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ABSTRACT

ôeoLogíc

of about 60 kmz in the anea of the
Itabíra emerttld. dopost'.t., Minas Geraís, z,eueaLed. tDo ¡naín
Líthost.z,uctunal unìte: one represented by gneíssìc nocks of
gnanitíc conpoaition beLonç¡ing to the Basement Conpleæ, and. the
other, pantLy cnclosed. in the fonmer, eonposed of a highLy
aeathez,ed metasedimentar,lJ-metauoLcanie sequence, probabLg Aychean
in age,
ntapping

Aceordíng to the e-A-F tniangLe of Streckeisen, the
gneíssùc tocks e tibtt compositíons pnedominantLI in the gnanitic
(3a and 3b) fieLds and in t;he quantz-t,ích gnanòtoid. ieLd., Theg
f
eæhibit, moreoúer, a Lompositùonal tend.eney to the aLkaLi granite

fieLd,

The metasedimentany-mer;auoLcaníc sequence ís essentíaLLy
composed of net,apeLitic schísts and gne.ísses, sone tApes of

amphiboLites, schists deriued fron uLtxamafic z,ocks,
and
quaz,tzites, SubordinateLy, quaz.tz and pegmatoid oetns o.ppear
the contacts 1ìith the gneissíc rocks.

neazl

The Itabiz,a emeraLd deposit is Located. aLong fauLts at
the contact betueen the m et. as ed,ime nt az,y _me t au oLcanùc sequence and..

the granitíc gneísses. Enez,aLd mineyaLisai:ion is d.ominantLy
concentz'ated L)¿thín the íntencaLai;ions of schísts d.ez.iued f,om,
meta-uLtnamafic rocks (bíotititee). The minet aL assembLages found
in' the deposòt indicate a pz,ogt,essiue ,egíonaL netamoz,phism in the
upper green-sehíst to mù.ddLe amphiboLòte facies,
The maùn chanacteristics of emeraLd.s from ftabina are
distinet pLeocht,oísn ¡ø = yeLLouish gtleen, and. c = bLuish g?een);

nefnactiue indices of nc = L.SZ9-L.584 and. n, = L.SB4-L,SBB ú¿th
An = 0,004-0.006; specífie gz,auity of Z.ZZ g/en3; and. feu mineraL
soLid íncLusíons, as ueLL as. stz"uctu,aL defeets. Determinations of

.
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the unit-ceLL paranetere funntshed the foLLouing dimensions:
a
'O = 9.220-9.236 + 0.002 r,- cO = g.20L-g.207 + 0.005 fl, and
V = 6?7,5-67g.5 L 0.s 9,' ' X-ray diffnaction studies reueaLed' míca
(bíotite-phlogopite), quaYtz, naLstonite, chz'omite and amonphous
oæídes as the maín soLid íneLusions, Mica, the nost conmon
erystaLLinà incLusion, may be syngenetic on pz'otogenetie ' the
foxmen as euhed.raL pLates paraLLeL to the loool'l pLane of the
enez,aLd, and the Lal;er as rounded subhedz'aL pLates randomLy
dístributed in the hosl; beryL' In addition, opticaL studies
veÐea.Led a gneat amount of fLuid incLusions oecut'ring as minul;e
acícuLar tubes paraLleL to the c aæis of the emeraLd, and
geometnic caüit¿es uauaLLy fiLled uith three or more phases of
incLusíons such as Liquíd- L iquid- gas and cry s t aL-L iquid-L iquíd- gas
types. HeaLing fraetures, coLot' zoning and gnouth Lines uez'e aLso
obsez,ued.

The origí'n of the eneraLd from ltabír'a is cLoseLA
t,eLated to the f auLl;ed contaets betüeen the gneissic and the
met as e dimentary -met ao o Lc anic sequenee. The beryLLium üas

transpoz,ted bg pegnatitic fLuids from adiacent granít¿c gneisses,
and. the chronophores üere deriued fnom uLl;r'amaf ic rocks 'ohich
LocaLLy suffered netasomatism. The nature of the pegnatoíd

concentyat.ions and. the great dmount of fLuid incLusions in 1;he
emet,aLd suggest that the.deposít of Itabira oz'iginated through a
hybrid proeess inuoLuing pneunatoLiytic and hydt,othernaL stages.

RESUMO

Iltológtco da ârea da JazLda de esmeralda
de ltablra, Minas Gerals, cobrlndo cerca ale 6O km'? em torno da mlna, revelou. a presença de dols conJuntos lltoestruturaLs
maiores
constituldos respectlvamente por rochas gnáfssicas de composição
granltlca, pertencentes ao Complexo Basal , e por uma seqilêncla vul
O mapeamento

cano-sedimentar, posslvelmente arqueana, profundamente intemperfza
da e parclalmente encalxada nos gnalsses.

petrográffcos, as Iltologlas gnátssicas correspondem dominantemente, no trlângulo Q-FA-p de Streckelsen ( j.967
e 1976), à composlção granltica (campos 3a e 3b) e aos granltóides
rlcos em quartzo, manlfestando afnda uma tendênc1a composiclonal
para o campo dos álcaLt granltos. A seqtiêncla vulc ano-sedlmentar,
por sua vez, compõe-se baslcamente de xlstos e gnalsses metapelítl
cos, anflbolitos diversos, xistos derlvados de me taul tramáfl c as e
quartzltos. Subordinadamente , aparecem velos de quartzo e
velos
pegmatóides, pre fe renc l almente junto aos contatos com as
rochas
Em termos

gnâisstcas.

A

Itablra localiza-se pratlcamente no contato entre a seqüência vulcano-sedlmentar e os gnalsses granltlcos
em área de falhamentos, estando a minerallzação esmeraLdífera concentrada dominantemente nas lntercalações de xlstos
pr"ovenientes
de rochas me taul tramáfi c as (blotftftos). As assemblélas mtnera1.s
encontradas na área da jazl<ia indlcam que as lltologlas aJ.1 exlstentes foram submettdas a um metamorflsmo reglonal progradante da
fác1es xl.sto-verde superlor a anflbollto méd1o.
JazId,a de

A esmenalda de Itabira cå.racterlza-se prlnclpalmente
por apresentar boa crlstalização, pleocrofsmo dlstlnto ( cu = verde
amarelado e c = verde azulado), lndlces de refração com valores de

.xv11.

ne = 1,579-1 ,584 | r¡þ) = 1,584-1 ,588, an = o,004-o'006, densldade re
latlva média de 2'77 e poucas lnclusões sótldas mlnerals. Determlnações dos parâmetros da cela unitárLa forneceram os seguLntes vae
lores: ao = 9,220-9,236 + o,oo2 l, cô = g'2o1-9,2o7 + o,oo5 I
Y =.677,5-679,8 I o,3 13. Estudos de dlfração de ralos X revelaram
mlca (blottta/flogoptta), quartzo, ralstonita, magné sl o-c romi ta e
óxidos anorfos como as princtpal-s lnclusões mlnerals. A mica é a
lnclusão crlstallna mals freqtiente nessa esmeralda' ocorrendo em
placas euédrlcas stngenétlcas dlspostas. paralelamente ao pinacótde
uasar {ooor} o. u"tu""lda, e em placas subédrlcas ll"geLramente arredondadas, de natureza protogenétlca, sem orientação preferenclal .
AIém disso, os estudos ópticos revelaram um grande número de lnclu
sões fluldas na forma de tubos dlmlnutos orl"entados paralelamente
ao eixo c da esmeralda e cavidades geométricas contendor geralmente, preenchimentos trifásicos do tlpo 1l quldo-I f qutdo-gás ou polifáslcos do tipo c rl s tal-l lquido-t I quí do-gás . Fraturas clcatrlzadas '
zoneamentos de cor e llnhas de crescimento foram também observadas.
base nos dados obtidos neste trabaì-ho, a formação
da esmeralda de Itabira está intimamente relacionada aos contatos
Com

profalhados entre os dois coniuntos litoestruturals. O berlllo
velo dos gnaisses graníticos pelo transporte dos fluidos pegmatftt
cos e os elementos cromóforos são derivadts oas rochas metaultramá
ficas, localmente, me tassomat i zadas . o processo de formação da iazlda parece est.ar compreendido entre as etapas pneumatolltlca e
hfdrotermal , tendo em vista a natureza das concentrações pegmatóldes e o grande número de Íncfusões fluldas na esmeralda.

1.

TNTRODUçAO

A esmeralda, por deffnlção, é a variedade verde-grama
do ber1Lo, Be3AI2(S160rr), sendo consl-derada a mals nobre dentre
todas as suâs variedades e uma das pedras mais valorlzadas pelo ho
cort
mem. O vaLor dessa gema, dependendo das suas qualldades de
cristallnldade e ausêncla de defeitos pode supJ.antar o valor de um
dfamante ou de um rubi de pesos equlvalentes. O conhecimento da es
meraLda e a sua utilização como gema re.monta à antlgüidade' asslna
lando-se o Egito como a localidade produtora mals antlga do mundo.

a descoberta o Brasil tem a sua hisbória marcada
pela trllha das pedras preciosas. Os portugueses que aqul aportaram em 15OO já allmentavam a sua ambição com os tão sonhados tesou
ros, representados prlncÍpalmente por ouro e pedras preciosas. As
prlmelras incursões pelo lnterior do BraslI, na busca dessas rique
zas, tlveram 1nícÍo com as chamadas Entradas e Bande I ras , oc orridas
por volta da segunda metade do século XVI . Cabe lembrar aqul o no*
o
me de Fernão Dlas Paes Leme como o mals lmportante dessa fase,
qual parte para o sertão em busca da "terra das esmeraldas".
Desde

Entretanto, as ocorrências das verdadelras esmeraldas
só aparecem nas primeiras décadas do sécuto XX. Posteriormente, as
descobertas das jazldas de Sallnlnha e Carnaíl¡a em 1963 e 1964'reË
pectlvamente, no Estado da Bahia, estabeleceram um novo perl.odo na
hlstórla das gemas brasileiras, passando a esmeralda a serr desde
então, uma das gemas mais importantes comerclallzadas no mercado
braslleiro. As outras ocorrênclas mais recentesr representadas peLas jazldas de Itabfra (MG), Santa Terezlnha de Golás (co) e Socotô (BA), lmpulslonam de vez o cresclmento desse setor, colocando o
BraslI, na atualldade, como um dos mais célebres produtores nundlals de esnreralda.
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A área da JazLda de Itabtra, locallzada na reglão central do Estado de Mlnas Gerais, não conta alnda com estudos geológlcos slstemátlcos a nlvel de. detalhe ou semidetalhe. FaItam, portanto, a elaboração de mapas detalhados da geologia local , maior
conheclmento do controle e orJ.genr da mlneralLzaçã,o, bem como estudos pormenorizados das caracterlstlcas mineralóglcas da esmeralda
alf produzlda.
Asslm sendo, um dos prlnclpals obJetlvos deste trabatho é apresentar um estudo amplo lntegr'ado do ponto de vlsta rnlneralógfco, geológÍco e genétlco da esmeralda da jazfda de Itâblrâ.
No contexto mtneralógico, aLém da rea).Ízação de estudos para ldenttflcação das inclusões sólidas mfnerals e caracterlzação detalhada das lnclusões fluidas, serão enfatizadâs também as prlnclpais
característlcas intrínsecas da esmeralda dessa localidade. No que
se refere à investigação geológ1ca, esta teve como suporte princi-

pal a realização de um estudo petrogrâfico detalhado das Iltologlas ocorrentes na área da jazida. Posto isto, esperarnos que a ampli
ação do conheclmento das jazidas esmeraldiferas já descobertas pos
sa, certamente, contríbuir para o estabeleclmento de critérlos seguros de prospecção e a locallzação de novos depósltos.

2.
2.1.

METODOLOGIA

TNTERPRETAçÃO FOTOGEOLóGICA

,Como

auxlllo dos trabalhos preltmtnares do mapeamento
geofóglco, foram efetuados estudos de fotolnte rp re taç ão utilizando-se fotograflas aéreas em escala de 1:40.OOO obtfdas peLo servlço 249 da empresa Levantamentos, Prospecções e Aerofotograme tri a
S.A. - PROSPEC, RJ (faixa 19104, fotos 1598 e 1599, e faixa 19114,
fotôs 1275, 1276 e L277). Objetivou-se com esse estudo assinaLar,
em carta, felções geomorfológicas e estruturais da área lnvestlgada, bem como faciLitar o registro de pontos amostrados e a delimitação de contatos entre as formações litológtcas aIi existentes.
AIém das fotografÍas aéreas, foram utllizadas

ta¡nbém

algumas informações constantes do mapa geológlco ern escala

de

elaborado pela equipe técnlca da diretoria de geologia
do Instituto de Geociências Apllcadas - IGA, edÍção de 1978 (Prode
Jeto Radar, Minas Gerais); do mapa geológíco, em escala
1:250.OOO, elaborado pelo convênlo DNPI4/EFÌ.{OP, em 1975 (Projeto Se
tor G da ceotransversat E-W); e do mapa pl.ani-a1tlmétrlco correspondente à FoLha de Itabira (SE-23-Z-D-IV), na escala de 1:1OO.OOO,
elabonado pelo lnstituto Brasileiro de Geografla e Estatfstica
IBGE, edição de 1977.
1:5OO.OOO,

2.2.

AMOSTRAGEM

tltológlco na área da jazlda de esmeralda
de Itablra, Minas Gerais, teve lnlclo em Janeiro cle 1986, extendendo-se prlncipalmente no decorrer desse ano. Visltas adicionals
foram também reallzadas em 1987, vfsando complementar o trabalho
de mapeamento e esclarecer melhor algumas reJ.ações geológicas duvl
O mapeamento
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dosas em afloramentos especlflcos.

A coleta de amostras de rochas reallzou-se, em geral '
segundo o acompanhamento de perfls em cortes de estradas, vla férrea, córregos, rJ.achos, vales e LaJedos. Foram descritos e amostra
dos cerca de 80 pontos em afloramentos dlstlntos ' em cuJa dlstrfbuição procurou-se cobrlr a malor área posslvel em torno da Jazlda
de Itablra. Com relação à distríbulção dos pontos amostrados ao
longo dos perfls, esta ocorreu de forma aleatórta, segulndo-se apenas a ordem de aparecJ.mento dos respectlvos afLoramentos. o modo
de coleta das amostras litológicas obedeceu, o mals possíveL, âs
recomendações normalmente

utillzadas

em

trabalhos de

mapeamento

geológlco, fazendo-se acompanhar, conseqilentemente, uma notação do
tada de siglas convenclonais e uma numeração em ordem de seqüência
crescente. Das amostras coletadas' apresentando geralmente dlmensões comparáveis ao tamanho de um punho, resultaram cerca de 1OO
no
Iâminas delgadas, as quals foram si stematl camente utilizadas
estudo petrográftco de detathe.
Para o estudo mineralógico da esmeralda de ItaÞira'foi
utllizado um lote com cerca de 5OO cristals, cedido pela empresa
Belmont Gemas Ltda, apresentando coJ-oraçäo verde pâIida e dtmensões médias da ordem de 0'5 cm. Esse lote de crlstais' embora conslderado como de qualidade gemotógica inferior, em virtude da colo.
ração fraca e do número de defeftos observáveis a olho nu, revestese, entretanto, como de grande lnteresse sob o ponto de vista mine
ralógtco, especialmente no que se refere ao estudo das lnclusões,
da morfologla, da estrutura, dentre outras propriedades.

2.3.

MTCROSCOPIA óPTICA

.
decorrer
Fol um dos métodos intensivamente usado no
deste traballìo, tanto na descrlç,ão das caracterfsttcas da esmeral-

É

da como na anállse das dLversas seções delgadas lnvestlgadas.
Cerca de 1OO l.âmlnas petrográflcas foram descrftas
e
anallsadas em mlcroscóplos CarI Zelss e Leitz V,ietztar, modelos Ortholux (luz transml t lda ) . Paralel aaente , fol utlllzado também um
fotomlcroscóplo Carl Zelss para a obtenção de fo tomlc rografl as das
seções deLgadas.

Anátlses modais foram feftas em cerca de 60 anostras,
prevlamente seleclonadas, utlllzando-se a técnlca do contador de
pontos conforme o método descrito por Chayes (1949). Empregou-se
nas contagens, segundo uma malha definlda de uma maneira regular,
um número mínimo de 1.OOO pontos para as rochas de granulometria
mais homogênea e até 1.5OO pontos para aquelas mais heterogêneas.
Utilizou-se também, embora ocasionalmente, a platina universal a
quatro eixos para a determÍnação do ângulo 2V de alguns minerais
das Lâminas petrográflcas.

óptieo da esmeralda teve inlclo com uma obser
vação preliminar dos cristais em lupa binocular Carl Zeiss de até
4Ox de aumento, onde se procurou, nessa etapa, caracterizar detaLhadamente as prfncipais caracterlsticas morfológicas e, em especi
a'J-, îazer uma seJ"eção prévia de exemplares para o estudo das lnclu
sões sólidas minerais.
O estudo

Posterlor,mente, os cristals de esmeralda foram cuj.dado
samente observados em rnicroscópio gemotógico llans Günter SchneÍder,
sob aumentos variáveÍs, para o estudo descrltivo das Lnclusões sóIldas minerais e das inclusões fluidas. Esse mlcroscóp1o é um aparelho especlalmente projetado para o estudo óptico de lnclusões em
crfstais lsolaclos, tendo em vlsta a utillzação de líquidos para imersão das amostras e um lirinclpio de funclonamento que adota um
sistema de llumlnação de percurso horlzontal . O líqufdo utlllzado
para imersão deve apresentar lndlce de refração lgual ou bem pró-
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xlno ao do mlneral observado, evltando-se com isso a dlspersão da
Iuz ao atravessá-lo, lndependentemente da forma externa apresentada pelo mesmo. Para o caso especffico da esmeralda, utlllzou-se
o
).lquldo "éter benzlllco de ácfdo benzólco,t, o qual apresenta um ln
dfce de refração (n = 1,57) pratica¡nente equlvalente ao da esmeral
da. Os espéctmes portadores de lnclusões sólidas foram assfm,então,
seleclonados e preparados para o estudo de fdentificação
através
da dlfratometria de raios X. Âpós serem lfberadas, e precedentemen
te ao trabalho de ldentlficação roentgenográflc o , as lnclusões sóIldas foram também estudadas em microscóplo petrográfico, através
de montagens especlflcas, buscando caracterizar as suas princlpals
proprledades ópticas.
óptico dos cristais de esmeralda em 1upa blnocular e em microscópio gemológico, utiLizou-se também o fotomicroscóplo Carl Zeiss para a obtenção de fo tomÍ c rografi as detalhadas das inclusões sól-idas e fluidas, bem como para a realização
de um estudo criterloso das relações genéticas dessas lnclusões.Os
exemplares destlnados à lnvestigação fo tomic rográfi ca foram previa
mente preparados mediante o corte e polimento de duas facetas para
leLas entre si e adequadamente orientadas em relação ao elxo crfstatográfico c da esmeralda. Dessa forma, a confecção de plaquetas
medindo 2 ou 3 milímetros de espessura dos dlversos cristals de es
meralda, favoreceu enormemente o estudo óptico das lnclusões
em
rnlcroscóp1o petrográfico sob luz transmitida.
AIém do estudo

A (ìetermlnação dos índlces de refração da esmeralda de
Itabfra foi executada atnavés do método de imersão, empregando-se
a técnlca da linha de Becke (Emmons & Gates 1948, I'tul r 1967) em
mfcroscóplo petr:ográfico sob Iuz polarlzada. Para obtenção dos referidos lndlces, foram utlltzados, separadarnente, clnco crlstais
de esmeralda apresentando co).oração verdc-grama Ilgeiramente páI1da e dimensões de O)4 a OrG cm aå comprlmento. As montagens óptlcas foram adequadamente preparadas medlânte a fragmentação prévla

,?.
do materlal em um mlnlmortel.ro de aço para, em seguida, ser pulveîLzado em um almofarlz de ágata até atinglr a granulometrla da ordem de 1OO a 12O mesh. 0 estudo comparatlvo dos fndlces de refração das sucesslvas montagens óptlcas fol reallzada utlllzando-se u
¡na baterla de Ilquidos de fabrfcação dos laboratórtos R. p. CarglI
le, a qual posslblllta a realtzaçã.o de lelturas com uma varlação
de até + O,OO2. A fonte de luz fol- provenlente de uma lâmpada de
vapor de sódlo integrante dos componentes do próprlo mlcroscópJ.o u
tilfzado. A temperatura amblente foi manttda entre 25 a 27oC duran
te os períodos das respectivas lelturas.

2.4.

DIFRAçÃO On nerOS X

do pó constltui uma das técnlcas mais importantes para a ldentificação das espécies mlnerais e para a determinação dos parâmetros da cela unltária. Ele fol utllizado de forma lntenslva na ldentificação das incl-usões só11das mineraLs associadas à esmeralda, bem como na determlnação de parâmetros. I'leste
caso, utlLizamos as câmaras convenclonais de Gandolfl e de DebyeSchemer, de d1âmetro de 114,6 mm, sob exposlção e condições varÍá
vels de acordo com as especlficldades das amostras.
O método

vez Itberadas e caracterizadas ao mÍcroscópio óptt
co, as incLusões sóIidas mlnerals da esmeralda de Itabira foram 1dentlficadas pela técnica do método do pó (Rzároff & Buerger 1958).
A liberação dessas inclusões fo1 realÍzada mediante a fragmentação
dos cristals hospedeiros em um mlnimortelro de aço, confeccfonado
especlalmente para evitar efeltos de contamlnação nas amostras, sen
do depois cuidadosamJnte Lsoladas sob mlcroscopla óptlca.
Uma

Os dlagramas de pó foram

obtidos

JeoI, modelo JDX-78, pertencente ao Instltuto de Geoclências, USP, difratando-se diretamente cada uma das incl.usões em uma câmara de Gandol.fi de 114,6 mn cle dlâmetro. Essa cânrar"a, produzida pela Offlclem aparelho
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na Etettrotecnlca df Tenno, Tenno, Itátta, lmprfme à a¡nostra dofs
movfmentos de rotação slmu1tâneos con uma lncJ.inação de 45o¡ pêrmltfndo, dessa forma, a obtenção de dlagramas de pó a partlr de mo
nocristals de dlmensões de até 3Op (Gandolft 1964 e 1967).
no manuselo da câmara de Gandolff é o
consumo relativamente longo de tempo para o processo de aJuste e
centragem da amostra investlgada. Entretanto, vários dlspositlvos
cone técnicas adlcionais têm sldo qriadas objettvando facllftar
venLentemente esses ajustes (ruuffield 1975, Grllttner et aI . 1978,
De Bruiyn et aI . 1984). Uma modiflcação recente da câmara de GandoLfi foi apresentada por Sussieck-Forne fe t d & Schmetzer (1987),
onde as diflculdades de ajustes da câmara de Gandolfl orlginal são
elimlnadas pela adaptação de uma cabeça de gonlômetro no interior
da câmara, possibilitando alnda o estudo de materlal sob a forma
de pó ou de cristal lsolado.
Uma desvantagem

Os diagramas de pó das lnc1usões sólidas foram obtidos

utilizando-se radiação CuKa , ftltro de Ni e condlções instrumentais de operação varláveis, dependendo da natureza das lnc1usões.
As micas foram difratadas sob condições de 30 mA e 30 kV, e as demals incLusões com 20 mA e 40 kV. O tempo de exposlção aos raÍos X
varlou de B a 24 horas, dependendo da forma e do tamanho de cada
lncIusão.
Além da determtnação dos parâmetros unitários de cada

lnclusões sólldas mlnerals identlflcadas, valendo-se dos
dlagramas anterlormente obtidos, foram realizados também câlculos
dos parâmetros de cinco dlferentes cristals de esmeralda utlllzando-se dlagramas de pó obtidos em câmara de Debye-Scherren de 114,6
mm de diâmetro. IÌssas amostras foram prevlamente preparadas medlan
te pulverlzação em um almofari z de âgata até atlnglr uma granulome
tria abalxo de 2OO mesh. Os respectlvos diagramas de pó das amostras foram também obtldos em aparelho Jeol, modelo JDX-78, utlIluma das
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zando-se radlação CuKc, filtro de Nl , condlções de 20 mA e 40 kV,
e um tempo de exposlção aos raios X de 24 horas. procedeu-se, também, ao cálcu1o dos parâmetros de um outro crlstal de esmenalda,cu

Jo dlagrama fol obtldo, entretanto, em câmara de Gandolfl de 114,6
mm de dlâmetro, sob condlções instrumentals de operação 1dêntlcas
àquelas apllcadas à câmara de Debye-Scherrer.
Para a determinação dos parâmetros unltários, recorreuse a um programa de computação denominado LCLSQ1 , montado no centro de computação da Escola Polltécnica, USP, envolvendo relações
matemáticas entre os valores de d das diferentes reflexões e os pa
rânetros da cela unttárla. Esse programa fot allmentado por dados
referentes a 2e observado, ângulos ot, P e ? entre os elxos crÍsta
lográficos, À (comprtmento de onda da radiação utllizada) e os posslvels lndices (hkl) de cada plano retlcular compllados do flchárlo JCPDS. No caso especlfico da esmeralda, a relação matemâtlca
referente ao slstema hexagonal para o cáIculo de ao e co é expressa pela seguinte fórmula:
!o

dín¿

= (h'

+

nx+t2)o *
gu2

L'
cz

vez obtidos os valores dos parâmetros investigados,
procedeu-se também à resolução do problema lnvcrso' isto é, calcular todas as posslveis reflexões (hkl) até valores llm1tados (no
máxlmo até sen2e = 1) fornecendo-se os valores dos parâmetros unitários conhecidos, os ângulos a, É e ? entre os efxos cristalográ
flcos e o respectivo grupo espaclal-. Esses dols tlpos de procedlmentos foram apltcados, também, para o cáIculo dos parârnetros unitârlos de cada uma das lncl-usöes da esmerûlda. Informações específicas e mais detalhadas sobre lndlclâção e determlnação de parâmetros unltárlos a partfr de dlagr,amas de pó podcm ser encontrados,
por exemplo, nos trabalhos de welsz et af. (19a8), Andrews (1951),
Uma
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Wolff (1957),

Bond (1960), Iterbstetn (fSOS¡, zussman (1962),

For-

moso (198O), dentre outros.

2.5.

ESPECTROSCOPIA DE ABSOnçÃO r,¡O INFRAVERMELHO

Segundo povarennykh

(1978), a aplfcação da espectrosco
pla de absorção no infravermerho é bastante ampJ.a, podendo cttarse' por exemplo a identlflcação de minerals, o estudo da tnfruên'
cla das substituições fônicas na estrutura dos mlnerals, a detetação de lmpurezas, a determinação do arrânjo e da slmetrla dos grupamentos atôrnlcos e moleculares e, sobretudo, o estudo de componen
tes orgân1cos.
A utllização dessa técntca, no caso da esmeralda de I_
tabira, teve como objetivo detetar a presença de metals alcal.inos,
bem como de grupamentos moÌeculares, 'tals como CO2 e H2O, presentes nos canaLículos dos anéis estruturais. para lsso, fol
obtido
um espectro de absorção no infravermelho, a partlr de 10 mg de es_
meralda, utllizando-se um e spec trofotôme tro Jasco, modelo IRA-I ,
do fnstituto de Flslca, USp. A amostra de esmeralda, após ser flna
mente moída, fol prepârada à base de KBr e anáIgama de dentlsta até formar uma pastllha transparente. Os espectros foram tomados na
_1
-1
reglão de 4.OOO cm'(e,5p)
a 600 cm-' (16,6p), com uma exposlção
de 50 mlnutos para o sdu .registro completo.

3. A JAZIDA DE ESMERALDA

DE ITABIRA

HLstorlcamente, a localldade produtora de esmeralda ma
1s antfga do mundo é atrlbulda a um grupo de minas Junto ao
Mar
(Webster
Vermelho, no EgJ.to, conhecidas como mlnas de Cleópatra
1983). Essas minas foram trabalhadas, posslvel.mente, por volta do
ano 2OOO ântes de Crlsto, provlndo delas a maior parte das esmeraldas usadas na joalheria antlga. No Vale do Rio l.labachthalr êrn

Salzbury, Áustrla, asslnala-se, também, a ocorrência d.e esmerald.as
desde os tempos romanos. Em meados do século XVI , quando da conqulsta da Colômbia pelos espanhó1s, aparecem as primeiras lndlcações da existêncla de esmeraldas na América do Sul , fornecldas pelos natlvos lndlgenas daquela região. A Colômb1a constltui, nos di
as atuais, em virtude das famosas minas de Chivor, I4uzo e Cosquez,
um dos mais cétebres produtores de esmeralda de todos os tempos.

literatura indicam que o Egito, a Colômbia e
a Rússla produzJ.ram esmeraldas por multos sécuIos seguldos. Entretanto, mals recentemente novas fontes têm sfdo descobertas, incluindo, por exemplo, o Zimbábue (mÍna de Sandawana), o Brasil e
a
Zâmbia. Destacam-se, na atualidade,a Colômbta, o BrastI, o Zint)âbue e a Zâmbia como os prfncipais produtores mundlais.Regi.stram-se,
também, jaztdas e/ou ocorrêncÍas na Repúbllca da Áfrtca do SuI , no
Paquistão, na Índla, na AustráIia, na Tanzânla, na Noruega, na Carollna do No¡te, Estados Unidos da América,e em Moçambfque.
Dados da

Brasit, as ocorrênclas das verdadefras esmerald.as
só aparecem nas prlmelras décadas do século XX, porém sempre desprovldas de interesse econômi co .Ilrurnado (ex-Bom Jesus dos Meiras),
na Bahia, constftul possivelmente a referência mals antfga de ocor
rêncla dessa gema no Brasll. Â descoberta de esmeraldas de excelen
te qualldade no flanco ocidental, do Vale do Rlbelrão PlraJá, reglão de fÌnumado, Bahlâ, teve lugar entre 1912 e 1913, conforme asslNo

,t2.
nalan Just (1926), Cassedanne & Cassedanne (lgZA), Sauer (1982) e
Cassedanne (1984). Outras ocomênclas antlgas são reglstradas, por
exemplo, na Fazenda das Lages (ou ltaberal), Goiás, descoberta em
1920 (Lelnz & Leonardos 1959); em Santana dos Ferros, MÍnas cerals,
descoberta também em 192O (Cunha 1961); na Fazenda dos pombos, Dahia, descoberta em 195O (Cassedanne 1984); e em Tauá, Ceará, desco
berta em 1954 (Cassedanne et al . 1979, Castelo Branco et aI . 1984,
Cassedanne 1984 ) .

1963, teve lugar em Salfnlnha, munlclplo de pilão
Arcado, Bahla, a prlmelra descoberta d.e esmeraLdas com importância
realmente comerclal (Draper 1963). É váI1do ressaltar que o materl
aI aIÍ descoberto não fol considerado de iníc1o como esmeralda pro
priamente dita. O "Gemological Institute of Amerlcar', á"gão de referência no ca:npo da gemologla, fol a prlmelra lnst1tulção a reconhecer de fato, em agosto de 1963, esses bertlos coloridos
pela
presença de vanádlo, como sendo verdadeiramente esmeraldas de qualldade gemológlca. Em 1964, foi encontrada na Serua da Jacobina,Ba
hia, uma sérle de ocorrênclas de esmeraldas, as qr)âis são conhecidas, em seu conjunto, como jazidas de Carnaíba (Sellg 1965,cr1ffon
et aI . 1967, Cassedanne & Cassedanne 1974, Morefra & Santana 1982,
Couto & Almeida 1982). A descoberta dessas jazidas estabelece, des
de então, um novo perlodo na hlstória das gemas brasllelras, passando a esmeralda a ser uma das mais lmportantes gemas do mercado
Em

braslleiro.
As ocorrênclas mais recentes de esmeraldas no BraslI
são representadas pela jazida de Pirenópol-is, Goiás, descoberta em
1977 (Araújo & Leonardos 1986); pela jazfda de Itabira, Mtnas cerals, descoberta em 1978 (l3astos 1981); pela jazida de Santa Terezlnha de Golás, Golás, descoberta em j.9Bl (Cassedanne &
Sauer
19Ba); e, pon úItlmo, peÌa jaztda de Socotó, Bahia, descoberta em
1983 (Mendes et al . 19BS)

.13.

A descoberta da Jazida de esmeraLda de ltablra ou l{lna
Bermont ocorreu acldentarmente em 1978 durante os trabalhos executados na escavação de um bebedouro para gado,em terras da Fazenda
Belmont, ao lado da estrada de ferro ltablra-Vftórla (FOTO Z), prþ
ximo à Estação Ollvelra Castro. Nos trabalhos de escavação, um exfuncfonário da rede ferrovlárta encontrou alguns fragmentos de berllo verde, que após exames posterlores lndlcaram tratar-se de esneralda. Decorrldos mals de dols anos de exploração garlmpelra a
JazLda pâssa, então, a ser minerada mecanlcamente pela empresa Be1
mont Gemas Ltda, detentora do decreto de lavra concedldo em junho
de 1981. Desde então, esta empresa, constltuída lntegralmente pelos próprfos donos da Fazenda Belmont, executa os trabalhos de recuperação e comercialização da esmeralda até os dlas de hoJe.

3.1.

LOCALTZAçÃO

E

ACESSOS

A Jazida de esmeralda de Itabtra está local-izada na
porção centro-sudeste do Estado de l4lnas Gerals, dlstando, em 11nha reta, cerca de 13 km a sudeste da cÍdade de Itablra. A área in
vestlgada para fins de mapeamento geológlco está compreendida entre os paralelos Lgo 3Br 3orte 1go 43t oo" de latitude sul , e os
merldianos 43o 05 I OO e 43o OgtOO,,de longÍtude oeste, perfazendo, portanto, uma área de aproxLmadamente 60 km? em torno da jazida. Esta área está situada no quadrante sudeste do mapa de Localização (fig. 1), e corresponde à pequena porção de forma quadrangular achurada, estando a jazi-da de Itablra locallzada pratlcatnente
em seu centro geométrico.

.
O acesso princlpat, a partlr de Delo llorizonte, é felto através..das rodovias pavlmentadas lllì-262 e lrIG-434 até à cldade
de Itabira, totallzando um percurso de aproxlmadamenLe 1OO I(m. Segue-se depols, por cerca de 18 km, pela rodovla não
pavlmentada
(BR-12o) que l"tga Itablra a Nova lira, até atlnglr a Jazlda na Fa-
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zenda Belmont. A área d,a JazLd,a é cortada localmente também,

no

sentldo noroeste-sudeste, pela estrada de ferro pertencente à Companhia Vale do Rlo Doce, a qual é utfllzada para o escoanento clo
mlnério de ferro provenlente da reglão de Itabfra.

3.2.

ASPECTOS FISIOGR.ÂFICOS DA ÁREA

A reglão da jazida de esmeralda de Itabira, ilustrada
na FOTO 1, caracteriza-se morfol ogic amente por apresentar, nas âreas gr:anftico-gnáisslcas, um relevo de morros relatlvamente eleva
dos, lngremes e com perfis suaves. I'las åreas xlstosas, o relevo é
dominantemente mais suave, mostrando eLevações mals aplalnadas e
um raro apareclmento de morros elevados. O ponto culmlnante da ârea lnvestigada está a 968 m aclma do nfvel do mar, e conta com um
desnível topográfico local de cerca de 3OO m em relação às drenagens mals profundas.

padrão de drenagem é tipicamente dendrítíco,
sendo
que a curva de nlvel de 650 m representa a cota mínlma das prlncfpals drenagens. O Ribeirão do Pelxe (Fj.e. 1), representante da dre
nagem princlpal , é abastecldo localnlente por dlversos cursos dtágua, desde córregos até pequenos ribelrões. Os leltos clessas drena
gens secundárlas são domlnantemente bem encaixados, formando, por
vezes, vales profundos de aspecto afuníIado. Esse estllo contrasta
Iigeiramente com aquel.e apresentado pelo Ribeirão do Pelxe, onde é
freqi.lente o apareclmento de várzeas relativamente estreltas (FOTO
2) que acompanham o seu vaLe por alguns qullômetros de extensão.
O

À área é em grande parte recoberta por vegetação natural densa do tlpo floresta, especialmente nas suas porções norte e
central . ALém dlsso, estão presentes tanbém duas áreas de refl-ores
tamento (Fig. 7), urna a oeste formada por pJ"antações de pinhefros,
conslderada como reserva florestâI , e a outra a noroeste formada
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1 - VÍsão geral da área da jaztda de Italrira lLustrando feições da topografia IocaI fornt¿rda por morros reLatlvamente elevaclos.
Observa-se, em primeiro plano, o relevo mais suave e moderado cl¿rs
lltologias da seqüência vulcano-sedinrentar, enquantor âo fundo,deg"
tacam-se morros maj"s elevados constituídos por gnaj.sses graníticos.
FOTO

2 - Local de ocorrô¡rcia cla jazlcla clc lt¿ib1ra ao Iado da estra
cla de ferro Itablra-Vltória.
lJot¿r-se aqr-rf , ño scnticlcr sr¡cloeste -nor
deste da Foto, o vaJ-e do llllrelrão clo Pelxe local¡ne¡rte carac te ri zado pela presença das várzeas estrelta.s e L¡,rcleaclo pela referlda fc:¡
rovla e pela estrada Itablr¿r-lJov¿r Iira.
IiOTO

,t7
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por plantações de eucallptos. Apenas a porção sul mostra-se mals
desprovlda da vegetação de floresta densa, predominando al coberturas artlflclals formadas por pastagens.
cIlma da reglão é subtroplcal , apresentando temperaturas bastante varláveis, porém raramente superiores a 3OoC. A plu
vlosidade média varia de cerca de 15OO a 2OOO mm por ano, aumentando em direção ao extremo sudeste do estado (Dorr 1969). A estação chuvosa extende-se, em geral , de outubro a março, e o perlodo
de seca de abrll a setembro, sendo fneqüente a ocorrência de chuvas de lnverno.
O

3.3.

ESTUDOS ANTERIORES

A região da jazida de esmeralda <te ltablra não conta,
alnda, com trabalhos geológicos slstemátlcos em escala de detalhe
ou semldetalhe. O mapeamento executado pelo convênlo USGS-Dl,lpi,l erû
escaLa de 1:25.OOO na parte central de }l-inas Gerals não incorpora
a referida região.
termos reglonais, a ãrea da jazlda constltui parte
lntegrante da giande porção mapeada por Schorscher (1975, 1n Schor
scher & Gulmarães 1976), compreendendo a reglão de Itablra, Santa
Marla de Itabira e Ì{ova Era. Resultados mals detalhados desse trabalho são encontrados em Schorscher et al . (1982) e Inda et aI .
Em

(1984), onde estes autores descrevem varlações faclotógicas compon
do unidades adicionals na base do Supcrgrupo Mlnas nessa região.
Essas unidades compreendem uma "Seqüêncla de Paragnaisses" basal ,
constltuída por metarcóslos a metagrauvacas com intercalações concordantes de mlcaxlstos e quar.tzltos mIcáceos, seguida por uma ISe
qilência de Xistos-Verdesrr constltufda prlnclpalmente por metatufos
e ne tapel itos.
Localmente, os trabal.hos existentes, em número bastan-
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te restrlto, apenas se restrlngem a uma abordagem global da temátl
ca Íesmeraldat', na qual as lnformações geológlcas são abordadas em
paralelo com as caracterlstlcas mlneralóglcas da gema.
Nesse contexto, a prlmelra referêncla sobre a
Jazlda
de esmeralda de ltablra fol apresentada por Bastos (f9el),onde são
.

abordados, em uma nota sucinta, alguns aspectos geológlcos genér1cos da ocorrêncla esmeraldífera juntamente com as prlncipais carac
terlstlcas físicas e morfológicas da gema al1 encontrada. Conforme
as observações apontadas por Bastos (L9B1), a geologia da ârea cla
jazlda ê composta por litologias xistosas formadas prlncipalmente
por rochas básicas e ultrabásicas decompostas. Segundo esse autor,
ocorre na região da mina uma grande massa de xisto, vari-ando
de
75O a 12OO m de largura, com direção t'l e l,lE, associada a pegmatl-

tos. AIém disso, aparecem também quartzito e material llmonítico,
o qual confere uma coloração amarelada à rnassa xistosa. O referido
autor correlaciona essas rochas xistosas da jazLda de ïtabira com
aquelas das minas de topázio de Ouro Preto (Lavra do Ângelo e Lavra do Ranchador) como sendo pertencentes à mesma formação geológi
câr lsto ê, ao Grupo l{ova Lima do Supergrupo Rio das Velhas.
Sauer (f9ge), em seu trabalho sobre as esmeraldas do
Brasil, descreve sobre cerca de uma dezena de ocorrências brasilei
ras, onde são citados aspectos de natureza histórlcarconsj.derações
sobre a geologia geral, mineraÇão, dados de produção e reserva, aIém da apresentação cle várias características mineralógicas das ge
mas dos respectivos depósitos. Com relação aos aspectos geológicos
e mineralógicos da jazida de ltablra, o referido autor transcreve,
de u¡n ¡nodo geral , ape¡1as os resultados já obtldos no relatório de
pesquisa da jazida, Conforme o trabalho de Sauer (fg8e), a área da
mi¡ra de Itablra caracteriza-se pela pt'esença de xlstos com interca
Iações declmétricas a m,étricas de rochas ultranráficas (biotlta xis
to, clorlta xlsto) alteradas. Velos de pegmatltos e de quartzo pre
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fissuras e pequenas falhas nas rochas all exfstentes. Os xlstos e as rochas máflcas são lntensamente dobradas, apre
sentando pl.anos axlais com dlreção l{/NE e mergulho para t\I. Rochas
gnáfssicas ocupaJn as porções norte e leste da áiea da Jazlda.
enchem algumas

Cassedanne (1984), em

referêncla à jazida de Itablra,
dentre outras, aponta que esta jazlda está num complexo de xistos
com intercal.ações de rochas ultrabásicas alteradas, recortado por
pegmatitos e incluído em gnaisse. Âs esmeraldas localfzam-se num
xisto róseo alterado, que contém tamb.ém um pouco de alexandrlta e
de crisoberiIo.
et al . (1985) tratam especialmente da geologia
e mlneralização da jazlda de esmeralda de Itablra, onde estabelecem uma correlação com as demals jazldas brasileiras, mas sem reaIlzar, entretanto, trabalhos de pesquisa sistemática na área que
pudessem fornecer novas contribuições para a geologia da jazida.
Iuendes

Hännl et aI . (19e7), em trabalho específico sobre as
esmeraldas da I'fina Belmont, assinaLam, com reÌação à geologla Iocal , apenas aspectos já referidos em trabalhos anteriores.Além dis
so, tratam também das características refe.rentes à esmeralda, apo!
tando, com base no estudo das inclusões fluÍdas, baixas condições
de temperatura e pressão para a formação desse depóslto,quando com
paradas com as de outras ocorrênclas associadas a xistos.

slntese, as considerações efetuadas sobre o nfvel. a
tual de conhecimento da geologia local refletem a carêncla de trabalhos sÍstemáticos e pormenorizados, tendo em vlsta que as informações constantes das referências exlstentes são, de tudo, restritas ao ¡elatórlo de pesqulsa da Jazida. As abordagens relativas às
rochas assocladas à esnreralda necessitam, todavia, de lnvestigações mals aprofundadas, especlalmente no que se refere às descrlções mlneralóglcas e petrográflcas, à natureza, classlficação, com
Em
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portamento qulmlco, comportaJnento
ficas das J-f tologf as envolvldas.

estrutural e relações estratlgrá

4. GEOLOGIA REGIONAL
A Jazlda de esmeraÌda de Itabira, localfzada a cerca
de 35 km a nordeste do Quadrllátero Ferrífero 'rsensu strlctott, encontra-se em área ainda desprovida de trabalhos geológlcos sistemá
tlcos a nlvel de detalhe ou semidetalhe. Haja vfsta que os trabaIhos de mapeamento executados pelo convênio USGS/DIJPII, que dotou a
reglão do Quadrilátero Ferrífero, na parte central cle l,linas Gerais
com a tmportante base geológica na escala de L:25.OOO, não incorpo
ra a referida área da jazida.
termos geológicos, a região do Quadrilátero Ferrífe
ro é aquela onde os estudos estratigráficos e estruturais atingiram adiantado grau de conhecimento, expressos principalmente pelos
trabalhos de Dorr (fgOg), tlerz (1970 e 1978), Pflug & Renger(1973),
Schorscher et at. (1982), Ladeira & Roeser (fg8g), dentre outros.
A base de todos os mapeamentos efetuados foi o critérlo litoestraEm

o qual objetivou distinguir entre as rochas granitognâÍssicas uma unidade arqueana denominada "Rio das Velhas" e duas
unidades proterozó1cas denomlnadas "l,finast' e rrltacolomi". As seqüências metassedimentares foram interpretadas co¡no tendo sido fol
madas em ambientes de sedimentação análogos aos dos geossinclinais
fanerozóicos (Dorr 1969). Entretanto, a aplicação de modelos alte.r
natlvos para a evolução do Quadritátero Ferrífero tem sido aventada por alguns autores (Cordanl et al. 19BO).
tigráfico,

Ferrífero
Geograficamente, a regfão do QuadrlIátero
faz parte do extremo sul da Serra do Espinhaço, a qual constltui u
ma cadela de montanhas predominantemente quartzlticarestendendo-se
por mais de 2.OOO km, com direção genal lJ-S quase paralela à costa
Ieste braslleira. A geo}ogia dessas duas reglões é,entretanto, bag
tante dlferente, sendo representada por dols supergrupos proterozólcos distintos denominaclos I'lllr-rasrr e 'tEsp j-nhaÇo" , respectivamente.
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Ferrffero e a porção do extremo merldlonal cla Ser¡ra
do Esplnhaço constituem, alnda, a mals lmportante provfncfa mlneral produtora do Brasll. l4lnérfo de ferro, ouro e dlamante são seus prlnclpals produtos. Além destes, podem ser destacados também
minérlos de manganês, cromltltos, platlna, va¡rádfo em formações
ferríferas (magnetlta-ilmenita), urânlo, bauxlta, estlbnita e mercúrio. ImportâncJ.as adicionals podem ser advindas dos t'greenstone
belts" e das ocorrências de alguns mlnerals técnlcos, tals como o
topázio lmperial de Ouro Preto, a esmeralcla da jazlda de Itabira,
turmalinas, berilo (água-marinha), micas e feldspatos (caulirn) orjginados de pegmatitos, crlstal-de-rocha e clanita provenlentes de
I'velos" em seqüênclas quartzíticas, além de talco, este¿rtito e asbesto orlundos de corpos ultramáfj-cos.
O Quadrllátero

A região da jazlda de esmeralda de Itabira, observada
em um contexto geológico reglonal , pode ser subdlvj.dida em vár'ias
unldades litoestratigráficas e lltoestruturals fmportantes, ldentificadas em escala maior, Dâ parte rnerictlonal do Cråton do São
Francisco. A Figura 2, adaptada de Schorscher et aI. (1982), repre
senta um quadro da geologia regional básica, estando a jazlda de
Itabira sltuada praticamente na sua porção ccntral. As uniclades I1
to1ógicas maiores são representadas pelo embasamento cratônico arqueano composto por terrenos gnáissico-migmatltlcos de caráter poLlmetamórfico e poligenético, lncluindo rochas graníticas do ti-po
rrGranito Borrachudo"; pelo clnturão de rochas verdes
arqueanas
("greenstone belt") do Supergrupo llio das Velhas; por ¡netassedimen
tos do proterozólco inferlor pertencentes ao Superr{rupo lfinas i e,
f inalmente, por metassedlmentos clo proterozólco méclio, essencialmente quartzítlcos, p€rtencentes ao Super'grupo [splnhaço.
4.T
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te da porção ocldental e extremo norte do quadro conslderado na
FLgura 2. Harder & Chambenlln (1915) lnterpretaram as rochas granltfcas ( "sensu Iato") do Quadrllátero Ferrlfero como sendo as mals antlgas e formando o embasamento cristalino da reglão. Dorr &
Barbosa (1963) e Dorr (1969), com base nos prlmelros dados geocronológ1cos da regfão, conslderaram essas rochas como as mals jÕvens
do Pré-Cambrlano e como tendo origem fntrusiva. Herz (1970), com
base em dados geocronológicos cornpl ementare s , reconheceu rochas de
ldades dlferentes, mâs manteve a lnterpretação de Dorr (1969),quan
to à origem intrusiva dessas rochas graníticas ("sensu lator'). Autores mais recentes ( Schorscher & Gulmarães 1976,AImeida I977, Dîa
Complexo
ke & Morgan 19BO) consideram as rochas formadoras do
Gnáisslco-},{lgmatíticocomo representantesmetamórficosde
alto
grau, subordlnadamente lgneas, formanrlo a unidade arqueana maj-s
antlga da região.
Genericamente, esse complexo é composto por gnalsses
metatécticos, migmatltos, anflbolltos e rochas graníticas intruslvas, com predomlnâncta dos constitulntes de composlção granítica
(Sichel- & Valença 1983, Teixelra 1985). os gnaisses e os migmatitos são, em geral , teucocrátlcos e relatlvamente homogôneos. l,los

migmatitos predomÍnam zonas com aspecto plutônlco, estruturas nebu
Lfticas, estromáticas, "schÌLerenri, tipo rede ( "net-t1ke't ) e dobras pttgmátlcas.

et aI . (1982),os cons
tltuintes Iltológlcos desse embasamento foranì dlvididos em dois
grupamentos genéticos distintos. o primelro, denomlnado de "consti
tulntes prlmårios", é esserrcl.almente formado pelos gnaisses metatéctlcos, rnigmatitôs anatéticos e anflboLttos, ou seia, em geral
geradas
rochas metamórflcas de alto grau. Irìtruslvas gratríticas
nessa etapa são raras e quando oçorrem' formarn corpos pequenos e
lrregulares, ou mesmo dfques cortando os .gnaÍsses e nlgmatitos. O
Segundo proposição de Schorschcr
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segundo grupo, chamado de

"constLtulntes secundárLos", é de balxo
grau metanórflco, tnclulndo rochas lgneas de orlgem não metamórfica, além de rochas metassomátlcas, metassedlmentare s e pequenos
corpos de metaultramáficas, metabáslcas e dlques basálttcos. As rg
chas lgneas apresentam contatos tectônlcos ou lntruslvos com as li
tologlas primárias, sendo caracterizadas por dJ-ques,
!!stocks",
plugstr e, menos freqilentemente, por corpos irregulares. Entre os
rrconstltuintes secundários" predomlnam novamente as lttotoglas gra
nítlcas, representadas prÍncipaLmente por rochas do tipo "Granito
Borrachudo" - rochas ígneas de origem não metamórfica mais jovens
do qûe as do Supergrupo IUI-nas; apresentando coloração cJ_ara, granu
lação grosselra e agregados llneares de mlnerals máficos (Dorr &
Darbosa 1963) - e, secundariamente, por diques pegmatóides relaclo
nados ao evento tectonotermal Drasiliano (: 5OO m.a.).
Conforme apontam Schorscher et aI . (1"982), as caracte-

rlstlcas petrográficas e petroquímicas desse complexo basal , relacionáveis a outros complexos arqueanos, indicam uma orlgem crustal
profunda para as rochas granltlcas "primárlas", isto é, para as ro
chas quartzo dloríticas (tonalítlcas) mais homogêneas, migmatttos
com estruturas pre dominantemente plutônlcas e gnaisses metatécticos. Os anflbolitos máficos e ultramáflcog "prlmár1os" de
alto
grau são conslderados como derivados de nívels mantél-icos subcrustals. Estes intrudiram a crosta como dlques e outros corpos lntrusfvos menores. I'ligmatitos e gnaisses "primárlosrr, de orlgem supracrustâI , são raros. Os rtconstitulntes secundár1os" do complexo,bem
como os reglstros tectônicos, metamórflcos e metâssonrátlcos mals
jovens, são considerados como chaves lmportantes p¿rra o entendimen
to da evolução crustal da região nos tempos pré-cambrtanos.
4.2.

SUPERGRUPO

RIO DAS

VELIìAS

A "Sérle Iì1o das Velhas'r, orlglnalmente deflnlda

por

.26.
Dom et al . (1957) no âmblto do Quadrflátero Ferrlfero, compreende
uma unldade lltoestratigráflca
fornada por rochas metassedlmentares e metavulcânlcas xlstosas mais velhas do que as do Supergrupo
M1nas. Essas rochas foram então subdivldldas por aqueLes autores
en dols grupos dlstlntos, quals se jam, o Grupo l{ova Llma, mals antlgo, e o Grupo l,'laquiné, mals Jovem. Entretanto, Ínúmeras modlflca
ções têm sldo propostas, nas úItlmas décadas, para essa unidade.
Neste sentido, cabe Lembrar, por exemplo, a lnc1usão conslderada
por Slmmons & t4axwell (1961) de um grupo adlclonal , alnda mals jovem, denominado crupo Tamanduá, o qual foi depois considerado por
Moore (1969) como lntegrante das rochas quartzítlcas da Serra do
Esp lnhaç o .

Alrnelda (1976) e Schorscher (1976) lnterpretam a ,'Série Rio das Velhas'r cono um possível cinturão de rochas verdes. A
descoberta de komatiítos corn estruturas "spinifex't por Schorscher
(1978) no VaLe do Rio Quebra Osso, a l-este do Quadrilâtero Ferrí:fero,aLiada às idades radiométrtcas arqueanas (2.79O m.a.) obtidas

anterlormente por Herz (1970), assim como trabalhos subseqüentes
(Schorscher 1979, Ladeira 198O, Ladeira & Roeser 1983), completam
de vez as evidênclas quanto à natureza do cinturão de rochas verdes da "Sérle Rlo das Velhas'r. Esta série é entäo redefinlda como
supergrupo, compreendendo uma seqüência rrgreenstone belt completa,
pa?a a qual fot proposta.por Schorscher (1979) uma subdivisão trlpJ.a, formalizando assim o chamacìo Grupo Quebra Osso uLtramáfico co
mo a unldade inferlor.
As rochas do Supergrupo Rlo das Velhas ocupaln parte do
extremo sudoeste da Figura 2, porção esta correspondente ao extremo nordeste do Quadrilátero Ferrífero rrsensu strlcto".

4,2.L. Iistratigrafla
Embora

multos trabalhos tenham sl.do efetuados na regf-
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ão do Quadrrrátero Ferrlfero, contrlburndo sobremanefra para um me
thor conheclmento da estratlgrafla da unfdade em pauta, perslstem
alnda multas dlvergênclas quanto à subdlvlsão do supergrupo lìto
das veJ.has' em espectar, das unldades estratigráffcas lnferlores.
conforme a formarlzação proposta por schorscher (r.979) e detarhamentos posterlores apresentados por Schorscher et al . (1g82), a dl
vlsão do referldo supergrupo fÍcou compreendlda, portanto, em três
grupos lltoestratigráficos disttntos (Fig. S).
Grupo Quebra Osso: é a unldade basal formada essenciâI
mente por komatiítos peridotítÍcos metamorfizados em rochas da fácies xisto-verde, mostrando em alguns Locals, estruturas tipicas

de lavas almofadadas, brechadas e maciças, além de textura "spinifexrr, ocorrendo em veios, borda de "pilJ.ows" e constltuincìo nlvefs
(SicheI & Valença 1983). Subordinadamente, aparecem metassedimentos químfcos ("cherts", ,'BIFs'') e intercatações de xtstos máficos
(tufíticos), os quais caracterizam a zorra de contato gradacfonai
entre o grupo uLtramáfico inferior e o grupo måfico médio. Esta u_
nfdade está limitada, nos afloramentos de superfície, a uma faixa
de no máximo 1,5 km de largura, estendendo-se por mals de 16 km
ao longo da borda nordeste do sincllnório Rlo das Ve1has, na região de Santa Bárbara.
Grupo Nova Ltma: é a unldade intermedlár1a composta es

sencialmente por rochas máflcas vul.cânicas, vulcanoclástlcas e epi
clásticas, predominando xlstos e filltos, além de formações ferríferas subordfnadas. Essas fornaçõcs ferríferas, quando ocorrem associadas a filltos grafitosos, são habftualrnente portadoras de sul

fetos (ptffotita, pirtta, calcopirfta e arsenoplrita) e de
ouro
lncluso na arsenopfrlta. O Grupo Nova Ltma, cuJas rochas ocupam de
Ionge a malor parte da área exposta do "greenstone belt" Rlo das
Velhas, é considerado o malor produtor de ouro na regtão do euadri
Iátero Fe rrí fe ro .
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Ladelra (1980), estudando na reglão de Nova Llma o gru
po homônlmo, propôs sua subdlvlsão lnformal em três unidades dlstlntas: metavulcânlca basal , metassedlmentar qulmfca médla e clástfca superlor. Posterlormente, Ladelra (1981) descreveu no mesmo
grupo metavl¡Icânlcas bâslcas, representadas especfal¡nente por meta
basattos espllltizados e metamorfizados em xlstos-verdes. l4ais recentemente, Ladelra & Roeser (1983) ratlftcaram o modelo estratlgráflco prevlamente estabeLecido na reglão de llova Lima (Ladeira
19BO) lncluindo, contudo, as rochas me taul trarnáflcas da região do
Quâdrtlátero Ferrlfero como komatllto's do Grupo t,lova Ltma.
crupo l4aquiné: é a unldade de topo da seqüência, de na

tureza epiclástica, constltuída por quartzltos com nlvels conglome
rátlcos, granada mlcaxistos e musc ovi ta-quartzo xlstos. Estes três
grupos comesponderiam, re spec tÍvamente , às unldades ultramáflca
lnferlor, máflca média e c1ástlca superior desse cinturão de rochas verdes,

4.2.2. Estrutura e metamorfi smo
Estruturalmente , o clnturão de rochas verdes Rlo das
Velhas é referldo a um sincLinório cornplexo de dimensões reglonais,
preservado em rnelo a penetrações de massas granfttcas arredondadas
pertencentes ao complexo basal . Segundo Schorscher et al . (1982),
três fases lmportantes de deformação afetaram as rochas desse cinturão. A prlnclpaL delas lmprimiu uma xlstosfdade paralela à das
rochas dos Supergrupos Minas e Esplnhaço adjacentes, tendo
sido
produzlda pela orogenla I'ff nas-nspinhaço. A fase mals antiga, correspondente a uma fase de dobramentos lntenslvos, de cerca
de
2.80o m.a. (llerz 1970), atrlbulda à orogenia lì1o das Vcthas, tem
como reglstro camadas flnas de rochas competentes exfbindo estrutu
ras pollclcticas. As defonmações mats Jovens foram causadas por
penetrações de rochas granltlcas do embasamento, afetando também

.
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rochas do Supergrupo Minas e Esplnhaço (e. g. Complexo de Bação).
Conforme afirmam Schorscher et al . (1982), as rochas
do Supergrupo Rlo das Velhas devem ser consideradas como pol.imeta-

mórflcas, embora, em alguns casos, só revelem uma fase do metamorflsmo reglonal (fác1es xlsto-verde médlo a alto) atrlbulda à orogenl-a Minas-Esp fnhaço . Os referÍdos autores são de oplnião que o
metamorflsmo reglonal de ldade RÍo das Vethas (Z.0OO m.a.) é de
grau mals balxo do que aquel-e atribuído ao evento l.li nas-Esp tnhaç o .
Paragêneses metamórflcas ocorrem superlmpostas ao metamorflsmo regtonal em rochas do Grupo llova Lima âo longo de contatos com as pe
netrações do complexo basal . Zonas de metamorfismo termal
foram
descrftas e mapeadas por !/allace (1965) em torno do Complexo de Ba
Paragêneses
ção, na reglão centro-sul do Quadrilátero Ferrífero.
com estaurolltâ ou cordÍerita caracterizam os graus máximos atj,ngldos. Esses eventos metamórficos termais podem ser notados também
em algumas formações do Supergrupo l4inas (Galr 1962,
Schorscher
1976, Schorscher et al . 1982).
4.

3.

SUPE}ìGRUPO }IINAS

A de.nomlnação ,,Série trtlnas,t (oerby 19oG) foi utiLÍzada
orlginalnente para unidades pré-Esplnhaço e pré-Minas constituídas
por rochas xlsto-argilosas, além de quartzitos ferruginosos e calcárlos aflorantes na Serra do Espinhaço e adj acênc l as .l4ode rnamente
essas seqüências têrn sido consideradas como rellctos de "greenstone belts'r arqueanos (Fogaça et al . 1984). O tenmo Supergrupo lqinas
foi utllizado, pela primelra vez, por Pflug & Renger (1973) oncte
conservam as denomlnações já consagnadas na llteratura quanto às
suas subdÍvisões.

A temátlca geoLógica do relaclonamento estratigráfico
dos Supergrupos lllnas e llsplntraço, em l{inas Gerais, tem causado
grandes controvérsias e 1númeras dtscussões polêmicas. As 1déias
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que aceLtam uma evolução geológlca slncrônlca com dlferenclações
faciológicas entre essas duas unldades concentram-se, em especlal ,
nos trabalhos de sfnteses de Pflug & nenger (1973), Schöll & Foga-

ça (1979), entre outros. Entretanto, outros autores admitem

uma se

paração temporal dessas unldades com base em dados geocronológlcos,
entre outras evtdências, lndtcando uma ldade proterozólca lnferfor
para o Supergrupo t4inas (Cordanl & Telxelra L979, Cordani 19BO)
e uma ldade me sop rote ro z6íca para o Supergrupo Espinhaço (Jardim
de Sá 1978, Brlto l,leves et aL. Lg7g, Almeicla et aI. t g8l).Com base
em dados estratigráficos, tectônicos 'e metamórflcos da reglão
de
Serro (IIG), Assls & Iuarinl (1983) demonstram a lnexistêncla
de
translção faciológica entre os dols supergrupos citados,destacando,
em especial , a existência de um contato brusco entre as unfdades
distintas, através de importantes falhamentos inversos. Por fim,
uma terceira interpretação é dada alnda por Loczy & Ladelra (1976)
que consideram o Supergrupo I'finas mais jovem que o Supergrupo Espl
nhaço. Assim sendo, o inte rre L ac l onamento entre essas duas unldades constitui ainda um problema em aberto.

4.3.1.. Estratigrafia na região do Quadrilátero Ferrífero
stric to't

'rsensu

A estratigrafla

do Supergrupo l4lnas atualmente em uso
no Quadrllátero Ferrífero é aquel-a el.aborada por Dorr et al .(1957)
e Dorr (1969) com base em slntese de llarder & Chamberlln (1915). A
subdlvlsão trlpllce proposta por estes autores compreende, da base
para o topo, os Grupos Caraça, Itabira e Piracicaba (Irig. a).
Grupo Caraça: é a unidacle lnferlor,

de natureza

epl-

clástlca (grosseira a fina), constituíd¿ì por quartzltos, conglomenados com pirltâs detrltlcas, fl11tos quartzo$os, fl11tos grafttosos, 'rme tacherts'r e itablrltos.
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crupo ltablra: é a unldade média, de natureza qulmlca,
formada por ltablrltos (fác1es óxido predominante) e rochas carbonátlcas, contendo também produtos vulcânlcos báslcos, lntermedlárlos e ácidos.
Grupo Piracicaba: é a unidade superlor, de natureza eplclástlca, composta por várlas formações de sedlmentos maturos
(ortoquartzitos grosseiros a filitos) e uma formação (Formação Sabará) ae xistos e grauvacas máficas (tlpo t'flysch"), indlcando mu-

dança radicaL do tlpo de sedlmentação. acornpanhada por vulcanj.stno.
Grupo ItacolomÍ: esse grupo foÍ originalmente reconhecldo e separado da "Série Llinas" por Derby (1906) e posteriormente
por Guimarães (1931) sob a denomlnação de "Série Itacolorni". [ntre
tanto, Schorscher et al . (1982) e fnda et al . (1984), com base nas

caracterlsticas dos sedimentos nolássicos e na identldade do grau
metamórfico com as rochas l.flnas adjacentes, incluem o Grupo ftacoIoml como a ú1tima unidade do Supergrupo Minas (Fig. 4). Este gru.po é também eplclástico grosseiro (quartzftos e quartzitos conglo
merátlcos), e contém produtos de erosão das unldades Ì,linas subjacentes. Exlbe, portanto, característÍcas sedimentares de amblente
de alta energla sendo composto por sedimentos do tipo molassa.
4.3.2, Estratigrafla na região de Itabira
I'la reglão de Itabira, Santa l,Iarla de ltabira e l,lova Era, foram descritas por Schorscher & cuÍmarães (t9Zo) variações fa
ciológicas compondo unidades adiclonafs na base do Supergrupo ¡11nas (Fig. 5). Essas unidades compreendem uma "SeqiJência de paragnaissesrr basal , constitufda por metarcóslos a metagrauvacas com

intercalações concordantes de micaxistos e quartzltos mlcáceos, se
gulda por uma "Seqüêncla de Xistos-Verdes't constltulda principalmente por metatufos e metapelitos, apresentando geralmente nas par

.34.

I
rô

!f
)(E

o

I:)

É

(,

É,

AMgI ENfE

'É

s rc lo NAL

o

,rraa,o,

"o"rn

õ" <o
(JI

É,2

È

sER

oa seor-rÊHct¡ MINAs lÌ¿cotrPLEfA

tctfÂ - xr

oevml

..S¡IELF.,

EM

susslo ÊNcla

RAAAMEN

lNfERcaLAcõEs FrNAs oE

Rlca'

FlLlroq

E

AN TIFORMAL
NO

"SriELf "

METATUFOS (TUFITOS MÀFICOS). NIVEIS
DE REIRASALHÁMENÌO SINSEOIMENTAN'

$oscovtlaÉ

3

I(

q

øo

õç

o ua RTzO -X ISTOS,

,.SHÊLF

OUÁRTZIÍOS FINOS E I¡ICACEOS

j ouaRfzo I PLAGlocLÂslo :
z o¡Rrra
BtoÏfa! troscovlra! caRBoNÀTo I
É,o ¡.N¡teduto - xlsros c/lNTERcaL^øEs
r!ô

*s
oo
=

zI
&o
oll
o2 ES
z
o

IA

APffO)
EM

MEfRG

enosÃo

r 300

Ásfrcos t?)

te cnaeotíttcos, xevATlra

¡¡
É

r¡J

0uaRTzlTos,

IÌAAIRITOS POSR€S A RICO€,

g

=

slos E

ÊoûEt{lE MENT€ FERRUGlllosos,
"MeracHERTi' trÂ8l8lÎos PoBREs
FR

cL

:E

OEPO.

LITOLOGIA

T

ESPESSU

SHELF..SU.'EITO
A INTENSA

DELGADAS Dg OUAAlZllos, TURMÀLllll-

ros i suLr eros otssEtttNAoos.
lôeo o¡ so. c*¡r¡roso;gÁs[ !!a¡s ÂRE¡losá
u grÂGRAUvacas, xet¡nccíseos, e¡n¡
GNAts

sEs cot{ tt¡IERcALAçôÊs

DE

OSCOV ITA - OJARTZO-XlSTC6, OUARTZIT0S

urcÁceæ,cunr¡ E/qJ SpTlfÂ-oijArrzoxls¡os,c¡¡-clssu-rc.inc¡s

E "wBrf E

ú5oo H/Íx
<

50 l¡lN

-5o

<

500 ?

AlIVIDAOE

vuucÁn

S

tcl

EDIMENTOS

ruuvtdrets a
LACIJSTRINOS
oE "n lFT"

¡ t500

?

scnsrsl

o
I

o
t- (,

o
o

o

É3 õz

õ
z

É

&,

F-É

>8

o'-ì
I'r 2

õ
2

tflGldaTllos, GtlalssEs l¡ETAlEllcos'
GRAXULITOS. AN FISOLITOS POLIMETAwhncæ e r¡rnr.¡gras sl. ea¡¡írrc¡s

t¡l

E

ô
z

-cc
6(,

5 - Coluna estratlgráfica simpllficada do supergrupo Minas
na regiäo de ltabira, MG (Extraída de Inda et aI' 1984)'
FIGURA

.35.

tes superlores teores em carbonato e graflta. Em ternros de drstribulção' a "seqtlência de paragnalsses' basal aparece cobrrndo grande parte da porção orlental no quadro da Flgura 2. Essas duas unl_
dades foram conslderadas anterlormente por Dorr & Barbosa (1963)
e Dorr (1969) como gnaisse granltrco intrusivo ( "seqüêncfa de para
gnalsses") e como representantes do Grupo l,lova Ltma (',Seqüêncla de
Xlstos-Verdes"

).

4.3.3. Estrutura e

me

tamorfi

smo

Quanto ao aspecto deformacional o Supergrupo l.llnas ê
caracterizado, segundo Schorscher et al . (fggZ), þor contatos tec-

tônicos intensamente milonitizados com todas as demals unfdades Ii
tológicas pré-cambrianos reglonais. Ocorrem tlplcamente dobras iso
clinals recumbentes que exlbem, via de regra, repetlções/cavalgamentos por falhas de empurrão de baixo ângu1o. A existência de megadobras, constituindo grandes slnclinais, não observadas nas rochas adjacentes ou naquelas sotopostas referentes a outras unldades I l toestruturai s , foi interpretada por Schorscher (1976) como
produto de transporte e colocação das estruturas Ì,ltnas através de
rrnappes" até à postção atual , portanto, adotando uma origem atócto
ne para o Supergrupo tlinas. Deve-se regtstrar também a existência
de deformações causadas por "upIifts" de blocos do
emþasamento
cristalfno, como por exemplo, o Complexo de Ilação.
reglonal das rochas do Supergrupo llirlas
(fácies xlsto-verde médio a alto) é de grau 1dêntfco ao das rochas
Espinhaço e Rlo das Ve1has adJacentes (Schorscher et aI . 1982). Re
gistros termome tamórfi co s podem ser observados enr ttabiritos dolorníticos do crupo Itabira e em rochas der Formação Sabarå
(calr
O metanorfismo

1962).

4.4.

SUPERGRUPO ESPINHAçO

sentido geográflco, foi
crlado
por V/. L. von Eschwege no flnal do século XIX para cleslgnar a serra que, fnlclando no Quadrtlâtero Ferrlfero, em Mlnas Geral-s, se
prolonga a norte em dtreção à Bahia até alcançar a dlvlsa com o
Plauf. l¡o sentido estratigráflco, este nome fol empregado prfmelra
mente por Draper (1920, in Inda et aI . 1984) quando se neferlu aos
"Quartzltos Espinhaçosrr de Dlamantlna (I,,IG) e, posterlormente, por
I,foraes Rego ( 1931) ao denominar os I'arenitos e conglomeradosrr na
."gião da Serra ceral . Um ano após, Freyberg (l-932,in lìenger 1979)
empregou o termo Fornação Espinhaço para designar. as seqüêncfas fi
1ítfcas e quartzíticas que constituem a Serua do Esplnhaço. t{als
tarde, Schobbenhaus et aI . (1978, 1n Dossin 1983) na Carta Geotógi
ca do Brasll ao P1ilionésimo, passaram a utillzar a denomlnação Supergrupo Espinhaço para estas mesmas seqüênclas.
O nome Esplnhaço, no

A unldade litoestratigráfica,
aqul conslderada, compre
ende as áreas de ocomêncla do Espinhaço meridional , em l.linas Gerals, cuja distribuição, no âmbito da FÍgura 2, ocupa predornlnante
mente a sua porção noroeste e algumas manifestações a sudoeste. De
ve ser mencionado, no entanto, que essa porção do Supergrupo Esplnhaço merldionâI se estende, segundo Incla et al . (1984), em relictos de erosão ao l-ongo da borda leste do Quadrtlátero Ferrífero até FloráIia e Mariana (Serra dâs Cambotas e do Caraça), e ao sul
do Quadrilátero Ferrífero até Ouro Dranco, formando a Serra de mes
mo nome.

4.4.L. EstratlgrafÍa
.

Estratigraficamente, as rochas clo Supergrupo Espinhaço
foram subdlvldldas por Pflug (1968), na regiãó de Dlarnarìtlna, em
oito fornrações, cornpreendendo as seqüências me soprote roz ólc as cIás
tlcas, prlnclpalrnente quartzltlcas, com rochas vulcânicas e vuLca-
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nocrástlcas assocladas. De balxo para cfma, estas formações foram
respectlvamente denomlnadas de são João da chapada, sopa-Brumadfnho, Galho do Mlguel, Santa Rlta, Córrego dos Borges, Córrego da
Bandelra' córrego Perelra e Rl-o pardo Grande. Knefdt & schorscher
(L972, 1n Schorscher et aI. 1982) introduzlram adlcionalmente uma
unldade xistosa vulcânlca a vulcanoclást1ca basaI, que às
vezes
lalta, ou por não deposição ou por erosão subseqi.lente . t{o contexto
reglonal , as extremidades merídlonais da Serra do Espinhaço são re
presentadas, segundo Schorscher et aI . (1982) e In<ta et al .(1984),
em não mals de quatro unidades lltoestratigráficas,
conforme se llustra na Figura 6.
Seqüências de Xlstos-Verdes: é a unidade basal formada

por xistos vul-cânicos a vul-canoclásticos variândo rle báslcos a ácidos, os quals são, por vezes, especialmente rlcos em apatlta.
Formação São João da Chapada:

constltui

a

seqüência
quartzítlca inferior, de natureza conglomerática na base quando di
retamente sobreposta ao Complexo tlÍgmatítlco, caracterizada princi
palmente por apresentar estruturas sedimentares do tipo estratlfi-

cação cruzad¿ de porte decimétrlco

: compreende o nlveL conglomérático representado por conglomerados in trafo rmac ionai s grosselrôs
a flnos, monomícticos e polimícticos (quartzttos retrabalhados e
selxos abundantes de itabirttos), em geraJ. produtores de diamantes.
Formação Sopa-Brumadinho

Fofmação calho do

tllgueI: representa a seqilêncla quartzltlca superlor caracterlzada pel"a presença de estratlflcação cru
zada métrlca a decamétrica de Ishelfrr profundo. É composta essencf
almente por ortoquartzitos puros, tnclulndo também quartzltos ferru8lnosos e quartzo mlcaxlstos

\i
I
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Conforme assinalam Inda et al . (1984), em termos de va
rlações fac1ológlcas, os quartzitos do Supergrupo Espinhaço, lndependentemente da poslção estratigráfica que ocupam, flcam
mais

grosselros, textural e compo si c lonarme nte mais lmaturos nas partes
ocldentals da Serra do Espinhaço e nas reglões vlzlnhas ao anticllnal central . O transporte sedtmentar ocorreu, em geral , de oeste para Leste. Um sensível indlcador dessas varlações é o nfvel de
conglomerados fntrafo rmac Íonai s com sefxos de ltablrltos,
4.4,2, Estrutura e metamorfl smo
Tectonfcamente, o Supergrupo Esplnhaço é caracterizado
por esforços compressivos que atuarant de Ieste para oeste, origlnando uma sucessão de dobras abertas ligelramente asslmétricas, cle
grande amplltude, e com eÍxos preferenciaÍs ll-S (pflug 1965). Está

sujeito, também, a cavalgamentos por fathas de empurrão de alto ân
gulo com vergêncla para oeste. De oeste para leste as intensldades
dos dobramentos, dos empurrões e do metamorfÍsmo regional (fáctes
xlsto-verde) são crescentes.

s. cEoLocrA DA Ánen DA JAZTDA DE ESMERALDA DE rrABrRA
Para melhor conhecer a geologla báslca da ârea da Jazlda de esmeralda de ltablra fol reallzado um trabalho de mapeamen

to J.ftológico, em escala de LIZO.OOO, de uma área de aproxlmadamen
te 60 km2 em torno da mina. Essa etapa consistiu fundamentalmente
no conhecimento da petrografia geral clas várias litologias all encontradas, segulda por considerações sobre os aspectos estruturais
e efeitos do metamorfismo da região. Com lsso foi possível estabelecer dois domínios litoestruturais lmportantes na área da jazidar,
os quais serão depois petrograficamente descritos e interpretados
para flns de controle da mineralização da esmeralda.
I'lo que se refere ao contexto mineralógico e petrográ-

fico de cada litologia descrita e investigada, tentou-se fazer,
sempre que possível, referências aos afloramentos-tipos ou às a-mostras cujas características principais se acham melhor representadas. I'lesse sentido cabe lembrar, entretanto, eu€ a realLzaçã.o da
amostragem de campo, representada conforme o mapa de pontos da Figura 7, ocorreu em grande parte nos afloramentosexistentes nos coI
as
tes de estradas,. ferrovla e vales de drenagem, tendo em vista
dificuldades de acesso, a presença de intensa cobertura vegetal e
o predomínio de um profundo manto de intemperismo na região.
vlrtude da lnexlstência de uma base topográfica em
escala adequada para o presente trabalho, utilizamos a rede de drg
nagem obtida através das fotografias aér'eas, como referôncia topográflca para os mapas de ponto e lltológico.
Em

5.1.

OCORnÊtlCrA

E

DTSTRTBUTÇñ,O DAS LTTOLOGTAS PRISEI,¡TES

Conforme llustra o mapa da Figura B, a região da JazLda de esmeralda de Itabina, lnvestigadzr para flns de mapeamento fi
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tológlco, fot subdlvidida em dois grupamentos lltoestruturais dls
tlntos, sendo um deles representado por rochas gnálsslcas de . composfção granltlca, e o outro por uma seql.lência vulc ano- se dlmentar
parcialmente encalxada nos gnal sses

.

tltológlco gnáfsslco cobre ceica de 70% da
área mapead a, tota1 lzando aproxlmadamente 42 kmz ' Localmente, esse conJunto encontra-se representado por dois tlpos dlferentes de
gnalsses, os quals foram designados em mapa de gnalsse granítlco
lentlcular ('rfIaser"), ¿o ttpo rrGranlto Borrachudo" (FoTo 3),' e de
gnaisse granftlco não lentj-cul.ar (FoTo 4). o prlmelro tlpo' de <lis
trtbuição dominante, constltul parte lntegrante de um corpo maior
mapeado por Schorscher (1975, in Schorscher et al . 1982) como rochas granltlcas do tlpo "Granito Borrachudo" que também ocorrem a
sudeste da cidade de ltabira (rig. 2). Esse tlpo pode ser descrito
genericamente como leucognalsses moderadamente mllonltizados apresentando, conforme a FOTO 3, aspecto lentlcUfar, textura porflrít1
ca e granulação médla a grosseira (Pontos 23,24t 27 e 2B)' São trc
chas ligelramente foliadas com atltudes em torno de NTOE/2O-4OÌ{I// e
uma estrutura fortemente Itnear conferlda pe1-o alinhamento de agre
gados e grupos de cristais de blottta alongada. Foram observadas
duas fases da rocha, uma delas' a dominante, caracterlza-se por\ apresentar uma textura de granulação média'a grasseira onde os crls
tals de microclfnlo podem atlnglr até cerca cle 1cm no dlâmetro ma
1or. A outra fase, de ocorrêncla subordinada' caracterlza-se por
apresentar uma textura de granuJ.ação rnals flna, porém sempre conPeIas observações de campo l.ealLza
servando o aspecto porfirltlco.
das, nota-se que essas fases estão lntimamente intermisturadas, ton
a representação em mapa de cada uma delas. A obsernando dlfícll
vação de corpos ou segregações pegmatófdes nesse prlmeiro tlpo de
gnalsse é nelatlvamente escassa. Quando estão presentes,Ilmitam-se
apenas a velos ou vênulas cle espessLlras centlmétricas de naturêza
quartzo-fe ldsp át 1ca. AIém dlsso, observou-se também a presença de
O conJunto
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3 Fefção do gnalsse
( tipo
granítico lenticular
rrf laserrr) mostrando a estrutura l1near imposta pela bio
tita, o aspecto porfirítico
dos cristais de plagioclásio
relictos, e os níveis claros,
formados por um mosaico quar
tzo-feLdspártico associado a
quartzo estirado.

FOTO

4 Gnaisse granítico
não lenticular, de granulação fina a média, evidenciando a estrutura linear da
biotita e a ausência do aspecto porfirítico.
Nota-se
que a
gnaisse
nesse tipo de
distribuição da biotita ocorre de forma mais homogêrtêà1 não chegando a constituir níveis distintos como
no tipo lenticular.
FOTO

a
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rocha vulcânlca representada pon um basalto fanerftlco na forma de
dlque com cerca de 2 m de espessura (Ponto 24). O segundo tipo de
gnaisse, por sua vez, caracterlza-se por apresentar uma textura de
granulação fina a médfa, não porfirftlca,
com presença de nlvefs
declmétricos a métrlcos lntensamente milonltlzados e uma ocorrêncla freqüente de segregações de velos ou corpos pegmatófdes, os
quais podem atinglr, às vezes, até uma ou duas dezenas de netros
segundo o dj.âmetro malor (Pontos 05, 66 e 73). !{esse tlpo, conforme
Llustra a FOTO 4, destacam-se ainda a estrutura fortemente Ilnear
lmposta pelos cristals de blotita r1þlforme e uma follação
fraca
com dlreções variáveis entre N7W e N4OI4I e mergu).hos de pO-3bSW. A
ocorrência desse tlpo de gnalsse encontra-se Ilmitada a uma estrel
ta faixa de no máxÍmo 1,2 km de largura bordeJando a seqllência vut
cano-sedlmentar segundo a sua porção oriental através de contatos
representados dominantemente por falhamentos, onde as rochas gnáJ.s
sicas sotopõem-se às da seqüêncla. Por outro lado, os contatos com
os gnaisses graníticos Lentlculares ('rflaser") são do tlpo gradaclonal . Registra-se ainda uma outra manifestação pequena, de forma
tabular estreita, totalmente encalxada na parte central da seqijên-

cla.
Conforme se observa no mapa da Flguna B, o conJunto Ii

totógico representado pela seqtlência vulcano-sedlmentar ocupa uma
falxa central , grosselramente alongada segundo a dlreção norte-suÌ,
de quase toda a extensão da área mapeada. A largura dessa fal.xa va
rÍa, em planta, entre 1,2 km nas porções rnals estreltas a 2,7 km
nas porções mals largas, sendo que na porção norte ela apresenta
contlnuldade litológlca para aIém dos Ilnrltes da área lnvestigada,
enquanto que a sul encontra-se llmltada dentro da área corn fechamento de forma e]-ipsoidal . Os llmltes de contato com as lltoS.ogias
gnálsslcas envolventes são, vla de regra, representados por falhamentos de empurrão, especlalmente nas porções oeste e sudoeste da
seqtlência, onde se observa freqllentemente uma topografla de escar-
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pas abruptas das rochas gnálsslcas lmposta sobre o pacote xlstoso.
É comum a ocorrêncla de cascatas ou pequenas quedas dtágua nessas
reglões de contatos falhados, as qual-.s podem atlnglr algumas dezenas de metros. Outra fefção lnteressante apresentada pelos contatos falhados refere-se ao perfil bastante lrregular das escarpas
gná1sslcas, cujas direções ora se orientam para nordeste-sudoeste,
ora para noroeste-sudeste, porém conservando um dlreclonamento geral quase norte-su1 . Lttologicamente, essa seqüência é
composta
por um pacote cle rochas de aspecto xistoso ou às vezes gnáisslco,
profundamente alterado, representado por uma sucessão de xistos e
gnalsses metapelíticos e xfstos de me taul t ramáfi cas Lntlmamente in
tercalados com anfibolitos diversos, quartzitos e velos de quartzo.
Os anflbolitos diversos são em geral derivados de metaultramáf1cas,
metafgneas e metatufos bás1cos. Bstas intercalações são compostas
por camadas de espessuras decimétricas a métricas e apresentam uma
dfreção geral de xistosldade varlável entre l.l2OI^J e tl2OE, com merguLhos correspondentes de 20-605l^¡ e 2O-45III¡/. Dado serem as espessu
ras das camadas demasladamente finas para o registro lndlvldual de
cada uma deLas em mapa, tomou-se como crftérfo representar a litologia mals freqüente em campos ou porções de predominlo dentro da
seqilência vulcano-se dlmentar, conslderada no mapa da Figura 8,iomo
tndlferenclada. Dessa for.ma, tem-se então'um predomínio de rochas
quartzíticas com alguns anftbolltos de mebaígneas básicas na porção sut, anfibolltos de metatufos e metalgneas bástcas com xlstos
metapellttcos subordinados nas partes Ieste e centro-leste, e anfibolitos e xlstos de me taul tramáfi c as com xlstos metapelltlcos a
oeste. Nas reglões norte e central , bein como parte do extremo sul
e sudeste, o regLstro desses domfnlos tornou-se de dlffclt
execução, tendo em vlsta a l-ntensa cobertura vegetal e a conseqilente es
cassez de aflora¡nentos. Destaca-se, ainda, dentro dessa seqllência,
aLém das litologlas anterlormentes cltadas, o aparecimento freqüen
te de velos de quartzo, asslm como também, de velos ou ramiflcações pegmatótdes de natureza quartzo-feldspátlca lntensamente cau-
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llnizados. O aparectmento desses velos torna-se mais freqtlente,
adqulrlndo espessuras às vezes métrlcas, à medlda que se aproxima
dos contatos falhados com os gnalsses granftlcos. EIes ocorrem pre
ferenclalmente de forma subparalela com as camadas encalxantes ou'
no caso dos veios pegmatóides ' constituindo também concentrações
preferenciais nos ápices de dobras próximas aos contatos falhados.
o aspecto deformaclonal , tanto a seqtiêncla vulcade
no-sedimentar quanto os gnalsses. granftlcos manlfestam slnals
cataclase, sendo a estrutura mllonltlca urir âspecto bastante Senerallzado nessas rochas. Nâs proxlmldades dos contatos falhados ê
comum o apareclmento de dobras apertadas e 1rìvertldas (dobras de
arrasto) nas J.ltologias da seqüência, especialmente ao J'ongo da
sua borda oc l den tal .
Sob

5.2.

PETROGRAFIA DA ÁNEE OE JAZIDA DE ÏTABIRA

neste tópico refere-se, fundamentalmente, à descrlção da petrografia mlcroscóplca das rochas ocorrentes na área da jazida de ltablra, conforme as associações já enumeradas no tóp1co anterior. A slstemátlca utillzada par a separação e lndlvidualização de cada uma das Iitologias foi baseada essencÍal.mente em crltérlos texturais, mineralógicos e nas observações de campo reallzad'as.. Quanto aos crltérlos mfneralógicos levou-se em conta, especlalmente, a variação e o conteúdo das espécies mlnerais ldentlflcadas ' bem como a presença ou não de mlneraJs lndices. Procurou-se alnda, nas descrLçõcs, além do fornecimento de dados da composição volumétrica (anáIise modaL) de várlas ro
chas, enfatlzar os princlpals aspectos textul'ats, mlneralóglcos e
observações que pudessem auxillar nas fnterpretações dos efeitos
estruturals, metamórflcos e das seqilênclas de crlstalização.
O estudo apresentado

,4A.
5.2.1 . Gnalsses granlticos lndlferenclados

DoIs tlpos dlstlntos de gnalsses serão descrltos nes_
ta categorla, os quals, em r'ace dos comportamentos petrográf1co e
estrutural serem sobretudo monótonos em cada um deles, foram regls
trados em mapa como domlnlos lltoJ-ógicos indlferenclados. Essas du
as litologlas, embora multo semelhantes no que se refere ao aspecto estrutural , à composlção mlneralóglca princlpal e acessória, d1
ferem entre si no aspecto textural . Ilessa forma, a lndlvlduaLização de cada um desses tlpos, em campo, torna-se factlltacla, às vezes, até em maior grau do que no estudo microscópico.
Gnaisse granítico Ienticular ("flaser'r) (tipo "Grani.tg
Borrachudo'r ) I esse tipo l-itológico, já desctito
peado por alguns autores mais antlgos (Freyberg

e parclalmente rna1932, Schneiderhöhn 1935; in Schorscher et al . 1982), tem, nas adjacências de Ita
blra, especlalmente a norte, a oeste e'a sul , as suas ocorrências
tlplcas. r1,11, foram conslderados por aqueles autores como rochas
granlticas ou rochas granítlcas metamorflzadas de feição catacLást1ca. Dorr & Barbosa (1963) denomlnaram-nas de "Granito Borrachudo , onde foram consÍderadas como rochas lgneas potássicas, de orl
gem não metamórfica, mais jovens do que as rochas do Supergrupo lÏi
nas. Posterlormente, Schorscher (1975, in Schorscher et al . 1982),
em trabalho de mapeamento reatizado na região de ftablra, descreve,
aIém das ocorrênclas anteriores, uma outra sltuada a SE daquela ci
dade. No conjunto, essas ocorrênclas foram consfderadas pelo úItino autor como rochas granltlcas clo ttpo rGranfto Borrachudor per*
tencentes ao Complexo BasâI da região do Quadrllátero
Ferrffero
'!Iato sensu'r. Ressalta-se, alnda, que as condlções de metamorflsmo
progradante lmpostas a algumas partes do corpo a I,l, e a todo o cor
po a SE de Itablra, extingulram slgnlflcatfvamente as caractenlstl
cas genétlcas dos granltóides orlglnals, t rans formando-os em gnais
ses Lentlculares (,rflaserri) de granuJ,ação médla a grossa. Chemale
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(1987),

estudo do corpo a norte e oeste da cldade de Itablra,
consfdera essas rochas cono produtos de magmas alcalinos anidros,
sendo colocadas no embasamento granl to-gnál ssl co em amblente anorogênlco, antes de se lnlclar os primeiros processos tectonometam6rflcos nas rochas supracrustais dessa região. Segundo este autor,
durante a primelra deformação do Distrlto Ferrífero de ftâblra essas rochas foram deformadas por clsalhamento simples, produzindo
metagranito com foliação paralela à das rochas supracrustals.
em

jazlda de Ïtabira, essa rocha caracterfza-se por apresentar uma coloração cinza-clara,foliação dis
tinta, estrutura Iinear bem definida e. uma textura granoporfiroblástica a granolepicloporfiroblástica média, às vezes, até grosselra. Pel-a observação dos lndices de cor (I.C.) âpresentados na Tabela 1, nota-se que a quase totalidade das rochas são gnaisses leu
cocrátlcos, apar.ecendo apenas subordinadanlente alguns termos holoIeucocráticos. A estrutura llnear é determinada essencialmente pelos flocos ou grupos de crlstais de blotita alongada coincldentemente com a foliação, ainda, não muito bem de senvolv I dâ. Algumas me
dldas de atltudes, já referidas no tópico anter.ion, apontam para
uma dlreção t{7OE dominante, com mergulhos varláveis entre ZS
e
Nas proximldades da
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A mineralogla básÍca é representada por quartzo, felds
pato alcallno pertftlco, plagloc1ásfo (oJ.igoclásio) e blotita, estando presente, também, anflbó1io em proporções menores. FIuorlta,
cllnozofsita-epídoto, allanita, muscovi.ta, cJ.orita, carbonato, zir
cãô, tltanita, granada, apatlta e opacos representam a mlneralogla
acessória. Conforme os dados modals da composição mlneralóglca básica desse gnaisse, apresentados na Tabela 1, o quartzo constltui
a fase mais abutìdante (3 30-60%), seguido depots por feldspato aLcallno (= 7g-4o%) e plagiocLásfo (3-3'8g6). A btotita pode chegar até cerca de !O%, por6m os valores mals freqi.lentes estão compreendJ.

TÀBELÃ 1

ÀNÁtrsEs MoDAts Do cNÀrssE GRÀNÍTrco LENTTcuLAx (.FLÀSER")
DA REGTÃO DÀ JÀZIDA DE ESMERÀLDA DE ITÀBTRA, MG
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dos entre 6 e 8%. Observa-se, entretanto, que apesar da grande variação modal do ptagfocláslo, apenas raramente eIe ultrapassa valores superlores a LO%. Os percentuals mais elevados foram registrados apenas em amostras coletadas nas proxlml-dades dos contatos
falhados com a seqtlência vulcano-sedimentar (e. g. Amostras 33, 36,
40 e 59).
O quartzo apresenta-se dominantemente

constitulndo

um

onde se observam junções
trlplices entre os seus crlstais ou com os feldspatos adJacentes.
Nesse caso, exlbe formas subédricas algo arredondadas e
contatos
nftfdos bem definidos. Aparece tamb6m em crlstafs alongados,de for
ma elipsoidal , formando nlveis preferenciais de distribuÍção segLìn
do a foliação da rocha (Fotomicrografia 3) ou, mals raranente, em
cristais xenomórficos subamedondados de contornos bem. denteados.
As formas alongadas são quase sempre acompanhadas por extinção ondulante. Por vezes, pode-se observar, ainda, quartzo fraturado prè
mosaico granobJ-ástico de recristallzação,

-metamórfÍco com recristal-ização crÍptocristalina das fraturas indlcando certo grau de cataclase. Granul ome tri camente , podê apresentar dimensões bastante varlávels (O,1-5,O mm), destacando-se as
formas alongadas como sendo as de maÍores dlmensões. Crlstais euédrlcos ou ellpsoidais de zircão e l,âmtnas lsoladas de biotita, orientada paralelamente à follação externa, são as lnclusões mals
freqüentes.

feldspato alcallno é representado baslcamente por mi
croclfnio, sendo em geral. facl)-mente reconhecido pela sua estrutura em grade tlþlca, como também pelo baixo grau de alteração deutérica. A albita também pode estar presente, genalmente, como l"ame
Ias de Lnte rc re sc imento junto ao mtcrocllnlo (mlcroclínto pertltlco) ou constltuindo slmplesmente pertitas. Pode-se reconhece r, aquJ. ,
dols tlpos distlntos de microcllnlo. Urn del-es é caracterizado por
uma granul.onìetrla grosseira (>0,5 cm) e constltr¡1 os porflroblasO
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tos dessa rocha ( Fo toml c rografLas 1e 2), os quals são representados por microcllnlo geralmente pertlttco substltulnclo parclal
ou
totalmente plagloclâsio rellqular. Esse ptagloclás1o, conslderado
como de pequena expressão volumétrica nesse tipo de gnalsse, mostra-se freqüentemente saussurltlzado e "incluso'r nos grândes cristals de mlcrocllnlo ( Fotomt c rografi a 2). Ocasionalmente, pocle-se
observar nos porflroblastos fraturas preenchidas com quartzo, albi
ta e microcllnio não pertítico recrÍstalÍzaclos, além de pequenas
rlpas de blotita, não orientada com a foliação externa, presentes
como inclusão. O quadro destas úItimas características sugere uma
cristallzação tarditectônlca para os porfiroblastôs de microclínio
pertítlco. O segun,lo tl¡:o cle microclínio, corn dimênsões que variarn
de O,2 a 2,O mm, é representado por cristais, às vezes, pertíticos
junto ao mosaÍco granoblástlco quartzo-fe l- dspáti c o recristal.izado
( Fotomi c rografi a 4). Podern mostrar fornlas subédrtcas algo subarredondadas ou aspecto xenomórfico com contornos reentrantes e irregu
lares quando IÍgeiramente alongados.
plagioclásio, a1ém da fase reliquiar substituída por
microclínlo já referida anteriormente, é tarnbém um dos lntegrantes
da matriz, estarldo aí domlnantemente representado. I'lostra-se em ge
raL macLado segundo a Lei da Alblta e mals raramente segunclo Carls
bad, predominando lamelas largas e bem espaçadas quando está recristalizado na matriz granoblástica e mais finas e numerosas quan
do rellquiar. Composlclonalmente, é constltuí<lo por
oligocláslo
O

(o.r-o_oo), determlnado opticamente pel-o método de l4icl-¡eI-Lévy(xerr
1959). As dimensões são quase sempre lnferlores a 2,O mm, predominando o aspecto xenomórfico subarredondado e subord lnadanìente formas subédrlcas de seções potigonals, sendo conrum observar-se nas
relações de contato com os feldspatos aIcaIlnos bordas albltlcas
de reação fornìândo auréol as .
Dentre os conponentes máflcos, a

biotlta representa

"

0,5

53.

mm

FOTOMTCROGRAF'rA 1 - Gnaisse granítico Ienticul_ar (,'f laser" ) exibln
do, no canto inferior esquerdo da Foto, porfiroblasto de microclínio como pseudomorfosobre plagioclásio. Observa-se ncste porfiroblasto, €ffi posição ligeiramente diagonal , um¿ì. f r¿¡tura preenchicla
por albita, quartzo e microclínio recristaliz¿rclos. Outra feição in
teressante ê representada pelas lamelas de biotlta, presentes no
mosaico quartzo-feldspático, contornando o porfiroblasto de mj.croc1ínio. t'licóis cruzados.

lr

O,5

mm

2 - Grande porfiroblasto de microclfnio preservando em seu lnterior plagioclásio relicLo, l j.geiramer¡te saLrssuri tízado, sob a forma de inclusão. As partcs brancas no plaglocláslo cor
respondem às porções mais bem conservadas. Nicóis cruz¡rdos.
FOTOMICIìOGRAFIA
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l-¡

0,5

mm

3 Níveis preferenciais de quartzo estirado grosseiro com recristalizaçã,o em subdomínios. A orientação destes cris
tais, de forma elipsoidal alongada, ocorre segundo a foliação da
rocha, evidenciada, neste caso, pela orientação da biotita presente no mosaico granoblástico mais fino. Nicóis cruzados.
F'OTOMICROGIIAFIA

Nível máfico típico orientado segundo WSW-ENE,
mostrando a associação da biotita parda com minerais do grupo do
epídoto (prlncipaL¡nente atlanita) e opacos. A allanlta é representada pelos agregados granulares flnos, de cor de polarização eleva
da, concentrados no setor centro-oeste da Foto. Observa-se, ainda,
no mosalco granular a presença de microclínio com estrutu¡ra
em
grade característica. Nlcóis cruzados.
FOTOMICROGRAFIA

4
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fase mais abundânte. Aparece em agregados de crlstals e em rlpas
lsoladas constltulndo uma estrutura fortemente rrnear. A dlstrlbui
ção dos agregados ou grupos de crlstals då-se grosselramente segun
do nlvels preferencials ( Fotomi c rografl a 4), enquanto os crlstats
rlplformes isolados ocorrem mafs homogeneamente dispersos no lnterlor da rocha mantendo, porém, a tendêncla de orlentação.Apresenta
pleocrolsmo forte (X = castanho amarelado páltdo, y = Z = castanho
esverdeado escuro quase negro), indicando tratar-se possivelmente
de uma varledade rica em ferro. As suas dtmetìsões varlam
desde
crlstais dimlnutos (O,e mm) até palhetas bem alongaclas ((= 5,O mm)
dorninantemente eué<lr1cas. Associa-se f rc qi.ientemen te a outros máficos tals como anflbóIlo, rninerais do grupo do epl.doto,clorlta, zlr
cão, tltanita e opacos. A Fotoml c ro¡1raff a 4 ilustra um desses níveis onde predomina a bÍot1ta castanha. Utn aspecto lnteressante apresentado pelas palhetas e ripas de btotlta é a Ilmitação imposta
ao cresclnlento dos crfstais do mosaico granoblástlco, especialmente
quartzo e feldspatos em geral . EIas podem aparecer alnda como tnclusão nos feldspatos pertltlcos orlentadas paralelamente à follação externa. Estas cracterístlcas indlcâm, certamente, uma crlstaJ.lzação dos minerais do mosaico granoblástico posterlor à cristaIlzaçãl> <la biotfta, sendo esta uma fase pré-clnemática a sincinemá
tlca em relação'ao evento deformativo.

anflbóIio, presente junto aos nlvels máficos desse
gnalsse, caracterj.za-se optlcamente por apresentar pleocrolsmo dfs
ttnto (X = verde atnarelado pálido, Y = verde ollva escuro e
Z=
verde azulado escuro), caráter blaxlal negatlvo com 2V quase nulo
e extinção rnáxlma da ordem de Z ¡ c = 36o. Tafs car¿ìcterístlcas bugerem tratar-se, possivelmente, do anflbóI10 sódico raro fluotaramlta (noubault 1963, Tröger 1979). A sua assoclação conr a biotlta
lndica uma crlstallzação tanrbém posterlor à da mlca, u¡na vez que
esta pode aparecer como fnclusão orlentada segundo a foliação externa orr condlclonar o desenvolvtmcnto dos crlstals desse anfibóO
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relação à mlneralogia acessórla, Já cftada anterlormente, destacam-se os mlnerals do grupo do epfdoto (cllnozolslta-epldoto e allanlta) em agregados granulares de pequenos crlstals dominantemente condtclonados aos nfvefs máftcos, a fluortta
anédrica lntersticlal Junto ao mosaÍco granobJ.ástlco e o zircão.
Este ú1tÍmo, presente em quase todas as amostras examl nadas , mos tra
formas euédrlcas quadrangulares ou alongadas (até 0,4 mm) e elipsoldals de perfis suaves, sendo comum encontrá-Io em estado metamlctlco. O zircão pode ser encontrado em melo às paJ.hetas de mica,
exlblndo halos pleocróicos típlcos, ou como lnclusão nos crlstais
de quartzo e feldspatos do mosaico granoblástico. I{uscovlta, carbonato e clorlta são geralmente provenlentes da alteração deutérica de outros minerals. A cl.orita, por sua vez, ê quase sempre derl
vada da alteração da blotita, sendo caractertzadâ por apresentar
cor verde pJ-eocrólca (X = Y = esverdeado e Z = verde amarelado páJ.ldo quase incolor), extinção paralela, caráter óptico blaxial negatlvo com 2V quase nulo e elongação posltlva
( "lenght-slow" ) .
Estas caracterlsticas ópticas da clorfta in<ìicam tratar-se de varfedade rica em Fe, l4n e Cr (Alb¡ee 1962). A granada apârece . em
cristals pequenos de aspecto xenomórfico qom perffs mutto lrregulares. Ocorre junto aos níveis máflcos ou ao mosalco granoblástico,
podendo chegar até cerca de I ,5o11o ( caso da Amostra 36D ) , porém não
fornece evidências para uma lnterpretação segura da sua ordem de
crlstal.ização. Os cristais de apatita, geralnente de aspecto subédrico, são encontrados como lncIusões dlmlnutas no quartzo ou nos
feldspatos e nos interstlclos do mosalco granobJ.ástlco, podendo exJ.blr, por vezes, um caráter óptico llgelrametrte blaxtal . Opacos
e tltanfta ocorrem apenas subordlnadamente, estândo a titantta llmitada aos nlvels máflcos, especlal[ìentc associada aos mfnerals do
grupo do epldoto, enquanto os opâcos aprcsentan uma dlstrlbulção
aleatórla.
Com
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Já fol refertdo anterÍormente, a textura granolepfdoporfl rob I ástfca em mosalco, lfgetramente folfada, é de carâter domtante na Iltologia gnáisslca estudada. Porém, algumas variações texturals foram observadas, pôdendo destacar-se uma varlação de granulometrla ffna, pouco foLlada, correspondente às Amostras 24.¿1, 248, 28 e 40, e uma outra, de granulometrla média a gros
selra, pouco fo1-iada, representada pela Amostra 25.
Como

termos composiclonals, a lltologia estudada é repre
sentada ciominantemente por um biotita gnalssc + anfibóIio e multo
raramente por gnaisse com biotita. A varfação
biotita-anfibótlo
gnalsse só fol observada na Amostra 23. A tentatlva de representação, em mapa, dessas varlações composlcionals ou texturais tornouse lnexeqilível, diante do adensamento de pontos conseguid.o, ain<la
lnsuflclente, e à falta de continuidade das mesmas.
Em

Petrograflcamente, a representação modal desse gnalsse
no triângulo Q-FA-P (Streckelsen 1967 e 1976), corresponde domtnan
temente à composfção granftlca (campos 3a e 3b) e aos granltóides
rlcos em quartzo (Flg. 9). Ì,lota-se, entretanto, uma concentração
malor dos pontos nas proxlmldades Ilmltrofes do campo do átcali
granito (campo 2), Índicando, assim, um possíveI enrfqueclmento
dessa rocha em elementos aLcalinos altamente móveis (K e Na) imposto pelo metamorfismo regional . Com base nas evidências texturais estudadas, especlalmente pelanotáveL substftulção de plaglocláslo reliquiar por mlcrocllnio, supõe-se, aqul , uma rocha de partlda consi de rave lmente mals pobre em elementos alcallnos.
Gnaisse granf t:Lçp _rr4o I eqb:Lçglg!: esse gnalsse caracte
riza-se basicamente por apresentar coloração clnza-clara llgeiramente rósea, follação pouco desenvolvlda, estrutura fortemente Llnear e uma textura granolepidoblástlca fina a rnédla. Pon se LocaIl-
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9 - Representação modal dos gnaisses granítlcos tenticular
(rrflasertr) e não fenticular da região da jazida de esme
ralda de Itablra, MG, no triângulo de Streckeisen (1967
e 1976). Neste triângulo consideram-se M<9Ol e Q + FA
+ P = IOO%, onde M = minerais máficos, ç = quartzo,FL=
feldspato alcalino (potássico + albita) s p = plagiocl_á
slo. Os campos ocupados pelos gnaisses correspondem a
15 = granitóides ricos em quartzo, 3a = granito e 3b
granÍto.
. Gnalsse granítico lenttcular ('rflaser'r)
o Gnalsse granítico não lentlcular
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mento da borda orlental da seqilência vul c ano- sedimentar, é multo
freqtlente a observação de Juntas, fraturas e nlvefs declmétricos

a métricos l-ntensamente mllonlttzados. paralelos à sua estrutura ll
near. Além d1sso, a ocomêncfa de vefos pegmatóldes e pegmatftlcos
pode ser conslderada freqtlente nessa Iltologia. HaJa vlsta a mlneralLzaçâo de berflos azuis ( águas-marlnhas ) e amarelados (heliodoro), além de turmallna rara, em um corpo pegmatíttco junto ao ponto 73. Nesse l-ocal exploraram-se, através de garimpagem, águas-marinhas com qualldade gemológica por apròxlmadamente três
anos
(1984-1936), onde o corpo foi aparentemente todo exaurido.
Petrograficamente, esse gnaisse dÍstingue-se do gnaisse anterlormente descrito pela inexistência de porfiroblastos
de

mlcroclínlo substltuindo pIaglocláslo reJ.iqular e, ainda, pela manlfestação l-ocal mais intensa de segregações pegmatíticas. Essas
segregações, quândo são de dimensões centlmótricas, ocorrem pratÍcamente acompanhando a estrutura linear tmposta pe).a biottta,
ao
passo que as malores, de dlmensões métnicas, manlfestam-se sob a
forma de ramlficações, em geral-, preenchendo Juntas e fraturas da
rocha.
No que se

refere à míneratogia gtobal , essa rocha é de
tudo semelhante ao gnaisse granftlco 1enticular (,,fLaser") da seção anterlor, dlferlndo apenas por mostrar um conteúdo mais elevado em plaglocláslo (70-269/") e mais baixo em biottta (.s%). A Tabela 2 llustra as anállses modais de clnco amostras de pontos dife
rentes desse gnalsse, as quals podem ser classlficadas petrograflcamente como um gnalsse leucocrático a hololeucocrátlco com bIotlta + muscovlta de composlção essencialmente granltica. Verlflcase, portanto, pela representação modal da Flgura 9, que os campos
ocupâdos por essa rocha correspondem a 3a + 3b (= granlto).
Quanto aos mlnerals essenclal-s, destace-se também a
presença dominante do mosaico granoblást1co de
recristallzação
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formado por quartzo, plagloclás1o (ollgocIásto) e mlcrocllnlo
às
vezes pertftlco. O mlcrocllnlò, com estrutura em grade tfþica,
é
a fase mals clesenvolvlda, podendo alcançar até O,S mm no d1âmetro
malor, porém não chega.a formar porffrob3.astos. Além disso, o desenvolvimento dos crl-stals do mosal-co é geralmente llmltado
pelo
allnhamento das rlpas de blotlta parda, a qual se caracteriza, a-

qul, por apresentar uma dlstrlbulção domlnantemente homogênea das
palhetas e crlstals euéctrlcos bem ln<llv.t dual Í zados . l,la mineralogia
acessór1a regtstram-se afnda o apareclmento de anfÍbó1io opticamente idêntico ao do gnaisse lenticular (r'fl-aser"), allanlta, fluo
rlta, muscovita e opacos, aLém de traços de clinozoisita-epí<ìoto,
zLtcã.o, clorita, apatÍta e carbonato. A magnetlta é o representante opaco dominante, ocorrendo em cristais ger.aJ.mente octaédrlcos
dlspersos lntersticialmente no mosalco granoblástlco,
5.2.2, Seqtlêncla vul c ano - se dl me n tar
Esse pacote de rochas é domÍnantemente composto por li

to).ogias de fe1ção xlstosa ou gnáissica, o qual mostra como caracterlstica estrutural notável uma foIlação bem desenvolvida. predomlnam nessa seqliência xlstos metapeLít1cos e anflbolitos diverdos.
Em menor escala aparecem xistos derivados de
me taul tramáficas ,
gnaisses metapelltlcos e quartzitos. Como já refertdo anteriormen
te, as rochas desse pacote ocorrem lntimamente assocladas formando
lntercalações sucesslvas, cujas espessuras lndivtduais raramente
ultrapassam 5 metros. O grau de alteração intempérica é bastante a
centuado, especialmente nas Iltologtas xlstosas, onde praticamente
l-nexlstem afloramentos superficials preservados. Os anflbolitos de
estrutura gnáisslca, aLém de alguns quartzltos subordlnados, são
os membros mais bem preservados. Âfloramentos frescos de anffbolltos podem ser encontrados em alguns cortcs de estradas ou, por vezes, constltulndo tagedos próximos aos vales de dnenagem (pontos
!L, 47 e 48).

Xlstos e gnaisse metapelltlcos: três tlpos dlstlntos
de xistos metapellttcos serão descritos neste ltemr os quals em
seu conjunto se caracteîLzaÍt mlne ral oglc amente pela presença marcante de muscovita assoclada à blotita, além de quartzo em geral
abundante. Nos casos de metapeS.ltos de composlção mals complexal
tem-se o aparecimento de plagiocJ,ásio, cordlerlta e quartzo como
componentes essenciais, neste caso, acompanhados por mfnerals mlcá
ceos e outros sÍIlcatos alumÍnosos. O componente gnálsslcorpor sua
vez, ê nepresentado por apenas uma Iitologla de caracterlstlc¿ìs pe
Ifticas, cuja ocorrêncÍa corresponde ao Ponto 49 da Flgura 7.
a)

ta-quartzo xisto + biotita - [ssa lltoIogla caracterizase principal"mente por apresentar uma coloração bastante clara e ma
nifestar-se em níveis de intercalações em Beral decimétricos. Espessuras superlores a 1 metro não foram observadas no interlor
da
seqilência. Essa rocha mostra uma xÍstosldade beln deflnida pela orlentação da muscovlta, cuja textura pode ser descrita como Lepido
blâstica heterogranular fina a média com slnals de lntensa catacla
Iquscovi

se.

representados
os mlnerais constituintes bás1cos são
por quartzo, o qual pode chegar atê, 55% em volume ' e muscovlta, pg
dendo atingir até 45r¿ (Amostra 414). Subordfnadamente aparecem bio
tlta assoclada à muscovita, alguns crlstals de esplné1lo e traços
de zlrcão e opacos.

o quartzo apresenta-se totalmcntc xenomórfico com contornos irregulares e com uma granulometrla bastante varlável (o,15,o mm). Mostra caráter fragmentárlo e uma dlstrlbuição em nlveÍs
ml1lmétricos preferenclais alternantes com a muscovlta (Fotomlcrografla 5). Por vezes, observa-se ta¡nbém quartzo llf¡clramente alongado, com domlnios de subgrãos' 'disposto segunclo a xlstosldade da
rocha, exlblndo contornos lrregularcs de r¡spccto dcr¡teado. A fei-
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ção fragmentârLa ê observada geralmente em clomlnlos ou nlveis preferencfais, onde o quartzo apresenta uma maLor varfação de tamanho
e um malor número de fragmentos pequ€inos (<O,3 mm), a1ém da presen
ça de slltca recrl-stallzada nos interstfclos granulares. Em nicól-s
cruzados exlbe extfnção predominantemente ondulante. O aparecfmento de lnc1usões constituldas por palhetas alongadas de muscovita
euédrlca, orientadas paralelamcnte à xlstosfdade prlnclpal (Sr) cla
rocha, indica uma cristalj-zaçáo posterior do quartzo em relação à
mica.

A muscovÍta, por sua vez, apresenta-se também formando
níveis milimétricos preferenciais, estando dominantemente orlentaem
da ( Fo tomi c rografia 5). Mostra, entretanto, uma deformação (s^)
¿
direção quase perpendÍcular à xistosidade princlpal (51) o que corì

fere aos níveis micáceos formas llgelramente sigmoidais. AIém disuma
so, apresenta também feição cataclástica caracterizada por
fragmentaçäo dos cristais em palhetas dlmÍnutas, Iocalmente, bastante desorientadas. Quando menos fragmentadas, as palhetas podem
atingir até cerca de 5,O mm de comprimento nas seções perpendÍcula
res à cllvagem, enquanto os fragmentos pequenos atingem até o,1 mm
como dimensão menor.Opticamente esta mÍca é caracterlzada por .uma
bimefrlngência eLevada (amarelo ao laranïo de 2a ordem), carâter
biaxial negatlvo com 2V relativamente baixo (: 3Oo), e uma elongação poslttva ("Ienght-slowrr) segundo a direção de clivagem.
à mineralogia acessória, destacam-se os pe
quenos crlstais de espinélio verde (herclnita ?) exÍbindo aspecto
quebradiço, e o zlrcão xenomórfico de contornos arredondados presente como lncLusão no quartzo ou lnte rs t1c l aLmente entre os grãos
de quartzo e mica.
Com reJ.ação

Posto lsto, ressalta-se entretanto, que o caráter sedi
mentar ou pelítico desta rocha pode ser certamente Justlflcado pe-
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O,5

,

mm

5

Textura lepidoblástica de caráter heterogranular em muscovita-quartzo xisto pelítico. A foliação notáveI dessa
rocha é resultante do aparecimento de quartzo, por vezes, alongado
e em grãos de tamanhos varlados constituindo níveis milimétricos
preferenciais alternantes com a muscovita em palhetas alongadas.
FOTOMICROGRAFIA

Nicóis cruzados.

Or5

6

mm

Feição de muscovita-biotita-quartzo xisto
+
granada mostrando biotita parclalnrente substitulda por caulinita
de intemperismo, granada subédrica rodeada por contornos de altera
ção avermelhados (setor SW da Foto), e quartzor €m parte, estlradã.
A matrlz de quartzo fino recrlstallzado aparece multo subordlnadamente. Nicóis cruzados.
FOTOI4ICIìOGRAFIA
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10 alto conteúdo de mlca branca ramlnada, pela dtsposição textural
regular e bem lndlvlduallzada do quartzo e da mlca em nfvcls mlrlmétrlcos a submlllmétrlcos alternantes e, por f1m, pela presença
de zlrcão de aspecto detrftlco.

b) Muscovl ta-blot l ta-quart zo xlsto + granada + estaurolrta - Embora muÍto semelhante texturaL e estruturarmente à ritorogla descrlta no ltem anterior, essa rocha apresenta um arto conteúdo em blottta (até 359á) associada à muscovita (até 1596), além da presença
quase constante de granada em quantidades subordlnadas e ocaslon¡l_
mente de estaurolÍta (Amostras 42, 43 e 4s). outros mlnerais suÞon
dlnados são representados por plagiocJ.ás1o, espinétio, opacos e
traços de zircão. A caolinita de intemperismo aparece também em
quantidades variáveLs substitulndo micas, especial¡nente bfotita, e

cristals de granada ( Fotomi c rografi a 6). Em face do alto grau de
alteração lntempérica das litologfas xlstosas, a rocha aqul descrÍ
ta exibe domlnantemente uma coloração rósea tlplca devÍda, em par_
te, à decomposlção da biotita. Em termos de ocorrência, esse xlsto
pode ser consÍderado como um dos membros que ocupa a malor área en
tre as várlas Lltologias xÍstosas da seqüência vur c ano-sedimentar,
sendo superado apenas peros anflboritos diversos. As dlmensões dâs
camadas, dlspostas sempre como intercalações sucesslvas, são bas_
tante varláveÍs, podendo atinglr localmente até uma ou duas dezenas de metros de largura. O caráter catacLástlco pode ser traduzi_
do, conforme os conceitos de Spry (1"969) e Dard (19SO) por
uma
textura de felção protomllonltlca com o aparecimento de quartzo es
tirado.
Ao mlcroscóplo, o comportamento textural das micas,bem
como o do quartzo, é semelhante àqueIe já descrito no xisto do ftem anterlor, devendo-se destacar porém a felção fragmentária por
vezes mals lntensa destes mlnerais e a deformação (S^), tarnbém re_

ferlda, lmposta à xlstosldaae princlpaL e evfdenciaaÍ pefas mlcas.

.66.
Optlcamente a blotlta mostra uma coloração castanha escura, geralmente mascarada peJ.a alteração lntempérfca, pleocrolsmo moderado a
alto (X = castanho páttao e y = Z = castanho escuro), caráter bla-

xlal negatlvo e 2V muLto balxo (e-eo).
A granada, na Amostra 45, atlnge cerca de 3,59á da composlção volumétrica da rocha. Àpresenta-se bastante alterada, espe
clalmente nas bordas e nas regiões de fraturas, onde se observa a
preserrça freqüente de urn material amare lo-ave rme llìado de aspecto
temoso, translúc1do e ligeiramente anisotrópico (Fotomicnografia
6). Essa granada ocorre em grãos isolados ou em agregados de grupos de crLstais aleatoriamente distribuidos nos interstíctos
do
quartzo ou da biotita, onde ocasionalnente substitui esta úItima.
Os seus cristals, medindo entre Or2 a I13 mm, são geralmente anédrlcos com contornos subarredondados e exibem, às vezes, estrutura
poiquÍLítica com envolvlmento de quartzo xenomórflco. O aparecimen
to, por vezes raro, de uma estrutura ligeiramente hellcltica sugere uma cristaLização sintectônica para essa granada.

A estaurollta constitul outro nlneral metamórflco importante Ídentificado nesse xisto. Em termos volumétricos não uttrapassa 1,59á. Seu aparecimento nessa litologta restringe-se apenas à Amostra 45, o que provavelmente lndlca o ponto de primeira a
parição deste mineral . Ocorre em cristaÍs Ligeiramente alongados
de até 7,O mm cie comprlmento, apresentando estrutura polquilltlca
com envolvimento de quartzo e não mostra orientação preferencial .
Após ser Ínvestigada em platlna universal a 4 eixos, observaram-se ,
como caracterfstlcas ópticas prlnclpals, pleocroísmo moderado a aL
to (X = amarelo páIido quase lncolor, Y = amarelo páIldo ê Z = sr'4
relo dourado), carâter blaxial- positivo e 2V = BOo, indicanOo tra]
tar-se, segundo estudos de lìlbee (lgB2), de uma estaurollta
rlca
em Fe (proporção de 18 átomos de,Fe para 24 átomos de O + Oll).
A
sua ocorrêncla junto aos lnterstlclos de recrlstallzação do quar-
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tzo, aIlada a ausêncla de ação cataclástlca, sugere tratar-se
um nlneral pós-cinemático.

de

espinéllo esverdeado (hercfnlta ?), de di.mensões ge_
ralmente lnferiore.s a IrO mm, apresenta-se em crlstals xenomórficos lsolados com seções ligel.ramente arredon<iadas ou, às vezes,sub
édrlcos com seções quadráticas. Exlbe dlstribuição aleató11a e um
aspecto parcialmente fraturado, o qual pode ser devido à partição
octaédrica comum aos minerais do seu grupo. Quando aparece junto
aos níveis biotíticos, a mlca pode mostrar estrutura cle cìeformação
envolvendo alguns crlstais de esplnéIlo, indlcando possfveJ"mente u
ma crlstalização pré-cinemátlca a sinclnemática para esse mineraL.
O

Atém de cristais

dlmÍnutos de zlrcão geraJ-mente arredondados, presentes como inclusão no quartzo ou j-nterstlcialmente,
forarn observados também alguns cristals pequenos de plagioclásio
xenomórflco de distrlbulção intersticial mostrando macJ,a polissin-

tética.
) Muscovita-biotita-cordlerita-plagioclásio-clorlta
xisto + slII!
manlta - Esse tlpo de xlsto foi encontradq apenas como ocorrência
subordinada na margem centro-oriental da seqüêncla vulcano-sedlmen
tar (Pontos 64 e 286), praticamente no contato com o gnalsse graní
tico não lenticular, correspondendo localmente a lntercalações estreitas de dimensões centimétricas a métrlcas junto a rochas de na
tureza anfiboll ti ca.
c

Texturalmente, pode ser descrlta como uma rocha granolepldoblástlca médta a grosseira com lndlclos de deformação expressos prlncipalmente pelas caracterlstlcas do quartzo e da clori
ta. Quartzo, plagioclás1o e cordierlta lntegram os do¡nfnlos gÌanoblásticos ma¡:cados, em geral , por uma tendô¡rcla heterogranular.Clo
rlta, blotita e muscovfta constltuem os mfnerals follados, os qua1s são, em parte, responsåvels pela xlstosldade dlstlnta observacla.
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A slIllmanlta representa o constltulnte menor, ocor.rendo preferencfalmente Junto aos domlnlos granoblástÍcos de quartzo e plagloc).á
slo. RutlIo, zLrcã,o e apatlta são os mlnerals acessórl-os prlnclpa1s.

Dentre os mlnerais granulares, o quârtzo é o constltulnte mais abundante (= 25%), sendo seguldo de perto por ptagiocláslo e cordlerita (Amostras 286-3 e 286-5), ambos aparecendo em pro
porções quase equival-entes (cerca de L5%). O quartzo pode mostrar
foràas subédrlcas conr junções tríplices, quando integrante dos do-.

mlnlos granoblásttcos de reòristalização, subangulosas de aspecto
fraturado e aIÒngadas ou estlradas. A cordierita mostra-se incolÕr,
xenomórfica com contornos Ligeiramente lrregulares, sem clivagem,
e ocorrendo pre dominantemente nos lnterstícios granulares juntamente com o quartzo e o plagioclásio. O reconheclmento óptico deste mlneral fol facll-itado pela presença de inclusões de
zircões
com halos pleocrólcos e pela pinitlzação de cor amarelada de suas
bordas e de al-gumas fraturas interiores. O plagioclásÍo, por sua
vez, ldentificado opticamente como oLigocl"ás1o, é aqui notavelmentecaracterizado por apresentar bordas de reação sob a forma de f1t
mes delgados corÍtornando os seus grãos, os quals pÕdem ser interpretados posslvelmente como resultado de fusão parcial incongruente em presença de quartzo. O aparecimento da cordierlta nessa rocha indlcarla, portanto, que estes mineraj-s fora¡n submetidos a con
dÍções metamórficas de temperaturas algo elevadas.

piacoldals, aqul representados por clorÍta,
blotlta e muscovita, ¡nanlfestam-se todos sob a forma de agregados
lamelares semelhantes a fLocos lntlmamente assoclados entre
sf
constltulndq nlvels preferenclaLs alternantes com os domlnlos granulares. [ntre eles, merece destaque a c].orlta pela sua presença a
bundante (cerca de 2091") e pelo seu aspecto deformaclonal lndlcado
por felções recurvadas dos cristals e o apareclmento de arcos poll
gonals sugerlndo esforço compresslvo. A biotfta rùostra pleocrof.sno
Os mfnerals
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forte (X = amarelo páIldo quase lncolor e Y = Z = castanho avermethado escuro), enquanto a clorlta é pratlcamente lnc olor, lndl cando
uma composlção certamente mals magneslana para este úItimo mlncral .
A slLllmanita rnanifesta-se em pequenos crfstâ1s fndlvl
por
duais lsolados, J.lgelramente alongados, em geral envolvldos
quartzo e plagiocláslo, mostrando contornos bastante lrregulares.
Dste útt1mo aspecto, aliado a uma orientação preferenciaL dos seus
cristaÍs em relação à foliação da rocha, sugere um caráter rellquiar para esse mineral . A1ém disso, apresenta relevo alto, extinem
ção paralela, caráter biaxial posltlvo, 2V moderado a aLto e,
al.guns crlstals, observam-se os doÍs planos de clivagem (1OO) e
(o1o) típicos da clanita. Em seu conjunto, estas características
sugerem que o mineral em pauta trata-se de um pseudomorfo de siIl1
manita sobre a c i ani ta.

rutilo é o acessório lnais freqüente. Apresenta coloração castanha avermelhada escura, aspecto algo terroso e formas
em geral. subédricas Itgeiramente alongadas ou subamerlondadas. Os
seus cristai-s ocorrem isolâda e homogeneamente distribuídos ' sem e
xlbir orientação, podendo estar presente como inclusão ,,o qlr."trol
nas micas e na clorlta. o zircão, aparentemente detritlco pela.sua
forma elLpsoidal arredondada, é observado'conìumente como lnclusão
no quartzo e na cordierlta, apresentando neste úItimo nìineral haLos pteocróicos tÍp1cos. A apatlta ocorre em crlstais dimlnutos eu
édricos de sels lâdos, inclusos no quartzo ou sob a forma lnterstf
clal .
O

d) Estâuro l l ta-granê!þ:bi o t i ta-cunmingtonl ta gnaÍsse - E¡n termos
de ocorrência, essa rocha restrlnge-se apenas â alguns afloramentos associados às Iltologlas anfibolftlcas situados na parte sudes
te da seqilêncla (Ponto 49). Esses afloramentos caracterizarn-se Iocalmente por se mostrarem bem preservados, pratlcamente sem altera
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ção lntempérfca superficlal , e pelo desenvolvlmento de uma granuro
metria bastante grosselra, onde a malor parte dos constituintes mi
nerais atlngem dlmensões superfores a 1,O cm. A rocha apresenta u_
ma textura gnálssica com uma forlação reratlvamente pouco desenvol
vlda, onde se observa blotita dominantemente orlentada, em geral
deformada e envolvendo crlstals de granada e quartzo estlrado. Essa foliação pode ser,vista como resultado da presença de nlveis ml
llmétricos a centimétricos formados por quartzo lerìtlcular ou estl
rado, aLternantes com nfvels ricos em btotlta e anflbóllo pouco orientado.
A mineralogia bâslca é representada por quârtzo, cummingtonita, biotita, granada e estâurol1ta, aparecendo plagioclá-

slo

mlneral subordinado. Clorlta, rutilo,
opacos constituem a mlneralogia acessór1a.
como

zlrcão, apattta

e

En termos volumétricos, o quartzo e a cummlngtonlta
são os dols mfnerals mais abundantes. O quartzo aparece em geral
formando cristals alongados de aspecto ellpsoldal com dÍstribulção

nlvels preferencials, podendo atlnglr, neste caso, cerca de aIguns centlmetros de comprÍmento. Aparece atnda em domlnios granobIásticos de recristallzação onde pode estar presente pì.agioclásio
granular. A cummlngtonj.ta mostra-se pnâtlca¡nente lncolor, ocorrendo sob a forma de prlsnas grossos, por vezes, Iigef.ramente radiais
e parclalmente alterados para clorlta esverdeada pleocró1ca. Opttcamente esse anflbóI10 caracterlza-se por apresentar caráter blaxial positlvo, 2V moderado a alto (60-700) e extirrção oblíqua
(z¡c = 15o).
em

Quanto aos nesosslllcatos presentes nessa rocha, desta
cam-se, pelos seus aspectos texturals, a granada e a estaurotlta.

A granada, de cor rósea avernrelhadar ocorre p redonìl nantemente junto aos nfvefs blotltlcos e quartzosos em cnlstais subédrlcos a eué

dricos, podendo attnglr dimensões centlnìótrlcas. Exlbe

estrutura
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hellcftlca

com presença de

lnclusões opacas dlspostas em esplrar,
caracterlzando uma orlgem slnclnemáttca para os seus crlstals.
AIém de opacos, aparecem também como lnclusão nesta granacla peque_
nos óristafs de estaurollta maclada (macla em cruz-de-santo-André )
e apatlta. Foram observados rfmltes de contato apenas conr a blotita e o quartzo, estando presentes fllmes de reação de con amanela_
da com a blotlta- A estaurollta, por sua vez, exfbe pleocrolsmo mo
derado a alto (X = amarelo pá1ldo, Y = amarelado e Z = arnarelo dou
rado), âspecto prlsmático alongado, estruturâ polqulllttca e contornos ligelramente irregurares. os seus cristais,
apareñtemerìte
sem orj-entação preferencial , mostram aspecto fraturado, denotando
certo grau de cataclase, aparecendo dominanter¡ente nos lnterstícios granulares de quartzo e anfibóIio. O aparecimento de inclusões
opacas orientadas diferentenìente de um crtstal para outro em relação à foliação externa, aliado à presença cle estaurollta
lnclusa
em granada sincinemát1ca, indica uma cristallzação pré-cinemática
a sincinemátlca para a estaurolita.
relação à mineral.ogia acessór1a, o rutiJ.o aparece
quase sempre como alteração dos opacos (tlmenlta ou rnagnetita tlta
nífera), onde constltui nestes minerals call]pos ou bordas de colora
ção acastanhada escura ligelramente t¡anslúcldos. Ijsses cristals
são e¡n geral pequenos e d.e aspecto lrregular, podendo ocorrer de
forma dispersa ou formando cordões allnhados com a fol-Lação da rocha. São observados como lnclusão no quartzo, ¡'to anfibólio, na blo
tita, na estaurolita e na granada. 0 zlrcão acha-se apenas como ln
cLusões diminutas portadoras de halos pleocrótcos presentes na blo
tlta.
Com

Xistos de qetaultranáflc¿rs: essas rochas ocorrem, em
sua mafor parte, como intercalações centlmétrlcas a métrlcas nos
xlstos metapellticos dos tipos n¡uscovlta-quartu o xlsto e muscovlta-bt o t l ta-quartzo xisto com domf¡-¡los loc.allzados predominantemen
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te na porção centro-ocldental da seqtlêncla vulcano-sedÍmentar. Em
termos petrográflcos, são essenclalmente representados por cromlta-blotita/flogoplta xlstos ou, mals generlcamenter pop blotitltos.
A textura ê tiplcamente Iepidoblástica, apresentanclo às vezes aIguns nlvels quartzosos de feição granoblástica acompanha¡rdo a xistosldade da rocha.
A mÍneralogia essenclal 6 formada por biot Lt¿t/f|:ogopita e opacos, aparecendo suborclinadanrente um pouco de quar.tzo re-

cristaliz¿tclo. O acessório principal ê represer¡tado por bcrilo vercie ( esmeralda) , geralmente , sob a fornr¿i de porf i¡.oblastos grossei
ros com orientação prisrnática disposta pareilelamente à xistosidade
desenvolvida pela mica. Iim termos rnodais, a biotita/f togopita varla nesse tipo de rocha entre 55 e BO?1, o opaco entre L7 e 4O%, e
o quartzo entre zero e 7?/r. O alto conteúdo de biotlta/flogopita ln
dica uma rocha de partida aLtamente ferro-rnagtìesi¿rlra, aIém clo apot"
te de fluidos portadores de elementos voláteis.
A mica preta, d€ dirnensões segundo a clivagem inferiores a 3,O mm, foi identificada através da ciifração de raios X reve
lando um comportamento roentgenográfico internrediário entre biotlta e flogopita, daí a designação genérica ultllizada nesúe traba'
lho como biotita/flogopita. O seu aspecto textural pocle set- traduzido por urna massa foliada senl a formação <le níveis preferenciais
de distribuição (Fotomicrografia 7). Apesar de mostrar urna orienta
ção preferencial dontinante, ê ainda car"acterizada por rm entrelaçg
mento variado entre as suas palhetas, perdendo ern alguns domínios
c caráter orj.entado. 0pticamente mostra pleocroísmo cllstlnl;o (X =
castanho anrarelado pátiOo e Y ì Z = casta¡rho amarelado), I'xtinção
paralela à cllvagem e caráter blaxial negatlvo com 2V eu;r',ir nulo

(e-so).
mlneral opaco, tanbé¡rr ldentlflcado atravós cìa dlfração dc rios X, ô cssenclalnrcnte reprcscntado por magnéslo-cromlta
O
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r-J
0,5

mm

7 - Xisto de metaultramáfica encaixante da esmeral
da rico em cromita. A mica (Uiotita/flogopita) pode ser vj-sta comã
uma massa foliada apresentando orientação preferencial e deformação em setores localizados (e. g. setor NVI). A cromita, representa
da pelos opacos de formas subédricas, exibe uma grande
variação
granulométrica e uma distribuição domlnantemente homogênea, sendo
observada ainda, subordÍ-nadamente, em cristais pequenos acompanhan
do a orientação da xistosidade. Estes aspectos sugerem, aparentemente, mais de uma geração de cromj-ta. Nicóls cruzados.
FOTOMICROGRAFIA

Or5

mm

B Porflroblasto de esmeralda (es) em seção basal,
contornado por biotlta/flogoplta, apresentando quartzo (qz) como
t'sombra de pressäott ( setor Nl{ da Foto). Ntcóls cruzados + lente au
xlllar de glpso.
FOTOIîICROGRAFIA
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granular.

do aspecto arredondado mals freqf.iente, exfbe formas
subédrlcas a euédrlcas perfeltas com seções quadrátlcas e trranguA1ém

lares ( Fotomi crografl a 7). Esse opaio é encontrado em grãos lndlvt
duais lsol-ados dlspersos lnte rstl c l armente ou como lncrusão nas pa
thetas de blotlta/flogoplta. A sua dlstribulção é bastante homogênea e não obedece a nenhum padrão preferenclal de orlentação,o que
confere, a grosso modo, um aspecto de uma verdadelra nuvem de pon_
tos opacob por toda a seção. Essa cromlta pode ser considerada a_
qui como o únlco e importante legado dcixado pela rocha ultramáflca orfglnal , tendo em vista que tal mineral desempenha um papel im
portante na mfnerallzação esmeraldlfera ocorrente nesse tlpo
de
xisto.
quartzo, por seu turno, se forma segundo níve1s miti
métricos preferencials orientados de acordo com a xlstosidade da
rocha. I{esses níveis mostra-se domlnantemente xenomórflco com perfis subarredondados ou Iigelramente irregulares e constitui ¡ por
vezes, um mosalco granoblástico com junções trlplices típico da :.e
crlstalização metamórf1ca. Aparece alnda preenchendo os interstíci
os das palhetas de mica onde assurne formas bastante irregutares,
ou envol-vendo cristais de cromita como lnclusão.
O

0 componente acessório, como já foi referido, é representado especialmente por berilo verde (esmeralda), o quaL ocorre
constltulndo porfiroblastos subédrlcos a euédrlcos grosseiros, de
dimensões centimétricas, preferenclalmente ortentados segundo a
follação desenvorvlda pela mlca. como características texturais evldentes, esses porflroblastos mostram-se contornados e em geral
empurrados pela foIlação, além de exibirem ,rsombras de pressão,'(Fo
tomicrografia B) e fraturas preenchfdas por quartzo rccrlstarlzaclo,
lndlcando terem uma origem certamente pré-tectônica ou no máximo
slnclnemátlcâ.
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Anfibolltos: três tlpos 1itológlcos báslcos de anflbolltos foram observados no âmblto da seqilência vulcano-sedfmentâr ,
os quals serão em segulda descrltos lndlvidualmente. É válfdo aciiantar, entretanto, que o prlmeiro t1po, derivado de rochas metaultramáfÍcas, podc ser facllmente dlferenclado dos demals em face
da mineralogla lnteiramente distinta e por fatores de aspecto textural . Os outros dois tipos, derllvados respectivamente de metatufos e metafgneas báslcas, apresentam uma mlneralogla multo semethante, porém diferem texturalmente. Em termos de ocorrênclaressas
rochas são relativamente preservadas, especiattnente nos cortes de
estradas e em aJ-guns vales de drenagem, encontrando-se mais intensamente distrlbuídas na parte sudeste da seqüência. l{essa região
elas ocorrem constltuindo as intercalações mais espessas, podendo
atinglr até algumas dezenas de metros; l,las demais áreas, as lntercalações são em geral mais escassas e de dimensões centimétricas,
raramente ultrapassando 1,0 metro de espessura. Do ponto de vista
petrográfico, todos apresentam uma estrutura dominantemente gnáisslca, podendo aparecer às vezes alguns nembros com uma xistosldede
mais acentuada. ¡lostram-se em alguns casos lntensamente deformados,
onde se observa uma crenul"ação de xistosidade de porte centimétr.1co.

a) Anfibolitos de metaultramáficas - Dentre os três tipos de anfibolitos referidos anteriormente, essa Iltologla pode ser considera
da como a de menor expressão volurnétrica, além cle apresentar um
maLor grau de alteração lntempérica nos afloramentos de superfícle.
Iìncontra-se prefe renc i almente restrlta à porção oeste da seqüêncÍa
nas proximldades dos contatos con as rochas gnálsslcas adJâcentes
(Pontos 29 e 32), onde se manlfesta, em geral , sob a forma de intercalações estreitas lnferlores a 1,O metro de espessura ou, mals
raramente, sob a forma de pequenos corpos lrregr,rlares ocupando al"gumas dezenas de netros quadrados (nonto 12).

.7C),

petrograficamente, esses anflboLttos exlbem urna textu_
ra gnálsslca pobre com uma fo.rlação inciplente ( Fotornlcrografla g),
lampejos de orlentação dos mlnerals alongados ou planares, c uÍìa
ml.neralogla bastante slmples, podendo ser classlflcaclos Benerlcamente como talco-c ro rl ta- tremor f ta/ ac tlnol l ta anflborltos
(Amostras 12 e 32). Entretanto, essas rochas apresentam afnda, rocalmen
te, uma gradação composicional para um tlpo em que a tremollta/ac_
tinorita está assoclada à blotltâ/ftogopita, estando a clorlta e ò
talco ausentes (Amostra zgl). Esse segundo tlpo lltológlco fol encontrado apenas nas irnediações da mina junto aos blotitltos nìincra
llzados em esmeral"da, loca1 onde o maior aporte de fluidos ou componentes metassomáticos tiveram certamente papcl tnrportante na geração da mica preta, transfoffnando esse tipo de anfibolito em verdadeiros biotititos passívels de mineraÌizaçá,o.
mlneraL dominante é representado por tremotita/actinollta incolor, aparecendo em menores proporções a ctorlta e o taf
co. lJos tipos em que esses dois últinos minerais estão ausentes, a
blotita/flogoplta aparece constituindo pr-oporções bastante variáveis. A mineralogia acessória é forrnada essenclalmente por crornita
opaca (iclentificada por difraçãJ de raios X), presente ern geral co
mo inclusão no anfibólio ou na mica preta, e algum material terroso amareLado proveniente da alteração do anfibóIto. .Em seu conjunto, esses minerais conferem à rocha uma coloração esvercleacla pá1ida, predominalldo nos pontos mais ltìtemperizados a tonaticlade amare
O
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anfibóIÍo é rep:'esentado aqul pon duas gerações dlstÍntas de tremolita/actinoltta lrìcolores, as quais podem ser obser
vadas na Fotomlcrografla 9. A primelra geração, de caráter pré*cinernático a sir¡ci¡remático, é forntad¿r por crlstais flnos e alongados,
quase acicuLares, com orlentação dlstlnta, podendo clregar até 5,O
mll-lnetros de comprinrento. A segundâ geração ó caracterizada pela
O
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mm

9 - Aspecto textural do anfibolito de metaultramáfica mostrando tremolita/actinollta (cor de polarização amarelo-avermelhada) com orj-entação preferencial. Uma segunda geração desse
anfibólio pode ser vista no setor Shr da Foto, sob a forma de crlstais euédricos losangularesr os quais aparecemr êm geral, como por
firobrastos relativamente mais grossefros. Nlcóis cruzados.
FOTOMICROGRAFTA

rl

Or2

mm

10 Detalhe do anfibollto de metaultramáftca ilus
trando a substltulção de tremotlta/actlnoltta (cor de potarlzaçãã
vermelho-azul) por talco (cor de polarlzação verde). Atém ofssores
tão presentes também crorita (cor de polarlzação cinza-crana) ã
FOTOMICROGRAFIA

cromita (opacos deformas subédrlcas). Nlcóls cruzados.
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presença de crlstals prlsmátlcos curtos, de seções losangulares,
não orlentados, os quals truncam com.freqtiêncla os cristals aclcuIares da geração anterlor, bem como as palhetas de clorlta, podendo ser lnterpretados como pós-clnemátl cos . As dlmensões gerals des

ses crlstals varlam entre 2,O a 4,O mm, tanto nas seções longitudl
nals quanto nas basais. Opticamente esse anfibóIio mostrou caráter
blaxlal negatlvo, 2V atto, extÍnção náxima de Z^c = I7o, e elonga
ção posittva

(

"tength-slow"

)

.

A clorita exlbe coloração esverdeada muito páftaa (pte
ocroísmo: X = Y = verde muito pá1fdo e Z = incolor) e elongação ne
gativa ("J.ength-fast'r), podencìo tratar-se de uma variedade magnesi
ana com balxo teor em Fe, I{n e Cr (at¡ee l-962). Está presente sob
a forma de palhetas geralmente alongadas, quase sempre inferiores
a 1,0 mm, e intimamente associadas à tremolita/actinolita acicular.
As relações texturais observadas indicam uma origem pré-cinernática a slncinemática para essa clorita, além de uma estabilidade de
coexistência com a tremoJ.ita/actinilita da primeira geração.

talco é encontrado sob a forma de palhetas incol,ores
xenomórficas Ilgeiramente alongadas, em geral , associado ao aniit,ó
Iio, do qual. aparenta ter sldo derivado ( Fotoml c rografi a 10).
O

b) Anflbolitos de metatufos e metalgneas b¿is:þgq - Esses dois tipos de anflbolÍtos constituem as Litologias mais abundantes nas
porções centro-leste e sudeste da seqilência vul c ano-sedl¡nen tar.l¡e s
ses Locals, eles podem formar pacotes relativamente espessos, d€
até algumas d.ezenas de metros de espessura, porém aparecendo sempre como lntercalações intlmamente assocladas, aIém da presença de
outras rochas em quantldades suborcìinadas. A dlferenclação entre
os dols tlpos de anfibolltos é às vezes dtflcultada, tendo em vista a apresentação de uma mlneralogla essenclal multo próxirna. No
entanto, cgm base em crltérlos texturals, os anflboLftos derlvados
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de û¡etatufos podem ser geralmente caracterlzados pela manlfestação
de uma estrutura em nlveis bem deflntdos (Fotomfcrografla 11), onde
se observa a alternâncla de nlvets submillmétrlcos a mi11métrlcos
quartzo-fe I dspátl cos com nlvels de anflbó1.10 orlentado. Os anflbol"ltos de metalgneas, por seu turno, se manifestam com uma dlstrlbuição mais homogênea dos seus constltulntes sem as concentrações
em nlvels preferenciais verlficadas no tlpo anterior (Fotomicrogra
fla 12). Esses anfiboLitos exibem todos estrutura gnáissica tlplca
e uma foliação distinta advinda, em grande parte, da orientação do
anfibólio ou da formação dos níveis preferenclais. Alguns termos
podem manifestar mesmo um aspecto xlstoso, notadamente quando se
referem aos tipos derivados de metatufos. AIém disso, os anfibolÍtos aqui descritos podem ser classiflcados como possuidores de uma
textura dominantemente granonematob 1âs ti c a flna a média, onde se
destacam a orientação do anfibóllo e a formação de mosaicos quartzo-fe l dspát icos recri s tal izados .

A Tabela 3 ilustra, em conjunto, as anál1ses modais
desses dois tlpos de anflbolitos, de onde se observa um predomlnio
composicional em anfÍbó1io (2o-7ol/o) e quartzo (L6-55%), seguidos
depois por pJ.agioctáslo ( tr-Lg%), blotita (atê L6,4%), granada (atê 9,8%), opacos (até 4,5%) e acessórlos. O termo petrográfico dominante é constituído pon quartzo anfibolÍto + blotita + granada
(Amostras 11, 114, 29/t, 44:B, 44C e 64), aparecendo subordfnadamente biotlta-quartzo anfibollto J granada (Amostras 118 e 48) e granada-quartzo anfibolito (Amostra 46). observa-se, entretanto, que

nas amostras praticamente desprovldas de p).ag1octáslo a allofana
(mineral Já lclentificado nessas rochas por Schorscher 1977) se faz
presente substltuindo total ou parciaLmetlte esse feldspato (Amostras 44ll e 44C). Esse caso de substituÍção é notavelmente llustrado nas Fo tomlc rografi as 13 e !4.'
O

anfibótio, ldentlflcado optlcamente

como hornblenda,
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LL Quartzo anfibolito derivado de metatufos bási
cos ilustrando a textura em nívels quartzo-feldspáticos alternan]
tes com níveis de anfibóIio prismático (hornblenda) orientado. Os

FOTOMICROGRAFIA

grânulos de quartzo manifestam-se com formas subarredondadas e, tam
bém, com aspecto alongado segundo a direção de xistosidade. Nicój-s
cruzados.

Or5

mm

LZ - Anfibollto proveniente de metaígnea

báslca
mostrando a distribuição relativamente homogênea de quartzo, p1aFOTOMICROGRAFIA

gloclásio e anfibóIlo no setor dlreito da Foto, e um domínio granoblástÍco constituído excluslvafiente por plagioclásfo anédrico a
subédrico no setor esquerdo. Este domínio granoblástico do setor
esquerdo corresponde, certamente, à recristalização metamórffca de
fenocrlstais feldspátlcos da rocha orlglnal, tendo em vista a distr'lbulção aleatórla e a deltnritação geornétrica dos mesmos. Nicól-s
cruzados.

TABELA

3

ANÁLISEs MODAIS DE ANFIBoLTToS PRoVENIENTES DE METATUFoS E METAÍGNEAS BÁSICAS DA ÁnTn DA JAZIDA DE ESMERALDA DE ÏATABIRA, MG

\-{str"s
Minerais--'..-

11

114 118 29A 448 44C

46

48

Anfibó1io

20

Quartzo

54,5 19,9 55,2 26,4 2L,2 16,1 37,8 24,7

P

1"

agi oc 1á-
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1o

,2

59,
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apresenta pleocrolsmo acentuado (X = verde amarelado pâl1do, y =
verde llgelramente amarelado, e Z = verde azulado), caráter blaxiaI negatlvo com 2V moclerado (60-700) e extlnção máxj.ma Z^c = 1Bo.
É em geral o constituinte mais abundante nesses anfibolitos, apare
cendo em quantldades inferiores ao quartzo apenas nas Amostra 11
e 118. Ijsse anfibóIio destaca-se, sobretudo, por apresentar aspec
to prlsmátlco llgeiramente alongado ( Fotomlcrografia 11), com faces Laterais geralmente planas, pouco reentrantes, e contatos bem

definidos com o quartzo, plagioclásio e com os seus próprios ¿t¡ri stais. Os prismas mais alongados, corn cerca de até L,O cm de comprl
mento, são observados preferenciaLmente nas amostras com uma folia
ção bem desenvolvida. O caráter orientado constitui a feição dominante dos cristais pré-cinemáticos a sincinemáticos, podendo apare
cer ocasional-mente uma segunda geração de natureza pós-cinemática,
a qual se caracteri-za por manifestar formas prismáticas curtas não
orientadas, atém de truncar os prismas da geração anterlor. Cristals pequenos de quartzo, zlrcã.o e opacos constituem as inclusões
mais freqüentes desse anflbóI1o, enquanto titanita e alguns mlnerais do grupo do epídoto constltuem as mais raras.
quartzo, no caso dos anflbolltos derivados de metalgneas, encontra-se homogeneamente distrÍbuído em meio aos interstfclos dos cristals de anflbólio forrnando comumente um mosaico gra
noblâstico, com presença de junções tríp11ces, fnclicatlvo de recrlstal,lzação. Quando compõe os termos derivados de metatufos, apg
rece em geral dlstribuldo em nlveis preferenclais alternantes com
o anflbóÌlo, onde exlbe, vla de regra, formas subarredondadas cons
tltulndo um mosalco ou aspecto alongado segundo a dlreção de xisto
sidade. A granulometrla dos cristals nos domlnios de mosalcos granol¡lástlcos varia de flna a nédiar, porém, quando os cristals
são
estlrados, podem chegar até cerca de 5,O mm de comprlmento.
O

O

plaglocláslo, determlnado oÞttcatnente através do mé-

.83.

todo de l4lchel-Lévy, é representado c omposl c I onalmente por andeslna (AnaO_UO). Apresenta comumente gemlnação polisslntétlca segundo a fel da alblta e, às vezes, do pertcllnlo ou de Carlsbad. Ì'los
espéclmes gemlnados poJ,tssintetlcanente, as lamelas são em geral
Iargas e bem espaçadas, porém é tarnbém comum o aparecimento desse
plagloclás1o sem qualquer tfpo de geminação. Os cristals, de dlmen
sões quase sempre lnferj.ores a 2,0 mm, são xenomórficos e subordinadamente subédrlcos, exibindo respectivamente seções subarredondadas ou irregulares e algo alongadas. A formação de mosaico grano
bIástlco Juntamente com o quartzo é muito freqüente, especialmente
nas amostras menos xistosas. No entanto, na Amostra 114 foi observado o apareclmento de domlnios granobl-ásticos individuais, de dÍmensões milimétr1cas, constltuídos exclusivamente por ptagioclásio
( Fotoml c rografi a 12). I'leste caso, tais domínios correspondem certa
mente à recrlstalização metamórfica dos antÍgos fenocristals da ro
tendo em vista
cha lgnea original (e. e. basalto porfirltlco),
?
distribuição aleatória e a delimitação algo geométrica desses domí
nlos. outro aspecto lnteressante, também observado em aLgumas amos
tras de anfibolitos descritos neste 1tem, corresponde ' conforme ilustram as Fotomi crografi as 13 e 14, à substituição total ou parcl
aI do plagioclásio por um materlal lncolor, opticamente 1sótropo,
apresentando relevo negativo moderado, fndlce de refração inferÍor
ao do quartzo e ausêncÍa de cllvagem. Esse materlal , já investlgado e identificado por Schorscher (1977) como allofana em anfibolitos dessa reglão, ocorre substltuindo exclusivamente plagioclásio,
onde pode chegar até cerca de 2og/" em volume na rocha nos casos de
substftutção completa (Amostra 448). Segundo estudos óptlcos, p€trográficos e químicos reallzados pelo referido autor' a gênese da
allofana pode ser expllcada por um processo de lntemperlsmo dlferenclal extremo lmposto a esses anfibolltos de metamorflsmo reglona1 .

Dentre os mlnerais máffcos, destacam-se a blotlta pela
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mm

13 - Anfibolito de metaígnea llustrando a substltu
1çäo quase completa do plagloclásio por allofana (aI) em decorrênl
cia de um processo de lntemperÍsmo extremo. A allofana corresponde ao materÍaI branco, de aspecto sujo, disposto quase que de Ieste a oeste na porção mediana da Foto. Os domlnlos brancos são de
quartzo e restos de plagloclásio, enquanto os cristals verdes são
de anfibóllo (hornblenda). Nicóls paralelos.
FOTOMICROGRAFIA

Or1

mm

14 - Detalhe da Foto anterlor onde se observar sob
nicóls cruzados, o caráter 1sótropo da allofana (mineral amorfo),
além de cristais rellctos de plagi.oclásfo, alnda não substltuldos,
FOÎOMICROGRAFIA

presentes como lnclusão nesse mlneral. Nlcóls cruzados.
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sua abundâncla em algumas amostras e a granada pelas suas formas
estruturals, abundâncla e caráter porfl robl ástl co . Com retação å
blotlta, esta aparece sob a forma placoldal em geral alongada (até
cerca de 7,O mm) e orlentada segundo a xlstosldade. Mostra pleocrolsmo acentuado (X = castanho páIldo eY= Z = castanho escuro
llgeiqamente esverdeado) e contornos lrregulares em relação
ao
quartzo e ao anflbóllo, denotando alguma substÍtuição da hornblenda peJ.a biotlta. Estão presentes como inclusão, além de opacos, a
tltanlta, o zLrcáo e minerals do grupo do epídoto, onde exlÞem qua
se sempre, com exceção dos opacos, halos pleocróicos típicos.A Crg
nada, por sua vez, além do caráter porflroblástico, apresenta aspecto xenomórfico dominante com seções arredondadas, contornos sua
ves em relação ao anfibólio e maÍs irregulares em relação ao quartzo. Geralmente está presente em proporções inferiores a 3?á, no en
tanto, na Amostra 46 atinge cerca de IO% da composição modal da ro
cha. Granulometricamente, pode atlngir até 3,5 mm nos casos mais
grosseiros, porém as dimensões mais freqllentes estão abaixo de l.,O
millmetro. Esta granada exibe, sobretudo, uma estrutura hel1cítica
notáve1, caracterizada pela presença de inclusões de pequenos crls
tals de quartzo e/ou opacos formando padrões esplralados, s1gmo1dals ou retllíneos ( Fo tomlc rografias t-5 e 16). Tal característica
evLdencia, portanto, tratar-se de um mineraL com 1ndíclos de defor
mação, cuja cristatização é seguramente slncinemática. Local-mente,
pode alterar-se para clorita bem como para mlnerals do grupo do epldoto (zois1ta, cl-inozoisita e epídoto), sugerindo respectivamente uma variaçäo composicional representada por granadas magnesianas e c al" coaluminosas .

por magneti*
ta e ilmenita em proporções subordlnadas, enquanto fluorÍta, tltanlta, zlrcão, apatita, clorlta e nlncrals do grupo do epldoto cons
tituem a mfneralogfa acessória.
Os mlnerals opacos são representados aqui
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Porfiroblasto de granada em blotlta-quartzo
anfibollto 1 gnanada mostrando, no setor centro-sudoeste da Foto,
estrutura helicítica,com padrão sigmoidal notáveI, indlcativa
de
cristalizaçäo slncinemática deste mineral. Nicóis paraleros.
FOTOMICROGRAFIA

15

LI

Or5

mm

FOTOMICROGRAFIA 16
Porfiroblasto de granada no mesmo anflbollto
da Foto anterlor exÍblndo, agora, estrutura heLlcít1ca com padrão
espÍralado. TaI estrutura, conheclda também como ttbola-de-neverr, é
tlda lguaLmente como lndlclo de deformação e crlstallzação slncine
mátlca do mlneral em pauta. llicóis paral-elos.
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Quartzitos e velos de quartzo: compreenclem as rochas
caracterl-zadas pela apresentação da mlneralogia mals slmples dentre as várlas 11tologÍas da seqüêncla vulcano-secllmentar. Além dis
so, apresentam uma ocorrêncla volumétrica bastante restrita e uma
dlstrlbulção, sobretudo, locarizada. os quar:tzltos têm, na porção
sul da seqüêncla, os seus pontos de ocorrêncj.a mals expresslvos.
Manlfestam-se em geral como pacotes relativamente espessos, com a!
gumas dezenas de metros, lntercalados em clomínlos cle litologias me
tapelíticas our suborclinadamente, como níveÍs centimétricos a métricos associados a xistos metapelíticos e anfibolitos de metabási
cas. Os veios de quartzo, por seu lado, são encontr¿rdos com maior
abundância nas proximiclades dos contatos falhacìos e¡rtre a seqüência vulcano-sedimentar e os gnaisses graníticos Ìenticulares (,,f1g
ser"). I'lo entanto, ocorrências subordinadas podern ser vistas por
quase toda a seqüência, especialmente nos domín1os de xistos metapeIíticos.
Petrograficamente, os quartzitos são
caracterizados
por apresentar uma textura granolepidobl.ástica média a grosseira,
foliação distinta e evidências de defornração. A mineralogia dominante ê representada por quattzo (gs-gsi6) e muscovita (3,s-j.z%) rcg
Jos termos varj.am localmente de quartzitos muscovíticos a muscovita quartzitos. A foliação é denunciada, sobretudo, pela orientação
distinta da muscovita e pelo apa.recimento de quartzo algo alongado
segundo uma direção preferencial. Os sinafs de cataclase podem ser
traduzidos pela presença de quartzo fraturado e pelo predomínio de
quartzo com extinção ondulante como ilustra a Fotomfcrografia LZ.
O quartzo mostra uma granuLometrla

varlável desde pequenos crlstals até cerca de 1,O c[ì, preclomlnando,entretanto, crls
tals cle granurornetria ¡nédia (t,o-sro mm). ú em geral xeno¡nór.fico
exlblndo contornos denteados entre os seus próprlos grãos e mals
raramente suaves. Localmente, pode constltuir alguns strbclomlnlos

.
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onde aparece sob o aspecto subédrlco formando textura em mosalco
caracterlzada por junções trlpllces dos crlstals. A xlstosldade 1n
terna dos seus crlstals, representada por lnclusões de pequenas pa
thetas de muscovlta orlentada (notomlcrografla L7), ê concordante

a xlstosldade externa, lndicando ser esse mineralr €ßl sua quase totalidade, de cristalizaçáo pós-tectônica. O apareclmcnto de
quartzo com textura de contorno pelas escamas cle muscovlta fo1 obcom

servado apenas ocasionalnente.
A muscovita ocorre quase sempre em palhetas indlviduais delgadas e orientadas preferencialmente. Além ciisso, apresenta
uma distribuição bem uniforme em toda a área cla seção, sendo encon
tradar €rì grande parte, como inclusão no quartzo (Fotomlcrografla

L7). Subordinaclamente e1a pode aparecer também nos interstícios
quartzosos ou constituindo leitos submilimétricos sob a forma de
agregados floculares. As palhetas inclusas no quartzo são em geral
pequenas (< L,O mm de comprirnento), idlomórficas e bem orientadas,
enquanto as palhetas intersticiais podem atingir até 5,0 mm na direção maj-or e exibir, por vezes, certo grau de deformação.
A miner¿¡logia acessória, inespressiva em terrnos volumé
tricos, é representada apenas por traços de biotita, cianita, tur-

malina e cristais dimÍnutos de zlrcão. As pequenas palhetas de bio
tita, de cor castanha clara, aparecem como inclusão no quartzo e
seguem a orientação da mtca branca. Apenas um pequeno cristal
de
clanlta anédrica, de bordas parclalmente alteradas para sericita e
de ocorrência intersticial,
foi encontrado nas seções investigadas.
Turmalina dc cor castanha, exibindo aspecto anédrico e perfil irre
gular, também aparece nos interstícios do mosaico quartzoso.
Os
crlstais de zÍrcãor por sua vez, estão presentes como inclusão tan
to na mlca brar¡ca quanto tros grãos de querrtzo. São dominantemepte
xenomórficos com perfis arredondados como se pocle observar pelo es
péclme do centro da Foto¡nlcrografiü L7 sugerindo, por consegulnte,

.89
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17 Feição geral do muscovita quartzito mostrando
quartzo algo fraturado, com extinção ondulante, e xistosidade interna indicada pela orientação das inclusões ripiformes de muscovlta paralelas à xistosidade da rocha. Observa-se também,no centro
da Foto, um cristal de zírcáo de aspecto xenomórfico e perfil arre
dondado incluso no quartzo. Nlcóis cruzados.
FOTOMICROGRAFIA
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mm

18 - Aspecto textural de um basalto fanerítlco de
dique com presença de pragioclásio ripiforme, auglta arrédrlca a
subédrica e opacos euédricos (magnetfta ?) assoclados a uma matrlz quase afanftica. Destaca-se também a presença de utn crfstal
de pIaglocIáslo zonado concentrlcamente na ponção oeste da Foto,
atestando a sua orlgem primária e uma natureza lgnea para a rocha
em pauta. Nlcóls cruzados.
FOTOMICROGRAFIA
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ocorrência de caráter detrftlca para os seus crlstals.

relação aos veios de .qúartzo, estes podem aparecer
como lntercalações de dlmensões centimétricas a métricas concordan
tes ou dLscordantes em relação às várÍas lltologias da seqüência.
As dlmensões mals possantes são encontradas preferencÍalmente nas
áreas próxlmas aos contatos falhados com as rochas gnálss1cas, onde alcançam, às vezes, atê 2rO tn de espessura. Amostras coletad.as
nessas áreas, especialrnente junto à mina, revelaram um aspecto sacaroidal tlpico, fraturâ.mento intenso e domínlos de subgrãos
.apresentando contornos irreguJ.ares, reentrantes ou denteados. As seções delgadas dessas amostras, quando vlstas sob aumentos maiores,
mostram ainda a presença cte diminutas inclusões fluidas trlfásj.cas
do tipo líquÍdo-Ilquido-gás constituídas, possiveln)ente, por I.t2O
e CO^
lfquldos e H^O + CO^ votáteis, tendo cm vistâ as suas carac¿¿¿
terlsticas de transparência e relevo. Domínios de recristalizerção
em mosaico granoblástico não foram observados. posto isto, o conjunto de tais características Índicam que a remobilização clesse ma
terial proveio, certamerrte, das l-itologias gnálssicas adjacentes
no ilecorrer dos últimos estágios da rieformação tectônica Iocal .
Com

5.2.3. llanlfestações pegmatóÍdes
já fol referido anterlormente, a manifestação da
fase pegmatlttca na área em estudo é representada especlalmente pe
1o aparecimento de velos ou concentrações pegnratóldes de dlmensões
centimétrlcas a métricas encontrados junto às titoLogias gnáissicas ou nas proximidades dos contatos destes com a seqüênc1a vulcaComo

no-sedlmentar. As manlfestações mals expresslvas em terrnos volumétrlcos são encontradas no interior dos gnaisses granfticos não len
tlculares, próxlrnas às I j-nhas de fallìa. tlo tnterlor da seqüência
são em geral escassas, tornando-se mais freqilentes à medlcla que se
aproxinìa dos corìtatos faLl¡ados com as rochas gnáisslcas. Tal fato
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lndfca, também' uma remobiL Lzaçã,o dos fruidos formadores
concentrações a partLr dos gnalsses granftlcos.
Na reglão da mlna a fase pegmatlttca, jå

dessas

lntensamente

lntemperlzada' ocorre em geral como concentrações de porte centlmé
trico a dectmétrlco próximas aos áplces de pequenas dobras ou, al-n
da, formando ramiflcações estreitas pelo preenchi-mento de fissuras
preexistentes.
As lnvestlgações microscópicas de amostras rnenos decom
postas provenientes da área da mina revelaram a presença de quar-

tzo, allofana, cianitâ e estaurolita como constttuintes principais.
A allofana constitui a fase mais abundante, a qual apârece substituindo totalmente o feldspato original . Apresenta aspecto acentuadamente potquilíttco com o aparecimento de quartzo fino como Ínclu
são. O quartzo mostra-se bastante deforrnado e fraturado exj.bindo
extinção quase sempre ondulante. Ele aparece também sob a forma de
mosaico granoblástÍco, com junções tríplices, lndicando domínios
de recristalização. Os cristais de cianita e estaurolita são também. poiquilíticos,
podendo envolver, às vezes, quartzo com estrutu
ra em mosalco. A estaurol-ita exibe pleocroísmo fraco (X = incolor,
Y Z = amarelo pâLido), aspecto subédrlco de seção losangular e
=
contornos em geral lrregulares. Subordinadamente , aparecem biotita
castanha amarelada ou esverdeada, clorlta e pequenos cristals
de
granada subédrica a euédrLca junto aos mosalcos granoblásticos de
quartzo.
As associações minerals aclma encontradas indicam que
as ocorrênclas pegmatóides da área da mina foram local¡nente metamorfizadas. As condlções de metamorfisÍìo lmpostas a esse tipo Ilto
lóglco não promoveram, entretanto, o de senvo lvirnento de follação
ncm qualquer tipo de orlentação preferencial dos seus constituln-

tes.
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5.2.4. Rochas vulcânlcas
outro tlpo lltológtco . também encontrado na á,rea em
estudo refere-se a rochas não metamórficas apresentando caráter
vulcânico, cuJa ocorrência se manlfesta sob a forma de dfques estreltos e arongados. um afloramento dessa rocha fol encontrado Jun
to aos gnalsses granlttcos lenticulares ("flaserr,) (ponto 24) correspondendo, petrograflcamente, a um dique de basalto fanerltlco
com orlentação l,INt^/, não metamórflco e sem deformação, medlndo cerca de 2rO m de espessura.
Um

Localmente, apresenta coloração escura quase negra, tex
tura subofítica e granulometria flna. A mineralogla bás1ca é repre
sentada por ptagioctáslo ripiforme (45,91), augita (36,a%) e opacos (16,3%). Secundariamente, aparece carbonato (L,O%) proveniente
da alteração deutérica do ptroxênio. A Fotomicrografla 1B mostra,
em lâmlna, o aspecto textural geral desse basalto onde se destacam
os componentes da mineralogia bástca assoclados a uma matriz multo

flna

.

plagiocláslo e a auglta, de dimensões mals grosselras (: 1,O mm), ocorrem imersos em uma matriz quase afanftica óons
tltufda por plagiocláslo + augita * op""o". O plagioclásio rlplfor
me encontra-se domfnantemente maclado segundo a lei de Carlsbad e,
por vezes também, segundo a lei da atblta, podendo alnda aparecer,
ocasionalmente, alguns crlstals zonados concentrl carnente como llus
tra a Fotomicrografia 18. A auglta exlbe formas anédricas a subédricas com seções Ilgelramente arredondadas e contornos , irregulares. Esta caracterfza-se optlcamente por apresentar caráter blaxial posltivo, 2V moderado (45-600) e extlnção máxl-ma (Z t c¡ próxlO

ma de 4Oo.

crlstais opacos, assoclados em geral à augita de di
mensões mal.s grosselras ou à matrlz quase afanltlca, são euédrfcos
Os
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de seções quadrátlcas, riplformes e xenomórficos de perfls lreguIares, sugerlndo tratar-se dor.nlnantemente de magnetlta.

5'3.

i{SPECTOS ESTRUTURAIS

Destacam-se, à prfmelra vÍsta, como aspectos estruturals maiores na área da jazlda de esmeralda de ltabira a presença
dos falhamentos de empurrão Ligelramente allnhados segundo a direção N-S definindo, em geral , os contatos entre os gnaÍsses granf-

ticos e a seqüência vul c ano-sedimentar. Localmente, esses falhamen
tos manlfestam-se com um dlreclonamento varlável, ora para llE ora
para Nl,J, o que pode ser atribuído às variações de relevo existentes na reglão. Os dols grupos de rochas citados integram, respectivamente, os dols conjuntos lltoestruturals malores já definidos
e lndlvi dual i zado s na área lnvestlgada.
representado pelos gnalsses gra
nltlcos ressaltam-se, a níveI de análises petrográflcas, o aparecÍ
mento de uma foliação pouco desenvolvida e uma estrutura fortemente llnear de minerais máficos paralela a esta foliação. Os minera1s integrantes dessa estrutura llnear são representados prlnclþaIrnente por blotita lamelar, clinozoisita-epldoto em agregados granulares, anfibólto de prismas curtos (fluotaramita ?) e mais raramente granada. l,llveis constituldos por quartzo estirado ou por mosalcos granoblásticos de recristalização contribuem sobremaneira
para o desenvolvlmento da follação existente. Ao que tudo lndica,
estas rochas foram submetfdas pelo merios a uma fase de deformação
tectônica principal evldenclada, sobretudo, pela forte orlentação
da mlca preta. ALém dlsso, a presença nestes gnaisses äe algumas
lntercalações de caráter milonltlco, orlentadas concordantemente
com esta estrutura, lndica também a atuação de esforços clsalhantes de caráter cataclástico. A formação de quartzo, plaglocláslo e
No conjunto lltológico

.94.

rnlcrocrlnlo,

felções deformaclonais, ou que seJam lntegrantes
de mosalcos granob ástl cos , caracteriza a recristarlzação pós-clne
mática. Em termos regfonals, as estruturas anterLormente referldas
são coincldentes com aquelas pertencentes à ,'Sequêncla de
para_
gnaisses encafxante, deflnida por Schorscher & Gufmarães (1g76),
fndlcando que os gnaisses granfticos foram submetrdos, por conseguinter a um metamorffsmo de extensão lguarmente reglonar. l{edldas
rearizadas em alguns afroramentos dos gnaisses granftlcos renticuIares (irflaserrr) fornecerarn para a foliação uma atltude geral em
torno de NTOE/ 30-4ot{r,,/.
sem

3.

Outros tipos de estruturas também fdentlficadas no gru
po de rochas gnáissicas compreendem rrestruturas migmatítlcasÍ sltu
adas prefe renc i almente junto às llnhas de falha. I,lesses Iocals ta1s estrutu!-as são caracterizadas por um enriqueclmento de materlal
quartzo-fe l dsp âti co grossefro em nlveÍs centimétrlcos preferenciais
aLternantes com níveÍs de biotita gnaisse fino a médio. Aqul , os
nlvels gnálssicos passam a exiblr, em virtude de um enriqueclmento
de biotlta, uma foltação mais desenvolvlda, quando comparad.a com
aquela de predoml-nânc1a reglonal .
Quanto ao conjunto litológlco. representado pela ."OUe.,
cia vulcano-se diment ar , destaca-se como aspecto estruturaL domlnân

te e mais antlgo uma deformaÇão D, evidenciada pela presença de
uma foliação principal (51) praticamente paralela ao acamamento
composlcional . Esta estrutura (S1) é marcada peJ,a orientação prefe
renclal da muscovita, blotita, cl_orita e quartzo estlrado nos xis_
tos metapelítlcos, pelo anffbólio (tremotlta/actlnollta) e clorj.ta
nos anflbolltos de me taur tramáf1cas e pelo anffbórlo (hornblenda e
cummlngtonLta), biotlta ou quartzo estirado nos anflbolftos metabáslcos e gnalsse metapelfttco. Observa-se, entretanto, que esta
obfentação (S.I ) é domfnantemente perturbada por uma segunda fase
de deformação
.¿ D..,, a qual lnrpõe um caráter crenuLado às tftologlas
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lntegrantes da seqüêncla. As atltudes gerals da orlentação 51 estão compreendldas entre N2OÌ{/3O-6OSI{ e NBOE/3O-BONÌV, indlcando que
esta estrutura apresenta, também, direções de paralelismo com aque
La desenvolvida nas lltologias gnálsslcas. O aparecfmento de rsombras de pressãorr acompanhando porflroblastos de esmeralda (Fotomi_
crografla 8), bem como o desenvoLvlmento de granadas com estrutura
helicíttcâ ( Fotoml c rografi as 1S e 16), isto é, giradas slntectonicamente, são considerados aqul como produtos da deformação Dr.
.

Os cavalgarnentos de oeste. para

leste, observados em
grande parte dos contatos entre os doJ_s conjuntos. Litoestruturals
em questão, podem ser relaclonados ao evento D2 ou a uma terceira
fase de deformação D3. Entretanto, observações mais conclusivas so
bre o número de fases de deformação atuantes, bem como seus posslvels efeltos, só poderão ser obtldos após um trabalho minucloso de
anáIlse estrutural nesta regfão.
5.4.

EFETTOS DO METAMORFTSMO

As assembLéias minerais ldentiflcadas e descrltas no
âmblto da região' da jazida de esmeralda de ItabÍra indicam que as
lltoJ-ogias ali exlstentes foram submetldas a um metamorflsmo reglo
nal progradante da fácies xisto-verde superior a anflbol.Íto médio.
O gradlente termal cresce tlgelramente de oeste para 1este, sendo
caracterlzado Iocalmente pelas fsógradas da estaurollta e da s1l"Ll
manita, bem como pela zona da cordierfta pós-tectônlca. A borda oeste da seqliêncla vul cano-sedimentar marca, no sentldo referldo, o
inlclo do apareclmento da estaurolita, estando a sillimanlta restrlta à borda leste.

.
As anâllses petrográflcas realizadas no grupo de ro_
bhas gnálsslcas de composfção granftica reveJ.aram, de forma notâvel, o aparecimento de efeltos metamórffcos caracterizados especl_
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almente pe1o desenvolvlmento de texturas de recrfstallzação. A pre
sença de arblta + c rlnozol si ta/epí doto + granada estávels nessas
rochas podem caracterizar a fácies xlsto-verde superlor ou, mals
partlcularmente, a subfácles quartzo-arbl ta-epldoto-almand tna de
Turner & verhoogen (1960). Esta subfácles é também denomrnada por
alguns autores como fácies arbi ta-ep ldoto-anflbo L l to (e. g. r,/1rrrams et aI . 1955). O desenvolvlmento da estrutura llnear e da folfa
ção gnâlssica concordantes com as estruturas das rochas metamórficas regionaÍs sugerem, para o caso de rochas parentais granlticas,
uma colocação sincinemática dessas rochas nos perlodos fnlclals da
movlmentação orogênica. Neste caso, o apareclmento dessa fotlação
poderia ser descrito como produto da deformação orogênlca. conforme assegura Miyashiro (1973), essâs rochas granltlcas são, na rnai_
oria dos casos, de composição granodiorítica e quartzodloríttca.En
tretanto, pelas anál-Íses modals aqul obtidas, pôde-se constatar a
existência de um conteúdo acentuado em feldspato alcalino
( atê
4O%) , loen como de outros minerals portadores de metais
alcallnos

(atblta, fluorita, fluotaramita e biotita). Esse fato poderia indi
car, por um lado, uma rocha orlginal rlca nestes elementos ou, Þor
outro, a atuação de um metamorfismo regional de característlcas me
tassomátlcas corn enriqueci.mento dos el-ementos K, Na, F, dentre outros.
Nesse sentldo, Schorscher (1975, in Schorscher et al .
1982) assegura que as rochas granlticas do tlpo "Granlto Borrachudorr dessa reglão, denominados neste trabalho como gnaisses granl_

tfcos lenbiculares ("fraser"¡, formaran-se por metassomatlsmo slncataclâstfco de ferdspato potássÍco nos períodos slntectônicos tnl
clals do metamorfismo regional- IIinas-Esp lnhaç o . As rochas parenta1s, neste caso, foram consideradas como sendo constltufdas, em gran
de parte, por gnalsses milonfticos do Complexo Basal e, em menor
escara, por metassedimentos e rochas da "seqilêncla de paragnaissesrl
do Supergrupo Ì,Ifnas. Este autor aponta que as condições de p-T de

.9?.

formação dos gnalsses em questão, baseadas em dados de inclusões
fluldas, na presença das pertitas e na apllcação de um modelo de
metassomatismo de fnflltração, foram estlmadas em T 3SO-42OoC,
=
P" ã 4'6 kb e P¡ = !,5-2
kb.

'5

(1987), em estudos reallzados nos granltóides
do dlstrlto femlfero de ltablra, asslnaLa que os mesmos são produtos de magmas alcallnos anidros, no qual o ftúor desempenhou um
papel lmportante na sua fusão inlcfal . Ressalta também que estes
corpos foran colocados no embasamentô granito-gnáisslco posslvelmente em ambiente anorogênico, antes de lniclar os prlmeiros processos tec tono-me tamórfi co s nas rochas supracrustaÍs dessa região.
O grau metarnórflco, deflnldo com base nas paragêneses das rochas
encalxantes, foi estimado como sendo da fácies xisto-verde a anfibol1to inferÍor.
Chernal.e

No que se refere à seqilência vulc ano-sedimen tar, o apa

reclmento de anffbolltos portadores de plagloctáslo (andesina) +
hornblenda dão o dlagnóstico seguro da fácies anfibollto
(WÍnk1er
1967), enquanto a isógrada da estaurollta marca o Ínício dessa fácles. ()s xistos.pellticos na zonâ dâ sllllmanlta ( muscovi ta-bi otl ta-cordleri ta-plagioc Iáslo-clortta xi stos + s11 I lrnani ta) representam a fâcies anfibolito médio ou, mais propriamente, a subfácies
s11I imani ta-almandina-musc ovi ta de Turner & Verl'ìoogen (1960). Ressalta-se, entretanto, que as lltologias próximas aos contatos faIhados a oeste da seqüêncla, especialmente aquelas derivadas de me

taultramáflcas, sugerem ter sido lntensamente me tassomatl zadas , . on
de culminaram com o apareclmento de xistos muito rlcos em blotttalflogoplta (blotitÍtos).
Conslderando as diversas assembléias ml"nerais encontra
das na área lnvestlgada, a Tabela 4 ilustra, e squemat I camente ,
o
relacfonamento pnogressivo desses minerals com as respectlvas fâ-

cles metamórflcas Já referldas.
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RELAcÃo pRoGREssrvA .-r^rÏ:t;lJRArs E as FÁcrEs METAMóRFrcas
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5.4.L. Formação de alguns minerals de fácIes metanórftca
A blotlta

constltui uma fase de ocorrêncla generallzada em quase todas as lltologlas descritas na reglão da Jazlda. A
sua coexlstêncla com muscovlta + clorl.ta ! quartzo nos metapelltos
Já indlcaria, de lmedlato, pelo menos a fáctes xisto-verde méd1o a
superlor, donde poderÍa derivar-se de vár1as reações metamórficas
como, por exemplo:
clorita + muscovlta + quartzo +

granada + biotlta

+ HrO.

O aparecimento da granada Junto aos gnaisses granltlapesar de não mufto expressiva em termos volumétrlcos, marca

cos,
um estáglo de condições metamórficas mais elevadas dentro da fácies xisto-verde. Tendo como base os dados petrográfÍcos obtidos para aquelas rochas, uma reação que explica sat i sfatoriamente a sua
aparição é forneclda por MÍyashiro (fSZg), envolvendo:
muscovita +

biotita + quartzo

granada + K-feldspato +

H2O.

Entretanto, o desenvolvimento de granada nos metapelitos e anfibolltos de metabáslcas deve ter seguldo, conforme 1,¡1nkler (1967), a seguinte reação:
cl-orlta + blotlta(1) + quartzo i*
slmplesmente, clorlta + quartzo Ë

granada + blotital2,
granada + H2O.

+ HrO our

início da fácles anfibollto é detlmltado, como já re
ferldo, pela 1sógrada da estaurolita. Conforme assj.nala t^/lnkler
(1967), a prlmeira aparlção de estâurollta constltul o melhor Ilml
te entre o metamorflsmo da fácles xisto-verde e o da fácies anflbo
Ilto. Na zona da estaurollta a associação estaurollta + granada
nos metapelltos define, segundo lurner & Verhoogen (1960), a subfácles e staurol l ta-granada. Parã expllcar a origem da estaurolfta
em amblentes pelftfcos, quando o cloritófde está presente em roO

.
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chas de grau fraco (fácles xlsto-verde), Miyashfro (rgzs) sugere:

clorltótOe + muscovlta + quartzo f

estaurollta + blotlta + HrO.

No entanto, conforme assegura l{lnkrer (1967), a estauê maÍs comum em rochas de grau méolo (fáctes anflbollto) Oo

rolita
que o cloritóiOe em rochas de grau fraco (fáctes xlsto-ver<jc), por
tanto as reações adiclonais seguintes devem ocorrer:
clorita + muscovl ta :
estaurolita + blotita + quartzo + ll^O;
¿
clorita + muscovi ta + almandina
estaurolita +- blotlta + .quartzo + HeO.
A formação de sitlimanÍta e cordlerita nos metapelltos
exlge algumas considerações iniciais. Co¡rforme Winkler (1967), a
coexistência de cordierita e granada ocorre em certa parte do meta
morfismo da fácies anfibolito de temperaturas algo elevada. Dentre
as várias associações envolvendo esses minerais, assinala-se a paragênese cordierita + almandina + silIj-manita + blotita + muscovita + quartzo + plagioclásio como sendo uma das dlagnósticas clessa
zona, a qual pode ser apllcada para o caso dos xistos
pe I í ticos
portadores de cordierita e sillimanita a leste da seqüêncj-a vulcano-sedimentar, a menos da presença da granada. Porém, quando a razã.o I'Lg/Fe ê arta, e o teor de l4n balxo, fato esse comprovado pela
exlstência alnda de clorita magnesiana naqueles xlstos, forma-sê,
segundo o referldo autor, a associação cordlerlta + sllIimanÍta
+
blotita + muscovita -F quartzo, lsenta de granada. Urna reação possí
vel para explicar a formação da slllimantta em coexlstêncla com a
cordlerj.ta pode ser dada através de:

cl"orlta + muscovlta + quartzo
nita + IIôO.

cordlerlta + blotita + silllma-

c-

dlzer que a jazlda

-IJ3qJ

de

esnìeralda

de
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Itablra está poslclonada me tamo rficamente nas condtções lnf.clais
da fácies anflbollto, tendo em vista a sua locallzação na borda o
este da seqtiência vul cano-sedlmentar, área essa marcada peto apare
cl.mento lnlcial da fase estaurollta. Atém dlsso, destacam-se all
também o aparecimento de anflbolltos tfplcos portadores de hornblenda + quartzo + andeslna e xlstos metapellticos com estaurollta
+ granada, deflnlndo asslm uma subfácles anflbolito lnferior.

6. A

ESMERALDA DA JAZIDA DE ITABIRA

A palavra esmeralda provém do grego I'smaragdos" e slgnlflca rrpedra verde"; a origem do termo é um tanto duvldosa, poden
do derlvar-se do persa ou do hlndu antigo.Esttma-se que, na antlgüldade, eram asslm denominadas não somente a esmeralda, mas possi
velmente todas as gemas verdes até então conhecidas. A esmeralda,
conforme deflne Webster (1983), é a varledade verde-grama do berito,. BeaAIr(Si6O1B), cuia Lntenslda de.cor está dlretamente Ligada à
preõença dos elementos cíomo, ferro e vanádio substltulndo o aluml
nio na estrutura crlstalina. Destaca-sê, entretanto, o
el-emento
cromo como o principal agente corante (cromóforo) da esmeral-da. A
peculiarldade do vercle dessa gema é tão stngular e
incomparável'
que esta cor passou a ser denominada, mesmo fora dos lfmites da mi
neral.ogla, de "verde esmeralda". Dal , então, o uso dessa variedade
de beril-o como uma das gemas mais finas e de alto valor comercial .
A esmeralda é tida como o sfmbolo da lmortalfdade, da esperança e
da luta. Diz-se, também, ser benéfica aos olhos.

'
Em geral , somente as esmeraldas mais nobres são transparentes. Conr freqüência, elas aparecem turvadas por 1númeras 1nclusões sólidas, fluldas ou sob a forma de "flssurâs cfcatrizad.as".
Entretanto, estas lncIusões não são consideradas como defeitos,des
de que não sejam.em número e tamanho excessivo, mas sfm como uma
prova da autenticidade da pedra natural em relação às slntétlcas
ou lmftações. Uma esmeralda com tnclusões, de um verde profundo,
é mais valiosa do que uma de cor pálicta e quase pura à tupa.
Além da cor e das lnclusões, outr.as caracterlstlcas ff
sicas da esmeralda, especialmente a densidade relativa, o fndice

de refração e a blrrefrlngênc1a, asslm como o pJ-eocrolsmo, variam
de jazlda para Jazida. O conhecimento dessas caracterfstlcas i".mfte estabelecer, com relattvo grau de segurança, a respectiva Jê-

.
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zida de procedência da qual a pedra fol extralda.
ObJetlvamos, portanto, no estudo mfneralóglco desenvol
vLdo neste capltulo, caracterlzaî as prlnclpats proprledades flsicas da esneralda de ltablra, além de ldentfflcarmos as inclusões
sólldas minerafs mals freqüentes e procedermos a uma caracteriza-

ção slstemát1ca das lnclusões ftuldas nela contidas. Com isso, ten
taremos estabelecer um quadro tfplco das caracterfsttcas dessa es
meralda o quaÌ vem, certamente, facllltar a sua lmediatâ ldentlftcação como gema e fornecer subsldios para o entendlmento da gênese
da Jazlda.

6.1.

I4TT..IERALOGIA

No tocante à mfneralogia da esmeralda de Itabtra,

foram abordados descrltiva ou de te rmÍ nativamente tóplcos crlstalográ
ficos, algumas propriedades flslcas especiais e os espectros de ab
sorção r¡o infravermelho. Quanto à cristaLografÍa, descrevemos a
morfoJ,ogia dos cristals, além do respectivo grau de cristallzaçã,o,
e efetuamos um estudo da cela unltária. No contexto das proprieda
des flsicas efetuamos a descrição vfsual da cor, a
determinação
dos lndlces de refração e da densldade relativa, assim como a obser
vação de outras propriedades mineral-ógicas de lmportâncla menor.
6.1.1. Cristalografla
o conhecimento da dtsposlção dos átomos na estrutura fnterna do berllo só tenha ocorrido recentemente , mui tos es
tudiosos do passado, dentre eles Haüy (1822, in Sinkankas 1991),
já tinham concluldo que este mlneral poderla ser referido ao siste
ma hexagonal de simetrla. outros sugerlram que o berllo seria hexa
gonal somente em altas temperatu,ras e romboédrlco em balxas temperaturas. Entretanto, Bragg & West (1926), utlllzando-se das novas
Embora

técnlcas da dlfração de ralos X, lnvestlgaram a sua estrutura
determlnaram o modelo o qual é acelto até os dlas de hoJe.
se observa na Flgura 1O, a estrutura do berllo ê
formada por anéls de tetraedros S1O4, tendo uma relação de Sl:O =
1:3. No âmbfto da classe dos slllcatos esta estrutura caracterlza,
em face da forma anelar, a subclasse dos ciclosslllcatos
(Deer .et
aI . 1962). Os anéis estão empiJ.hados uns sobre os outros e são conectados, alternadâmente, a átomos de alumínio e de berllio.
Cada
aLumlnÍo é rodeado e ligado a seis átomos de oxigênlo I enquanto ca
da berlLio é rodeado e llgado a quatro átomos de oxtgênlo. A abundância e a uniformídade de tats ligações proporcionam à estrutura
do berilo uma grande coesão, contrÍbuÍndo enormemente para a sua
al-ta dureza de 7 |2 a B na escala de l,lohs, bem como para a sua alta
reslstência ao ataque qulmico.
Como

,1

outra característlca estrutural notáveI, de grande
signiflcado nas proprledades físicas e químicas do berlto,
asslm
como nas formas usuaLmente assumidas pelos cristais, é que os ané1s de tetraedros SiO4 estão precisamente alinhados uns sobre os ou
tros, formando um verdadeiro slstema <ie canallculos contínuos paralelamente ao eixo crÍstalográfico c (Fig. 11). As ltnhas traceJadas, vistas na Figura 11, passam através dos centros destes cana
Ilculos estruturais.
Uma

espacial e cela unitária: segundo as determinacompleta
ções de Bragg & l,rest (1926), o berito pertence à nais
classe de simetria do sistema hexagonal , denominada de blpiramÍdal-dihexagonal , cujo grupo espaciaJ. é
representado
por
P 6/n 2/c 2/c, segun<lo a Tebel-a Internaclonal de
Crlstalografia
Grup_!,

(

ltenry & Lonsdale 1952).
A cela unltária é a menor porção do cnlstal que contém

,""

f
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10 - Projeção da estrutura do berilo sobre o plano do prisma {1010}. Este plano está orientado pe rpendi cul armente ao plano
basal {OOO1} . Os números ao longo da dimensão co correspondem a
valores percentuaj-s deste parâmetro (Extraída de Sinkankas L981).
FIGURA

co

L1 - Vlsão em perspectiva da estrutura representada na Figu
ra 10 mostrando a cela unitária em l.lnhas cheias e escuras, e a abertura dos anéis, empllhados uns sobre os outros, constitulndo os
canalícul-os estruturais na direçäo do eixo crlstalográflco c (Extralcìa de Sinkankas 1"981) .
FIGURA
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todas as caracterlsticas estruturals, geométrlcas e qufmlcas que,
no caso do berilo, lsto corresponde a duas vezes à sua fórmula es
trutural De3A12(S160rU). Os llmites da referlda cela são mostrados
e squematl camente na Figura 11, onde as suas arestas estão lndlcadàs pelas llnhas chelas escuras.

cela unitárla da esmeralcla de Itablra fol
executado a partir de dlagramas de pó obtidos na câmara de candolfi, utlllzando-se microfragmentos de formatos quase esféricos, s
dlagranas obtidos na câmara de Debye-Scherrer convencional , difratando-se, separadamente, uma pequena porção do pó de cada um dos
diferentes crlstais ensaÍados. A Figura 12 apresenta um dos diagra
mas de pó da esmeralda de Itâbira obtido na câ¡nara de Debye-Scherrer com radiação CuK a = L,54L78 R e exposiç ão de 24 horas. A Tabela 5, por sua vez, mostra as reflexões do referido diagrama comparado com o diagrama do berilo do sistema JCPDS ne 9-430.
O estudo da

6 estäo representados os valores dos parâmetros unltários ao e co, além do volurne da cela, fornecidos pela es
meralda da jazida de Itabira, calculados conforme já referldo
no
capltulo metodológico. Os valores dos parâmetros do berllo, referf
dos no fichário JCPDS, foram adlcionalmente representados para efetto de comparação. A Tabela 7, por seu turno, compara os parâmetros unltários médios da esmeralda de Itablra com parâmetros de es
meraldas e berilos da literatura.
hla Tabela

É váIido observar, entretanto, que as dimensões dôs pa
podem variar de acordo com as mudanças
râmetros unitários
u
"o "o
na cornposição qulmlca do mlneral (l'lorrlsh l947,Schaller et aI .1962,
Grubb 1964, Radcllffe & Campbell 1966, entre outros), tendo em vl-s
ta que o berllo puro é pratlcamente desconhecldo na natureza.Esses
eLementos estranhos, conhecldos tamL:ém como lmpurezas, podem ocor-

rer, no caso especlftco do berllo, sob a forma substltuclonal
como lons aprtslonados nos canalfculos estruturais.

e

2e
oo
FIGURA

l8oo

!2 - Diagrama de pó da esmeralda de Itabira, I,linas Gerais, obtido em
câmara de D.bye-scherre¡ de j-14,6 mrn de diâmetro, con radiação
CuKa = 1,54I7A Ã e exposiçäo de 24 horas.
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TABELA

5

DIAGRAMA DE Pó DA ESI4ERALDA DA JAZTDA DE ITABIRA, OBTIDO EM
CÂMARA DE DEBYE-SCHERRER, coIIPARADo coM o DIAGRAMA Do BERILO
DO S]STEMA JCPDS

BerlLo

Esmeralda de Itabira
dobs.
7

,97

4;58
3,99
úr¿c
3.

O1

2,86
2

,66
)qc
) )o

2

,2L

(R)

dcar.
7 98
4 60
3 99
3 256
3 015
2 867
2 bb t

JCPDS

(R) r/ro
1-OO

7 98

25
40

4 OU
.t 99

OO

.f

2,o5
1,gg
1 , B3

r,79

t,74
r,7L

5

2

2

2

2
2

304

10
15

2
2

2t3

I

2

208
ra¿
o60
o56

4
16
4

1

992
1.
830
I 795
L 739

20

1

L8
20
T4

2!4

2

L53
o61
2 o58
1 993
L 83L
1 795
L 740
2

1"

7rt

L,62
1,59

t

,57

1

702
628
595
572

l-

57r

1

537
534

L

I
1
7

,51

,45

1

51_

1

458
455
433
a^o
,to /
298
274
265

1

7,43
1,36

1

,29

1

1
1

1

1,28

r.26

1
1

5

20
2

5

30
5

20
30
IU

2

1_

,o

1

10

1
l-

1u

L

1

,u

595
a/L
569
535

1 Ê2D
1 513
L

10
20
15

7IT
700
626

I
1
1

1

5

1

20
30

1
L

456
453
432
368
36s
297
277
265

)

100
l" 1_o, oo2
200

r72

?R

L

1

90
50
45

E,Ò.7

100

(hkr

1/ro

254
015
467
660
523
293

1"

2r1"
1"5

d(R)

ne 9-430

âÊ

100
4
30
L2

6
at

4

10

I
LO

I
6
B

16
Lo
L2

I4
B

6
1

T2
74

202
2LL
300
212
22O

,

3O2

31_O

L04
31

1_

222

!r4
204
402
313
304

4I!

322
224
3L4

323
2L5
330
oo6
413
332
116
422
512
216
325

52O,602
415

.
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TABELA

PARÂMETROS
CALCULADOS

GANDOLFT E

6

ut¡rtÁnros DA ESMERALDA DE rrABrrìA, MrttAS cERArs,
A pARTTR DE DTAcRAMAS DE pó oBTrDos nu cÂuanRs DE
DEIIYE-SCHERRER DE LL4,6 mm DE OrÂUnrnO, coM RADIA-

çÃo cuKa = L,s4LTB R.
--\. \____
Parâmetros
ro
Amostras --\-.

JL-30"
JL-33
JL_35
JL_36

JL-39
JL-41"

Ficha

109.

JCPDS+*

"o tÎl

t8l

c/a

Volume

(8')

I ,22O +O, OO2

9,2O3

+O, 006

o,9981

677 ,55

I,225
I,236

+O,0O2

I,2O4

JO,OO4

o,9977

678,42

+O, OO2

9,2O1

+O, OO5

o,9962

679,78

9,223
I ,234
9,221

+O, OO2

I ,2O7

+O, OO4

o, 9982

678,33

+O, OO2

9,2O7

+O, 006

o, 9970

679,87

+O ,OO2

9,2O3

+O, OO4

o, 99BO

677,77

o, 9975

675,97

9,2l_5

I,1_92

* Diagrama de pó obtido na câmara de Gandolfi
** Berilo incolor

TABELA

7

PARÂMETROS UNTTÁRIoS MÉDIoS DA ESMERALDA
RAIS, COPIPARADOS COM DADOS DE ES}4ERALDAS

RA (Extraídos de Sinkankas 1-9Bl).
Amostras

Esmeralda de Itabira,

MG

Esmeralda de Chivor, Co1ômbia

Eslneralda da Austrátta
Esmeralda sintética

Berllo com L,B4% de áIcalis
Berilo com 3,39'/o de áIcalis
Berilo com 7,23% de álcalis
Beri1o rrnormaLrr com HrO
Berilo com Be e Al parclalmente substituídos

DE ITABIRA, T.{INAS GEE BERILOS DA LITERATU

âo t8l

co rRl

c/a

9

,226

9,2O4

o, gg7

I

,2O7

9,17O

o, gg6

9,188

9,189

1

9,1-85

9,21_6

9,2O2

9,183

,0o3
o, gg7

9,2O2

9

,20g

1,OOO

I ,2O2

9,227

L,oo3

9,21"2

9,193

o, ggB

I ,248

9,2OO

o,995

,0oo

l_

.

com reração

a estudos abordando

110.

na composrção
do berllo 'versus'r mudanças nas dtmensões das ceras unttárras, Bakakln et al . (1962' in sinkankas 1981) concruem que a substlturção
parclal ou totar de berllro por rltio na estrutura é acompanhada
por um cresclmento marcante do parâmetro co, enquanto o parânretro
ao cresce, porém em menor escala. por outro lado, a substltulção
do aLumlnlo por ).lt1o na estrutura, permanecendo constante o berflio, promove um incremento maior ao parâmetro ao. Estes autores
mostram alnda que, nos casos de um acréscimo composlclonal em ll_
tlo. e césto, a substltuição estruturar do berírlo por rítio é acom
panhada pela presença do céslo restrito aos canarlculos estruturals como íon neutralizador de carga. O lon césio, em vista do seu
grande raio iônico, não partlciparià de substitulções na estrutura do beriLo. Segundo nadcltffe & Campbell (1966), suLrstituições
estruturais por íons maiores do que o arumlnio e o beríllo resultam em uma expansão da cela na direção do eÍxo g, ao passo que os
lons de grande raio iônico, quando aprlslonados nôs canaLícuros es
truturais, após atingirem 2,5!6 em quantldade molar, causam uma ex_
pansão na direção do eixo a.
mudanças

Posto fsto, os parârnetros unÍtárlos da esmeral,da de I_:
tablra sugerem' peJ.a rlgeira expansão da cela segundo a dlreção do
eixo a (Tabelas 6 e 7), a presença abundante de lons de grande ra_
io iônlco nos canalículos estruturais, conforme os conceitos
de
Radcliffe & Campbell (1960) ou, ainda, a substitufção do alumlnio
por metais alcarlnos na estrutura, conforme apontam Bakakin et ar.
( 1967, ln Sinkankas 19St ) .

l.Iorfologla cristalina: tendo em vista o grupo espacial
P 6/n 2/c Zfc, os cristais de berl1o podcm ser formados por cômbi_
nações variadas dos prismas hexagonals
{roio} . {rrZo} , prisma drhexagonar,{nuto} , ptnacólde uasar
oror"â,nrou= hexagonats
{ooor} ,
{nonff " {nnzi;t}, e btpirâmtde dihexasonar {hki(}. ou"". rorma, os

.111..

crlstals do referldo mlnerar manifestam-se, quanto ao háb1to, sob
aspectos bastante diversos, variando desde prlsmas flnos arongados
até o hábrto tabular. Dados da riteratura reveram que as variedades rlcas em álcatls (Ll , Cs e t{a), tais como a morganfta e a go_
shenita, aþresentam em geral formas lrregulares, prismátlcas cur_
tas e tabulares. As varledades rlcas em sódio, de coloração verde
clara, verde amarelada e amarela exlbem crtstals prlsmáticos pouco desenvolvidos, porém estão presentes truncaturas plramldais com
plexas prôduzlndo o hábito cuneiforrne ou esqueletat. Os tipos pobres em álcalls, lnclufndo a água-marinha, o hellodoro e a esmeral
da apresentam-se em cristals prlsmáticos bem desenvolvldos, desta
cando, entretanto, termlnações plramidais bem defintdas para a âgua-marinha e o hellodoro, e combinações simpLes de prisma mais pl
nacóide basal para a esmeralda.
A grande totalidade das esmeraldas da jazida de Itabi_
ra apresenta-se bem cristallzada, sendo encontrada preferencialmen
te sob a forma de pequenos fragmentos medindo em geral entre j. e 3
centímetros (FOTO 5). Segundo tnformações prestadas pelos proprietários da lqtna Belmont, já foram encontrados no l-ocal cristals de
âté 10 cm de comprimento. Os espécimes aparecem sob a forma de monocrlstals lsolados e não exibem qualquer, grau de alteração iniempérica. Um fato importânte que se verifica na produção globat das
esmeraldas dessa jazlda, é a percentagem relativamente alta de material de boa qualldade, isto é, materlal perfeltamente lapldável
(cerca de 2O%), quando comparado com outros depósltos brasllefros
e com a maioria das jazldas estrange.lras.

flustra a FOTO S, os crlstals da esmeralda de fta
blra são, quanto ao háblto, p re dominan temen te subldlomórflcos, sen
do constltuídos excrusivamente pera comblnação do prisma hexagonar
{roio} com o ptnacóide basat {ooor} . Apresentarn, por vezes, prlsmas relativamente grossos, porém o pa<lrão predomlnante é o do alon
Como

.trz,
gamento malor segundo

o elxo c. o rote estudado, os cristais sub-

fdfomórflcos aparecem

com uma

dos

cristais

freqüência aproxtmadamente igual

à

sem formas.

Superficialmente, os crlstafs dessa esmeralda apresen_
tam, com relativa freqüêncla, flguras de corrosão sob a forma de
estrlas profundas sem configurar, entretanto, um.aspecto geomótrl_
co regular tlplco como aqueles descrltos por llonÞ.ss (LgZ7). Essas
estrias são provocadas pelo ataque químtco de flulclos que dlssolveram parcialmente as faces c ri stal ográfi cas previamente formadas.
ALém disso, podem estar presentes também, muito embora raramente,
estrias de cresclmento orientadas na direção do alongamento dos
crlstais.
6.

1

.2. Cor e pleocroísmo

A cor pode ser considerada como a característica mals
lmportante das gemas. I,lo caso da esmeraLda, a sua cor verde típica
é geraJ,mente causada pela presença de pequenas quantldades dos metais cromo, ferro e vanád1o retidos através de substitulções na
rede crlstaÌ1na (Webster 1983 ) .

fol o primeiro el,emento qulnrlco diagnosticado
como um dos âgentes corantes da esmeralda (Vauquetin 1798, tn Stnkankas 1981). Posteriormente, a espectroscopia óptica trouxe contribuÍções lmpontantes e decislvas na fnvestlgação e na determinaO cromo

ção destes elementos.

I'/1ld & I(Iemm ( 1926, in Sint<ankas 1981) , examÍnando esmeraldas de diversas partes do mundo, encontraram também o elemento vanádlo no espebtro de esmeraldas dos ¡lontes Urals. Asslm, foi
sugerÍdo pela prlntelra vez que o lon V3+ pocìeria, também, ser responsáveL, em parte, pela cor dessa varledade do berllo. O papel do
vanádlo na fndução da cor da esrneralda fol confirmada em estudos

.
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5

Lote de cristais de esmeralda de qualldade variávet da jg
zida de Ttabira llustrando aspectos relatÍvos à forma, tamanho é
cor. Este lote representa, em termos de qualÍdade, o padrão globar,
desde o tÍpo mais 1nferlor, produzldo nessa Jazfda.
FOTO

FOTO

bira

6

Lote de cristafs lapidados da esmeralda da Jazida de rtamostrando as colorações verde ligeiramente azulada e verde_

-grama típicas das pedras ali produzldas.

.LL4.

posterlores reallzados por hlood & assau (1968) em espécfmes da Ba
hla (sarlninha), os quafs apresentaram teores em v3* substancralmente superlores aos de Cr3+. AIém dlsso, outras esmeraldas, como
por exempJ.o as da Colômbla (I,{uzo), revelaram a presença de Cr3+ e
.ì¿
V-' em proporções de O,10 e O,LZ%, re spec tlvamente , em materiaL ma
l-s ctaro (tlassau & Jackson 1970).
Quanto às modlficações da cor causadas por agentes fí_
sicos, pode-se dizer que a cor verde da esmeralda é multo resisten

te à luz e ao cal-or, não se modlficando até a
7OO

ou

BoOoC

uma

temperatura

de

(SiÍìkankas 1981-).

I'las esmeraldas de Itabira,

as cores predominantes são
o verde l-igeiramente azulado e o verde-grama (FOTO 6), sendo menos
freqilente o verde tlgeiranrente anarelado, típico das graduações de
melhor qualidade. Apresentam pleocroísmo dtstinto, exiblndo tonalÍ
dades do verde amarelado na direção do eixo cristalográfico c e do
verde azulado pe rpendi cul armente a esta direção. Em vista da presença de numerosas inclusões tubulares extremamente flnas, dispostas rìa dlreção do eixo c do cristal , pode estar presente, às vezes,
um aspecto algo aveludado ou leitoso nas pedras lapidadas. Esse âs
pecto aveludado'aparece preferencialmente quatldo a mesa da pedra
lapidada é disposta paralelamente ao ej.xo c do crlstal , qo passo
que quando colocada pe rpendi cuI armen te ao referido eixo a transpa
rêncla é aumentada e a cor verde ligeiramente amarelada tende a
predominar sobre o verde azulado.

outro aspecto,

dentro do contexto cle cor, ob
servado em algumas amostras da esmeralda de Itabira, refere-se ao
zoneamento de cor ( Fotoml c rografi a 37). l..lessas esmeraldas, o zonea
mento aparece, de preferência, paralelamente ao pirracój-<le basal
rl
tOOOll. Esse tipo de zoneamento, considerado pouco comum, é obser_
vado sob a forma de falxas ou zonas verdes estrel.tas de interrsidade variáveI, cllspostas perpendicul-armente ao
elxo c do crls
Um

tambérn

.11s.

tal . Esse fenômeno pode ser lnterpretado como resultado de mudanças composfclonais durante a fase de cresclmento da esmeraldâ.
6.1

.3. fndlces de refração

A Tabela I, a segulr, fornece os val.ores dos lndlces
de refração de cinco cnistals, de coloração verde ll¡lelrarnente pá_
lÍda' da esmeralda da jazida de rtabira, obtrdos pero nrétodo de rmersão. A falxa de variação do lndlce nu está cornpreendlda entre
I,579 + O,OO2 e 1,584 + O,OO2, e a do lndtce n@ entre 1,584 +O,OO2
e 1,588 + O,OO2. A blrrefringência máxÍma encontracla nesses crlstals foi de O,006, correspondente às amostras JL-36 e JL-41,

análise gerat dos índices de refração de todas as
varledades do berilo, com base em dados da Ilteratura (Deer et aI.
1962, Si.nkankas 19Bl-), mostra que existem trôs grupos prlncipais
de lndices, com valores distlntos, dependendo <ìas varledades de
cor (Tabela 9). O primeiro grupo fnclul as á¡quas-marlnhas e outros
berllos de cores mais páI1das. O segundo é fot.rnado peLa esmeralda
e o terceiro pela varledade rósea (morganita) e outros berilos rÍcos em elementos alcallnos. Vla de regra, as varfedades róseas,
cor de pêssego e incolores são rlcas em áIcalls e possueÍì os íncìices de valores mais altos (ðerr¡i & H¿rwtlrorne 1926). ¡, cor verde-grama tiplca da esmeral"da é, geralmente, acompanlrada por índices
de valor médio, embot a algumas anáIlses mostretn valores consideravelmente altos (Bank 19BO). Os valores Do = t,592 e hr¿ = 1,602 encontrados por Bank (1.98O) em esmeraldas da Zâmlrla são, aparêntemen
te, os mals altos até agora para esmcraldas natuÌ.ais.
Uma

Na Flgura 13 estão plotadas as razões dos valores dos
parânetros da cela unitárla da esncral.da r.l e Itablra, jír refcridos
na Tabe1a 6, em função dos lndlces de refração no e n, dos clnco

cristais estudâdos. Pelo conJunto total de porìtos obtldos do Sráffco de correlação verlflca-se qure não cxlste rìer¡Ì¡urna tendêncla e-

.

TABELA
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Ít¡rc¡s nn nrnRaçÃo DE ESIIERALDAS DA JAZTDA DE rrABrRA,
cERArs, oBTrDos p¡to MÉro¡o nn tMnRsÃ0.
Amo s

t
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n€

MINAS

núJ

^n
Tt

_ee

L,

584

.rO, OO2

1 , 588 +O, OO2

JL-35

1-

,

582

+O, OO2

L

JL_36

L

,582

+O, OO2

o,oo4

,5B7

+O ,OO2

o,oos

1,

588

+O, OO2

o,006

J

L_39

L,580

+O , OO2

1-

586

+O, OO2

o, 006

J

L-47

1,

579

+O, OO2

1,584

+O , OO2

o, oo5

TABELA

,

9

FAIXAS DE VARIAçÂ.O DOS ÍNDICES DE REFRAçÃO DAS VARIEDA)ES DO
BERILO PARA A LUZ DO SóD]O (S.390 8) (Extraídos de Sinkankas
1981) .

Vari e dade s

n(,

Da

An

Água-marinha e ou-

tras variedades
Ildas

E

sme

pá

raL d as

Berilo róseo e variedades alcal inas

1,563-1,576

1

,567-1 ,582

o, oo4-O,

566-1 ,597

l_

,570-1

, 6O2

0,o05-O,O1O

7,577-!.602

0,0o7-o, oo8

1,

1.572-1 . s95

OO7

o,995

o,995
t,593

FlG. l3

-

r,58 7

t,589

Correloçõo enlre o vorioçõo do reloçõo c/o e o vorioçõo
dos índices de refroçõo de esmeroldos do lozido de itoUl
ro: A) Roio ext¡oordinório (N" ) , B) Roio ordinôrio (N.uI
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vldente entre as duas proprLedades correlaclonadas. Tarvez essa ne
J.ação se manLfestasse medLante a anállse <le um número conslderaveL
mente malor de crlstals. Entretanto, .se conslderarmos apenas os
pontos referentes às amostras JL-35, JL-39 e JL-41 ,
verlflcamos
que a razão c/a decresce å medlda que o fndlce de refração aumenta, ou seia' o parâmetro ao cresce drretamente com o fndr.ce de refraç

ão .

6.1.4. Densldade

re

Latlva

Para a determinação da densldade ¡elatlva da esmdralda
de Itabira fol empregado o método do picnômetro (t4uller l_967), cu_
jo princlplo consiste em medir dÍretamente o peso do sólido a ser
ensalado e em determinar o peso do volume de líquldo correspondente ao mesmo volume desse sótldo. Desse modo, a densidade relativa
do sótido pode ser calcuLada pela segufnte relação:
Pl

"1

Þ-Þ
'2

¡P
^3

onde Pl = peso da amostra mlneral i pZ = peso do plcnômetro completamente chelo de tíquido; PS = peso do picnômetro compl-etamqnte

chelo de líquido com a amostra mlneral dentro I
llquldo utlLizado.

ep=

densidade

do

.fot
A densldade das amostras da esmeraLda de Itabira
determl.nada em um plcnômetro de 20 cm3 <le vorume, com uma rolha dé
vidro dotada de termômetro, apresentando orlffclo raterar de medlda vol,umétrica. Para preenchimento do vol-ume empregou-se água destilada nedlante rfgido controle da temperatura. As pesíìgens foram
real-lzadas em uma lralança anarltlca Þlonopan, de functÕnamento eretrônico, com uma precisão de + O,OOO1. Os cristals de esmcralda fo
ram devldamente escorhidos, objetlvando selecronar apenas aqueres
fragmentos mais homogêneos, llvres de lncrusões e lnrperfelções que
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vfessem a comprometer os resuÌtados das medldas. Atentou-se, também, para a elfmlnação de todas as borhas de ar aprfsfonadas no rn
terlor do llquldo Junto aos crlstals de esmeraLda.

As três medrdas efetuadas forneceram os segurntes varo
res: Pl - 54,4OBO g I O,OOO1; PZ = 0,8268 g 1 O,OOO1; pS = 54,9369
g 1 O,OOO1 . A temperatura da água, assinalada pelo termômetro no
momento das leituras, fol de 200c. substltutndo estes valores
na
fórmuta aclma , e consfderando que a densldade absol.uta da
água
nesta temperatura é de o,998203 g/cm3 (Lange 1961), tem_se então o
vaLor d = 2'7704 como resurtado final para a densfdade relatlva mé
dla do grupo de crlstais ensaiados.

6.1.5. Composição qulmica
Conforme dados compllados por St¡-rkankas (1381), o teor
de SiOz no berilo pode varfar de 45,61 a 69,50?6, sendo que a maio-

rla dos resultados estão compreendldos entre 64,30 e 66,40%. AIZO3
varla de 9,9O a 38,86%, onde a maloria dos resultados estão compre
endidos entre 17,25 e 20,25%. O BeO, por sua vez, varla de l,10 a
27,31%, mas a melhor média geral está compreendida entre 7,34
e
L5,9O%, com a maiorla dos valores na faixa de g,24 a 14,OO%.
Além dos conponentes essencials ltltegrantes da fórmu1a
qulmlca do berilo Be3A12(Si60rO), muitos outros podem estar presen

tes

constltuindo percentuafs bastante varláveis, porém rela
tlvamente baixos. Essas variações na compostção qufmtca do berll-o,
em especial com relação aos teores em álcalls e água, estão lntl_
mamente correlacionadas com as caracter{stlcas geoqufmlcas e para_
genétlcas dos slstemas geológlcos em que este mlneral se
formou
(ðerni 1975, Corr.eia tteves et aI . 1984).
também

.
A ocorrêncla da água, ¡ro berilo, bem como de alguns me_
tafs alcallnos aprlslonâdos nos canalfculos no lntenlor dos ané1s
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estruturaLs, é dlscutlda por várlos autores (Bakakln & Belov 1962,
Fekllchev 1963, clbbs et ar. 1968, v/ood & I{assau 1968, Ilawthorne &
ðernÍ rszz). tJood & Nassau (1968), através de estudos de absorção
no lnfravermelho, deflnlram dois tlpos de água: Ttpo I e Tlpo II,
ambos locallzados nos canalículos estruturafs. A água do Tipo r ocorrerla lsoradamente e a do Tlpo rr assoclada com um f <¡n arcattno
bem próxlmo. A amiorla das anáIlses qulmlcas tem mostrado que a o_
corrêncla de água nos canallculos do beriro é bastante comum, varl
ando de menos de I% até acima de 4o/o em peso, embora a tnaior parte
das determinações forneçam valores j.nferiores a 3%.
llteratura revelam que os n¡etais alcalinos e
alcarlnos terrosos são muito comum no berilo, ocorrendo em teores
geralmente abaixo de 7,50,6, exceto o sódio e o césto que podem uL_
trapassar 4%. Bevs (1966) relaciona as dlvel'sas variedades <le cor
do berllo com as variações nos teor-es em álcalts (Tabela 10). Estas varlaçöes foram grupadas em quatro tlpos dlstintos de berilos,
estando a esmeralda geralmente encalxada no grupo dos berllos pobres em áIcalis (R_O.
O,S%),
'2
Dados da

Entre as lmpurezas menores do berlLo, destacam-Se diversos elementos de transição tals conto ferro, cromo, titânio
e
manganês. Outras impurezas lncluem vanád1o, escândlo, cobalto, nlquel e cobre. Na esmeralda, o cromo, o vanádio e o ferro destacamse como agentes cromóforos. ¡\nállses da tlteratura ¡nostram que o
ferro blvalente varla desde traços até 1,5% (Decr et aI . 1962), en
quanto o ferro trlvaLente pode alcançar 2,83/, (Fekllchev 1963). O
cromo na esrÌeralda varia em médla, segundo Rogers & Sperlsen( Ig42),
entre O, L2 e O,2-5%. O vanádio é um eleme¡rto raro no llerllo, porém
em algumas esmeral<las é tldo, às vezes, como um clos prlnclpais agentes corantes (Fekllcìrev 1963, Lleper 1965, \,lood & Nassau 1968,
Sauer 1982, Cassedanne 1984). Segundo Fckllchev (1963), o vanádlo
pode variar desde traços até 0,9%. O manganês é r.aro, ocol.rendo g,e
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TABELA

1O

NELAÇÃO ENTRE AS VARIEDADES DE COR,DO BERILO
ÇõES EIU ,Á,lCAlrS (Extraída de Beus 1966).

Tipos

I) Berilo

Cores

sem

RzO

E AS VARIA-

<

O

álcafis
,5%

Verde, verde amaretado (berilo comum); azul esverdeado a azwl (âgva
-marinha); amarelo tinto, acastanhado tinto,

dourado (heliodoro);

verde-esmeralda ( esmeral-da)

II) Berilo sódi co
RzO > O ,5%
III ) Beril-o rico
NaeLi
IV) Berilo rico
Ll e Cs

em

.

Verde claro, verde amarel_ado,

ama-

relo.
Branco esverdeado a branco;
mente azul .
Róseo (morganita) ; incolor (goshenita); raramente verde.
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rarmente com varores abalxo de o,a% (Beus 1966). Tltânro,
escândior cobalto,nfquel e cobre são muito raros, ocomendo em teores
reduzldos. Estas lmpurezas podem ocupar posfções dfversas na estru
tura do berlro de acordo com seus valores de cargas e ralos iônlcos. segundo sinkankas (19s1), o c13+(o,og1), re3*(o,o¿R), tÍg2*
(o,ooÎ), sc3+(0,731), Fe2+(o,241), v3+(o ,zaR) e Nn2+(o,eo8) podem
substltuir o Ar3+(o,stfi) na rede. o mesmo pode ocorrer provaver.men
te com T1 , Co, I,li e cu. O Lf+(O,Ogl) u Fe3+ podem substltuÍr
o
Bu2*(o,ssl) na posição tetraédrica. os fons de dj.âmetros maiores,
cs+(r,ozl), Rb+( t,+zR), K+(1,sg8) e Na+(o,941) aparecem preferencialmente dentro dos canalícuros estruturals, o mesmo acontecendo
com a água, hldroxila e gases (Bakakin & Be1ov 1962, I{ood & Nas_
sau 1968, IJawthorne a ðenrj' 1977, dentre outros).
Dados qulmicos gLobais de mlcrossonda

eletrônica, obti
dos por llännl et aI . (1987) em no\¡e amostras de esmeraldas de lta_
blra, estão representados na Tabela 11, a seguir, através dos conteridos médios de óxÍdos, os quaÍs são comparados com dados de esme
rardas de outras rocaridades cle ocorrêncla simllar. os valores máxlmos obtÍdos para os agentes corantes cromo, ferro e vanádio _ na
esmeralda de Itabira foram O,gL%, O,9g% e O,I!%, re spec tivamen te .
Destaca-se, entretanto, o conteúdo de Na2O da esmeralda de Itabi_
ra como relatlvamente mals baÍxo quando comparado com os dados das
outras ocorrênci as
6.1.6. Espectros de absorção no lnfravermelho
Dados de espectroscopia de absorção revelam que o berl
Lo mostra llnh¿ìs ou bandas de absorção caracterlstlcas a partir de
aproximadamente O,25p. As cores dos várlos ti.pos de berllos, lnclu

lndo esmerai.da, água-marinha, berilo douracìo, rnorganita, etc, orl_
glnam-se de absorções na faixa de O,4p a O,7lL, sendo os agentes co
rantes, lons de metais de translção como por exemplo cromo, ferro
'

TA¡ELA

11

ccMPoslçÃo QUÍMICA DA ESI/TERALDA DA JAZIDA DE trA.BrRA
coMpARÂDA coM DADoS DE ESMERALDAS DE ourRâs ocoRRÊNcrAS.
I iab

óxi dos

t

i.

ra

Ha¡nl e! aI.

LLI1O Tà

(Bank 1974)

Sandawana

(Bânk

1974 )

1qc7ì

sf02

66,27

o1¿03

17 ,38

BeO

n.

a,

FeO*

c"zo3

o,2r

Montes Urais
( Sinkankas

Áfilca do SuI
(

Sinkankas
1Qal I

62,23

rr,

63, A4

64 ,69

18,06

15,16

67 ,20

so

73,28

o,11

o,30

0,35

1,80

o,33

0,60

o, 25

o.25

0,80

o,L7

14, 60

veo¡
o,31

caO
Mn0

o

,o2

l'íEO

0,70

Na2 O

Kra

0

o,76

o, 75

1

,89

2,63

2,03

1

,80

,49

o,05

ta

2

HO

n- ê.

,oro"

86. e8

ia

,02

7

7,70

,07

99 ,98

99 ,60

* FeO. ccmo fe¡¡o total
f\)
C¡)

.L24,
manganês, vanád1o, etc.Na reglão aIém de 4,5¡r, exlstem absorções de

vldas às vlbrações da rede crlstallna, e na regtão compreendlda
tre 1 e 7 mlcrons exlstem absorções origlnadas por moléculas
H^O e CO^ aprlslonadas nos canaLlculos estruturals.
¿¿

en
de

Na reglão do lnfravermelho, conforme lLustra o dlagrama da Flgura 14 obtldo da esmeralda de ltablra, são encontradas uma sérle de absorções que estão presentes em quase todos os tipos

de berilos. Como vibrações fundamentais. bem conhectdas incluem-se
as bandas prlncfpats de (Stoo)4- em 1.219
960 cm-l , e uma
"*-1 "
banda em BOO cm-l orlglnada pelos anéfs stLfcátlcos hexagonais. Es
tas absorções correspendem, portanto, aos espectros reticulares ca
racterlstlcos de todos os cristais de berilo, sintét1cos ou naturals. As Línhas de absorção em 1,628 9*-1, 3.589 cm-1 e 3.649 cm-1,
no dlagrama da Figura L4, são atrlbuídas à presença de água do Tipo II sob a forma de moléculas llvres nos canallculos estruturais.
Conforme estudos de Wood & llassau (1968), os dols tlpos de
água
são reconhecldos petas absorções em 1.542
3.555 cm-1
e
"r-1,
3.694 cm-1 para o Tlpo I, e 1.628
3.592 cm-l e 3.6sS
pe
"rn-l,
"r-1
ra o Tfpo II. Dessa forma, âpenas a absorção em 3.6gL cm-l no dlagrama da esmeralda de ltabira, corresponderia à água do Tlpo I,.slg
niflcando, portanto, uma ocorrência subordlnâda para esse tlpo. Uma linha de absorção em 2.353
p"u""nte em multos crlstais na
"*-1,
turals, tem sldo atribufda à presença de noléculas de CO2 nos canallculos estruturals (Wood & I..lassau L968 ) . Esta absorção estå apenas esboçada no dtagrama da Flgura 14 (2.375 cm-1)
lndlcando,
certamente, uma ocorrência em proporções mfnimas de CO2. por flm,
a linha de absorção em 2.914 cm-1 não tem stdo referlda na l-iteratura de espectroscopla no lnfravermelho do berllo, podendo referfr-se, posslvelmente, à prcsença dc CI-14 Junto às lnclusões fluidas.

I
(J

z

H*/
(ïpoi)

t<

L

U1

z

Hzo

crcLossl LtcaTos

E
F.

¡500

rooo
OOO
I

NÚMERO DE ONDa (cm-r

600

)

14 - Espectro de absorção no j-nfravermel-ho da esmerarda de rtabira, Minas Gerais,
mostra¡do a presença dominallte de água do Tipo rI retida nos canalícu1os estruturais.
espectro foi tomado na faixa de 4.ooo a 600 cm-1 e obtido a partir da preparação do póO
da esmeralda à base de KBr, com exposição de 50 minutos. os picos encontrad.os (cr-r) rãram: 3'691'' 3'649 3.589, 2.9L4, 2-375, 1.926, 1.628, r.rez,94B, Bo3, 746 e 674.
FTGURA

n)

(t

.

6.1.?. Outras proprtedade
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Dentre outras proprledâdes flsicas da esmeralda de Ita
bira podemos citar o brllho, conslderado como tlplcamente vltreo,
a clfvagem basal de quaLidade pobre, conferindo geralmente às ternações dos crlstals um aspecto Ilgeiramente serrllhado, e a dlafaneldâde, classlflcada na malorla dos cristals como semltransparente. Às vezes, essa seni t ransparênc Ía pode ser Ilgelramente afetada pelo grande número de inclusões fluldas tubulares paralelas
ao elxo c do cristal , prejudlcando, d.e certa forma, essa notáveI
caracterlstica de transparência apresentada pelas esmeraldas de I-

tabira.
Quanto ao fenôi,neno da lumlnescência, essas esmeraldas
se comportam como inertes ao serem expostas aos raios uLtraviole-

ta de ondas curtas e longas. Embora algumas esmeraldas naturais,es
pecÍalmente as de Chivor, Colômbia, possam apresentar algum tipo
de fluorescêncla sob luz ultravioleta, pode-se dizer que as esmeraLdas são, em geral , lnertes a esse tlpo de fenômeno, especialmen
te quando são portadoras de teores mals elevados em ferro. Entretanto, as esmeraldas sintéticas mais antlgas, devldo à sua rlqueza em cromo e ausência de impurezas, tais como ferro, têm apresentado uma fluorescêncla vermelho-escura um tanto freqtlente, o que
às vezes não acontece com os espéclmes sintétlcos mals modernos,
quando são portadores de ferro (Webster 1983). llão obstante, taL
proprledàde tem sido utltlzada com relatlva freqilência para dlferenclar esmeraldas naturals das slntéttcas.
6.2 .

INCLUSõES

fnclusão, no âmbfto gemolégico, compreende todas as lrregularldâdes detectáve1s optlcamente no fnterfor de um
mlneral ou gema sob a forma de crlstais, tubos e cavidades preenO termo
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chldas por llquldos e/ou gases, lrregularldades estruturais, defef
tos de fraturas e fendas de cllvagem, e mesmo gemlnação (GUbeIfn
1979). Dentre as lrregularldades estruturals lncluem-se, por exemp1o, os fenômenos de cresclmento, câracterizados
prlnclpalmente
pór diversos tlpos de zoneamentos de cor, llnhas de crescfmento,
plrâm1des de cresclmento, etc.

geral as lnclusões podem ser classiflcadas
sob diversos pontos de vlsta. Com relaç.ão ao estado estrlltural , elas são classlffcadas em cristalinas e fluidas. Do ponto de vlsta
genético, as lnclusões cristalinas são classlficadas em protogenéticas, slngenéticas e epigenéticas. As protogenéticas são aquelas
originadas antes da formação do cristal hospedeiro, âs slngenétÍcas são aquelas formadas contemp oraneamente com o cristal hospedei
ro, e as epigenétlcas são aquelas desenvoLvidas após a formação do
cristal hospedelro. Ainda, dentro do ponto de vtsta genético, as
lnclusões fluidas, por sua vez, são clâssiflcadas em prÍmárias e
secundárias (Roedder L979 e 1981). As inclusões fluldas primárias
são aquelas origlnadas durante a formação do crlstal
hospedeiro,
atnavés do crescimento lrregular de suas faces, e as inclusões f1u
idas secundárias são aquelas orlginadas postertormente à formação
do hospedeiro, através do preenchimento de fraturas no ¡nÍneral- jêr
cristallzado. Adota-se, também, o termo pseudo-secundárias parå aquelas inclusões que se orlginaram pelo preenchlmento de fraturas
já exlstentes durante o cresclmento do cristal hospedeiro.
De um modo

importância do estudo das fnclusões reside basÍcamen
te no fato destas fornecerem fnformações vallosas sobre o ambiente
de formação dos minerals ou gemas, ou sobre a hlstórfa
geotóglca
subseqilente dessas substânclas. Nesse sentldo, Roedrler (tSOe) ¿pqn
ta as seguintes lnformações fundamentais para o caso das gemasi
1) entenOimento do seu ambiente de formaçõ,o; 2) ldentlficação
e
reconhecfmento da sua procedêncla; e 3) dlferenclação de pedras na
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turafs de pedras slntétlcas. Na esmeralda muitas l-ncIusões são dis
tlntfvas e podem servlr para ldentiflcar o depósito especfflco de
sua formação. Um exemplo notável, tido como dlagnóstlco seguro da
procedêncla, é fornecldo pelas esmeraldas da Cotômbia, onde cavlda
des tlplcamente ponteagudas são preenchfdas por sóIldo (haltta),
llquldo e gás.
6,2.L. Inclusões sóIidas mlnerals
Contrariamente ao que ocorre com o diamante, o conhecl
mento das lnclusões cristaLinas das gemas coradas, em geral , está
alnda pouco desenvolvldo. Enquanto que as inclusões do dtamante Já
foram extensivarnente estudadas, tanto do ponto de vl"sta da mlneraLogia quanto da composição química (I,feyer & Tsai 1976,
Svisero
1984), as inclusões sótidas das demais gemas, Íncluindo a esmeralda, encontram-se no estágio de ldenttficação das fases incLusas.

relação às inclusões sóI1das minerais presentes na
esrneralda, existe um grande número cle cltações na Literatura apoia
das essencialmente em observações visuais e mtcroscóp1cas. Baseando-se nos dados exlstêntes, a mlca (blotita/flogopita)
aparece como a Lnclusão mais freq{1ente, seguida de perto por tremolita/actinolita. A1ém destes minerafs existe uma llsta relatlvamente grande
de outras fases onde se Íncluem quartzo, halita, ta1co, turma].ina,
epfdoto, apatlta, carbonatos, sulfetos, óxidos e outras substâncfas (Slnkankas 1981, l4retrster 19S3). A falta de uma caracterização
mals precisa sobre a natureza de multas fases cÍtadas como inclusão, além de dados referentes à composlção químlca de cada uma delas, constitui uma lacuna alnda a ser preenchlda.
Com

A grande diflculdade no trabalho de ldentificação das
lnclusões sóIldas da esmeral-da, asslm como de outras gemas, é a dI
mensão exlgua desses materials, que vla de regra possuem dlmensões
mlcroscóp1cas a submlcroscóplcas. A ldentlflcação precisa nesses
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casos só pode ser obtlda medlante técnlcas especlais tals como a
câmara de Gandolft, a mlcrossonda eletrônlca, e outros métodos de

anátlse 1-gualmente resolutlvos. Convém Iembrar, entretanto, que a
anáLlse na mfcrossonda exige a confecção de uma seção poJ-ida do ma
terlal , dlflcultando ainda mais o estudo das lnclusões. Esses fa_
tos expricam' em parte, porque o conheclmento ctas lncrusões mlnera
Ls da esmeraLda encontra-se pouco desenvolvldo. o trâbalho de Grazianl et ar. (1983)' contendo dados sobre lncrusões de esmeraldas
da ZâmbÍa, aparece como exceção nesse contexto, apontando para uma
dlreção que fatalmente terá que ser lmplementada no futuro.
primeiros dados sobre as inclusões' só11das mlnerais
da esmeralda de Itablra, obtÍdos a partir de estudos ópticos em
mlcroscópio gemológico, são encontrados em Bastos (1981),
Sauer
(1982) e Schwarz & t4endes (1985). TodavÍa, estudos de determinação
através da dlfração de raios x ou mlcrossonda eletrônica não foram,
até então, realizacìos. Conforme Bastos (1981), as inclusões sólidas minerais dessa esmeralda são representadas por pontos escuros
diminutos de mica preta (biotlta), aguthas de tremollta em grande
quantidade, orientadas pe rpend i cul armente ao eixo c do cristal , e
raramer¡te pirita. Sauer (1982) assinal,a iguâlmente a presença de
palhetas de mica, pirlta e tremollta rara. Acrescenta, entretanto,
a exlstêncÍa de cristais de balxo rel-evo. Schwarz & l,,iendes (1985)
apontam como inclusão mineral mais freqüente a mlca, onde destacam
uma grande variação de cor, desde o marronì amarelado até o preto,
e contornos arredondados ou lrregulares. como outras tncrusões minerais, observam apenas a presença de cristals transparentes, pra_
ticamente incolores, não identlficados.
Os

Mals recentemente, Souza & Svisero (l98Z) identlflca_
ram em esmeraldas da jazlda de ltabira, através da difração de rni
os X, uma mica escura (biotlta/flogoplta),
quartzo e ralstonlta, a
tém de óxidos e hld¡.óxldos amorfos de coloração varláveI entre o
castanho e o preto. com rel-ação aos dados divulgados anterlormente

na llteratura, as determlnações nesse trabalho não conflrmaram
aflrmações de Bastos (1981) e Sauer (1982) relatlvas à presença
tremollta e plrlta nessas esmeraldas.

AS

de

.

Para os estudos das lnclusões sólldas mLnerals da esme
ralda de Itablra aqui reallzados, consLderou-se um lote de cristais de qual-idade gemológlca inferlor, onde cerca de 40% dos espéctmes apresentaram inclusões escuras pontuais vlslvefs à vlsta desar
mada. Após tlberadas e caracterizadas ao mlcroscópio ópt1co, as ln
clusões sóIl<las foram ldentlficadas por mefo da dlfração de ralos
X empregando-se uma câmara de Gandolfi de 114,6 mm cle dlâmetro,con
forme procedimento já referldo no capítulo metodológlco. 0s estudos aqul desenvolvidos revelararn que a esnleral<la da jazlda de Itablra contém relativamente poucas inclusões sól1das. Dentre os mlnerals foram identificados apenas mica, quartzo, magné si o-c romi ta
e ralstontta, além de óxidos e hidróxldos amorfos de formas e co3,oração

variáveis.

é a inclusão mineral
maÍs
Mica (biotlta/ftogopita):
freqllente da esmeralda de ltabira, aparecendo em BO% dos crlstais
estudados. A sua coloração varia descìe o castanho pál"ldo até tonaIldades quase negras. Tonalldades do castanho IiSeiramente esverdeado foram também observadas com reÌatfva freqtiôncla. As dlmensões mals comuns das placas ou palhetas estão compreendldas entre
OrZ e L,O nrm, sendo que, em geral , as mJ-cas de dlâmetro menor são
p roporc ionalmente mais espessas.
háblto é ttpicamente placofdaL, apresentando dois ti
pos distlntos de contornos depetìdendo da natureza genótlca da mfca. Em um deles, os crlstals mostram-se nltldamente arredondaclos
ou Ilgelramente alongados com l-rálrlto subédrlco, scndo Itmf tactos
por perfls geralmente suaves e mals râr'¿lnìente lrre¡4ulares (Irotomícrografias 19 e 20). llesses crlstals ¡:rcdominam as tonalldades do
O
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19 Inclusões de micas protogenéticas apresentanplano, flocos de cristais subédricos e, ao fundo,
cristais arredondados com perfis suaves . t'licói s paralelos .
FOIOI{ICROGRAFIA
do, em prlmeiro

50

ptll

Inclusão de mica protogenétlca, sob
nlcó1 s
cruzados, exiblndo aspecto subédri.co e contorno algo arredondado.
Nota-se detalhe da clivagem basal {ooor} e partlção em poslção ortogonal à cllvagem.
FOTOMICROGRAFIA 2O
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castanho-escuro e, em geral , não mostram orlentação preferenclal
em relação ao hospedelro. Esse fato, al-iado ao aspecto nltldamente
arredondado dos crlstals, mostrando às vezes sinals de dtssolução
parclal , faz com que, nesse tlpo de m1ca, eJ.a seJa classlffcada
temporalmênte como. protogenét1ca.
No outro tipo de perfll

os cristals são perfeltamente
euédr1cos, exlblndo contornos Llgelramente rômbicos ou hexagonais
( Fo toml crografl as 2I e 22). Bsses cristais
euédrlcos distrlbuem-se,
de forma notáveL, pe rpendl cul armente .à direção do elxo c da esmera1da, ou seja, os seus planos basais são paral.elos ao plnacóide
f)
(Fotomicrografias 2L e 22) . Essa disposlção oioOot| da esmeralda
rlentada sugere uma ctassificação temporal singenétlca para essas
micas. Ilota-se, ainda, que nos cristais euédricos predomlnam as to
nalldades do castanho muito pátldo. A Fotomlcrografia 22 mostra'
de forma nítlda, esses dois tlpos de mÍcas. O tlpo slngenéttco pode ser visto sob a forma de placas perfeltalnente ldlÕmorfas parale
las entre si e à dtreção {ooot} do berllo. o tlpo protogenético,
por sua vez, aparece sob a forma de uma placa subédrica de coloração acastanhada, Iocalf-zada na porção central em um nlvel ligeirarnente inferfor e.m relação às micas singenéticas.
Observadas ao mlcroscóplo óptlco, as mlcas exlbem pteocroísmo característico acentuado, constitulndo esse comportamento
um dos crltérlos úteis na. ldentlfÍcação dessas lnclusões. Destaca-

das do Ìrospedeiro e observadas em montâgens óptlcas, as mlcas apre
semtam comportamento biaxial negatlvo e ângulo 2V variando entre

2e
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A ldentfficação da mica foi efetuada por meio da difra
ção de raLos X na câmara de Gan<totfl ' cuJo dlagrama de pó correspondente está representado na Figura 15. Dos várlos dlgramas <le pó
obtfdos para as mlcas durante o trabalho, consfderou-se o da lnclu
são JL-l6D como o mais representatlvo ' tendo ent vlsta a lnexlstên-
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1OO

U,m

2L Inclusões de micas singenéticas, i.diomorfas,
paralelamente
orientadas
ao plano basal {ooor} o. esmeralda. rüicóls paralelos.
FOTOÌIICROGRAFIA

lr

1OO pm

22 Inclusões de micas slngenéticas destacando-se
central, a presença de mlcas protogenétlcas subédricas, dê coloraçäo acastanhada, em um nlvel Ilgelramente inferlor em relação às micas slngenétlcas. Nlcóis paralelos.
FOTOMICROGRAFIA

também, ñâ porção

2e
oo
FIGURA

1800

15 - Diagrama de pó da incLusão de mica (biotita/ftogopita) da esmeralda de Itabi.ra, Minas Gerais, obtido em câmara de Gandolfj- de 114,6 mm de diâmetro, com ¡a
diação CuKa = I,5417a I e exposição de I horas.

oo

FIGURA

16 - Diagrama de pó da incLusão
tido em câmara de Gandolfi
R e exposiç à,o d,e 24 horas.
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de

quartzo da esmeralda de Itabira, l.linas Gerais, ob
114,6 mm de diâmet¡o, com radiação CuKq =L,54178
C.)
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cla de ralas pontllhadas, malor nftidez e un malor núrnero de refl.c
xões. A Tabela 12 mostra as reflexões do dfagrama obtldo, estlntadas visualmente, comparadas com os dlagramas da blotlta e da flogoplta (lla) do slstema JCPDS. O cálculo dos parâmetros da ceLa unl
tárla teve como resultado os valores ao = 5,326 + o,OO4 1,
bo =
9,223 + o,oo7 l, co = 10,216 + o,oog le Ê= 1oo,oo + o,og graus,a
presentando um volume correspondente de 4g4,3 R1 ..Como sc pode observar pela Tabela 12, todas as reflexões da lnclusão possuem correspondentes entre a biotita e/ou flogopita (11.f ). Apenas as reflexões 5,o2 1(z),4,5s3 I (s), 3,seo 1(zo),2,642 1(7) e 1,se3 I
(z) da ftogopfta (1tt), e 2,66 I (eo) oa blottta não aparece¡¡ ¡e dÍa
grama da lnclusão. [ssa ausêncla pode ser exp]1cada pelas condlções experimentais utillzadas na realização do trabalho, onde os
diagramas são obtidos a partir de um cristal únlco. A ausêncla da
reflexão 2,66 I (ao) oa biotita no diagrama da irrclusão persistiu
nos cinco diagramas de pó obtldos das inclusões de mlcas. Tal fato
pode estar relacionado, possivelmente, à forma delgada das palhetas. AIém da biotlta e da flogopita (11'1), a amostra estudada guarda também certas semelhanças roentgenográfl c as com flogopita (fLúor-1_l'1), zlnnwaldtta e. slderofllj.ta.
.Qegr!¿e: esse mineral foi observado como uma inclusão
Apresenta-se
cristalina pouco freqüente na esmeralda de Itablra.
bem crlstalizado, corn háblto prismátj-co hexagonal bitermlnado L1-

geiramente alongado e com dimensões entre 1OO e 2OOP. Em geral não
exibe orlentação preferenclal , mas em alguns casos pode ocomer
perfeitamente orlentado como na Fotomlcrografla 23' onde o plano
/ -ì
I -ì
{rOfo}
(
(----, é- aparentemente pararelo ao plano Jrorol
t da esmeralda. Quarldo ocorre orlentado tudo lndlca tratar-se, certamente ' de quartzo
slngenético. Ao mlcroscópfo óptlco' apresenta transparêncfa perfei

ta, ausêncla de coloração e caráter unlaxlal posltlvo
A.

tdentlficação clo quartzo fol reallzada

bem

deffntdo.

também

na câ-
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TABELA
DIAGRAI4A DE

TABINA,

Pó

Blotlta
J

()

ro,o57

80

4,610

50

5,028

4,60

Flogopi ta

(JCPDS ns
2-O045

L- 16D

doos. t8l ocal . (8) r/r10,03

DE MICA DA ESMERALDA DE ICOM OUTRAS MTCAS DO FICHÁRTO JCPDS.

DA TNCLUSÃO

COMPARA,DO

Inclusão

3,935
3, 662

10,

r. t:o

4,59

20

10
20

3,398

3,35
3,16
)o)

3,352
3,15O
2 ,g'J-B
2,7IL
2

2,62

2,5r
2,43
2,30
2

,25

2,77
2,OO

70
20
20
10

2,622
2,514
2,436
2,305
2,265.
2,L74
2,OLL

,91
,67
,53

1,51
L ,47
L,43
1 ,36
L,32
1

.31

,91-1"
L,674.
1 ,536
1 ,519
t,47L
l" ,433
L,364
1 ,326
L,3L2
1

3,1-6

20
80
10
10
70
50

2,52
2,45
2,28

20
70

L,91
L,67
t,54

BO

15
10
10
60
15
10

rão
20

2,92

1OO

1,995
1
L
1

slsz
2,66

,652

)

d (R) t/ro

4,5s8

3,94
3,65

T2

2,LA

2,oo

,47
,43
,36
1,33
1,31
L
1
1

:O
40
80
:O
80

:o
20
BO

:O
20
20
60
40
40

(JCPDS ns
10-49

s)

(

hkl

)

d (1) rlro
9,94 lOO
7
5,O2
7
4, s88
5
4, 5s3
3,923 3
3,654
7
3,390 20
3,348 l-OO
3,r44 10
7
2 ,9'J"6
2,7O8 3
2,642
7
2,674 30
2,513 r-5
2,429 15
2,29O 3
.2 ,263
?
2,1"69 L5
2,OLL 30
1,993
7
1,909 3
1,673 15
1,534 r.5
1,51s
3

oo1
oo2
o20
110
111-

t-tã
o22
oo3

rt2

LL5
o23

rso,

eoL
2OO, 131
oo4

20r
o40

132,

2O5

'J"33, 2O2
oo5
zo4
203
135
o60

061,
036,

3r3,

l-36
260
.).' J

330
333
315

.L3?

.

mara de Gandolfl , dlfratando-se cada um dos crl-stals lsoLadamente.
A Figura 16 llustra o respecttrvo dlagrama de ralos X da lnclusão
de quartzo, onde estão presentes as .ralas mals lntensas e lmportan
tes. A Tabela 13 mostra as reflexões da inclusão comparadas com o
diagrama do quartzo do sistema JCPDS, revelando uma perfelta ldentidade entre os dols diagramas. Apenas as refl-exões 1,659 R (3),
^¡.1 (9) e 1,1802 Ã (¿) do quartzo não aparecem no dlagrama da
L,372 Á.
lnclusão por motlvos das condlções experimentals utillzadas. Os va
lores dos parâmetros unltários obtidos uo = 4,974 + O,OOL l ê co =
5r4o4 7 O,Ool R pratlcamente colncidem com âqueles referidos no di
agrama padrão (ao = 4,913 1€ co = 5,405 1). Isto sugere, portanto,

tratar-se de uma substância bastante pura,
tituições estruturais.

com

inexpressivas subs-

Magnésio-cromlta: essa fase constltul tambérn uma inclu
são cristalÍna pouco freqliente na esmeralda de Itabira,podendo ser
observada a olho nu devldo a coloração escura e o caráter opaco do
materlal . Pode ocomer em crlstais de dimensões méd1as compreendldas. entre 1OO e 3OO¡-r, apresentando aspecto octaédrlco quase perfei
to ou também em massas Itgeiramente disformes. A Fotomlclografla
24 llustra,em um fragmento de esmerâIdâ imerso em óleo, a presénça
de alguns cristais da incl-usão ae magnésio-cromita rnostrando termi
nações triângutares tlptcas de formas octaédricas.

A Figura 17 representa o dlagrama de pó obtÍdo ¡¡a câma
ra de Gandolfi, onde estão presentes apenas as ralas mais intensas
da magnésio-cromlta. A Tabela 14 exlbe. as reflexões da referlda 1n
cl,usão comparadas com o diagrama da magnés1o-cromlta do slstema
VerlftcaJCPDS, (l'Ig, Fe)(cr, Al)ro^, para fins de ldentificação.
se, entretanto, que quase todas as reflexões da lnclusão encontram
correspondentes no dlagrama padrão da magnéslo-cromlta. Apenas as
reflexões de baixâ lntensldade 4,76 1(2o), 1,25 R (5) e 1,19 1(5)
da magnés1o'-cromita não aparecem no dlagrama da lncIusão. Essa pe-

.138.
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23 Dois exemplares de quartzo singenético (cor
de polari-zaçäo amarelo-laranja) mostrando hábtto prismâtlco bitermlnado com orlentações dlstintas em relação às lnclusões singenéti
cas de micas. Aparentemente, o plano {fOlO} ¿o quartzo é paraletã
ao plano {rolo} da esmeralda. N1cóis cruzados.
FOTOT{ICROGRAFIA

50

pm

24 Inclusäo de magnésio-cromlta na esmeralda de
Itabira, mostrando termlnações trfangulares tlpicas nos crlstals

FOÎOMICROGRAFIA

de forma octaédrlca. N1cóls paraS.eIos.
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TABELA 13
DIAGRAMA DE

BIRA,

Pó DA INCLUSÃO DE

QUARTZO DA ESMERALDA DE ITACOMPARADO COM O DIAGRAMA DE QUARTZO DO SISTEMA JCPDS.

Quartzo

Incl-usão JL-25C

do¡".
4,26
3,34
2

,46

2

,28

¿, ¿,J

2,L3
l-,98
1,81

I ,67

(JCPDS

(8) d"rr. (8) t/to
4,256
3,343
2,457
2,28L
2 ,236
2,L28
1,980
, BL7
I,671
'J"

40

7

,45

L

,38

I,54L
L,452
r',382
1 ,375

L

,25

,20
1,1B
L

L,2A7
1,256
1,1998
1",1839

1,OB
1 . 03

1,1532
1 , 0816
r- , 0345

4,?6
'J.2

20
t- 5

2

(hkr)
100

,458
2,282

20

l_o1
1-

L0

12

ro2

2,237

6

LL1.

20

2,!2A

I

200

15

1 , 9BO

6

20L

60

L,Ar7

1"7

!r2

15

L,672

7

202

1,659

3

103

25

!,54L

1_5

2L1"

10

1

,453

3

LL3

15

1

,382

7

21"2

20

L,375

11

203

L,372

I

30L

3

104

10

,288
1,256

4

302

15

1,1997

5

2L3

15

1,

1B38

4

LL4

1,1802

4

3Lo

10

1,lBO1

L,15

t/ro
100

!,372
7,28

d (R)
3, 343

lOO

1-,659

L,54

ne 5-o490 )

1-

10

1,

1530

2

31,1

l-o

1 , O816

4

312

10

1 , O346

2

2t4

oo

FIGURA 1,7

1800

- Diagrama de pó da inclusão de magné sio-c romita da esmeralda de ltabira, Minas
Gerais, obtido em câmara de Gandolfi de 114,6 mm de diârnetro, com radj-ação
CuKc = 1,,54!78 R e exposição de 48 horas,

oo
FIGURA

,t.j

18 - DÍagrama de pó da inclusão de ral-stonita
obtido em
câmara de Gandotfi de 114,6 mm
o
t,54L78 Ã e exposiçäo de 24 horas.
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da esmeralda de Itabira, t{inas cerais,
de dlâmetro, com radiação
CuK a
=

À

o

,r4L.
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TABELA

DIAGRAMA DE

Pó DA INCLUSÃO DE MAGNÉSIO-CROMITA DA

ESMERAL

DA DE TATBTRA, COMPARADO COM O D]AGRAMA DA MAGNÉSIO-CROM]
TA DO STSTE}.ÍA JCPDS.

Magné

Inclusão JL-298

sio-cromi ta

(JCPDS

ne 9-3s3

)
(

(8)
d^*^
oDS.

d^^.
tlro
Câ 1. tRl

d (R)

t/to

4,8O1

4,76

20

hkr

111

,93

2,94O

J5

)o)

2,50

2,5O7

100

2,49

100

113

2,07

2,O79

20

2,O7

50

oo4

1,69

1,698

10

L

,59

1,600

60

1,593

60

r ,46

r,47O

l"oo

,466

70

o44

!,26

1,268

10

1,265

l_o

335

2

1

1

)

o22

224

,6A7

11. 5

,

!,254

L

1 ,2OO

L ,'J.97

5

444
246

333

226

,249

1,11

1,111

10

1,1O8

5

1,08

1,083

40

1,08L

50

137,

1,03

1,O39

-tu

1.O38

20

ooB

355

,142.
quena diferença pode ser devida às dlmensões exlguas da lnclusão,

lmpedlndo o aparecimento das reflexões de lntensldade mals baixa.
revelou-se
o valor obtldo para o parâmetro ao = 8,316 + o,Oo1 I

llgelramente superlor ao da magné sl o-c roml ta do Flchârio
cujo parâmetro é de 8,277 R.

JCPDS,

&!*en¿Js! essa espécie mlneral , pouco conhecida, foi
também ldentlflcada como uma das posslveis lnclusões da esmeralda
de ltablra, muito embora tendo sldo observada somente após a fragcerta
mentação de alguns cristals hospedeiros.. Isto lmpediLl' de
forma, a obtenção de Fo tomi c rografi as para a iJ.ustração do modo de
ocorrênc1a desse mlneral no interior da esmeralda e que pudéssemos
do
fazer, a1ém disso, uma aval,Íação segura da natureza genétlca
mesmo. A lnclusão depois de isolada foi estudada cuidadosamente ao
microscópio apresentando coloração branca IigeÍramente amarelacìa'
hábito subédrico de seção aproxlmadamente quadrangular' e comportamento isótropo com certas anomaLÍas óptlcas. Em alguns casos' es
sa inclusão apresentou-se revestlda por agregados pulveruLentos acastanhados constituindo urn conjunto de forma irreguLar quase opaco ao mlcroscópio. Esse fato diflcultou sobremaneira a ldentlflcação precisa dessa lnclusão, sugerlndo a necessfdade de estudos qul
mlcos. complementares para o esclarecimento da composição desse materlal .
o diagrama de pó, obtido na câmara de Gandolfl , está
representado na Flgura 18, e as reflexões correspondentes estão
contldas na Tabela 15 juntamente com o diagrama de uma ralstonitâ
reflexão
do sistema JCPDS de ns 18-1085. l'lota-se clue apenas a
3,54 I (5) referente à face (22o) da lncrusão não encontra correspondente no diagrama da ralstonlta padrão. Por outro lado' apenas
e
as reflexões de baixa lntensldade 2,4g R (14), 1,581 1. (16)
1,525 I (16) da ralstonita não aparecem no dlagrama da lnclusão.
valor
O câlculo dos respectlvos parâmetros unttárlos forneceu o

.143.

TABELA 15
DIAGRAIqA DE PÓ DA IT.ICLUSÃO DE RALSTONITA DA ESMERAI.DÂ DE ITAI]I
RA, COMPARADO COM O DIAGRAMA DA RALSTONTTA DO SISTEI4A JCPDS:

Ral stoni ta
(JCPDS ne l"B-l,oBs

Incfusão JL-268

(hkr)

t/ro

d (R)

100

5,74

100

11-L

OO

5

4,98

'J.4

200

5

3, 01

,54
3,02

70

3,

2,89

2,89

70

2

2,30

2,50
Ò Ò()

2, o5

2,oA

1 Jt

t,77

\,e27
I,770

1,68

1,693

(l)
(8) d^...,
d^'^
oþs.
car .
5,74

R 7A

4,96

5,

3, 54

3

tlro

220
311

O1

55

,88

75

2t49

L4

400

t )a

30

Jù-L

2,O4

25

422

15

r,923

40

80

L,765

B5

440

q

L,689

10

531

r,584

1_,581

16

620

1;528

1,525

16

1

,5O8

40

1_

,400

25

1,51

1,510

L.40

L.402

30

10

511

,

333

622

711,

551

.r44.

ao=1O'o1B+o'oo8 Ã, o qua3- pratlcamente colncide
ferfdo no Fichárlo JCPDS, cujo vaJ.or é de 1O,O2 R.

com aquele

re-

Outras lnclusões sóIidas: além das lnclusões crlstallnas anterlormente descritas, foram observados também materlals secundárlos sob a forma de tncLusões epigenéticas. Essas lnclusões
são representadas especlalmente por óxldos e hldróx1dos de natureza aúorfa, exlbindo aspecto terroso tlpico e coloração varlando do
castanho amarelado ao negro. Esses materials ocorrem preenchendo
o lnterior de cavldades ou fissuras não cicâtrizadas e apresentam
aspectos dominantemente irreguLares. Em face das colorações e 'dos
aspectos morfoJ.ógicos apresentados, a1ém da ausência de dÍfração
aos ralos X, tudo indica tratarem-se de materiais Iimoníticos e óxldos de manganês amorfos precipitados no interlor de fraturas ori
ginadas após a cristalização da esmeralda,
Outras inclusões minerais observadas ao mlcroscóplo óp
representadas
tico, porém não identificadas analiticamente, são
por cristais prlsmáticos alongados, de seção hexagonal , que podem
corresponder possivelmente à apatita (Fotomicrografia 25). De modo
semelhante, as lnclusões sólidas associadas às lnclusões fluidas
trlfásicas na Fotomicrografia 34 podem cprresponder também, peJ.a
morfologia apresentada, à mesma fase mirteral .

Itänni et al . (1987) ldentlficaram, através de análises
em microssonda eletrônica, andesinâ, tremolfta e dol.omlta. A presença de andeslna e tremoltta está de acordo com a paragênese dâs
rochâs encalxantes da esmeralda de Itablra, tendo em vlstâ
que
esses minerais foram observados nos anflbolltos al,1 lnvestlgados.
Já a presença da dolomtta é um tanto mais dlffcil de ser expLlcada,
uma vez que não encontramos rochas carboníltlcas na área da jazlda.
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FOTOI4ICROGIìAFIA 25
Possível inclusão de apatita mostrando hábito
prismático alongado, de seção hexagonal, e orientação segundo o ei
xo g da esmeralda. 0 cristal aparece, portanto, orientado perpendicularmente às placas de micas singenéticas. Observa-se, ainda,
que a referida inclusão aparenta estar associada a uma
inclusão
fluida, de aspecto escuro, êffi uma de suas extremidades, indicando,
certatnente, que a direção de crescimento da esmeralda seguiu aquele sentido. A orientação de forma paralela do prisma {fOfO} O. apa
tita com o prisma {f Of O} Oo crlstal hospedeiro
também, ,r*ã
".lg""" , Nicó1s para
classificação temporeil singenética para essa inclusão.
lelos.
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6.2.2. Inclusões fluldas
geral,

dlzer que as lnclusões fluldas representam, do ponto de vista mineralógico, amostras do fluldo mlnerallzante a partlr do qual o cristal se desenvolveu ou espo'sterlormente (Roedder 1979).
teve
"r "o.t"to
De um modo

podemos

Quanto ao número de fases presentes, as inclusões flul

das são divididas em monofáslcas, bifásicas, trlfásicas e polifáslcas. O termo fase, neste caso, refere-se às porções lmfsclveis
dos'fluidos ou às diferentes espécies minerais associadas a uma
cavldacìe contendo inclusão fluida. Desse modo, uma inclusão fluida
contendo dois líquidos lmiscíveis ou um líquido + gás ê dita bifáslca; dois líquidos imiscíveis + gás ou uma espécie mi¡reral + um
líquicto + gás é aita trifásica, e assim por diante.

jâ, fol refericlo anteriormente, o estudo das j-nclu
sões fluidas e sótidas m1¡rerals nos fornece informações importantes sobre o ambiente de formação do crlstal hospedeiro, asslm como
nos possibillta, também, reconhecer ou deternlinar a jazida de origem desse cristal, €o vlrtude das características peculiares de ca
da depúsito. lles.se sentido, pr€tendemos ab.ordar aqui, mlnuciosanlen
te, as princÍpais fe1ções ópticas das inclusões fluldas da esmeraL
da da jazida de Itabira, com vlsta em caracterizar e compleme¡rtar
o quadro das inclusões das esmeralclas desse depósito.
Como

Ilorfologia e dlstribuição: no tocante às lncLusões flu
ldas da esmeralda de ftablra, podemos dlzer que estas constituem
um dos aspectos mlcroscópicos mals lnteressantes nas amostras estu
dadas. EIas ocorrem prlncipalmente na forma de tubos ou canalículos orlentados na dlreção do eixo cristalográfico c da esmeralcla
( Fotomtcrograf ia 26 ) e , tambérn, segundo caviclades predomlnantemente geométrlcas exlblndo a mesma or:1entação dos canallculos (Fotomt
crograflas 27, 28 e 29).
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26 Visão geral de um grande número de microcanaIícutos orientados na direção do eixo c da esmeralda, apresentando
comprimentos variáveis. Nicóis paralelos.
FOTOMICROGRAFIA
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FOTOMICROGRAFIA 27
Cavidade geométrlca retangular orl.entada segundo o eixo ç da esmeralda, contendo preenchimento trlfásico
do
tipo Iíquido-1Íquldo-gás. Esta é uma lnclusão clo tlpo prirnária, sü
gerlndo tratar-se de um cristal negativo. tllcó1s parale)-os.

,L49,
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28

Cavldade geométrÍca quadrangular mostrando orientação e contendo preenchimento trifásico do tipo llquldo-1íqu!

FOTOMICROGRAFIA

do-gás. É também uma inclusão primária condiclonada
cristal negativo. Nicóis paralelos.

em um

possívef
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1OO pm

29 - Visão de microcanallculos e cavldades geométricas orientadas. As cavldades, apresentando preenchimentos domlnantemente trifáslcos do tipo líquido-llquldo-gás, estão contidas
em uma fratura de clcatrização, podendo ser classlflcadas,
então,
como pseudo-secundárias ou secundárÍas. Observam-se também pequenas cavidades retangulares na porção centro-norte orlentadas segun
do duas dfreções. Nicóls paralelos.
FOTOMICROGRAFIA
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Morfologl camente , ás lnclusões tubulares da referlda es
meralda podem ser subdlvldidas em dols grupamentos distlntos.O pr!
meiro grupo é representado por numerosos canarlcuros extrcmamcntc
finos, de cerca de poucos mlcrons de espessura, que atlngem comprl
mentos os mals varlávels, em geral , entre algumas dezenas de ¡nlcrons até cerca dé 60O mfcrons. Esse tlpo de canalfculo é notavelmente mostrado na FotomlcrografLa 26, assim como também nas !'otomicrograffas 29, 32 e 34 sob aumentos malores. Â vlsão geral desses canallculos, observada em aumentos menores ( [otomlcrografla
26), pode ser transcrlta por um aspecto de nuvem, corrsec¡ilência do
grande número dos mesmos. Esse grupo de canallculos é n¡ulto freqüente e facilmente observável na esmeralda dc Itablra. O segundo

grupo, por +sua vez, ê representado por canalfculos conslderavelmen
te mals espessos, cujos comprlmentos são pouco varlåveis, estando
compreendidos prefe renc l almente na faixa de 350 a 450 mícrons (Fotomicrograftâs 30 e 3f). Os canalículos do segundo grupo são relativamente mals raros e pouco numerosos em relação aos do grupo ante¡ior. A distribuição segundo o elxo g, de todos esses tlpos de
canalículos no lnterlor da esmeralda, não obedece a nenhum tlpo
morfológlco deftnido, a menos da notáveI e rlglda ortentação segun
do a di-reção cristaLográflca mencionada. Deve-se observar, entretanto, que os sistemas de canallculos podem estar, também, orj.enta
dos pe rpendl cul armente ao elxo c da esmeralda, porém raramente.
I'lesse caso, eles são quase sempre de dimensões bastante reduzidas
e pouco numerosos. A Fotomlcrografia 32 ilustra esse fato, mostran
do os dols sentfdos de orlentação dos canallculos.
relação às cavldades geométrlcas, cujas dimensões
varlam desde algumas dezenas até algumas cenl"enas de mlcrons r êstas se manlfestam segundo dois tipos fundamentals. Um dos t1pos, o
mals freqilentemente observado, compreende as cavldades geométricas
de forma retangular ( Fo toml crografl as 27,29, 33, 34 e 35), e o ou
tro, as cavldades de aspecto qua<ìråtico ( I¡otomlcrograflas 28 e 29).
Com
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Tubo de crescimento c.¡ricnt¡,ir.lo scgundo o eixo
c da esmeralcia, nlost rando preenchimento t rifásic<¡ primário do tipo
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1íquido-líquido-gás.
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A 3l - Tubo cìe c rcsc i ntento orj c¡rt.¿rrlc¡ s<>grrncìo o eixo
c da esnìeralda, nrostrando precncl-rimento t ¡'ifírs1co prirnârl.o do tipo
tíquido-Líquido-gás m¿r.is Llnt crj.stal ¿rnisó tropo assoclaclo (c = cris
tal). Nicóis cruzaclos.
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32 - Visão de microcanalículos orlentados segundo
e ortogonalmente ao eixo c da esmeralda. l,licóis paralelos.
FOTOMICROGRAFIA
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33

Cavldade geométrica

entada perpendicularmente

paralelos.

às

retangular trlfásica orl-

plabas de mlcas singenétlcas. Nlcóls
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34 - Presença de numerosas cavidades geométricas
orientadas e associadas a um cristal anisótropo alonga-

FOTOMICROGRAFIA

trifásicas
do. Observam-sêr também, canalículos orlentados segundo o eixo c
da esmeralda. A Fotomicrografia foi tirada sob nfcóis cruzados e
mostra tonalidades do azuL e vermelho da cor de polarizaçäo
dos
crlstals lnclusos.

50

FOTOMICROGRAFIA 35

pm

Detalhe de uma cavldade geométrlca retangular
um crlstal de cor de polarização branca. Nl-

trlfâslca associada a
cóls cruzados.
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se observa das diversas Fotomicrograflas, as cavldades geométrlcas também ocorrem orlentadas segundo o elxo c da esmeralda. Em
bora raramente, elas podem estar orlentadas, alnda, perpendlcularmente a essa dfreção, em semelhança ao que ocorre com os slstemas
dé canallculos. A Fotomlcrografia 29 apresenta algumas cavidades
geométricas retangulares orlentadas nos dols sentldos. Quanto à
dlstrlbuição, as cavldades geométrlcas podem estar ou não condtclo
nadas a sistemas de fraturas clcatrlzadas, embora a ocorrêncla l1gada a esses tlpos de fraturas seja preponderante (e. g. Fotomlcro
grafla 29).
Como

presentes
Preenchimentos: quanto ao número de fases
nas inclusões fluidas da esmeralda de Itabira, pode-se reconhecer
os mais variados tlpos de preenchimentos. lstão presentes desde in
clusões fluidas monofásicas até polifás1cas. Entretanto, o preenchlmento trifásico do tlpo llquido-Ilquido-gás constitui uma carac
terlstlca predomlnânte e marcante, tanto nas cavldades geométricas ( Fo tomic rograft as 27, 28, 29 e 33) quanto nos sÍstemas de cana
lícuLos ( Fotomi c rografl a 3O). O reconhecimento da fase gasosa foi
ver'1fÍcado mediante um Iigelro aquecÍmento da arnostra portadora da
lnclusão, onde se observou o co¡npleto desaparecimento da boIha.(ou
menisco) gasosa.

Destaca-se, contudo, como caracterfstlca slnguLar
e
pecuS-iar da esmeralda de Itabira, o aparecimento relativamente fre
qtiente de preenchimentos trlfåsfcos do tipo llquido-llquldo-gás as
soclados a uma fase crtstallna anlsótropa, de que são ótlmos exemplos a !'otomlc rografi a 31 , em tubo de cresclmento, e as Fotomicrograflas 34 e 35, condiclonadas às cavldades geométrlcas. Esse comportamento das lncl"usões fluldas geométricas pode ser conslderado
como uma ca¡'acterística dlagnóstlca das esmeraldas da jazlda de Itablra, tendo em vlsta que este fato, nas condições aqui descrltas,
não enco¡rtra slmlL¿rr em outras esmeraldas brasilelras ou estrangei
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ras .

termos genét1cos, o não condiclonamento dos canallcuLos de preenchlmentos varláveis a planos ou superflcles de fraturas, somado ao lntlmo relacionamento dos mesmos côm o senttdo de
cresclmento do cristal hospedeiro, permlte que sejam prontamente
classiflcados como portadores de inclusões fluldas primárlas. Por
sua vez, as cavldades geométrlcas orientadas, quando estão condlcionadas às fraturas de cicatrização, são classiflcadas como pseg
passo
do-secundárias segundo os conceltos de Roedder (tSzS), ao
que aquelas não condicionadas a esses tÍpos de fraturas são vistas
como portadoras de incLusões fluldas primárias.
Em

6.2 .3. Outras característlcâs internas

lnclusões
das i¡rcLusões sólidas mlnerals e das
fluidas anteriormente descritas, foram observadas também outras
felções notáveis pertencentes ao concelto de lncIusão. Dentre elas
destaca-se o aparecimento freqüente de fraturas cicatrizadas
sob
onduladas
a forma de superflcies quase planares ou ligeiramente
dlspostas, na maioria das vezes, ortogonalmente ao elxo c da esmeraLda ( Fotomicrografia 36). o preenchimento dessas fraturas é domi
nantemente composto por inclusões fluidas trifáslcas do tipo llqrlå
do-Iíquido-gás e/ou trifásicas mais crlstal associado contidas em
cavidades geométricas orlentadas segundo o elxo c do hospedeiro.
Al-ém

Outro aspecto também interessante refere-se ao zonear,rento de cor paralelo ao plnacóide basal
{ooot} da esmeralda (notomicrografla 37). Esse zoneamento, indlcâtivo de varlação no conteúdo dos elementos cromóforos na direção do cresclmento da esmeralda, foi observado sob a forma de falxas ou zonas verdes estreltas, de lntensldade variáveL, dlspostas pe rpendl cul armen te ao
alongamento do crlstal, de esmeralda ( I¡otomicrografla 37).
Linhas
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36 Traço de uma fratura cicatrizada apresentando
forma tigeiramente ondulada, dispondo-se qrl""" que ortogonalmente
ao eixo c da esmeralda. O preenchimento é formado dominantentente
por inclusões fluidas trifásicas do tipo 1íquido-líquido*gás associadas a um cristal anlsótropo. A orientação do eixo c cla esmeralda é indicada pela orientação dos microcanalícu1os. Nicóis cruzaFOTOMICROGRAFIA

dos.
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2OO

pm

37 Zoneamento de cor visto sob a forma de faixas
ou zonas de tonalidades variávei s di spostas par^a1e 1 amente ao pinacóide basaf {ooor} o" esmeratda. Nicóis paralelos.
FOTOI4ICROGRAFIA
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:lB - Grupo cle l'raturas secas j.Iustrando a ação
um esforço dinecion¿r1.. I,licóis paralelos.
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um
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de cresclmento pollgonals, exiblndo duas ou três dfreções de dcsen
volvlmento, podem aparecer em alguns cristals.
Por flm, o aparecimento de fraturas secas, lsto é, não
cLcatrlzadas ( Fotoml c rograff a 38), é relativamente comum. A Fotomlcrografla 38, por sua vez, llustra um grupo de fraturas secas ln
dLcando a ação de um esforço dlreclonal .

6.3.

LAVRA

E

APIìOVE

I TATIENTO

A exploração da esmeralda.de Itabira, lnlclalmente fei
ta através cle garimpagem até à concessão do decreto de lavra para
a empresa Belnlont cemas Ltda. , é reaLi-zada a céu aberto e conta
con um sistema de mecãnÍzação desde a extração clo mâterlâI mlnerallzado até o beneficfamento final .

A frente de lavra é reallzada em uma área de aproximadamente 150 x 1OO metros, por cerca de 5 a 7 metros de profundldade, utilizando-se máquinas escavadeÍras para o trabalho de extração do material- dlretamente sobre o xisto esmcraldlfero. O xlsto
altame;rte decornposto faclllta enormemente a retlrada mecânica do
material mineraiizado rrln locurr. O trabalho de desmonte, tanto do
estériI capeante, praticamente lnexistente, quânto do material aproveitâvet, é executado por Iâmtna de trator em conjunto com pâ
mecânlca, obedecendo o método c1ássico de bancadas sucesslvas. O
material esmeraldffero é transportado depois, por intermédlo
de
carregadeira pneumátlca, para a usina de beneftclamento, cujo tratamer¡to tem inlcio com a lavagem prér,la do conJunto para
depois
ser granul ome tri canrente separado e final.mente 'rcatadorr em trabaLho manuaÌ

.

6.4.

RESENVAS

referldos no relatórfo de pesqulsa da Jazlda de
Itabira (Furtado Mendes 1981) dão conta que a rcserva medfda, com
cerca de 2,05 gramas de esmeralda lapidável por mctro cúblco
de
x1sto, comesponderla a um total de cerca de 2,38 toneladas de esmeralda bruta totalmente laplcìáveI. Consiclerando que este valor
corresponde apenas à parte de esmeralda aproveitáveI para a 1aplda
ção (cerca de 2O%), teríamos para a jazlda um total de aproxlmacÌamente 12 toneladas de esmeralda bruta. Conslderairdo alnda que a ca
pacidade ttmite de beneficiamento da usina é <ia orclcm de 7O.OOO m3
de material por ano, e que a reserva medida no perlodo da elaboração do relatório de pesquísa era da ord.en de 1.160.000 m3 de xisto,
a vlda útil da mina seria, portanto, no mínlmo de cerca de L6 anos.
Dados

7. ASPECTOS GENÉTICOS DA JAZIDA DE ITABIRA
Conforme asslnala Mason (1966), o berlllo é um elemento conslderado raro na crosta terrestre, aparecendo com uma abundância lnferior a .3 partes por mllhão. É normalmente encontrado em

rochas a1callnas pobres em sllica e nos produtos residuals de magmas granltlcos, especlalmente os de natureza pegmatítlca. Segundo
Beus (1966), a histórla geoqulmica do berllio no processo pegmatftico serve, sem dúvlda, como um exemplo claro de concentração pósmagmática de um elemento altamente disseminado na fusão orj.ginal .
Alnda, segundo esse autor, o fato prlncipal que determina a concen
tração do berlllo em pegmatitos é, sobretudo, a crlstallzação dlfe
pegmatltos
renclada. Dessa forma, a crlstalização do berilo nos
granfticos tem inlcio sob condições de forte supersaturação em slIlca e acumulações de sódlo e volátels.
Dentre os vários processos geradores-.dê Aepósitos de
berllo (Beus 1966, Sinkankas 1981), os quals são mostrados na Tabe
la 16 a seguir, a mineralização da esmeralda está freqüentemente
associada ao processo metamórflco de caráter metassomátlco, e mais
raramente ao prqcesso hidrotermal pnopriamente dito. Como aponta
Deus (1966), a acumulação do berllio em formações de contato metas
somático, asslm como em outros depósitos pneumatolítico-hidroterma
is de alta temperatura, é determlnada pela atlvidade das emanações
e soluções pós-mägmáticas portadoras de flúor do estáglo ácido do
metassomatlsmo. AquÍ, o flúor aparece como o prÍncipal veículo de
transporte do beríI1o, desempenhando um papel atlvo na formação de
seus depósitos. Além do flúor, destacam-se, alnda, o cloro e o dl
óxldo de carbono, consldenados todos como agentes mlnerallzantes
sob a forma de complexos móvels dos tlpos fluorbenllatos, cloroberlLatos e carbonobe rl I atos de metais alcalinos. Essas ernanações,
responsávels afnda pela migração do potásslo, alumlnlo e s1lfclo,
ao penetrarem, por exemplo, em rochas encalxantes de natureza básl
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TABELA 16
I'IPoS cENÉTrcos DE DEpósrTos DE BERrr,o (^DAp1,^0^ DE sl.NK^NKÂs 19sr)
CLASSIF ICAçÃO

TIPOS

GENÉlICA

DEPóS I TOS

vul cânt co

Ilagmát 1co

prl¡nárlo
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II
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¡ìóseo a vc rmo I ho
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Dl6seml.nado em granl

Inslgnl fl c ante

to

tlla¡otf tlco¡ "sch11ere ¡lrr pegmatltlco
em
granl to

Pegmatltos granf t 1cos sLmples, ñão zg-

Locallzada e
sl gnl fl cânte
Sl gnl

fl

can

1n

tos Â¡a¡ l bicos
slmples, zonados
¡lâgmát 1c o

tardlo

Pegnatltos granlticos
cofnÞlexos, zonâdos e
Substltufdo6 por rnuscovlta e albi ta

S

I gn

rfi co-ll1d¡otermal

l{e tamó

no

te ¡mal

ranc

o

Intensa nas zonas ¡nal s Lnternas e nos preen
de

fisve ¡'deado I

ne-lado,

Róseo,

b

ama-

ranco

ama

lncolor e

re I ado,
b rarì co

sLlbsti

Idern

Tlpo xlsto

Transfere ó Be
Ázulado, e sve rdea
parâ as roc has do e ve¡de ( esme-

(metassomátlco)

enc al xan te s

Velos carbonát1co5
tacti tos

Fendas alpl nas

ralda

)

lntensa e locaI pá1ido, csverdeado I aÛtare l1zada ao I ongo ^zu
de fraturas
lado e zona.lôs

rrc¡elsens"

llld

b

ldern

Pegmatitos Branl t lcos
conÌpl.exos, ?onados e

tul(los por e spo
dumênlo-albita e lepl
dolitâ-albltâ

pál.1do

Àzul. páI1do, vcrde
azulado, eÊve rdea
do, arnâre Iado

do,

111cant

chlmentos
fraturas

to

esverdeado, quase
Lncolo¡

Esverdeado páI i do
azul. ado, amare I a-

t
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Pegmatl

AzuL mui

e

fntensa ao I ongo de .fraturas

Idem

Incolor, azul rnul
ts páI ido, e sve r-

deado; tambérn ver
de ( e s¡ne râI da )

Jncolor, azLl l pá
lldo, e sve rde ado
esmeralda rrra
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ca-ultrabáslca darão orlgem às sucessivas zonas de reação da btotlta/flogoplta, da actinoLlta, da clorlta e do talco, de partlcular lmportâncla na mlnerallzação da esmeralda.
vlsto na Tabe1a 16, os processos geradores de depósltos de esmeralda foram grupados, conforme Slnkankas (1981), en
dois tlpos fundamentais. O prlmeiro, denomlnado de processo metanórffco-hi dro te rmal , é representado pelos "depósltos tlpo xlsto,',
enquanto o segundo, conhecido como processo hldrotermal , é representado pelos depósitos encontrados especlalmente sob a forma de
velos. Nesse sentido, Schwarz (1986), baseando-se em dados disponí
veLs na lfteratura geológ1ca e mlneralóglca das prlnclpais ocorrên
cÍas de esmeralda em todo o mundo, propõe uma classificação genéti
ca distrlbuída em cinco tlpos distÍntos, conforme a natureza das
rochas fornecedoras dos elementos Be, Cr, Fe e V, a natureza da ro
cha hospedelra e as características internas (lnclusões) e químiComo

cas das esmeraldas.
Os "depósltos do tipo xlsto't, representantes da quase
total-idade dos depósÍtos esmeraldíferos conhecldos no mundo (Sinkankas 1981), são assÍm denomlnados devldo ao fato dos crlstais de
ber11o, em especlal os de esmeralda, ocorrerem solidamente embebidos em micaxlstos escuros. 0s xlstos e as rochas assocladas, nas
quals esses crlstais são encontrados, são tldos como pnodutos da
lnteração qulmica entre rochas granltlcas e rochas båsica-ultrabåslcas ou máfÍ ca-ut tramáfi c as pobres em sflica. Segundo os conceitos de Beus (1966), trata-se, portanto, de um processo metassomátf

co também denomlnado de exome tamorfl smo , o qual envolve mudanças
na rocha original pela lntrodução de constitulntes externos. Os ma
terlais necessárfos para a formação do berlIo, derlvados dos pegma
titos graní.tlcos, ou mesmo dos próprlos corpos granftfcos,
sao
transferldos para os corpos adjacentes recristalfzando-se nos xlstos. Muftos desses berllos
ao tlpo orlglnal encontra
"".",nLIhu.-se
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do nos corpos pegmatlttcos. Entretanto, o fato dos xlstos
serem
formados parcl.almente às custas das rochas básicas, ultrabáslcas,
náflcas ou ultramáficas, as quals podem conter cromo, ferro e vanádto, pequenas quantldades destes elementos podem ser lncorporadas à estrutura do berllo dando origem à esmeralda.
Constltuem ocorrênclas clásslcas dos "depósltos tlpo
xlsto" as mlnas de esmeraldas encontradas no Eglto, na fndla, na r1
frlca do SuI e nos Montes Urals (URSS), Entretanto, multos outros
depósttos são perfeltamente enquadrados neste tlpo, tals como as
mlnas da Zâlf,]Ôj-a, do Zimbábue, do Brasil e da Tanzânla, entre ou-

tras.
Conforme os trabalhos de Fersman (1929), VLasov & Kuta

kova (1960, fn Slnkankas 1981) e Schneiderhöhn (1961), as caracterfsticas gerais das jazidas uralianas são representadas por velos
de pegmatitos estreltos associados com rochas metabás1cas dos t1pos mlcaxistos, anftbóI1o xlstos, anflbolltos, metadtoritos e serpentlnltos parclalmente alterados em talco xlstos, clorlta xlstos,
actinolita ou tremolita xlstos. A esmeralda 6 encontrada quase que
excluslvamente no blotita xisto preto adjacente aos velos de pegmatftos, onde a estrutura xistosa é caracterizada pela ortentação
da blotlta paralelamente aos planos de contato do pegmatito. Neste
caso, a formação da esmeralda é uma conseqilêncla da lnteração de
resfduos do magma granltlco com as rochas bástcas melanocrátlcas,
onde os reslduos fornecem o elemento tierlllo e as rochas básicas
fornecem os agentes de coloração Cr, Fe e V. Segundo Fersman(1929),
a gênese da esmeralda dos Montes Urals está rclaclonada a uma sérfe de sedimentos estratlficados com camadas de rochas báslcas intrustvas, que fot metamorfizada, prtmeiro, pela formação do grande
maclço de dunlto-plroxenlto a leste e, postenlonmente, pelo metamorfismo de contato causado pelo complexo granftlco a oeste que im
pre8nou toda a sérfe de rochas durantc' os processos pneumatolftl-
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cos com os resfduos das soluções pegmatltlcas.
No Brastt, a Mfna de Carnalba (BA), locallzada na SeI

ra da Jacoblna, llustra também o tlpo cláss1co de "depósito esmeraldífero tlpo xtsto". Segundo estudos realtzados por Gntffon et
al . (1967), Couto & Almelda (1982), Morelra & Santana (1982) e Rudowski et aI . (1987), as lttologlas predomlnantes na reglão de Car
nalba são compostas por granitos, quartzitos, rochas ultrabáslcas,
velos de Þegmatltos e rochas me tas somât.lc as . O corpo granltÍco(Gra
nlto de Carnaíba) apresenta caracterlstlcas intruslvas e ocupa o
núcIeo de uma felção estrutural em antlforme. Os pegmatftos, conso
tftuldos essencial-mente por oligoclás1o e muscovlta, estando
quartzo pratÍcamente ausente, estão sempre associados ao corpo gra
nltico. As rochas ultrabâsicas metamorflzadas, rlcas em cromo, são
representadas por serpentlna xlsto, serpentina perldotito e produtos metassornátlcos. De acordo com os referidos autores, a minerali
em
zaçáo dà esmeralda ocorre nas proximidades do corpo granítico
fllões de tal co-fL ogopi ta-bio tl ta xistos encaixados em serpentinitos, sendo os xistos genados pela ação metassomátlca de pegmatitos
lnJetados a partlr da massa granftfca. o desenvolvlmento das mlcas
se dá paralelamente às paredes rlos vefos, conferlndo um aspe.cto
xlstoso à rocha, a qual é descrita slmpleFmente como xisto ou Is1u
dite". Nesses fitões a moLlbdenita aparece com freqüêncla assocfada à esmeralda, sendo aproveltada como subproduto. ScheeJ.ita, alexandrlta, fenacita, turmallna, calcopirlta' plrrotlta, plrlta, apa
tlta e fluorlta aparecem como acessó11os. Com base na assoctaþão
mlneralógica encontrada, os referldos autores sftuam o processo de
formação desta jazida entre as etapas pegmatltica e pneumatolítica,
correspondendo, portanto, a um lntervalo de temperatura compreendL
do entre BOO e 6OooC, com pressões correspondentes de 1.OOO e
2.OOO atm.

A Jazlda de Santa Terezlnha de Golás (GO),conforme Cas
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sedanne & Sauer (fgg¿), está encravada em rochas do Pré-Cambriano
Médlo localmente pertencentes ao Grupo Araxá. Na área da jazlda es

te grupo ê constfuldo princlpalmente por micaxlstos e quartzltos,
além de lntrusões báslcas e ultrabáslcas contemporâneas com a depo
stção dos sedlmentos. Esta seqüência de rochas, metamorflzada d;
rante o clclo tectônico Uruaçu, apresenta dobramentos lmportantes
com "trends" norte-sul- e batóIitos graníticos slntectônicos lntruprlncipal.
dldos como rochas alcallnas durante a fase orògênica
Granltos pegmatóides e pegmatltos granlticos, colocados durante e
após a fase tectono-metamórflca, são conslderados pelo referfdo au
tor como as fontes geradoras dos fluidos berilfferos mlneralizantes da esmeralda nas rochas metabásicas e metaultabásicas (talco
xlstos e biotlta xlstos).
A jazlda de esmeralda de ltabira, por sua vez, encontra-se, conforme os estudos petrográflcos realizados neste trabalho, em área localmente caracterLzada pela presença de uma seqüência vulcano-sedi-mentar altamente intemperízada (FOTO 7) em contato
com rochas gnáissicas de composição granltica. l{a área da mina, €g
ta seqüência é formada por lntercalações decÍmétrlcas a métrfcas
de várlas litologias, representadas especialmente por xlstos metapellticos, xlstos de metaultramáficas, anfibolltos dlversos, veÍos
pegmatóldes e velos de quartzo. Os gnaisses granfticos, pop seu la
do, são representados domlnantemente por leucognalsses portadores
de blotita, os quals correspondem, ño trabalho de Schorscher
et
al. (fggZ), aos granltóides do tipo Borrachudo. Além do aspecto pe
trográflco, destaca-se também o contato fathado exlstente entre os
dois conjuntos lftoestruturals (fOfO 7), estando os gnalsses granl
ticos a oeste da área da Jazlda sobrepostos às lltologlas da seqtiêncla vulcano-sedimentar. Tal fato imprlme, às rochas do local
da minar urì certo grau de perturbação expresso princlpalmente pelo
apareclmento de fraturas, movlmentações e dobramentos apertados em
camadas da seqllêncla. As manlfestações pegmatóldes ocorrem prefe-
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7 - Vistado local da jazj-da de esmeralda de ltabira, donde se
observam, €ffi primeiro plano, o alto grau de intemperização das Iitologias xistosas denunciado pela presença de solo róseo avermelha
do e, em segundo plano, a formação de um vale de aspecto suave cujo leito, d€ direção Ì'IE-SW, é coincidente com o contato da seqüêncj-a vulcano-sedimentar e os gnaisses graníticos lenticulares.
FOTO

l--¡

4cm

B Cristais de esmeralda de dimensões centlmétricas associados à massa de quartzo provenlente de velos. Nota-se que os cristais estão preferencialmente ¡ìas superfícies ou ligciramente no in
terlor do quartzo
FOTO

.
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renclalmente formando concentrações no interlor dessas dobras próximas aos seus áp1ces our alnda, preenchendo flssuras preexlstentes Juntamente com massas e velos de.quartzo. Ressalta-se, também,
o apareclmento de velos de quartzo pratlcamente concordantes com
as camadas de xlstos Iocals. A Irlgura 19 llustra,esquematlcamente
um perfll reglonal NW-SE, a partlr do mapa geológico (Itnfra A-B),
envolvendo os dols conJuntos Iltoestruturais malores e uma seção
de detalhe lJ-S na porção das rochas esmeraldlferas no local da mina.

A esmeralda da jazida de Itabira ocorre predomlnantemente associada aos xistos provenientes de metaultramáficas, aqul,
representados especlalmente por biotLta/flogopita xistos ou sim-

llais raramente pode ser encontrada, também,
nos contatos ou ligeiramente no interj-or dos veios quartzosos como
ilustra a ITOTO B. A gradação constituída por biotita/flogopita-trg
mol1ta/actinotita xisto exlstente entre esses biotititos e os anfi
bolltos de metaultramáficas foi também encontrada no local da jazL
da manifestando alguns crlstais de esmeralda. Essas associações 1.i
tológlcas, derivadas todas de rochas metaultramáficas, constituem
uma possfvel zonação a partir das concentrações pegmatóldes, onde
os blotititos podem ser considerados, neste caso, como os r"O"u="1
tantes dos produtos metamórficos maj-s intensamente metassomatlzaplesmente biotititos.

dos.

cristals de esmeralda dessa jazL
da se dá, em geral, como porflroblastos grosseiros nas hospedelras
metassomâtlcas, aparecendo preferenclal¡nente orlentados segundo a
xlstosidacle da rocha-rnatrlz. O apareclmento desses porfiroblastos
envolvldos por blotlta/flogoptta segundo uma estrutura de contorno,
além da presença freqüente de "sonbras de pressão" junto aos cristals de esr¡'eralda, incllca que os mesmos fora¡n crlstallzados e¡n con
dlções pr'ó-cinamáticas ou no máxlmo slnclnemátlcas em relação ao
O desenvolvlmento dos
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evento deformatlvo D, (ou D3). Tal fato mostra, portanto, uma etapa de crlstalLzaçã,o contárta àqueIa verificada por l4orteanl
&
Grundmann (rg77) para as esmeraldas de SaIzburg, Áustria.
PeIas relações petrográf1cas encontradas na reglão do
depósfto de esmeralda de ltablra tem-se, em termos gerals, as mesmas condi,ções básicas ¡equeridas para a formação da esmeralda no
caso clásslco <te "Jazlmentos do tlpo xlstorr. As lntercalações de
rochas uttramáficas, metamorflzadas ern um primelro estágfo para os
e
anfibolltos portadores de talco, clonita, tremolita/actlnolita
cromita, são as Iltologlas responsáve1s pela formação dos produtos
metassomáticos portadores de esmer^alda, no caso, þromovldos pel-a
ativldade pegmatítlca orlunda <las rochas gnátssfco-granltlcas adja
centes em um evento posterior. A formação de esmeralda, neste caso'
está intimamente associada à lnteração química ocorrida entre os
flutdos pegmatíticos berillferos e as rochas me taul t ramâflc as portadoras dos elementos cromóforos. A percolação dos veios pegrnatóides nessas rochas promove, peto efelto metassomátlco de contato, a
transferêncla do elemento berllto e a cristalização da esmeraLda
nas auréolas de alteração, representadas aqlrl princfpal.mente pelos
biottti.tos (blotita/flogoplta xistos). A cor verde-grama da esmeralda, a exemplo do que se verlflca em outros Locâis (Fersman 1929,
Gilbelin 1958, Bank 1974, Andersón 1979), é uma conseqüência da incorporação na sua rede cristalina de quantidades ínflmas de cromo,
ferro e vanádio existentes nessas rochas. A presença abundante de
cromlta veriflcada, em especlal , nos xlstos de metaultramáfica defornecedor
sempenha, portanto, um papel lmportante como mlneral
desses elementos.
conslderando as lnvestfgações p¡eológ1cas reallzadas
neste trabalho, pode-se observar que os controles da mlnerallzaçäo
esmeraldlfera da Jazida de Itabtra são fundamentalmente de dofs tl

pos! lltol.óglco e estrutural . O controle tltotóglco é representa<lo
especlalmente pelas intercalações de rochas me taul tramáfi c as metas
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somatlzadas rlcas em cromfta, as quals constltuem a prlncfpal rocha-matrlz da esmeralda dessa JazLda. O controle estrutural , por
seu turno, é representado pelos falhamentos de empurrão exfstentes
entre a seqtiêncta vul c ano-sedlmentar e as Iftologlas gnálsslcas ad
Jácentes, o que favoreceu senslvelmente a percolação dos fluldos

mlnerallzantes para as Iltologias xistosas através das
fraturas e fissuras aLi desenvolvldas.

1númeras

8. CONCLUSOES

FINAIS

geral a JazLda de esmeralda de ltablra, Io
callzada na reglão central do Estado de l¿llnas Geralslconstltul nos
dlas de hoje, asslm como as Jazldas de Santa Terezlnha de Colás
(CO) e o conjunto Carnalba/Socotó (BA), um centro produtor de esme
ralda de lmportância relevante, notadamente pela boa qualldade e
pelo alto. fndice de aproveltamento do materlal all extral<lo. A pro
dução lntegrada desses três centros, aIém da grande potenciall<lade
em termos produtivos de todos eLes, fez com que o lJnasf I passasse
a ocupar, nos últlmos anos, um lugar de destaque entre os princlpa
No contexto

1s produtores mundials dessa

gema.

relação aos princlpais resultados obtldos com a re
allzação do mapeamento geológico IocaI , viablllzado através do estudo petrográfico detalhado da área da jazLda de Itabira, merecem
destaque as observações enumeradas a seguir.
Com

Dols conjuntos lltoestruturais malores, constituídos respectivamente por rochas gnáissicas de composição granÍttca e por uma seqüêncla vulc ano- sedlment ar, representam as
IltoJ,ogÍas bástcas dominantes na área lnvestigada. Dentre
os gnalsses granítfcos mapeados, aquele de aspecto l-entlcular ('rflaserrr) corresponde mineralóglca e petrograficamente âos granltótdes do tipo BorracÌìudo já descrltos na
Iiteratura. O segundo tfpo de gnaisse manlfesta caracterlsticas de um forte enrfqueclmerìto quantzo-feldspâtlco,
cuja evldêncla pode ser notada pela presença abundante de
vefos pegmatóides, em BeraÌ, concordantes com a sua folla

ção. Esse fato, entretanto, é pouco notável nos gnalsses
do tlpo lenticular (,'flaser"), os quals são conslderados
aqul como os responsávels pelo forneclmento dos fluldos
berflfferos minerallzantes da esmeralda. O caráter vulca-
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no-sedlmentar é notavelmente traduzido pela
ocorrência
dos vârlos tlpos de anflbolitos, xlstos <le metaultramáffcas e metapelltos sob a forma de intercalações centimétrl
cas a métrlcâs repe titlvas.
2. A composlção modal dos gnalsses granltlcos, especlalmente
a do tlpo lentlcular (',flaser',), fndlca uma tendência para uma composição alcalina ( campo do áIcall granito), podendo isso signifÍcar um enrlqueclmento metassomátlco dos
elementos K e Na no decorrer dos eventos metamórffcos so
fridos por aquelas rochas ou, então, uma composlção da rg
cha origlnal já enrlquecida nestes elementos.
Nos gnalsses granítlcos, a blotl-ta castanha representa

o

máfico mals freqüente e abundante, sendo ela um dos prlncipals minerals responsâveis pela forte estrutura llnear

e pela foliação algo distlnta dessas rochas.
jazida de Itablra encontra-se localizada pratlcamente
no contato entre a seqilêncta vul c ano-se dlmentar e as lfto
logias gnálssico-graníticas, estando a quase totalldade
da minerallzação esmeraLdífera presente nos xisuos provenfentes de rochas metaultramáflcas.

4- A

entre a seqüência vul c ano- se dlmentar e as 11tologias gnálsslcas encaixantes são domlnantemente tectônicos, mostrando concordância entre as foIlações dos dols
conJuntos. Tal fato indlca, portanto, que ambos os conjun
tos foram submetldos pelo menos a um evento tectono-metamórflco comunì.

5. Os contatos

6. Dols fatores báslcos controlam a minerallzação esmeraldlfera local , sendo um deles de caráter estrutural e o ou-

tro estrltamente petrog"áff"o. O fator estruturaL é repre
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sentado pelos contatos falhados entre a seqüêncla vulcano-sedimentan e as lltologias gnálsslcas, reglão essa notavelmente favoreclda pela fntensa percolação de fluldos
berlLfferos evldenciada pela presença dos veios e concen-

trações p.egmatóides al1 exfstentes. O controle petrográfl
co refere-se aos xistos de me taul tramáfl c as os quals cons
tituem a prlnclpal rocha-matrlz da esmeralda.

velos pegmatóldes no lnterfor <la seqflêncla vul cano-sedimentar pode ser conslderado como rela
tLvamente escasso, tornando-se mais freqüente à
medida
que se aproxima dos contatos falhâdos com as rochas gnáis
slcas. Esse fato Índica, certamente, a ocorrência de uma
remobilização dos fluidos formadores desses velos a partlr dos gnalsses granlticos adjacentes.
O apàreclmento dos

o

face das assembléias mlnerais encontradas, a].ém da con
tribulção dos dados texturais e estruturais, as Iltologlas da regÍão da jazida de Itabira foram submetidas a um
meta¡norfismo regional progradante da fácles
xlsto-verde
superior a anfibollto médio, apresentando alnda feições
indlcatlvas de metassomatlsmo loca1 .
Em

Por outro lado, com relação proprlamente ao estudo mlneralógico da esmeralda de Itabira, podemos enumerar também como
resultados mais lmportantes as observações abalxo relaclonadas.

1. A grande parte das esmeraldas da jazlda de Itablra é encontrada sob a forma de fragmentos pequenos medindo, geralmente, entre 1 a 3 centlmetros. Q.¡anto ao háblto, os
cristals são p re domi nantcmente subidlonrórflcos, sendo cons
tituldos por um prlsmâ hexaøonaI {roio} e pelo ptnacóide
uu*or {ooor} . o" cores pred;'ntno.l"" são o verde rigciramente azulado e o verde-gramâ, sendo menos freqilente
o
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verde llgelramente amarelado. Os lndlces de refraçäo obtidos correspondem aos valores de n6 = 1,579-1'584 e nr =
1,584-1 ,588, com a blrrefrlngêncla varlando de O'OO4 a
O,006. A transparêncla' altamente favorecida pelo baLxo
número de lncIusões sóI1das minerals' pode ser classlfica
da como seml transparente , podendo, às vezes, ser l-lgelramente afetada pela presença de nurnerosas lnclusões fluidas tubulares extremamente flnas' dispostas paralelamente
ao eixo c do crtstaL. A densÍdade relativa média obtida
fol de 2,77. ALén das caracterlstlcas aclma cltadas desta
can-se, ainda, as dimensões dos parâmetros da cela unitárla, cujas determinações forneceram os segulntes valores:
+ o,OO5 I e
9,201-9
ao = 9 ,220-9,236 + o,oo2 8,
'2o7
"o V = 677,5-679,8 I o,4 8t.

Biotita/flogopita, quartzo, magnésio-cromita, ralstonita
e óxidos amorfos constituem as inclusões sólidas mlnerals
ldentificadas neste trabalho através da difração de ralos
X. Petos dados obtldos' a biotlta/flogopita é a lnclusão
podendo
nlneral mais freqilente na esmeralda de ltabira'
representadas'
ocorrer segundo duas gerações distfntas'
respectivamente, por placas irregulares subédricas IÍgeiramente arredondadas dlstribuldas aleatorlamente no interl-or do berito (mica protogenética) e sob a forma de plaaa
cas dispostas paralelamente ao pfnacó1de u"s.r {ooor}
(,
esmeralda (mlca singenética).
As lncLusões ftuldas na forma de tubos ou de cavidades ge
ométricas constÍtuem uma felção notável dessa esmeralda.
As incLusões tubulares dÍspõem-se pre fe renc l almente segun
do o elxo c do berllo e contêm, geralmente 'preenchlmentos
blfáslcos do tipo llquldo-gás ou trlfâsicos do tlpo Iíqui
do-lfquldo-gás. As cavidades geométricas, por sua vez, apr'esentam preenchimentos domlnantemente trifásicos do tl-
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po llquido-Ilquldo-gás ou pollfásicos do tfpo llquldo-l1quldo-gás + um crlstal assoclado. O tlpo poltfáslco cltado representa, entretanto, uma caracterlstlca estrltamente partlcular dessa esmeralda, a qual configura, Juntamen
te com as demals lnclusões fluldas, um quadro dlstlntlvo
e dlagnóstlco entre as demais esmeraldas brasllelras e es
trangelras.
4. O conJunto das felções texturals apresentado por

alguns

cristais de esmeralda, denotando seguramente cristalização pré-cinemátlca a slnclnemátlca, aIém da grande .multipltcldade de formas e dos vários tipos de preenchimentos
das lnclusões fluidas, sugere mals de uma fase de geração
de cristais no apareclmento da esmeralda de Itabira.
Ã,

A assemblé1a mineraL representada pelas lnclusões sólidas
já efetivamente identificadas nessa esmeralda (blotitaflogopita, quartzo, andesina, tremollta' dolomlta' apatita e magnéslo-c romi ta ) aponta para as condÍções metamórfl
cas da fâcies anfibolito inferior, condlções essas condizentes com âquelas já referldas para as rochas encaixantes. O apareclmento notáve1 do grande número de inclusões
temperaturas
fluidas pode traduzlr .condlções de baixas
dentro da fácies anfibollto.

6. Pelos dados obtldos neste trabalho, a gênese dessa esmeralda pode ser referlda como sendo praticamente a do tlpo

clásslco, lsto é, o beríIlo provelo das rochas de compost
ção granltica (gnaisses granftlcos lentlculares) transpor
tado petos fluidos pegmatítlcos, enquanto que os elementos cromóforos säo derivados das rochas me taul t ramáfl cas
(blotititos negros) t1das, aqul , como as principais hospe
delras do berllo. Em fáce dos tipos de concentrações pegmatóldes e do quadro de lnclusões da esmeralda' o proces-

.Lt5.

so de formação da JazLda parece estar compreendldo entre
as etapas pneumatol I tica e hldrotermal .
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