzo-lèldspático leucocrático;
Dróximo ao contato. çom inúrneros veios de quãtzo de dimensões até mébicås.

zo6
201

,}R
Pa¡edão de GB.

2\) s da SVS.-derde
r esbranduicadÀ - de alaiss€ ouartzo-teldsDåtivo.

2t2 Tálus de coloragão avermelhad4 com ûagmentos de rochas da SVS: xistolgnaisses
metaÐellticos. anfibolitos e qua¡tzo..muscÐvita-xisto com nódulos de biotita.

zt3 Zona de contato indicsda pelê mudanga n6 colomtão do solo, onûe as panes mais
altas da encosta com solo avermelhado de rochas da SVS e as pa¡tcs mais baixås
com solo esbmnquicado dc sraisse oua¡tzù feldsÞático.

4 Solo de coloracão esb'ranouicada de maisse quå¡tzo-fèldsDótico.

zl5 'I álus com ùagmentos de rocha da SVS: xistoggnalsses metæ€liticos, anlibolitos e

^¡¡orzÀñrr6^^virô -¡"r^ -- -,(,¡"1^. ¡â hi^rir.

2tó Encostâ com solo a! r da SVS



191

Encosta com solo brancoróseo - de gnaisse quartze têldspático (ou leucðgnaisse da
svs\

2ì ti
219 (cf.
A-109)

falus da SVS (cf À-109).

220 BÌusc¿ mudança na coloração do solo, passando de solo avermelhado tfpico da SVS
/q 1l¡r nqm cnln esh¡qñôni.â¿lô fíñi. .1ê oñâis(e dnãrtzÞfeldsnálicn lâ Fl

221 (cf
a-1021

Gnaisse qua¡tzofeldspático em contalo tectônico com e SVS (cl. A-102).

222 solo de mloracãn tíDico da SVS.
223 S = 300/2U

S = 305/15
Qua¡tzito muscovftico de granulação fin4 finsmçnte foliado, cpntendo veios d€
ouartzo de dimcnsõÊs mélricås.

224 s = zuülJ5r-
S = 232135+2
S = 240130+3

Quartzito muscovítico (topo*', bqs€*' ) int€rcalado em xisto metapelftico com
granadar 3,

225 a-225 Anfibolito cálciossilicático, homogêneo, de granulação fina e colomção cinza-
a.a¡lado.
Táh¡< ¿te <nlo ¡le cnlnrcclô â de ¡ochå dâ SVS-

228 GB intemperizado e de coloração lilás; numa porÉo pegmatóide com mica de
oranulâcãô ûrossa existe umâ øaleria Da¡a lawa do sa¡imDo.

229 GB.
de rocha da SVS

23t ti-231â Anfitrrlito ( foliâdo- de øanulacão fina o coloracão ciriu-azulada-
G-231b Anfibolito metabásico c,om dobra isoclinal

-231c Anfibolilo de formação ferrfferq semi-alterado de coloração escu¡a

232 Solo de colo¡acâo avermelhada da SVS.

233 C = 200/40 Coniato de falha enhe rochas da SVS (xislos mcrapêliticos com int€rcalaçõ€s de
anûbolitos de coloracão ocrc) c GB (intempcrizado de coloracão rósea).

sto melâDelltico muscovítico. crenulado.
236 GB.

Táhrç rle de xistos málicos e metÂneliticos de SVS-

23E c-23 E Tálìa com liagmenúos de rochas da SvS: xistovgnalsses metapelihcos, qua¡tzo-
muscovita-xistos e anfibolitos metabásicos com granada (com ûatu¡as mineral¡zadas
ó- ",,lfr^- /--^ôs\

239 (ct.
a-85\

G-239a Gmriada-cordierita-cunmingtonita-biotita-xisto com cunnlngtoruta mdral; apresenta
nível milimfüicn cnm nredominâñciâ de srânada ve¡melha e biotita-

^d^
anfitnlltica a helicltica

Li.Z39c Amostra do nfvol biodtico com granada de granulaçåo grossa e veios de qua¡tzo

G-239d Amostra do nlvel biotítico com gmnada dE granulaÉo grossa" cordi€rit4 estatlolit¿,
oDac¡s- rutilo- clorita e veios de ouaftzo defo¡mados.

240 Zona de contato SVVGB
G-240a GB de fácies fina milonitico, com biot¡ta dissem¡nada o aoncentraçõcs de lluonta

lilá(
rle ficies e nódulos de biotita.

G-24t c Anfibolito metabáeico com apidoto-clinozoizita-titanit4 e nlv€is mais ricos em

Li-240d Anfibolito metebásico com epidoto-clinozoizita, com dobras locais gada para
ousrtzrÈhiotitâ-xistô de côloracão Dr€tå- não alterado.

G-24Oe Eiotita-xisto dc coloração preta, com cpldoto.cllnozola¡a-¡t¡anla-plag¡oclasro-rullo-
o¡a¡¡s-anff Mlio-aoatita e fl uorit¿

241 Tálus com frasnentos de xistovEtaiss€s metap€líticos.
242 (cf
A-36)

S = 310/45 Contato cisalhado enhe a SVS (com int€rcalações de xrstc,/gnaisse m€tåpelitico e
quafzo-muscovita-x¡sto) I SE e gnaisse milonltico félsico, de granulação fin4 a
NW.

243 Onaisse metatético, inþmp€rizado, com gstuturas scáliere¡, ap¡esenta veios
æonâf¡li.lêe ñcê".lrrmñ. r.1âñrê( ê rlôhrâß l.lcâis.

244 s =210/20*'
S= 190/37*'

Veio de ouartzo mm cianita ooone enc¿ixado em mna de cisalhanenüo N\ry em
biotita-gn;isses+r da SvS: 50m à frente, seguindo a bilha do cónogo do Ma¡não,
afloram oz¡¡olao-ht-mu-xistos*'.



t92

245 Próximo a captåção d'água da Ponery Minercção ocorre u¡n veio pegmatóide com
manchas de lvl¡ encaixado em ¡ocha xistos4 alterada o de colo¡ação ciriza-
esve¡deada da SVS; subindo a drenagem, ooor¡em blocos de rochas da SvS, com
n¡erl¡nlnin ¿ie øei<<ee

246 Biotita-gnaisse de granulação lina, c¡r cinz4 com nlveis de biohta e dobras locais é
intnrdido rnr veios nesmatóirles: fôi inícidar' e aberturÀ de uma øale¡ia de sa¡imm

247 Solo de SVS na t¡ilha aberta p€la Penef,y Mineração pora sondagem (um ñno atingiu
200 mì.

248 Biotita-gnaisse da SVS, fino, muito altsrado, de coloração ø'loxeÆ.dq r,orn boudinÁ
de ozo: existe uma eale¡ia desmo¡onada atrás do local da sondaeem da Penerv.

(j-249 Cloritito com flogopita e cristais pseudomoräzados por óxidos de Fe, no local do
rr¡.¡t lrle lrmì âcimâ rlâ .eca rle mlñ"in¿( da P¡nerv Mine¡acãn

250 G-250ab Atrás da casa de máquinas da Penery Mineração oco¡rem ir¡te¡calaçõ€s de anñbolitc
de formação f€rrlfera (BIF)+' semi-alterado, prcto.azulada com porçõcs ocre (Am.
G-250a) e de anlìbolito metabásico com granad4 alterado, de aor lilás/ocre (Am. c-
,50hì

25t G-251 Atrás do almoxarifado d¿ Pençry Mineragão ocorç Ì¡m nivçl de -l5m de espessura

252 de( eâdÀ

253 ti = 105/45r'
L^= 70ßOr2

Veio de gzo cisalhado+' de direção N-S com -50m de largur4 em muscovita-biotita"
gnaisse*' de colomção anoxeada

254 Biotita-øialsse em blocos ¡olaclos ora li€scos. ora alloIados (na erota).
255 Bloco rolado de biotiÞ-rnaisse, Douco alterado. de - lm.
25ó Na drenagem, blocos e tagmontos de rochas rolados divorsos: biotita-gnaisse fino,

veiô.ìe.''ô nieelhadô e atlçlñlifô ñefrhásic¡|
257 -xistô e lentes de o?n ¡ecristalizdo.

liolo de colomcão ¡osácea- com ozo e mu.
259 Na tilha do cónego do Mamão, a -150m atrás da capEção d'água da Penery

Minerac¿¡o oco¡re biotita-lflaiss€ da SVS.
261) G-2ó0 Fragmentos de clistais de esm€ralda de co¡ verde-clar4 ligeùamente aa¡lad4

associados a talco-arifi Mlio-xisto,

Galerias Subúerrâneas da .Área de Garimpo de Capoeirana

Dados eshfu¡ais Descficãn perâl

s = Nl5v3lNw
s- N55E/22NW
s: N40E/69NW

Clor-bt-anf gnaisse gradando para gr-anf gnaise; oconem concentrações em níveis só de anfibólic
próximo à lsntes deformadas de qzo reqistaliado como pertubações locais no regime de prcssão.

No. das AmostfÀs Lrescncão das Amostras
AP- I Gnaisse com nlveis mais félsicos inæ¡cs.lodos com nlveis mais máficos. com bt + ø I clo.
AP.2 (ìnaisse metânelífi.n (Yìm ht + stâù f cft¡.i + ¡lns .l o7n + ru + on + clo
AP.3 Unttsse metanellhc{r mrn nlag + ozr + stau + cord + ttt + ru + eD + clo

^P4
bólio-maisse.

Ata-5

AP.ó AnfiMlio øaisse com níveis neøietóides ¡seudoconc¡rrdantes e dob¡as locais.

Gerimpo do Marto (ftl)

Dr.lôR Descricão Geral

PAq= 205/65*'
s:220t35.2
S = 203/35+3
Fr : 175/80

Intorcalações dç anfibolitos metaultramáficos*' flogopitizados e anlibolitos m€tabásico{"; mobilizados
pegnatóides deformados indicam sertido de movimento psra NE; signóides de quartzo no
flogopititot3 indicam di¡ccão N80W.



Veio de quanzo em @ntato com u¡n eshoito nivol de anfibolito; próximo ao contato, na bo¡da do veio, ocone

Veio pegnaóide com plag + ky + com t qzo; oco¡rem ainda cianita e có¡indon, ge¡almentq próximos ao

oco¡¡om po¡ções com ky + plag + cord + sta¡] + a¡f. verde +
incolor, próximo ao contato com um nível constituldo por anf+ bt f plag t qzo; na extromidade oposta do veio

Penorv Mlnoracäo

Dados Desqição Geral

S:l E0/15 A 5Om de profundidade, contaúo+ litológico na SVS, de gnaisse com anfibol¡to motâbásico contendo níveis de
clorita orientada na foliação e tension gqsheÍ jndicando scntido E de movimento; próximo ao c.ontato, no
anfibolito ocorrem nívcis de neønâtóide c¡lft amazonitâ.

com arlf. verde + ânf. inc¡lor + oD + alan + fluo +

nota-se um veio dis@rdante de zÊólitas

Garimoo do Sulco

Amostras Descricão das Amostras
.l

NE-2 F'l o.

NE.3 FlosoDita-anñbolito lmet
NE.¿ FloeoDitito com lentes de ous¡tzô.

FlocoDitito fiável com lontes de oua¡tzo.
NH-ó
NF..?

csoDit¿-xisto qada Dâ¡a flosooita-ânfi bólioxisto.
NE-9 ólio-xisto,tk
Nl.-III

ìì rólio-xisto aada Da¡a floÊoúitito.
NE-I2
NE.IJ



com veios de qua¡tzo e pegmatóido com esmemlda c pl¿gioclásio; çristai$ c€ntimétricos

Veio de quartzo com esmcralda idiomórfica (prisrnática

Garimpo do Andró



Anfibolito metaultramáfi¡n cnm c¡nmire øqrlâ ñârâ flôøñ;tifô
Flogopit¿-anûMlio-xi sto.

6+Y Antibólio-fl ogoDita-xisto.

GerimÞo do ldeu

Garlmpo do Beto

GadmÞo do Alfrodo

Ast.o Mlnoracåo

Garimpo do Cósar

c.0l o melaoasr@
-01a Granada-anfi bólio-glaisse com opacos,

o-xisto.
c-oJ le com esmeraldÀ defo¡mado.
03 Ul, com uorita lilás e ve¡da,

Mlna Bdmont



R-6
|a-7 Veio de oùartzo
R-ß Anfibolito.

It- I0 Anhttolito metât ásico com sr
R-l I Taleanfi bólio-clo¡iø-xisto.

Añlìt'fllitô merâhÁqicfl

E- IJ Veio de oua¡tzo.

B-l4a Veio de ouanzo.
1b

tJ- l4c Veio de ouanzo.
R-t {

Veio de quartzo (bloc¡ rolado).
B-17
R.I R Contato erûe talco.an-ûbólio-clorita-xisto e c¡omitito.

-ì9
B-20 GB loliark ¡mto r com estn¡tr¡¡a de fltxão.
B-2 gio de oua zo Êatu¡ado. com esmeralda verde. hansDa¡ente. û'atumda.

B-23 Veio de ouÁ.rt7¡ cûm ie-

B-24 Veio d€ ouartzo c¡m esmerald¿
R-25 Veio de quartzo oom esme¡alda.

l¿
B-2'l C¡istais de esmer¿lda em flopoDilito.

dstais de esmeralda em flosoDitito.
iâis de esmerâìdâ em

B-ZA Cristãrs de esmeraldâ sern identi mâis ffecisa dra Droc€dêncla no lanmDo.
BA9 C¡ictqi..te ê<ñãrldâ eñ i¿lñriff.e.Âô ñâiq nrecicr .ln

n úâis de erme,râldâ sem i r no øafim¡o e a¡¡sociacão.

-30 it6¡s esmeraldâ de c{lr verde i¡teñsâ
B-3 ars de esm€ralda de cor vercle cla¡a"

fais .le esmerâl.lâ rle ff'r veÍlc c?lrlârlâ

lt-33 Cnstais de esmeralda de cor verde murto cla¡å"
ItE-U

Añfilrllitô meJchÁci.

e-ânlilr)l itô crìrn lentes

BE.U4 Esmemlda verde sramÀ tmnsD¿¡ente. em flosoDitito.
BE-o5 Esmeraldas de veio de oua¡tzo.

o melâtrltÌamálìcn .tôhrâ.iô. m esrnerâlrtâ

ttE-08 Esmelaldia verde øamÀ trånsnårente- em itito.





Axnxo 2 z Litogeoquímica

* TmELe 2.1: Limites de Detecção e Quantificação de FRX e ICP-AES.

* Tmnl¡, 2.22 Dados analíticos de TTG e GnM.

* T^tnnl¡,2.3: Dados analíticos de GB e MGF.

* T^mnl.l2.4: Dados analíticos de Rochas Metaultramáficas, Cromititos

e Equivalentes Metassomáticos.

* Tannr,¡,2.5: Dados analíticos de Anfibolitos (AB, ABET, ABG,

AB/TTG, AFF, AC) e Gnaisses da SVS.

* TAsnr,¡,2.6: Normas CIPW de TTG, GnM, GB e MGF.

Abreviações: TTG : Gnaisse da Associação TTG; GnM : Gnaisse Milonítico

de Derivação Incerta; GB : Metagranitóide Borrachudos; MGF :
Metagranitóide Foliado com Fluorita; AU : Anfibolito Metaultramáfico Não

Flogopitizado; AFX : Anfibólio-Flogopita-Xisto; FAX : Flogopita-Anfibólio-

Xisto; TAX : Talco-Anfibólio xisto; ACX : Anfibólio-Clorita Xisto; CLT :
Cloritito; CRT : Cromitito; CRTM : Cromitito Flogopituado; AB : Anfibolito

Metabásico; ABET: Anfibolito Meøbásico com Epidoto e/ou Titanita; ABG :
Anfibolito Metabásico com Granada; AB/TTG : Anfibolito Metabásico

intercalado em Gnaisse TTG; AIìF : Anfibolito de Formação Ferrífera; AC :
Anfibolito Calciossilicático; GdSVS : Gnaisse da Sequência Metavulcano

Sedimentar; FRX : Fluorescência de Raios X; ICP-AES : Espectrometria de

Emissão Etômica com Fonte de Plasma Indutivamente Acoplado; n.a. = não

analisado; n.d. = não detectado.



Tabela 42.1.1: Limites de Detecção e Quantilicação para ICP-AES

Elemento LD- (o/"\ l,-o- (o/"\ Elemento L.D. lnnm) L.O, lppm)
SiOz 0.024 0.10 Ba l0 30
Al"o. 0.008 0.04 Sr 5 t5
CaO 0 001 0.01 Zr 25 50
MsO 0.005 0.03 5 50
FerOr 0.001 0.01 Ni 5 50
NazO 0.006 0.03 Cr 5 50
KrO o.o32 0.15 La 5 50
P.F. 0.0r 0,10 Y 0 30
H,O- 0.01 0.10 Zn 0 30
MnO 0.0001 0.0005 Cu 5 50
TiOr 0 0006 0 003 Sc 0 30
PzO¡ 0.009 0.05 Co 5 50

Be 5

Símbolo: L,D. = limite de detecção real. L.Q. = limite de quantíficação. Nota: abaixo dos limites de
quând.ficâção os vâlores são s€mi{uântificåtivos.

Tabela 42.1.2: Limites de Detecção para FRX

Elemento L.D. (o/ol Elemento L.D, loom) D.P.
SiOr 0.004 Cr l0 8

AloO" 0.004 Ni 7 4
CaO 0.0004 Co 7 t0
Mgo 0.1 V 15 '7

FezOr 0,002 Cu 14 4
NarO 0.3 Zn 5 J

KrO 0,0003 Rb J ,
MnO 0.002 Ba 30 18

TiOr 0.0001 Sr 3 4
PrOs 0.007 Ga 6 2

Nb 7 3

Z¡ 9 6

Y I 5

Slmbolo: L.D. = limite de detecção; D.P = dewio padrão. Nota: Os dados dos elementos não listados, contidos
nâs Tabelas 42.2 a 42.5 (Anexo 2) representam a análises semiqu¿nttativas.



Tabeta 42.2: Dado6 anallt¡cos de TTc e GnM



TaÞela 42.2: Dados analíticos de TTc e GnM.



ïabela 42.3: Dados analít¡cos de GB e MGF



Tabda 42.4: Dados analiticg€ de rcchas metaultramáfcas, cfomititæ e equiv¿lentes metassomáticos.



Tabda 42.4: Dados analit¡cG de rochas metaullramáficas, cromititG e equivalentes metassomáticos



Iabela 42.4: Dados analft¡cos de ræhæ rnetaultramáficas, cromititos e equivalentes mehssomálicos



Tabela 42.5; Dados analíticos de anfibolitos (AB, ABEI, ABc, ABfnc, AFF e AC) e gnaisses da SVS (crì/SVS).



ïabela 42.5: Dados analiticos de anfibolitos (AB, ABET, ABG, ABffÌc, AFF e AC) e gna¡sses da SVS (cn/SVS)



labela 42.6: Normas CIPW

Tabela 42.6.1: Normas CIPW de TTG e cnM



f abda M.6.2. Normas CIPW de GB e MGF



Anaxo 3: Elementos Traço, incluindo ETR, por ICP-MS.

* TABELÄ3.1: I)ados analíticos de Elementos Traço e ETR de GB e MGF.

* Tennr,¿.3.2: I)ados analíticos de Elementos Traço e ETR de Esmeraldas e

Águas-Marinhas.

Abreviações: GB : Metagranitóides Borrachudos; MGF : Metagranitóides

Foliados com Fluorita; EX : Esmeraldas de xistos; EVQ - Esmeraldas de

Veios de Quartzo; EVP : Esmeraldas de Veios Pegmatóides; efvfp - Águas

Marinhas da Porção Pegrnatóide de Pegmatito em MGF; AMQ : Áeuas

Marinhas da Porção Quartzosa.



Tabelâ 4,3: Elementoa Traço e ETR, por ICP-MS.

Amosùå o3 G-29d G-29€
GN GB GB GB GB GB GB (ìFì

Cr 39.39 13.91 12.91 12.b3 4S'.9E 54.59
Ni 6a /|!t t1 .æt 56.93 æ.77 60.24 74.2 76 7.1

Co 3.O9 'l .62 o.a1 o.79 139 o7a o8 3.09
4).17 54.41 Æ.æ 37 57 ar 52.4

1.53 41ll t¡ 1.AA {J.66 u.4t 3
Cu 4 30 9.b9 11.66 14.55 4.50 27.O2 6.i19 1A t
Pb 39.¡14 49.10 17 01 4a aÁ 51 70 :4.82
LN lr575.OO 1n.10 97 5l 1( t¿ 141.60
B¡ o o0a o37 o.21 1.1t4 o.6a o t3
cd 41 o.31 o.52 o29 o

1 o.39 1.16 161 2 CÍ)
o.67 o.a4 109 5.60
o.m 0.q) 0.(x) o.txl o.m
o lÂ 1.,¡19 36- 14 12.æ 3t I 't7 572 )a

Sã 2, to o.94 1 2't2 272 o¿ 2.37
sb o.m 0.09 of o,2I u.11 o.zt 0.16 0.04
Tê ot o.(Il o.07 o.m o.m
RU o.ü) o.o1 ooo ool om

o.19 o.0a o17 oos 1 01
Pd 6.05 6.49 7(E 1:l 33.51 10.03 a.07 a.a1

147 1.12 1.54 1 .77 1 .72 1C 15
Râ o.oo o.m o0 om o u.(xl
os Lm 0.00 oo 'ìm 0,(X, o.q) o.(x) o.00 o.o1
lr o12 0.11 o.0a o.09 o 15 o
Pf 2.W 3.39 1 .90 7 314 5.4S' 6.61
HO o.09 o.03 o03 o.(x, 0.:1, o.txl o.05
K 3665 zì?55 m 16/94.(x) 21691.m 1862().m 19aA2.m 14452.0 2EA7? (n

Rb 131.:r0 194.40 1ß.70 212 û 2Aâ '192
(ìs 2.55 3.60 274 574 1.35
HA 624.3 1323.00 1fj7) (n 424. 

^)
592.:J0 a/5.oo 541.70 57a.5(l 1¡167.ü)

41 44 to Lcu 66.45 7A 751 152 a¿ ls
2J.13 24.37 25.09 25 0A '¿¿..tyõ ?a a2

Ta 3.: 210 3.t1 2.52 3.AO 5.45 2.39
Nb 4? 5' 29.o1 24.2 24 oa 29.93

19.20Hf 9.24 13.71 1't 4 905
¿( 244.60 ¡166 3Al ¿ 31,0.¡t{, 551.(x) 371.10 295.50 65S 7
T¡ lt41.uo 55A.OO 417.m 534.m 14

71 17. 45.43 107 1n 33¿ m l lo 6f) 92.50
th 24.09 20 a1 31 )g 00 t ¡t.64 32.32 32.!rg 42.62 19.'l
U 474 2.42 3.35 7.42 6.54 7U 9m 703 2.U

1 r.90 1X).'tO 124,U) 265.4() 12.10 16().90 1t3.3
C6 7?3 4 2&r-6(, 243.û 255.5() Ì4.60 1ga
P¡ 37 2t.t6 16.70 41 11 nn 5A l9? ¿6.4
N.l 91.65 txÌ.'t 6 1ßi 101.@
sm 17 '4i.2t 21.62 ¿t6.69 21.72 73.49 m.¿

I 3,64 2.72 ta5 ta5 5l 169 4.ð6
1t.64 19.t}4 )9 A7 2J.51 64.5/ 'zJ.1b 25.04 n.97

Tb ?i 5.24 4.O7 t 1.45 4.10 3 31¿
Dv 1ti 't:< 15.m 24.6t) 6A l5 72* la 10.6ö

2.86 2.74 6f! 14.ð2 3.94 3,¡13
r 4.50 1 //.t b 13.28 42.tÌ5 15.01 10.49

TM 1.2(l 1 2.61 1.U 6.09 2.æ t3a 1

Yb 7 4.50 15.S1 11 il æ?9 16,)9 ð.94
LU 1.47 1.()4 1 f I 2.32 1,61 ã.5{] 2.31 1 .16 1.4

0.00 o.m oc 19.'Æ
o0 9496.m om 1Â o.o() 594.1O

BT o.9() o.00 o.oo o.m o.m o.m om
I om 0.m o.tx) o.m o oc om om O,LXJ

ïabela A3.l: Dados analfticos de elementos traço e ETR de GB e MGF, por lCp-MS.



fabela 4.3: Elementos Traço e ETR, por ICP-MS.

Amost'a G-2à
LrtotDo MGF M(ìF MGF MGF MGF MGF MGF

t)¡ tg:Æ 31.S6
N¡ 455 6455 7'l 60. /o 90.:r5
Co 1î6 o.54 o.61 o.37

43,3b ¿Kt.26 41.03 36{ 43
o.15 o.(x o( o77

Cu 797 7
Pb a1a 70 46.54 60.23 51.45 a5 52 4í.æ

'13ft 64.16 1.n 425.20 102.90 234.æ
o.1t o.05 o.09 o 1a o o t6

Cd 504 o3a ¡t u.9b u.31
11 1 .74 1.()4 1 .24 o.ü)
2.'Æ 4.trt o.54 1l 1f 143

s o.m o o
As t06 ) o.41 o.27 o.51 3.13
Se o.(tr) 1.72 1.90 2.70 L35 11 .37

{J.O7 o.o2 o06 o03 o02 o09 2'l
o.03 o. to

RU om u 0.00 o.o2 o.oo o.o1 o.15
Rh u.14 o.0E 1.44 o o 16
Pd 19.06 to to 13
Ao 124 1.12 2.14 2.64 1.30 1.42
Re om o.(Xl o.m o.m om
Os o.o1 o.m ool om

o.oa o17 0.'t 1 a.1t 4.22. o.oi¡ U.UI'
Pt 4/ 1 b0. /5 2.55 2.æ
Hô o.(x, o.96 om om
K 3A51a.m 24797 C{l '¿tÌ5b2.w l9b24.(xl 419110.(x, I1{JZîðt.UJ

Rb 2fl3 Í m.10 319.70 196.¡lO
{.s 1.37 3.2. 164 4 Íá5
BA 547.m 12fl û s3
Sr 56 26 11 16.51 11.67 19.93 16.¡13 12.æ
Gâ '¿Íi.æ .97

2.45 341 4ll2 5 3)7
Nb 5l _ tÈt 57 72 28.49 c6.u9 tf,.lr5
Hf 6.7'l 13.ñ, 16.'l
¿f 231 70 357 3lo 60
T¡ 6€1 m ¡(5 z9l.(xl 4ts.W 459,OO 4{)9.OO /44.(x)

114.90 106.50 12't.30 f5a 70
th :t{r.09 34.6¡l 4¡i af 53
U 5.39 919 9.94 4.46 16.21 4.04

114.10
cs 262.d) 2æ :JG'.UO 'Æ.9) zJ{J.90
Pr 3A 06 )7 æ.41 52.35
Nd 132.bI) 91.65 tol m 95 AA 173 6Ð co aq 71 ß
SM 24.û ta:
Eu 19S o.47 o.47 o.52 o.36 o.60 o.ß

d a1 7¿ 21.æ zla3 27 67 't9 57 17 1ê
5.37 3.51 317 392 '.4

uv 3,t.74 zl11 2í,6) 2J.48 18.14
Ho 7¿) 4.32 3.43 4.94 5.91 4 4
l-r 'z¿.18 13.16 11zl 16 29 17 37 14 tl
ìm 3.n 192 1 2.õt 2.65 2.24 1.93
Yb zl15 'lo.¡l€ 16.92 t6.37 14.6ft 11.74
LÚ 2.94 I.56 211

o.m o.oo o.(x) o.o0
a6 2A 0,00 o.oo 344.90 o.m I A71 m
o.(xl o.m om o fx)
o.m ooo O.fIJ o.q) o.(x) o.o2 o.3a

Tabela 43.1: Dados anallf¡cos de elementos traço e ETR de cB e MGF, por lCp-MS



Tabela 4.3: Elementos Traço e ETR, po¡ ICP-MS.

Tabela 43.2.'1: Dados analft¡cos de elementos traço e ETR de esmeraldas de x¡stos (EX), vsios de quarEo
(EVQ) e ve¡os pegmatóides (EVP), por |CP-MS.

Nota: B-21 e B-22: EVQ polideformados; NE-34 e NE-36a,b: EVe pouco deformados.



Tabêla 4.3: Elementos Traço e ETR, por ICP-MS.

Tabela 43.2.1: Dados analft¡c€s dê elemantos traço ô ETR de esmeraldas de x¡stos (EX), veios de quar¿o
(EVQ) e veios pegmató¡des (EVP), por ICP-MS.



Tabela A.3: Elementos Traço e ETR,

Tabelà A3.2.2: Dados analltlcos de elemenlos lraço e ETR de água6 marinhas, por ICP-MS.



ANExo 4: Química Mineral por MSE e FRX

* TABELA4.l: Biotita.
* TABELÂ 4.2: Anfïbólio.
* Tmnr,e 4.3: Plagioclásio.
* Tesrr,¡ 4.4: K-feldspato.
* TABELA4.5: Granada.
* TABELA 4.6: Cordierita.
* TABELA 4.7: Estaurolita.
* TABELA4.8: Clorita.
* TABELA4.9: Esmeralda.
* T¿nnr,¿,4.10: Outros Minerais.

Slm bolos/Abreviações :

Local (Ponto de Anílise no Mineral): C = centro; B = borda; B(i) = borda intema; B(e) =
borda extema; B(ee) = borda externa extrema; p1n = parte interna; PIm : parte

intermediária; Lente Bt = lente em biotita esfoliada; Lente Flo = lente em flogopita

esfoliada; Média4 = média de 4 aruilises; n.a. = não analisado.

Minerais: BT: biotita; FLO = flogopita; AIIF = anfibólio; A.V.: anfibolio verde; A.I. =

anfibólio incolor; PLA = plagioclísio; KF: feldspato potríssico; GR = granada; CD =

cordierita; STAU = estaurolita; CLO = clorita; ESM = esmeralda, tipo: EX :
esmeralda de xisto; EVQ = esmeralda de veio de quartzo; EVP = esmeralda de veio

pegmatóide; S/ID = esmeralda sem identificação paragenética; ILM = ilmenita; AP =

apatita; CRT: cromita; EP = epidoto; TIT = titanita; MGT : magnetita; RU: rutilo;

KY = cianita; TC : talco; MU = muscovita; ZEOL = zeólita.

Litotipo: TTG = gnaisse da associação tonalito-trondhjemito-granodiorito; GB =

Metagranitóide Bonachudos; MGF = Metagranitóide Foliado com Fluorita; PGD =

Pegmatóide intrusivo em rochas da SVS; [M = Rocha Metaultramáfic4 Cromitito e

Equivalentes Metassomáticos; AB : Anfibolito Metabrisico; ABET = Anfrbolito

Metabásico com Epidoto e/ou Titanita; ABG : Anfibolito Metabásico com Granada;

MP = Metapelito; MG = Metagrauvaca.



Tabela A¿.1: B¡ot¡tas/Flogop¡tas - BTTFLO



Tabela A41.1: Dados analíticos de b¡otitas de TTG, cB, MGF e PGD ¡ntrusivos nasVS. Fórmula estrutural: 24(O).
Nota: G-2a (16/2802): b¡otita alterando em cloÍtâ: c-2b (4tM6,4ßn2 e  lgDg): biofias em reação para anfibótios.



Tabela A4.1: B¡otitasrFlogop¡tas - BTTFLO

labela Mj.1. Dados analíticos de biotitas de TTG, GB , MGF e PGD intrusúos na SVS. Fórmula estrutura¡: 24(O).
Nota: G-2b (6/1/15, 611h6 e611h7\: biotitas em contato com anfibólios.





lahela 4.1.2. Dados analíticos de fogopitas de UM. Fórmula eskutural: 24(O)



Tabêla Aá.1:

f abe/.a 4.1.2. Dados analíticos de ffogopitas de UM. Fórmola estrutural: 24(O)



Tabel¡a A,4.1 : B¡otitasrF

Tabela 4.1.2: Dados analíticos de ñogopiÞs de UM. Fórmula estrutural: 24(O).

Nota: As anál¡ses da amoska NE-3146 såo de flogop¡tas com lentes de K-feldspato



Tabela 44.'1.3: Dados analiticos de biotitas de anfibolitos metabás¡cos AB, ABET e ABG. Fórmula eskutural: 24(O)



Tabêla A¿.1: B¡otr'talFlogopitas - BTTFLO.



Tabeh A4.1: Bbt¡talFlogopitås - BTTFLO.



Tabel¡¡ A4.1:

Tabela 4.'1.4: Dados analíticos de biotitas de MP e MG. Fórmula estrutural: 24(O)

Nota: As análbes 21f29 e2l1ß0 (G-52c) são de b¡otita alterando para clorita.



Tabela 4.'1.4: Dados analíticos de biotitas de MP e MG. Fórmula eskutural: 24(O)

Nota: Med¡a 4 = média de 4 aná¡¡ses.



Tebela A¡1.2: Anfibólio3 - ANF.

labela 44.2.1: Dados analiticos de anfiból¡G verdes (,q.V.) de GB e MGF. Fórmula estrutural: æ(O)



labela 44.2.1: Dados anal¡t¡cos de anñbólio6 verdes (4.V.) de GB e MGF. Fórmula estrutur¿l: æ(O)



Tabela 44,2: Anfibóliæ - ANF.

labela 44.2.2i Dados analitiG de anl¡bót¡os verdes (AV.) e ¡ncolores (A.t.) de uM. Fórmuta eshf¡rral: 23(o).



Tabela A¡1.2: Anfibót¡os - ANF,

TaÞla ¡.4.2.2: Dad6 anallt¡cos de anfibóliG verdes (4.V.) e incotores (A. t.) de UM. Fórmuh estnfurat: 23(O)



Tabela A4.2: Anfibóliæ - ANF.

Tabelå 44.2.2: Dad6 analit¡cc de arìl¡bólios verdes (AV.) e ¡ncolores (A.1.) de uM. Fómuh estn¡tur¿l: z3(o).



Tabela A¡1.2: Anfrbólioe - ANF.

Tabeh 44.2.3: Dados analíticæ de anf¡blb6 verd6 (4.V.) e ¡ncolores (4.1.) de anfibolitos metabas¡cos AB, ABÊT e ABG. Fórmula etrutulal: ZJ(O).





Tabela A¿.2: Anf 6lios - ANF.

Tabela A'1.2.3: Dados analíticos de anfiboliG verdes (4.V.) e ¡ncolores (4.1.) de anfibolitos metabásícos AB, ABET e ABG. Fórmula e6tn¡tural: æ(o).



Tabela 44.2: Anfibólio8 - ANF.

labela 44.2.3: Dados analíticos de anfbólios verdes (4.V.) e incolores (A.l ) de anfibolitos metabás¡cæ AB, ABET e ABG. Fórmula estnnurat: æ(O).



Tabele A4.2: Anlîból¡os - ANF.

Tabe¡a ,{4.2.3: Dados analiticos de anfboliG,/erdes (,{.V.) e ¡ncolor€s (4.1.) de arf¡bolitos metabás¡cos AB, ABET e ABG. Fómula ednnur¿l: æ(O)



Tabela A¡l.2: Anfiból¡os - ANF.

Tabela 44.2.3: DadG analft¡cos de anfibólios verdes (4.V.) e ¡ncdores (4.1.) de anfbolitG netabas¡G AB, ABET e ABG. Fórmula estn¡turdl; æ(O).



Tabele A¿.2: Anfibóliog - ANF.



Tabela 44.3: Phgioclás¡os - PLA.

fabela M.3.1: Dados anallticos dê plagioclásios de TTG, GB, MGF e PGD intrusivos na SVS. Fómula estrutural: 32(O)
Nota: Lente Bt = lente em b¡otita esfol¡ada.



Tabela Á¿.3: Plag¡oclásios - PL¡"



Tabela A4.3: Plag¡oclás¡os - pLA.

Tabela 44.3.1: Dados analíticos de plagioclásios de TTG, cB, MGF e PcD intrus¡vos na SVS. Fórmuta estrutural: 32(o)



Tabelå A4.3: Plag¡oclási'cs - Pl-A.



Tabeh Al.3:

f abela A.4.3.2: Dados analíticos de plag¡oclásios de ve¡os pegmató¡des m¡neralizados em rochas metâultamáfcas (PGD-UM). Fórmula estrutural: 32(O)

Nota: Lente Flo = lente em flogopita esfoliada.



Tabela Aá.3: Plagioclås¡os - PLA.

TaÞela ,q4.3.3: Dados analíticos de plagioclás¡os de anfibol¡tos metabás¡cos AB, ABET e ABG. Fórmula estrutura¡: 32(O)





Tabela M.3:

Tabela 44.3.3: Dados analíticos de plag¡oclás¡os de anfibolitos metabásicos AB, ABET e ABc. Fórmuta estrutural: 32(O)
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Tabela A¿.3: Plagbclásios - P[Â



Tabela M.3: Plågioclásics - Pl-4"

fabela 44.3.4: Dados analíticos de dagioclås¡os de MP e MG. Fórmula estrutural: 32(O)

Notai Méd¡a 4 = média de 04 anál¡ses.



Tabela 44.4: Potáss¡côs - KF

Tabela 44.4.1: Dados analíl¡cos de feldspalos potássicos de cB e MGF. Fórmula elrulural: 32(O)



fabela 44.4: Feldspato€ Potáss¡cos - KF.

Tabela 44.4.1: Dados analit¡cos de feHspatos polássicos de GB e MGF. Fórmula eslrutural: 32(O)



Tabela 44.4: Fêldspalos Potåes¡co€ - KF.

faÞ-'h N4.4.1'. Dados analíticos de feldspatos potáss¡cos de GB e MGF. Fórmula eslrutural: 32(O)



Tabela 44.4: Potássicos - KF.



Tabela 44.4.3: Dados anallt¡cos de feldspatos potássicos de lenles em b¡otitas (Bt)/flogopitas (Flo)
esfoliadas de TTG, UM e ABG. FÖrmula estrutural com base em 32(o)-



Tabela 44.5: Granadas - GR.

Tabela 44.5.1: Dados analíticos de granadas de GB. Fórmula estrulural: l2(O).



Tabela M.5: Granada8 - GR

Tabela 44.5.2: Dados analiticos de granadas de anfibolitos metabás¡cos ABG. Fórmula estrutural: 12(O)





Tabêla 44.5: Granadas - GR.

Tabela 44.5.3: Dados analflicos de granadas de MP. Fórmula eslrutural: 12(O).



Tabêla A4.6: Cordier¡tas - CD.

Tabela A4.6.1: Dados analfticos de cord¡eritas de MP. Fórmula estruturâl: l8(O).



Tebêla A¡1.6: Cord¡eritas - CD.

Tabela A4.6.1: Dados anallticos de cordierilas de MP. Fórmula estrutural: 18(O).

Nola: Média 4: média de 4 análises.



Tabèla 44.7: Estaurolitas - STAU.

Tabela 44.7.1: Dados anallticos de estaurolitas de MP. Fórmula estrutural: 48(O).



Tabela 44.8: Clofitas - CLO.

Tabela A4.8.1: Dados analÍticos de cloritas de UM e MP. FÓrmula estrutural: 36(0).

Nota: As cloritas das amostras NE-31 e Sul 01 são relrometamórf¡cas da transformaçåo da flogopita; Média 4 = méd¡a de 4 análises.



Tabela 44.8: Cloritas - CLo.

Tabela A4.8.1: Dados analllicos de cloritas de UM e MP. FÓrmula estrutural: 36(0).



Tabela A¿.9: Esmelaklas - ESM.





Tab€la A4.9: Esmeraldas - EsM.

Tabela A4.9.1: Dados andílicos de esmeraldas de istos (EX), ve¡os de quarEo (EVQ) e veios pegmató¡des (EVP). Fórmula estrut¡ral: 3ô(O).

Nota: As amosfas B-21, B-n e BE-O' säo de veios de quar?o polideformados e NE-3ôa de ve¡o de quarÞo pouco deformado.



Tabela A¿.9: Esmeraldas - ESM.

Tabelâ 44.9-1; Dados analfticos de esmeraldas de ¡stos (EX), veios de quarEo (EVQ) e ve¡os pegmató¡des (EVP). Fórmula estrutural: 36(0)

Nota: A amosfa NE-36a é de ve¡o de quarEo pouco deformado.



Tabela A{.9: Esneraldas - ESM.



fabêla A4.9: Esmeraldas - EsM.

Tabela 44.9.2: Dados analíticos de esmeraldâs dajaz¡da Belmont, selêcionadas segundo critérios de cor, sem identificação paragenética (SnD). Fórmula estrutural: 36(0).

Nota: Cores: (2) e (3) = yg¡¿¿ rr¡to claro (sem inclusões); (4) a (8) = verde médio (com poucas ¡nclusóes)i (9) e (10) = vs¡¿s ¡¡1enso (com maior número de ¡nclusó€



Tabela A4.9: Esmeraldas - EsM.

Tabela 44.9.3: Dados analiticos (por FRX) de esmeraldas da jazida Belmonl, selec¡onadas segundo crilérios de cor, sem ¡dentif¡cação paragenética (S/lD).

Nota: Cores: (2) e (3¡ = y¿¡¿s ruilo claro (sem ¡nclusões); (4) a (8) = vs¡¿s médio (com poucas inclusöes): (9) e (10¡ = ve¡¿e ¡ntenso (com maior núme



Tabela 44.10.1: Dados analllicos de ilmenilas (lLM).



Tabela 44.10.1: Dados analfticos de ilmenitas (lLM).



labela 44.10.1: Dados anal¡t¡cos de ilmenitas (lLM).



Tabela 44.10.1: Dados analiticos de ilmenitas (lLM)



Tabela 44.10.2: Dads analílic6 de apáita (AP)

Tabela 44.10.3: Dados analílicæ de cromita (CRÏ)



Tabêla 4410.4: Dadc analiticG de epiddo (EP) e tibnita OII).

Tabela 44.10.5: Dados anallticos de magnetita (MGT) e n¡t¡lo (RU).



Tabela 44.10.6: Dadæ analit¡co6 de c¡ar¡ibs (KÐ, talco CtC) e muscoviE (MU)

Tabela 44.10.7: Dâdo6 analit¡cc de zeólitas (ZÊOL) de um microveio em ABET
Nota: B do ve¡o = borda do veio; C do veio = centro do veio.



Awnxo 5: Cálculos Geotermobarométricos

Abreviações: MP : Metapelitos da SVS; ABG : Anfibolitos Metabásicos com

Granada da SVS; GB : Metagranitóides Borrachudos; MGF : Metagranitóides

Foliados com Fluorita.



Tabela 45.1: Resultado dos cálculos geotermométricos, ut¡lizando-se planilhas I - de Rett¡nger ( 1994; dados näo publicados) e ll - de Reche e Martinez (1996)

Slmbolos: C = cenlros; e B = bordas de pares de m¡nerais.



Tabela 45.1: Resuttado dos cálculos geotermométricos, ul¡l¡zando-se planilhas I - de Rettinger (1994; dados não publicados) e ll - de Reche e Martinez (1996).

Slmbolos: C = centros: e B = bordas de pares de minerais.





B = bordas de pares de minerais.



ANExo 6: Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial

(DTA) de Esmeraldas

(Manuscrito de trabalho de autoria de G.A.A. Machado, A.M.L. da Silva e H.D.

Schorscher, aceito para publicação na Revista da Associação Brasileira de

Química).
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SYNOPSIS - Machado, G. A. 4., Silva, A. M. L. & Schorscher, H. D.

Thermogravimetry fiG) and differential thermal analysis (DTA) of emeralds

f¡om the Capoeirana and Belmont mines (MG).

ABSTRACT

Thermogravimetry (TG) and differential thermal analysis (DTA) are applied to

various fields of mineral science. The present work illushates the importance of the

application of thermal analysis in the study of emeralds for the determination of water

content and thermal behaviour. Genetically different emerald samples were

¡nvestigated in this study.

Keywords: emerald, thermogravimetry, differential thermal analysis



INTRODUçÃO

A esmeralda é uma variedade verde de berilo, BesAlzSioOre, formada através

da interação de fluidos ricos em berílio relacionados a granitos, com rochas

metaultramáficas ricas em crômio. Sua estrutura cristalina consiste de anéis de

tetraedros SiO¿e BeO¿ ligados a octaedros AlOo, na razâo Al:O:Si = 6:3:1. ' Os

anéis de SiO¿ eståo empilhados formando uma série de canais estruturais (C.E-),

abertos, paralelos ao eixo "c' do retlculo cristalino. Moléculas de água e COz e íons

de metais alcalinos podem ser aprisionados nestes canais. A água aprisionada pode

ser de dois tipos: (a) tipo l, em coordenaçäo estrutural, com orientação dos eixos H-

H dos dipolos paralela ao eixo "c' do cristal; (b) fþo //, em coordenação eletrolftica,

com os eixos H-H dos dipolos perpendiculares ao eixo 'c' do cristal, pela açåo do

campo elétrico dos fons alcalinos associados (Figura 1) [1-2]. A água pode, ainda,

ocorrer como "inclusões fluidas" (1.F.), representando pequenas porçöes de fluidos

inclusos durante a cristalizaçäo das esmeraldas.

Machado [3] caracterizou, por espectroscopia de absorção na regiäo do

infravermelho, amostras de esmeraldas de diferentes associaçÕes genéticas (xistos,

veios de quartzo e pegmatóides), determinando qualitativamente água do fþo // com

álcalis associados e, subordinadamente, âgua do tipo L

O presente trabalho tem como objetivo determinar o teor de água nos C.E. e

nas l.F. de esmeraldas, bem como avaliar a estabilidade térmica destes minerais,

por Termogravimetria/Termogravimetria Derivada e Análise Térmica Diferencial

(TG/DTG-DTA), Na literatura, existem excelentes artigos que relatam o uso das

técnicas termoanalfticas no estudo de propriedades ffsicas e químicas de argilas e

outros minerais [4-8], sem, no entanto, fazer referências às esmeraldas/ berilos.



MATERIAIS E MÉTODOS

Amostras de Esmeraldas

Fragmentos de cristais centimétricos de esmeraldas, de diferentes ambientes

petrogenéticos, tiais como, xistos, veios de quartzo e veios pegmatóides, das jazidas

de Capoeirana e Belmont (MG) foram selecionados e submetidos a moagem em

cadinhos de ceråmica até granulometria s/fe ( < 0,062 mm - 2 pm).

Os códigos relatados no artigo såo:

o EX = esmeraldas de xistos (BE-08 e G-260);

¡ EVQ = esmeraldas de veios de quartzo (B-21 e NE-34);

. EVP = esmeraldas de veios pegmatóides (NE-31-01, 02 e 06);

. C.E. = canais estruturais;

¡ l.F. = inclusões fluidas.

TermogravimetrialTermogravimetría DerÍvada - Análise lérmica Dife¡encial

(TG/DTG.DTA)

As curvas TG/DTG-DTA foram obtidas no sistema SDT 2960 da IA

lnstruments, sob atmosfera estática, no intervalo de temperatura de 25 a 1100'C,

utilizando-se razäo de aquecimento igual a 10'C min-1, massas de amostras da

ordem de 14 a 20 mg e cr-Al2O3 altamente sinterizada como material de referência

(na quantidade de - 18 mg).



RESULTADOS E DISCUSSÃO

As composições isotópicas da água da esmeralda de diferentes associações

foram medidas diretamente da água preservada como l.F. e nos C.E. do mineral

(Machado et al., em preparaçåo). A água liberada durante o aquecimento

apresentou duas composiçöes isotópicas dist¡ntas: abaixo de 800'C (sendo

considerada como água derivada das LF.) e acima de 800'C (sendo considerada

como a água de formação, contida nos C.E. da esmeralda). Os teores de água

obtidos por estas análises foram de, aproximadamente, 0,05 a 0,16 % para a água

das l.F. e de 1,08 a2,16% para a água dos C.E. Estes resultados seráo, no que se

segue, comparados com os dados deste trabalho, obtidos por TG/DTG-DTA.

O comportamento térmico das esmeraldas de xistos (EX), de veios de quartzo

(EVa) e de veios pegmatóides (EVP), nâo mostraram diferenças significativas nas

curvas TG/DTG-DTA (Figuras 2-7).

O processo térmico ocorreu em três etapas principais, evidenciadas por picos

nas curvas DTG em - 150'C (água livre), - 300'C (água das LF.) e - 900"C (água

dos C.E.). As curvas DTA para todas as amostras evidenciaram um pico

endotérmico largo, no intervalo de 100 a 1100'C (com máximo em - 860'C), relativo

ao processo de liberaçåo de toda a água contida nas esmeraldas.

Os teores de água de umidade (água livre), das inclusöes fluidas (1.F.) e dos

canais estruturais (C.E.), dos três tipos genéticos de esmeraldas, determinados por

TG/DTG-DTA, sáo apresentados na Tabela 1. Considerando que a força de

aprisionamento e retenção da água nas esmeraldas cresce na ordem, água livre <

água intersticial < água coordenada e, com base nos picos das curvas DTG, foram

adotados os seguintes intervalos de temperatura para os cálculos de perda de
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massa: de 25 a2OQ"C para água livre (umidade), de 200 a 500"C para água das LF.

e de 500 a 1100'C para água dos C.E. (água coordenada).

As curvas TG indicaram perdas de massa de - 1,95 a 2,56% como

somatórias da desidrataçåo das l.F. e dos C.E.. Em média, as esmeraldas de xistos

perderam 1 ,52 %, as de veios de quartzo 2,Q8 % e as de veios pegmatóides 2,07 %

de água acima de 500"C, considerada, principalmente, dos C.E.. Esses teores eståo

dentro da faixa daqueles obtidos pelas análises isotópicas.

CONCLUSÖES

A água de importåncia para a gênese das mineralizaçöes ocorre, nas

esmeraldas, como "inclusöes fluidas" (lF) e nos canais estruturais (C.E.). A água nos

C.E. representa uma pequena porçåo do fluido original, a partir do qual o mineral se

formou; a água das l.F. pode sofrer contaminaçÖes posteriores e, assim, não

necessariamente, indica a composição do fluido original. Determinados por TG/DTG-

DTA, os teores de água das LF. e dos C.E., associados a outros dados

termodinâmicos e metalogenéticos (tais como temperatura, quimismo e pressão

parcial de lluidos no meio mineralizante, entre outros), poderåo contribuir para a

melhor compreensåo da formaçåo desse valioso mineral-gema e seus depósitos. A

relaçáo de proporcionalidade direta, simples, entre a pressão total na formaçåo do

mineral e seus teores de água nos C.E., conforme às vezes aceita na literatura [9],

ainda nåo foi verificada.



AGRADECIMENTOS

os autores agradecem ao cNPq pelas bolsas concedidas, à Verônica Gabriel

dos Santos pelo apoio técnico, à Maria de Fátima Vitória de Moura pelas sugestões

e ao LAïIG-IQ-USP.

REFERÊNCßS BIBLIOGRÁFEAS

1 - WOOD, D. L. & NASSAU, K. 1968. American Mineralogist., 53 (5-6)' 777.

2 - AINES, R.D. & ROSSMAN, G.R. 1984. American Mineralogist, 69' 319'

3- MACHADO, G. A. A. 1994. Dissertaçåo de Mestrado, DMP/IG/USP.

4- LE CHATELIER, H. 1887. Bull. Soc. Franc. Mineral. Cryst., 10' 204.

5- PAULIK, F. & ARNOLD, M. 1993. J. Thermal Anal., 39' 1079'

6- STOCH, L. 1997. J. Thermal Anal.,48, 121.

7- ABDEL-REHIM, A. M. 1997. J. Thermal Anal.,48,177.

8 - DE, K., GERTH, K., BÜCHEL, G. & HARTMANM, E. 1997. J. ThETMAIANAI., 48'

73.

I - CORREIA NEVES, J.M., MONTEIRO, R.L.B'B., DUTRA' C'V. 1984. Revista

Brasileira de Geociências, 14 (3), 137.



TABELA 1

Dados temoanatlticos da água nas esmeraldas das Jazidas de Capoeirana e

Belmont (MG)

TG DTA

Esmeraldas Amostras % Água

Livre

% i+gua

LF.

% Água To('C)

c.E.

Xistos

G-260

BE-08

0,06

0,14

0,38

0,37

1,57

1,46

864

859

Veios de

Quartzo

B-21

NE-34

0,18 0,57

0,21

I,81

2,35

870

871

NE-31-01

Veios

NE-31-02
Pegmatóides

NE-31-06

0,'12

0,02

0,13

0,58

0,39

2,20

1,92

2,09

867

857

871

, L F. (^T = 200 - 500 "C); Canais estrutura¡s,

C. E. (^T = 500 - 1100"C); Tp: temperatura de pico na curva DTA



Lista de Fiquras

FlG.1 - Seção transversal esquemática do canal estrutural da esmeralda, mostrando

os dor.s tipos de água e a poslgão dos íons alcalinos, assocrados a água do Tipo ll,

nas parfes mais estreitas do canal l2l.

FlG.2 - Curvas TG de esmeraldas de xistos (inse¡t DTG).

FlG.3 - Curvas DTA de esmeraldas de xisfos.

FlG.4 - Curvas TG de esmeraldas de veios de quarfuo (insert DTG),

FlG.5 - Curvas DTA de esmeraldas de veios de quañzo.

FlG.6 - Curvas TG de esmeraldas de veios pegmatóides (insert DTG).

FlG.7 - Cu¡vas DTA de esmeraldas de veios pegmatóides.



"L-
'v

Figura 1: Seçåo transversal esquemática do canal estrutural da esmeralda,

mostrando os dois tipos de água e a pos¡çäo dos íons alcalinos, associados a água

do Tipo ll, nas partes ma¡s estreitas do canal, segundo Aines & Rossman [2].
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Figura 2: Curvas TG de esmeraldas de xistos (/hsert DTG).
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Flgura 3: Curvas DTA de esmeraldas de xistos.
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Flgura 4: Curvas TG de esmeraldas de v€ios de quartro (¡hserf DTG).
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Flgura 5: Curvas DTA de esmeraldas de veios de quarEo.
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Flgura 6: Curvas TG de esmeraldas de veios pegmatddes (rhserf DTG).
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Flgura 7: Curvas DTA de esrneraldas de ve¡os pegmatóides.
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