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Deve-se

admitir que os geólogos estão atrasados em relação âos mineradores

nâ

constntação de que o arranjo dos minerais dentro dos pegmatitos está longe de ser errático.

Qualquer pessoa que estude e mapeie em detalhe lavras pegmatíticas aprende rapidamente
que há concentração dos minerais em línhas, buchos, cølcleirões, hamhurros e que estes são

conhecidos

há

décadas pelos mineradores mais inteligentes

e

experientes. Este

conhecimento tem sido fator importante nAs operações de lavra, embora a indústria não

tenhn tido oportunidade de aplicá-lo nn compreensão dn distribuição dos minerais nos
pegmatitos. Alguns geólogos, pelo contrário, têm enfatizado a irregularidade dos depósitos

pegmatíticos e questionado a possibilidade de pesquisá-los pelos métodos sistemáticos que
tôm sido aplicados com êxito nos depósitos minerais de um modo geral.

E. N. Cameron, R. J. Jøhns, A. H. Mcnair e L. R. Page, en, Urbøna, Illinois,
EUA - 1949 (in, Metømig 1978).
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ABSTRACT

During the 1674

expedition

'

the bandeiranle (explorer) Fernão Dias Paes Leme

called cruzeit'o' where he expected
discovered the serra Resplandescente (shining Moutain) also
widely searched for the Portuguese
to discover the first Brazilian emerald deposit, a gem-mineral
The deposit he discovered was later proved
on the eastern side of the Latin American continent.
was abandoned until the beginning
to be of a green vafiety of tourmaline (verdelite), This deposit

ofthe20thC'From1914on'smallscaleminingactivitiesstartedaimedattheextractionof
place during the Second World
gemological tourmalines Large scale rnining in Cruzeiro took
period the state of Minas
war for the extraction of mica by the Allied countries. During this
GeraissuppliedapproximatelyaquarterofthedemandofthisrnineraltotheAlliedCountries.

The(.'J'uzeiroregionfurnishedhalfofthisproduction'WiththeendoftheWar,allthe
exploitationworkturnedtothegem-mineralsandnowadays,theCruzeiroPegmatiteisoneofthe
world's largest producers of tourmalines'

of the town of São José da
The (,i'uzeiro tourmaline deposit is located 13'5km north
The mine is 430km away from
safira in the Northeastern portion of the state of Minas Gerais.
Belo Horizonte and it can easily be reaohed during the dry season

Systematìcgeotogicalstudiesonthecountryrocksofthetourmalinepegmatitesdonot
Northwest oî lhe Prot'íncia Mantiqueira,
exist. The region of são José da safira is located to the
in the subprovíncia Médio Rio
near the limit of this Provincia with the craton do são Francisco,
complex made up of
Doce. The pegmatite bodies of the area are embedded in a basement
gneisses, quartzites and schist, called Gnaisse Piedøde

'

Thelithologicmappinginanareaof380squarekilometerssurroundingthetourmaline
units called Gnaisse
mine of oruzeiro revealed the presence of two distinct lithostructural
piedade and the sefta do cruzeiro Sequence. The Gnaisse Piedade is composed of gneisses,
quartzites and rnainlY schists.

the

schist with garnet,
This schists are of three different types, the chlorite-muscovite-biotite
schist
staurolite-muscovite-biotite schist with gamet and the garnet-chlorite-muscovite-biotite

the bottom to the top it is composed
The Sefta do Cruzeiro Sequence overlies these schists. From

byalayerofmetaultramaficrock,alayerofmetapelitescomposedofbiotite-schistandathick

layer of quartzite with small intercalations of biotite schists.The high topography of the (lruzeiro
Mountains is due to the quartzitic rocks, which are not easily weathered.
The mineral paragenesis found in the rocks ofthe São José da Safira region indicate that

the lithologies were subjected to a metamorphism of at least medium grade (arnphibolite facies),

without reaching the partial fusion stage. Although granite was not found in the rnapped area,
there is a great possibility that the highly ditrerentiated and complex pegmatites of this region

of the pegmatities seems to have a regional
structural control. This is indicated by the concentration of Írany pegmatite bodies along

derived from granitic bodies. The emplacement

lineaments oriented N l0-20W.

The cruzeiro Mine is composed of three pegmatitic lens-shaped bodies with nearly
parallel orientations, called here vein 01, 02 and 03. vein 01 is about 1,300m long and up to 60
meters wide; Vein 02 is 900m long and about 20m wide and Vein 03 is 700m long with a
maximum width

of 8m, in outcrop. The pegmatitic solutions penetrated along tabular rupture

surfaces. These surfaces are oriented N20-30W80-86SW. They are discordant

with the country

rocks.
The mineralogy of the Cruzeiro pegmatites is complex and by now about twenty different

minerals have been described, The most impoftant

of there minerals are light colored

micas

(muscovite), pink micas (possibly lepidolite, or litniferous mica) and polylithionite; the tourmaline

group represented by schorlite and elbaite types; the niobium-tantalites in the varieties of
columbite-tantalite, behierite and the group of aeschynite; spodumene in large sticks; ambligonite,
feldspars including cleavelandite and potash feldspars with graphic textures, milky and hialine

quartz, bluish and pink beryl,

Mn and Fe-bearing garnets,

cassiterite, apatite and some

mineralogical rarities. Since the pegmatites are embedded within the more resistant quartzites,
they are always much more strongly altered than the country rock. Confroted with this reality, we

have been compelled to use minerals resistant to the weathering, such as tourmalines, micas,
cassiterite, beryl, garnet and niobium-tantal minerals, to obtain chemical data which have been
used for understanding the internal evolution of the Cruzeiro Pegmatites.

Taking into consideration the data obtained in the field and lab work, it was possible to
understand several

of the

problems inherent

Pegmatites. Even though the origen

possibility of its linkage to granites.

to the genesis and evolution of the (.iruzeiro

ofthe bodies remains

a controversial subject, there is a great

RESUMO
Durante a expedição de 1674, o bandeirante Fernão Dias Paes Leme descobriu a Serra
Resplandescente ou do Cruzeiro, onde estaria a primeira ocorrência e/ou jazimento de esmeralda,

um mineral-gema muito procurado pelos portugueses no lado leste do continente latinoamericano,

Com a descrição da turmalina, provou-se tratar apenas de verdelita e este jazimento ficou
abandonado até o início deste século.

A partir de 1914, uma lavra rudimentar foi iniciada visando

a retirada de turmalinas gemológicas, Porém, o real início da mineração no Cruzeiro só veio com

o advento da

2n Guerra

Mundial, devido à grande demanda de mica pelos países aliados. Neste

período, o Estado de Minas Gerais supriu quase um quarto das nescessidades deste mineral aos
países aliados, com a Lavra do cruzeiro contribuindo com mais da metade dessa produção,
Finalizada a gueffa, todos os trabalhos de esplotação voltaram-se para os minerais-gemas e nos
dias atuais, o Pegmatito do Cruzeiro é um dos maiores produtores de turmalinas do mundo

A Mina de Turmalina do Cruzeiro está situada no centro-nordeste do Estado de Minas
Gerais, aproximadamente a 13,5km a norte da Cidade de São José da Safira. O local dista cerca
de 430km de Belo Horizonte e pode ser alcançado facilmente por rodovias em sua maior parte
pavimentadas.

A região dos Pegmatitos Turmaliníferos da Mina do Cruzeiro não conta com trabalhos
geológicos sistemáticos em escala de detalhe ou semidetalhe. Regionalmente, a região de São
José da Safrra está situada a noroeste da Província Mantiqueira, próxima ao limite dessa província

com o Cráton do São Francisco, na Subprovíncia Médio Rio Doce. Esses e outros corpos
pegmatíticos estão encaixados em um embasamento constituído de rochas gnaíssicas, quartzíticas
e xistosas, denominado de Gnaisse Piedade.

O mapeamento litológico da região da Jazida de Turmalina do Cruzeiro, em uma área de
aproximadamente 380km2 em torno da mineração, revelou

a

presença de dois grupamentos

litoestruturais distintos, sendo um deles representado pelo Gnaisse Piedade ou pelas rochas
xistosas, e o outro por uma seqüência rochosa encaixada nestes xistos, cujos representantes da
base para o topo são, uma camada de rocha metaultramáfica, um pacote de metapelitos composto

por biotita xisto e um pacote espesso de quarlzito com pequenas intercalações de biotita xistos.

Em termos petrográficos, as litologias xistosas perteiìcentes ao Gnaisse Piedade

são

representadas por três tipos diferentes de xistos; o clorita-moscovita-biotita xisto com granada, o

estaurolita-moscovita-biotita xisto com granada e o granada-clorita-moscovita-biotita xisto. A

xvll

seqùência rochosa formadora

da Serra do Cruzeiro ou Resplandescente é dominantemente

composta por litologias quartzíticas e, subordinadamente pot camadas de rochas xistosas. Entre
esses xistos, há tipos provenientes do metamorfismo de rochas ultramáficas e os de composições

aluminosas e derivados de pelitos. As assembleias minerais encontradas na região de São José da

Safira indicam que as litologias aí presentes foram submetidas a um metamorftsmo de pelo menos
grau médio (flícies anfibolito), sem atingir o grau forte. Apesar da inexistência de granito, tal fato

indica que é grande a possibilidade dos pegmatitos complexos e altamente diferenciados dessa
região serem provenientes de corpos graníticos não aflorantes na itrea mapeada.

A Mina do Cruzeiro é composta por três corpos pegmatíticos aproximadamente paralelos,
denominados de Veios 01, 02 e 03, principalmente em função de suas espessuras decrescentes,

quando caminha-se no sentido de leste para oeste dessa mineração. O Veio 01 tem cerca de
1,300m de comprimento por até 60m de largura; o Veio 02 apresenta 900m de comprimento por
cerca de 20m de largura e o Veio 03, um comprimento de 700m e uma largura máxima de 8m, em

afloramento no decreto de lavra da Mina do Cruzeiro. As soluções pegmatíticas peñetraram ao
longo de planos de rupturas de forma tabular" discordantes das estruturas das rochas quartzíticas
encaixantes, com direção N20-30W e mergulho 80-86SW,

A mineralogia dos Pegmatitos do Cruzeiro é bastante complexa e compreende, até hoje,
cerca de 20 espécies minerais diferentes. Micas clara (mosoovita), rósea (possivelmente lepidolita

ou mica litinífera) e polylithionita; o grupo das turmalinas com as espécies schorlita e elbaíta; os
nióbio-tantatatos nas variedades da columbita-tantalita, behierita e o grupo da aeschynita; grandes

ripas de espodumênio; ambligonita; feldspatos incluindo albitas, lamelas de cleavelandita

e

feldspatos potássicos com estruturas gráficas; quartzo leitoso e hialino; berilo azulado e róseo,
granadas nas moléculas almandina

e

espessartita; cassiterita; apatita

e

algumas raridades

mineralógicas. Como esses pegmatitos encontram-se no alto de uma serra e encaixados em

quartzitos muito resistentes aos processos erosivos, alguns de seus minerais estão muito
alterados.

Tal fato, impossibilita a obtenção de

análises químicas confiáveis, visando a

interpretação geoquímica dos processos evolutivos dessas apófises pegmatíticas, Diante disso,

todos os trabalhos desta tese, foram feitos em turmalinas, micas, nióbio-tantalatos, cassiterita,
berilos e granadas, uma vez que esses minerais não estão alterados e a interpretação de suas
características químicas permitiu compreender os processos genéticos responsáveis pela formação
dessajazida.

xvlll

Com base nos dados obtidos nos trabalhos de campo e de laboratório, foi possível
compreender alguns dos inúmeros problemas inerentes à gênese dos pegmatitos formadores da
Mina do Cruzeiro. A origem dos corpos, entretanto, permanece ainda como uma questão

controvertida, havendo grande possibilidade de uma origem granítica, ligada a granitos não
aflorantes na ârea mapeada. Tratam-se de pegmatitos complexos, altamente diferenciados e
portadores de elementos raros. O processo de lormação da jazida está intimamente ligado a
aspectos estruturais, tendo em vista a presença de lineamentos claramente definidos, alinhados
segundo a direção Nl0-20W nos dois domínios já descritos e dado pela própria orientação das
várias minas e garimpos existentes na região.

1 - TNTRODUçÃO

Desde o descobrimento do Brasil, os portugueses alimentaram a esperança de encontrar

minas de ouro

e de

esmeralda nessas novas terras.

A partir do final do século XVII, os

bandeirantes desbravaram terras desconhecidas sonhando com os tesouros que brilhariam à sua
frente. Nessâ procura incessante, descobriram turmalina, água-marinha e outras pedras preciosas,

jâ é
além de muito ouro, mas a tão sonhada esmeralda nunca foi encontrada. A Mina do Cruzeiro,
referida neste período da história do Brasil, pois em 1674 a bandeira de Fernão Dias Paes Leme aí
chegou e seus integrantes imaginaram ter descobefto oma grande iazida de esmeralda. Tal fato é
perfeitamente compreensível, pois nesta época a turmalina ainda não estava descrita e sempre que
alguém encontrava turmalina verde (verdetita), imaginava tratar-se de esmeralda Pode-se dizer
que, a partir das andanças dos bandeirantes pelo interior do País, foì descoberta uma das maiores
minas de turmalinas gemológicas ainda em atividade em nossos dias. Outro fato interessante é

que, a partir do envio das falsas esmeraldas do Cruzeiro para a Europa, tornou-se possível a
car acterização

d

a turmalina.

O Brasil é atualmente um grande produtor mundial de turmalina gemológica e uma vez
que este mineral-gema pode ser utilizado como alternativa para substituir pedras preciosas bem
mais caras, a posição nacional é muito previlegiada.

A Mina do Cruzeiro encontra-se em posição de destaque, principahnente por suas
rubetitas (variedade de turmalina avermelhada) cor sangue-de-pombo; turmalinas verdes
(verdelitas); turmalinas azuis (indicolitas ou indigolitas); as turmalinas olho-de-gato (variedade
com efeito chatoyance) nas colorações verdes, azuis e mais raramente vermelhas; as n elanciãs e
as turmalinas bicolores e multicolores, Um fato interessante é que cada veio dessa mineração
produz turmalina com coloração distinta. No Veio 01, são encontradas as rubelitas, as verdelitas,

as melancias, as turmalinas olho-de-gato

e as bicolores e

encontradas as turmalínas azuis e as verdes.

rnulticolores.

No Veio 03

são

No Veio 02, são explotadas as turmalinas com

coloração similares às do Veio 01. em menor quantidade, mas não são encontradas as variedades

multicolores, bicolores

e

olho-de-gato. Turmalina olho-de-gato verde, vermelha

encontrada nos três veios pegmatíticos.

e azul,

é
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Este trabalho tem por objetivo principal contribuir para o maior conhecimento da Jazida
Turmalinífera do Cruzeiro. Para enquadrar os dados obtidos no mapeamento na área de São José
da Safrra é apresentada uma síntese dos conhecimentos geológicos existentes sobre a área,

Os lineamentos observáveis no campo e nas fotografias aéreas, sugerem que todos os
jazimentos pegmatíticos intrudiram-se ao longo de planos de fraquezas, apresentando direção
N10-20W.
Esta tese agrupa os primeiros dados integrados de geologia da fuea da lazida do Cruzeiro

Com essa finalidade foi efetuado um mapeamento de uma área de aproximadamente 380km2
Foram leitas descrições detalhadas de várias minas e garimpos em atividade, com a finalidade de
se compreender a distribuição espacial e a gênese dos corpos pegmatíticos. Também foram
efetuadas cerca de 3.000 análises químicas, através de microssonda eletrônica, dos vários minerais
dos pegrnatitos, buscando correlações geoquímicas para a identifrcação da tipologia dos três veios

pegmatíticos existentes nessa mineração. Identificamos as espécies de turmalinas e pesquisamos
as causas de sua cor, os tipos de mica, os minerais do grupo das granadas, os diversos nióbio-

tantalatos e o berilo cuja composição química foi igualmente estudada. Os nossos dados foram
correlacionados com os das principais jazidas pegmatíticas do Brasil e do rnundo, o que nos levou
a suspeitar que a gênese dos corpos pegmatíticos formadores da Lavra do Cruzeiro não pode ser

explicada somente a partir de processos anatécticos, como os dados geológicos faziam acredifar

'

porém, o fato de não termos encontrado afloramentos graníticos na área deixa-nos ainda alguns
problemas para resolver.

Assim sendo, o principal objetivo deste trabalho é apresentar um estudo amplo e integrado

do ponto de vista mineralógico, petrográfico, geoquímico e genético dos minerais pegmatíticos
não alterados encontrados na Mina do Cruzeiro, No contexto mineralógico, além do estudo de
caracterizaçáo das várias espécies minerais, serão enfatizadas as principais características das
turmalinas, micas, nióbio-tantalatos, granadas, berilo e da cassiterita dessa mineração'

No que se refere à investigação geológica, esta teve como suporte principal a realizaçdo
de mapeamento petrográfico detalhado das litologias encontradas na ârea da jazida.

A

geoquímica dos minerais forneceu uma base segura para a correlação com outros

corpos pegmatíticos e, os elementos necessários para saber se um pegmatito é possível de ser
mineralizado ou não,

2. MÉTODOS DE ESTUDO E AMOSTRAGEM
Durante os trabalhos de campo desta tese, foram realizadas várias viagens à Mina do

Cruzeiro. Paralelamente ao mapeamento da área do decreto de lavra dessa mineração e da
amostragem dos vários minerais que ocorrem no interior das dezenas de galerias (serviços)
existentes no corpo pegmatítico,

foi

executado um tfabalho de interpretação fotogeológica,

seguido do mapeamento de uma área de aproximadamente 380km2 ao redor da cidade de São
José de Safira. Nesse mapeamento abrangendo uma área maior que a do decreto de lavra, tentouse entender o modo de ocorrência e a mineralogia de inúmeros corpos pegmatíticos dessa região,

para uma posterior correlação com os três veios pegmatíticos formadores da Mina do Cruzeiro,

Todos os materiais coletados nestas etapas, foram devidamente selecionados para os estudos de
laboratório, que abrangeram determinações mineralógicas e químicas.

2.1

- TNTERPRETAçÃO FOTOGEOLÓGICA

Como auxílio dos trabalhos pteliminares do mapeamento geológico, foram efetuados
estudos de fotointerpretação utilizando-se fotografras aéreas em escala de 1:60.000, obtidas pelo
serviço, AST- I 0, executado pela (-lnited Stales Air' lìorce contratada para o trabalho pelo DSGE
Objetivou-se com esse estudo assinalar, em carta, as feições geomorfológicas e estruturais da área
investigada, bem como facilitar o registro de pontos descritos e amostrados, além de uma perfeita
delimitação de contatos entre as formações litológicas ali existentes.

Além das fotografras aéreas, foram utilizadas também algurnas informações constantes do
mapa geológico em escala 1:500.000, elaborado pela equipe técnica da diretoria de geologia do

Instituto de Geociências Aplicadas (IGA), edição de 1978 (Projeto RADAR - Minas Gerais); do
mapa geológico, em escala l:250.000 elaborado pelo convênio DNPI\'ÎICPRM, em 1985 (Projeto

Mapa Metalogenético e de Previsão dos Recursos Minerais: Folha Guanhães); e do mapa plani-

4

altimétrico correspondente

à Folha de

Santa Maria

do Suaçuí (SE-23-Z-B'1II), na

escala

I:I

00.000, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), edição de 1980.
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.2.

AMOSTRAGEM

A cartografia geológica na área da Mina de Turmalina do Cruzeiro, teve início no frnal de
1990, estendendo-se no decorrer de 1991. Visitas adicionais foram também realizadas entre 1992

e 1994, visando complementar o trabalho de mapeamento e esclarecer certas relações geológicas
em afloramentos específicos e em alguns pontos no interior das galerias nos corpos pegmatíticos.

A coleta de amostras de rochas realizou-se, em geral, segundo o acompanhamento

de

perfis em cortes de estradas, córregos, riachos, vales e lajedos. Foram descritos e amostrados
cerca de 50 pontos em afloramentos distintos, em cuja distribuição procurou-se cobrir a maior
área possível em torno da Cidade de São José da Safira. Com relação à distribuição dos pontos

amostrados ao longo dos perfis, esta ocorreu segundo a ordem de aparecimento dos respectivos

afloramentos. O modo de coleta das amostras obedeceu,

normalmente utilizadas em trabalhos

de

o

mais possível, às recomendações

mapeamento geológico, fazendo-se acompanhar,

conseqüentemente, uma notação dotada de siglas convencionais e uma numeração em ordem de
seqriência crescente. Das amostras coletadas, resultaram cerca de trinta lâminas delgadas, as quais

foram utilizadas no estudo petrográfico da região de São José da Safira.

A

existência das galerias no interior

do corpo pegmatítico, foi fundarnental para a

execução deste trabalho, Devido a alteração superficial,

o estudo dos corpos pegmatíticos

da

região de São José da Safira e, especificamente, dos que compõem a Mina do Cruzeiro, foi

executado ao longo das galerias usada pelos mineradores para

a

exîação de turmalina

gemológica. É bom enfatizar que algumas dessas galerias, como as do Serviço 1B no Veio 01 e

do Ladim no Veio 03, apresentam mais de 300m de comprimento, o que permite uma perfeita

visualização das várias zonas pegmatíticas

e uma amostragem dos seus vários minerais,

obedecendo à estrutura e zoneografia dos veios.
Para as determinações mineralógicas das várias espécies encontradas na Mina do Cruzeiro,

loram utiiizadas cerca de 500 amostras minerais, retiradas nas várias galerias existentes nos seus

5

três veios pegmatíticos. No tocante às turmalinas coradas, a amostragem variou em função do
progresso dos trabalhos, visto que ela é encontrada na zona intermediária interna e nas bordas do
núcleo do corpo, Algumas amostras foram coletadas in s¡tu, no interior das galerias, sendo que

outras foram doadas pelo Sr, José Neves, proprietário da Mina do Cruzeiro, e pelo Sr. Ladim,
responsável

e

arrendatário

do Veio 03 dessa mineração. Esses lotes de cristais, quer

os

amostrados pelo autor, quer os doados pelos proprietários das lavras, embora considerados como

de qualidade gemológica inferior, em virtude do número de defeitos obselváveis a olho nu,
revestem-se, entretanto, de grande interesse rnineralógico, especialmente no que se refere ao
estudo da morfologia, da estrutura e do quimismo dos minerais.

2

.3. TRABALHOS DE LABORATÓRIO
No laboratório utilizamos microscopia óptica, difração de raios X, análises química por via

úmida e absorção atômica, análises por dispersão de energia e por microssonda eletrônica. Esses
métodos tiveram por finalidade ca¡acterizar os diversos minerais encontrados no Pegmatito do

Cruzeiro, do ponto de vista mineralógico e químico.

2.3.1-MÉTODOSÓPïCOS

Foi um dos métodos intensivamente usado no decorrer deste trabalho, tanto na descrição
das diversas seções delgadas obtidas no mapeamento litológico da região de São José da Safrra,

como na análise dos cerca de 20 minerais encontrados no Pegmatito do Cruzeiro,

Foram descritas e analisadas por volta de 30 lâminas petrográficas em um microscópio
Carl Zeiss, modelo M-35, pertencente ao Departamento de Geologia da Universidade Federal de

Ouro Preto (DEGEOi{iFOP). Nesse mesmo aparelho, foram obtidas as fotomicrografias
seções delgadas.

das
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O estudo óptico dos vários minerais pegmatíticos, teve início com uma observação
preliminar dos cristais em uma lupa binocular Carl Zeiss de 40x de aumento, onde se procurou,
nessa etapa, çaracterizar detalhadamente as principais características rnorfológicas e, em especial,

fazer uma seleção prévia dos exemplares para os estudos posteriores, Os índices de refração de
alguns minerais pegmatíticos foram medidos por meio de um refratômetro para sólidos, modelo

TOPCON, existente no Centro Gemológico do DEGEO/LÌFOP.

2

.3 .2 - DIFRAçAO

DE RAIOS X

A difração de raios X foi utilizada com o objetivo de identificar as várias

associações

mineralógicas que ocorrem no Pegmatito do Cruzeiro.

O método do pó constituí-se em uma das técnicas mais importantes para a identificação
das espécies minerais, bem como para a determinação dos parâmetros da cela unitária, Ele foi

utilizado de forma intensiva na identificação dos vários minerais encontrados na Mina do Cruzeiro
e na determinação de seus parâmetros, No caso de espécimes minúsculos, utilizamos as câmaras
de Gandolfi e de Debye-scherrer, de diâmetro de 114,6mm, sob exposição e condições variáveis
de acordo com as especificidades das amostras.

Os diagramas de pó foram obtidos em um difratômetro automatizado Rigaku, modelo
Geigerflex D/max-B, pertencente ao DEGEO/IIFOP, utilizando-se radiação CuKo, filtro de Ni e
condições de excitação de 20mA e 40kV.

Outros diagramas de pó foram obtidos em aparelho JEOL, modelo IDX-7F,, pertencente
ao DiparÍimento di Scienze dellø

Teta, da Universidade de Roma, difratando-se

diretamente

cada uma das espécies em uma câmara de Gandolfi de 114,6mm de diâmetro. Essa câmara,

imprime

à amostra dois movimentos de rotação

simultâneos com uma inclinação de 45',

permitindo dessa forma, a obtenção de diagramas de pó a partir de monocristais de dimensões de
ate 30¡t" (Gandolfi 1964). Os diagramas de pó foram também obtidos utilizando-se radiação

CuKo, filtro de Ni e condições instrumentais de operação variáveis, dependendo da espécie
rnineral. O tempo de exposição aos raios X foi de 24 horas.

l

Valendo-se dos diagramas de pó anteriormente obtidos, foram realizados os ciálculos dos
parâmetros unitários de vários espécies minerais encontrados na Mina

do Cruzeiro, Pa¡a a

determinação dos parâmetros unitários, recorreu-se a um programa de computação cedido pelo

Prof

Dr. José Marques Correia Neves, do lnstituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais

GGruFMG)
Para a determinação da triclinicidade dos feldspatos potássicos, foram realizados difratogramas

parciais com radiação CuKo e 20 variando de 23 a

3lo,

pares de reflexão (131) e (131) (Método de Goldsmith

para a determinagão da separação entre os

& Laves l95a) e (130) e (130) (Método

de

Mackenzie 1954), Para se obter uma boa resolução dos métodos, foi necessário proceder a difração de
Raios

X num regime

de baixa velocidade do goniômetro

(l/8

de 20 por minuto) e aita sensibilidade de

contagem de impulsos por segundo, conforme as instruções contidas em Hutchison (1974).
Em feldspatos potássicos monoclínicos tem-se apenas uma reflexão dos pares de difração atrás

referida. Na medida em que

a

estrutura se afasta da simetria monoclínica estas reflexões

se

desmembram em dois pares de reflexões, cujo afastamento reflete o grau de triclinicidade da estrutura,

Nos microclinios máximos ou feldspatos potássicos de máxima triclinicidade, tem-se um valor máximo
de 0,08Ä para [d(13 1)-d( 13t¡1. Cotasmittr

&

quantificação da triclinicidade, variável de 0 a

L=

l,

Laves (1954) propuseram então um índice Á para a
que pode ser caiculada pela seguinte expressão:

12,s td(13 1)-d(131)l

Uma vez obtidos esses resultados, verificamos que

o

grau de alteração dos feldspatos

irnpossibilitou correlação entre a triclinicidade e a composição química, ruzio pela qual, esse tipo de
informação não foi apresentada neste trabalho.

2

.3 .3. ANÁLISES QUíMICAS

No decorrer

desta investigação, efetuamos centenas de análises químicas das várias

espécies minerais encontradas nos três veios pegmatíticos da Mina do Cruzeiro.
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As micas e as turmalinas foram analisadas por absorção atômica simultaneamente na
Universidade de Roma; na Escola de Minas de Saint Etienne (França), pelo Prof Dr. Bilal Essaid
e, na Geosol, em Belo Horizonte. Nas micas, foram dosados o

Li

e o Cs e nas turmalinas o

Li

eo

B. As turmalinas, foram pulverizadas e dissolvidas em uma mistura de HF+H2SO4, em um
cadinho de platina, numa bornba hidrotermal (PERKIN-ELMER Autoclave-3)
análises químicas foram obtidas em

a l50oC. As

um espectrofotômetro de absorção atômica,

modêlo

de energia e

análises

PERKIN-ELMER 460.

As

análises

de

microssonda eletrônica (sistema dispersivo

quantitativas) foram efetuadas nos laboratórios do Dipartimento

di

Scienze

della Terra,

na

Universidade de Roma (Itália) e no Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (UnB).

Na instituição italiana, essas análises foram realizadas em um aparelho JEOL, rnodelo JSM-504,
sob condições de

l5kV e 15m4. Nas correções de efeito matriz, foi utilizado o programa FSL-

JEOL, responsável pela correção ZAF, No Instituto de Geociências da UnB, as análises dos
minerais pegmatíticos foram feitas utilizando-se uma microssonda eletrônica modelo CAMECA
500, operada sob condições de 15kV e 20m4. No caso da turmalina, como o B não foi analisado
através de microssonda eletrônica, introduziu-se na correção um valor teórico e frxo de I0,5o/o de

8205. Este elemento foi dosado posteriormente por meio de absorção atômica e os valores
obtidos estão representados junto aos demais óxidos nas tabelas apropriadas

3 . A JAZIDA DE TURMALINA DO CRUZEIRO

O Pegmatito do Cruzeiro é um dos maiores produtores de turmalina do mundo. As belas
turmalinas verdes, vermelhas, azuis e olho-de-gato ali encontradas são muito apreciadas entre os

joalheiros de todo o mundo.

A

Serra do Cruzeiro ou Resplandecente é, sem dúvida, a Montanha das Esmeraldas,

descoberta por Fernão Dias Paes Leme, durante a expedição de 1674 (Proctor 1984). A Mina do
Cruzeiro vem sendo explorada, quase sem nenhuma interrupção, desde agosto de 1914 (Rabello

1945). A grande quantidade de rejeito, encontrado na ítrea da mineração, fornece uma idéia da
extração feita no passado.

Em 1914, turmalinas verdes e azuis foram encontradas e a partir de uma lavra rudimentar
alguns cristais lapidáveis foram retirados do corpo pegmatítico (Cassedanne

&

Sauer 1987). Mas,

a lavra em escala comercial, não começou em função de minerais-gemas, mas sim devido à
exploração de micas. A primeira autorização de pesquisa foi dada em 1938, ao Sr. Miguel Nunes
Coelho, pelo decreto no

1.

I 13 do Govemo do Estado de Minas Gerais.

A autorização

de lavra, de

acordo com os termos do decreto no 10.632, de 14 de outubro de 1942, foi expedida em nome do
Sr. Dilermano Rodrigues de Melo. Durante a 2a Guerra Mundial, aconteceu a grande corrida para
a explotação de mica no Pegmatito do Cruzeiro. onde cerca de 800 garimpeiros trabalharam mais

de 40 bocas de mina. Nesta etapa, os trabalhos foram supervisionados por técnicos americanos.

Ironicamente, enquanto os americanos só se interessavam pelas micas, compradores de gemas
provenientes da Alemanha se instalavam em Teófilo Otoni e adquiriram grandes quantidades de

cristais lapidáveis de turmalinas verdes, azuis e vermelhas provenientes da Lavra do Cruzeiro.

Após a 2" Grande Guerra, cessaram os trabalhos nessa região e o Sr. Dilermando transferiu os
seus direitos de exploração à Empresa Cosmopolitana de Comércio

Ltda. Somente no final da

década de 50, começou o período moderno do Cruzeiro, quando a G, G, Amsterdam-Sauer
adquiriu os direitos da Cosmopolitana, para a exploração de minerais-gemas. Devido a problemas
administrativos, a mineração tornou-se antieconômica e novamente foram vendidos os direitos de
exploração. A partir de 1979, a maior parte do decreto de lavra do topo da serra do cruzeiro

passou

a

pertencer

comunicação pessoal).

à

Família Neves, proprietária da Empresa Nevestone (José Neves,

3.

1-

LOCALTZAçÃIO E ACESSOS

A Mina de Turmalina do Cruzeiro está situada no centro-nordeste do Estado de Minas
Gerais, aproximadamente à l3,5km a norte da Cidade de São José da Safrra (Figura 0l).
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LOCALIZAÇAO GEOGRAFICA DA MINA DO

CRUZETRO E PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO.
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O local dista aproximadamente 43Okm de Belo Horizonte e pode ser alcançado lacilmente

por duas rodovias em sua maior parte pavimentadas. Partindo-se da capital do Estado, toma-se
estrada que liga Belo Horizonte a

a

Vitória (BR-262), chegando-se, então à BR-381, que liga João

Monlevade a Governador Valadares, em um percurso total de 324km. Para alcançar a Mina do
Cruzeiro, a partir de Governador Valadares toma-se à Rodovia fuo-Bahia (BR- I l6) até a cidade
de Frei Inocêncio. A partir de Frei Inocêncio toma-se a direção oeste por uma estrada de terra,
em um percurso de 52km até a cidade de São José da Safira.

A mineração dista l3,5km dessa

ll

cidade, através de estrada municipal, extremamente íngreme
segunda opção, pela mesma rodovia (BR-262) até

de 69km.

e de difìcil acesso. Existe

uma

o entroncamento de ltabira, em um percurso

A partir daí, toma-se a rodovia asfaltada, que liga Itabira à Santa Maria do

Suaçuí.

Desta cidade, à Mina do Cruzeiro são mais 48km, por estrada municipal não pavimentada.

São José da Safira, cujo nome surgiu devido

a

turmalina de coloração violeta

aí

encontrada e que foi confundida com safira, é uma pequena cidade de aproximadamente 3.000
habitantes, que surgiu em função dos trabalhos de garimpagem na região. Seu comércio mais

intenso dá-se através de pequenos bares e cla compra e venda de turmalinas, águas-marinhas

e

amostras de coleção retiradas dos corpos pegmatíticos nos arredores da cidade. Porém, a
atividade econômica mais importante da região é a pecuária, visto que no Médio Vale do Rio
Doce existem extensas fazendas de criação extensiva de bovino para abate nos frigoríficos de
Governador Valadares. Na região da mina, surgiu um pequeno lugarejo, situado no topo da serra,

denominado de Cruzeiro, que

é um aglomerado de

casebres com aproximadamente 500

habitantes.

3 .2 - ASPECTOS FISIOGRAFICOS DA AREA

O Município de São José da Safira caracteriza-se morfologicamente por apresentar,

na

área de embasamento granítico-gnáissico, um relevo de morros relativamente suaves, mostrando

elevações aplainadas com
dessa área está

o

aparecimento ocasional de morros elevados.

O ponto culminante

a 545m acima do nível do mar, e conta com um desnível topográfico local

de

cerca de 250m em relação ao fundo das drenagens. De Frei lnocêncio a São José da Safìra, numa

distância de 52km, observa-se uma paisagem dominada por extensas planícies aluvionares
morros suaves, em forma de meia lararyja (Fotografia

0l).

e

Esta é uma feição típica de quase todo

o Médio Vale do Rio Doce. O padrão de drenagem é tipicamente dendrítico, sendo que a curva

de nível de 200m representa a cota mínima das principais drenagens das áreas graniticognáissicas. As exuberantes florestas do

fuo Doce, que foram descritas por inúmeros naturalistas

que por aí passaram, entre eles o Príncipe de Neu Wied (1820), já foram todas destruídas. Hoje,
somente observa-se as imensas pastagens, formadas por capim colonião.

t2

Nos 13,5kln que separam São José da Safira e a Mina do Cruzeiro, tem-se uma mudatrça
brusca das paisagens anteriormente descritas.

A mineração fica próximo ao topo da Serra

do

Cruzeiro ou Resplandecente, cuja altitude máxirna está a 1,060rn, enquanto a cidade de São José
está situada na oota 300, Portanto, a diferença de nível entre a Mina do Cruzeiro e a sede do

município é de 760rn. Esta serra, apresentando direção, aproxirnadamente nofte-sul é constituída

da lrase para o topo, de algumas centenas de metros de quartzito, de xisto quartzoso e/ou
fbrruginoso

e

recoberto por urn pacote de quartzito muito grosseiro. Uma fbição rnuito

o¿rraotel'ística dgssa região, são

as

escarpas

no lado

oeste dessa serra, colÌl uura delas, a Escarpa

I
FOTOGRAFIA 01- VISAO PARCIALDA

DE SÃO JOSE DA SAFIRA ILUS'TRANDO

DÀ TOPOGRAFIA LOCAL, FORMADA POR MORROS NA FORMA DE MEIA-LARANJA. OBSERVA-

IIM PRIMEIRO PLANO, O RELEVO MAIS ABRUPTO DAS LITOLOGIAS DA SIQÜôXCT¡. IA
SERRA DO CIìUZEIRO, ENQUANTO, AO X'UNDO, DESTACA-SII MORROS MArS SUAVIIS
SD,
G.

I

CONSTITUÍDOS PELO GNAISSE PIDDADE.

de Poainha se estendendo por cerca de 2krn, praticamente vertical e com

um

desnível

de

aproximadamente 100rn (Fotografia 02). Outra feição rnuito interessante nesta área, são os lagos
do lado leste desta meslna serra, tamtrém corn urn alinharnento, aproximadamente norte-sul. Entre
eles, podem ser citados, os Lagos do Vapabusul onde, segundo a história teria morrido de

tifo o

l3

bandeirante Fernão Dias Paes Leme, do Aranã, da Carniça, do Barro Preto, Dourado
e a Lagoa do Urupuca, corn cerca de 4km2 de área.

O Rio Suaçuí Grande é o principal curso d'âgua da região e u¡n dos principais
afluentes da margem direita do Médio Rio Doce.

d'água deste

A

Serra do Cruzeiro é um divisor

rio e o Urupuca, que é um dos principais afluentes do Rio Suaçui

Grande.

O .clima da região é quente e úmido, apresentando ternperaturas bastantes
uniformes ao longo do ano, porém raramente superior a 3OoC. A pluviosidade média
é de 2.000rnrn por ano. A estação chuvosa estende-se, em geral, de outubro a lnarço,
e o período de seca de abril a setembro.

I.OTOGRAT'IÀ 02

.

VISTA PARCIÀL DAS ESCARPAS NOS QUÄRTZITOS DA SERRA DO CRUZryIRO.

NOTA-SE T¿,II{BDM,
RESISTÊNCIA

À

A

PRESENçA

ERosÃo ENTRE

OCTJPARAM ESSAS FRATIJRAS.

DE RDLDVOS NDGATIVOS DDVIDO

o

QUARTZITo ENCAIXANTE

E

A

DIX'ERDNçA DE

OS PEGMATITOS

QUE
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3 . 3 - ESTUDOS ANTERIORES

A região dos Pegmatitos Turmaliníferos da Mina do Cruzeiro não conta, com trabalhos
geológicos sistemáticos em escala de detalhe ou semidetalhe. Também não são encontrados na
literatura, trabalhos cientificos que tratem dos aspectos mineralógicos e geoquímicos de detalhe
desses corpos pegmatíticos. bem como, nenhum estudo detalhado sobre

o

quimismo

e

as

possíveis causas da variação de cor da turmalina dessa lavra.

Em termos regionais, aareada jazida é parte integrante do Projeto Mapa Metalogenético
e de Previsões de Recursos Minerais. Folha Guanhães, na escala l:250.000, elaborado por Vieira

(1985), compreendendo a região do Serro, São Sebastião do Maranhão, Sabinópolis, Santa Maria

do Suaçuí. São José da Safira, além de Guanhães. Para este autor, os pegmatitos portadores de
rninerais-gemas na região de São José, ocorrem encaixados em micaxistos, gnaisses e quartzitos

pertencentes ao complexo gnáissico-rnigmatítico-granitico e principalmente na unidade similar a
geossinclinal. Essa unidade, similar a geossinclinal, constitui uma cobertura supracrustal marginal

ao Cráton do São Francisco (Almeida

l98l),

denominado de Cinturão Orogênico Atlântico por

Fyfe & Leonardos Ir. (1974).

Localmente, os trabalhos existentes, em número reduzido, restringem-se a uma descrição

do possível zoneamento do corpo pegmatítico, da sua mineralogia e da determinação de alguma
raridade mineralógica.

Nesse contexto,
apresentada por Ottoni

a primeira referência sobre os pegmatitos da Mina do Cruzeiro foi

&

Noronha (1942), onde são citados. em uma pequena nota, alguns

aspectos geológicos genéricos da. então Jazida de Mica do Cruzeiro. Conforme as observações

apontadas por Ottoni

&

Noronha (1942), na ârea da lazida de mica ocrrem gnaisses, xistos

e

quartzitos. Ainda segundo esses autores, o quartzito capeia a formação arqueana, que é composta

por gnaisse, micaxisto e xisto, e está atravessado por três diques pegmatíticos que constituem

a

jazida de mica. Neste trabalho,traduzindo os escassos conhecimentos geológicos da época, é feita
uma correlação entre os quartzitos encaixantes desta jazida, e os que ocorrem na Série Itacolomi
e os da Serra do Cabral,

Durante a 2a Grande Guerra, ocorreu o auge da produção de mica na Serra do Cruzeiro,

e

conseqüentemente um grande interesse dos geólogos da época por essa mina. Neste caso podem

l5

ser citados os trabalhos de Barbosa (1944), de Murdock

& Hunter (l9aa) e de Rabello

(19a5),

todos versando sobre a exploração de micas nessa região

No trabalho de Barbosa (1944) é feita a catalogação de 130 pegmatitos produtores

de

mica no Médio Vale do Rio Doce, mas, apesar de apresentar um bom resumo histórico dessa

area, rnuito pouco

é

mostrado sobre

a geologia da região e a

mineralogia dos corpos

pegrnatíticos.

Murdock

&

Hunter (1944), em seu trabalho sobre mica na região de Santa Maria do

Suaçuí, fazem a descrição de seis jazidas, entre elas a Mina do Cruzeiro, onde são citados
aspectos de natureza histórica, considerações sobre

a geologia geral, mineração, dados de

produção e reserva, além da apresentação de várias caraterísticas desses corpos pegmatíticos.
Para esses autores, a Mina do Cruzeiro era a maior lavra de mica do Brasil, e talvez do mundo.

Rabello ( 1945) assinala que a Empresa Cosmopolitana exportou, em 1944, 23% de toda a
produção brasileira de mica, extraídas naLavra do Cruzeiro. Para este autor, a Mina do Cruzeiro,
tambérn produz turmalina e cristal de rocha, porém esses minerais eram deixados no pegmatito
para evitar dispersão de esforços. Somente, a partir de julho de 1945 é que essa firma passou a
fazer a extração regular destes dois minerais. Com relação à geologia local, o autor apresenta,
apenas aspectosjá referidos em trabalhos anteriores.

Coelho (1948), no primeiro trabalho específico sobre turmalinas da Mina do Cruzeiro,
assinala com relação a geologia local, que esses rninerais-gemas sempre são encontrados em
zonas onde há concentração de minerais de lítio, como o espodumênio e a lepidolita. Além disso,

trata tambérn da variação rnineralógica do pegmatito, da grande variação de cores das turmalinas,
fazendo especulação sobre as possíveis causas dessas cores. O autor apresenta os resultados de

análises químicas em turmalina de coloração rósea, verde-claro

e

verde-garrafa, além das

turmalinas fibrosas, que é o principal enfoque do seu trabalho. É bom enfatizar, que as turmalinas

fibrosas citadas por Coelho (1948), raramente são encontradas nesta lavra nos dias atuais.

Acredito que, como na época os trabalhos se restringiam aos niveis mais superficiais
mineração, essa turmalina seja

dessa

o produto inicial de intemperismo sobre as belas amostras de

coleção hoje encontradas nessa lavra,

e

atualmente chamadas de turmalina vqssouro. Essa

turmalina consiste de um prisma de base triangular abaulada, onde no topo se abre na forma de
uma vassoura, algumas pesando até uma centena de quilos, e constituindo uma raridade, que
procurada por todos os grandes colecionadores e museus do mundo.

é

t6

Cassedanne

&

Cassedanne (1978c) e Cassedanne er

al. (1980) assinalam que o Pegmatito

do Cruzeiro apresenta um nítido zoneamento da rocha encaixante em direção ao núcleo do corpo,

similar ao descrito por Cameron ef

al. (1949). Além

disso, os referidos autores fazem uma

descrição da mineralogia do pegmatito, e pela primeira vez, encontram em pegmatitos brasileiros
a cerulolactita ou coeruleolactita [(Ca,Cu)AI6@Oa)a (OH)6.a-5H2O], um fosfato supergênico de

coloração azul esverdeado, pertencente ao grupo da turquesa e que, nesta lavra, ocorre associado
a massas de ambligonita, que sofre os efeitos do intemperisrno.

Issa Filho et

al. (1980) em referência à lazida do Cruzeiro, dentre outras' aponta

que"

neste pegmatito, a moscovita de melhor qualidade ocorre na zona matginal e mural, na forma de
grandes livros que atingem

disseminada em todo

aTé

2}cm de espessura e lm na sua maior dimensão, além de aparecer

o corpo. Informam

também, que os pegmatitos ocorrem preenchendo

fraturas em quartzitos, formando corpos tabulares, perfeitamente diferenciados e com um nítido
zoneamento, Entre os minerais de interesse econômico nessa jazida, citam a mica e as peclras
coradas.

Proctor (19854

e

1985b) trata especialmente da turmalina no aspecto gemológico,

assinalando que as de coloração verdes (verdelitas), azuis (indicolitas ou indigolitas) e vermelhas

(rubelitas) estão entre as melhores turmalinas gemológicas

do mundo, além das notáveis

turmalinas bicolores que apresentam um zoneamento de cores ao longo do eixo c, normalmente
com uma coloração verde na parte externa do cristal e rósea ou vermelha no núcleo, chamadas de

melancias (watermelon). Com relação aos aspectos de mineralização da jazida, o referido autor

informa que os caldeirões Qtockets) sempre ocorrem em uma região próxima às margens do
núcleo, associado a lepidotita, ao quarrzo leitoso, a grandes cristais de microclínio e à albita.

César-Mendes

&

Svisero (1992) estudando as granadas do Pegmatito do Cruzeiro,

mostram que os cristais da zona de borda são mais ricos na molécula almandina, enquanto os da
zona intermediária na molécula espessartita. A partir dos valores obtidos para o quimismo dessas
granadas, eles mostram que esses corpos pegmatíticos são do tipo complexo e portadores de
elementos raros,

César-Mendes

&

Svisero (1993a), mostram a partir de trabalho feito nos berilos da Mina

do Cruzeiro, que na zona marginal ocorre água-marinha apresentando um teor médio de FeO
igual a 0,35o/o e álcalis de 0}86%, enquanto na zona intermediária interna (zona dos pockets ou
caldeirões) são encontrados cristais de morganita, onde a lo em peso de FeO é igual a O,j3lYo e
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álcalis de 2,039%. A partir desses e outros dados químicos obtidos na estrutura dos berilos, eles
classificam esses pegmatitos entre os corpos altamente diferenciados e portadores de elementos raros.

César-Mendes et

al. (1993b) em

seu trabalho sobre as po$ithionitas dessa jazida, enfafizan

que esses corpos apresentam um nítido zonearnento vertícal, tendo as partes mais altas um
enriquecimento acentuado de Li, F e Rb, e praticamente a ausência de Ti, Ca, Mn, Ba e Na nos
estágios finais de cristalização do sistema pegmatítico,

César-Mendes et

al. (1993c), em trabalho especíñco sobre os nióbio{antalatos da Mina do

Cruzeiro, assinalam que o grupo da columbita-tantalil1 da aeschlmita e a behierita ocorrem em lugares
distintos dentro do corpo pegmatítico. A partir de seu posicionamento, esses autores mostram que,
além de uma diferenciação horizontal, existe uma perfeìfa zoneografra vettical nesses corpos,

No 38" Congresso Brasileiro de Geologi4 em Balneario Camboriú, viírios trabalhos (CésarMendes

al.

& Jordt-Evangelista i994; César-Mendes & Svisero

1994; César-Mendes et

al.

1994 e Bilal et

1994) trataram dos aspectos mineralógicos da região de São José da Safira. César-Mendes

& Jordt-

Evangelista (1994), esclarecem a origem dos inúmeros corpos pegmatíticos dessa região, afirmando
que, apesar da inexistência de corpos graníticos aflorantes, a gênese dessas apófises não podem ser
explicadas por processos anatécticos. César-Mendes

&

Svisero (1994), rnostram a partir de estudos

realizados nas micas, que esses pegmatitos são altamente dferenciados e portadores de elementos
raros. César-Men des et al.(1994), correlacionam o quimismo das turmalinas da Mina do Cruzeiro com
outras de váLrios corpos pegmatíticos da região de São José da SaÍra e concluem que, em função da
posição topografica, tem-se o fracionamento de Mn,

T4 Li, Na LalSm

e

LalYb, em direção aos níveis

estruturais superiores, similar ao já descrito por Uebel (1977), Para Bilal el

al' (1994),

a composição

dos nióbio-tantalatos da Lavra do Cavalo Morto, indica a existência de um pequeno fracionamento da
razão Nb/Ta. sendo menos evoluídos que os do Cruzeiro. Sabe-se que a Mina do Cava.lo Morto está
situada cerca de 300m abaixo da Mina do Cruzeiro, indicando um fracionamento do Ta e

Mn

em

direção aos níveis superiores do pacote rochoso, similar ao descrito por Uebel (1977) e Varlamoff
(1e78),

Em síntese, as considerações efetuadas sobre o nível atual de conhecimento da mineralogia e
da geologia desses corpos pegmatíticos refletem a necessidade de trabalhos de detalhe, Os co¡pos
pegmatíticos, principalmente

no Estado de Minas Gerais,

necessitam

de

investigações mais

aprofundadas, especialmente no que se conceme às descrições mineralógicas e relações geoquímicas
associadas às suas possíveis mineralizações,

l8

4.

GEOLOGIA REGIONAL

região do centro-nordeste do Estado de Minas Gerais não apresenta trabalhos

A

geológicos sistemáticos a nível de detalhe ou semidetalhe. O trabalho geológico de maior detalhe
encontrado na literatura sobre está área, está no Projeto Mapas Metalogenéticos e de Previsão de

Recursos Minerais

(vieira 1985), realizado pelas equipes do DNPM e CPRM, na

escala

l:250.000.
Como a região de São José da Safira encontra-se no limite entre as Folhas SE-23: Belo
Horizonte e SE-24: Rio Doce, da Catta Geológica do Brasil ao Milionésimo, faz-se necessário a
execução de mapeamento geológico com maior detalhe, objetivando uma melhor integração
desses dois trabalhos.

A cidade de São José da Safira, em cujos arredores

estâ a ârea onde estão encaixados os

corpos pegmatíticos e que constituí-se no objetivo específico do presente trabalho, está situada a

noroeste da Província Mantiqueira (Almeida

el al.

1,977), numa região de geologia pouco

conhecida, próximo ao limite dessa província com o cráton do são Francisco (Figura 02).

A Província Mantiqueira localiza-se ao longo da Costa Atlântica a sul do paralelo 15'S,
estendendo.se até a fronteira com o Uruguai. Ocupa uma área de aproximadamente 450.000km2,

limitando-seaNeaWpelaProvínciaEstrutural do São Francisco, a SW e S pela do Paraná e a
SE e S pela Província Costeira,

A

Província Mantiqueira pode ainda ser separada em duas faixas distintas, onde uma

sofreu evolução geossinclinal no Proterozóico, sendo denominada de Faixa de Dobramento
Ribeira e a outra de Faixa de Dobramento Paraíba do Sul, sofreu retrabalhamento na mesma era
geológica, apresentando áreas onde tem-se exposição do Embasamento Cristalino Arqueano, com

remobilização no Proterozóico Inferior

e Superior. Esta faixa corresponde a parte norte da

Província Mantiqueira, ocupando áreas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da

Bahia, leste e nordeste de Minas Gerais

e sudeste de São Paulo

(Figura 03) (Silva er al. 1978a).

O segmento norte da Província Mantiqueira, caracteriza-se pela Faixa de Dobramento
Araçuaí, a Faixa de Dobramento Paraíba do Sul e pelo Maciço Mediano de Guaxupé,

o

limite

entre as Faixas de Dobramento fubeira e Paraíba do Sul, estaria aproximadamente na Zona de
Transcorrência de São Paulo, conforme definido por Hasui el al. (1975).

t9

A região de São José da Safrra está inserida na Faixa de Dobramento Paraíba do Sul, que
é uma faixa marginal ao

Cráton do São Francisco. O modelo geotectônico desta faixa, teve início

corn os trabalhos realizados por Ebert (1956) a partir da década de 50. Este autor partiu da
premissa que as unidades estratigráfìcas sejam integrantes de um cinturão orogênico do Pré-

Cambriano Superior que se amoldaria em torno do Cráton

do São Francisco, O

cinturão

orogênico bifurca-se a partir da extremidade sul do Cráton do São Francisco na altura do paralelo

22oS, sendo que o ramo que se prolonga para NW foi denorninado Araxaídes (Faixa Uruaçú e
Brasília), que constitui a Província Tocantins e o que se prolonga para SW e NE de Paraibídes
(Faixa de Dobramento Paraíba do Sul) (Figura 04).

Rosier (1957) supunha uma estruturação das unidades litológicas ocorrentes na Serra do

Mar, segundo nappes de charriage, que teriam sido transportados sobre o antepaís na forma de
cobeftura. denominando-a de Faixa Paraíba.

20

Almeida ( 1967) considera toda

a

Provincia Mantiqueira como uma faixa tectônica

brasiliana, mostrando vergência dos elementos estruturais voltados para

o

Cráton do

São

Francisco e denorninando-a de Parai6a.
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Grossi Sad

&

ET AL.

Ladeira (1968), propuseram

a

denominação

de Cinturão

Orogênico

Atlantides para esta faixa tectônica, em substituição ao nome Paraiba, proposta esta que não foi
adotada pela comunidade geológica.

2l

Fyfe

&

Leonardo Junior (1974) denominaram de Cinturão Orogênico Atlântico a uma

faixa que dispondo-se paralela a costa brasileira vai desde o Estado do Paraná até aBahia.
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Hasui et

al.

(197

5) identificaram na zona litorânea sudeste brasileira uma tectônica

diferenciada ern duas direções: urna transversal e outra longitudinal. A partir disso, eles dividiram
esta faixa de dobramento no segmento norte ou setor setentrional, denominando-a de Faixa de

Dobramento Paraíba do Sul e

o segmento sul ou setor meridional, de Faixa de

Dobramento

Ribeira. Com a separação entre esses dois segmentos, sendo feita pela Zona de Transcorrência de
São Paulo (Figura 03),

Almeida er al. (1977) consideram que na região ao sul do Cráton do São Francisco se

daria o confronto das Provínciâs Tocantins (Faixa de Dobramento Uruaçú e Brasília) com a
Província Mantiqueira, e que segundo Hasui ¿/ al, (1978) estaria constituída pelas sub-províncias

Senq do Mar (Região de Dobramento Sudeste) e Rio Doce, correspondente à Faixa

de

Dobramento Paraíba do Su[.

Wernick et al. (1978) denominaram essa faixa de Região de Dobramento Sudeste, sendo
constituída pela Faixa de Dobramento Paraíba, a qual teria evoluído em condições geossinclinal
durante o Ciclo Orogênico Transamazônico, contrapondo a Faixa de Dobramento Ribeira que

22

teria evolução geossinclinal no Ciclo Orogênico Brasiliano. Wernick

&

A.lmeida (1979)

denorninaram num sentido amplo, de Cinturão Granulítico Atlântico, a faixa que se prolonga para
a região nordeste e seria constituído pelos Complexos Caraíbas, Jequié" Salvador e Paraíba.
Stlva et

por

al. (1978a) observaram um cinturão de rochas do Proterozóico Inferior, composto

gnaisses, gnaisses cataclásticos, gnaisses graníticos, xistos cataclásticos, migmatitos,

charnoquitos, mármores e anfibolitos. Tal cinturão apresenta direção NNE, tendo como limite
sudeste a cidade de Governador Valadares e a noroeste, a cidade de ltamarandiba. Estas rochas
adentram a Folha SE-24: fuo Doce, da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, e praticamente
desaparecem quando encontram a cidade de Padre Paraíso, a norte de Teófilo Otoni. Na região de
São José da Safira, onde está situada a Mina do Cruzeiro, na serra do mesmo nome, os referidos

autores (Silva et

al.

1918) colocam toda a elevação como constituída de rochas básicas e

ultrabásicas (Figura 05). Realmente, na base da Serra do Cruzeiro, existem rochas ultrabásicas,
porém, a litologia dominante é quarfzito.

Costa (1978), na apresentação do Mapa Geológico do Estado de Minas Gerais,
cartografou como Grupo Paraíba toda a porção nordeste deste estado, a partir de verifrcação no
campo e interpretação de imagens de radar.
Siga Junior ef al. (1982) apresentam para a porção setentrional do Cinturão Ribeira um
esboço de zoneamento metamórfico deste cinturão, delimitando-o em epi, meso e catazona, em
relação ao Ciclo Brasiliano (Figura 06).

lnda et

al. Q9S\

englobam

os

Complexos Gnáissicos-Migmatíticos, Gnáissico-

Kinzigíticos e Charnoquíticos, definidos por Fontes et al. (1978) no Complexo MigmatíticoGranulítico de Minas Gerais, com retrabalhamento nos Ciclos Transamazônico e Brasiliano
apresentando idade Arqueana (Figura 07). Para Inda el

al. (1984)

e

esse complexo é caracterizado

pela ampla distribuição de biotita gnaisses bandados, com intercalações de xistos diversos,
quartzitos e anfibolitos.

Silva ¿/

al.

(1987), na elaboração da Folha SE-24: Rio Doce,

do

Projeto

RADAMBRASIL, denominaram a parte norte da Província Mantiqueira de Subprovíncia Médio
Rio Doce. O ernbasamento desta subprovíncia seria constituído pelos Complexos Juiz de Fora,
Pocrane e pelo Gnaisse Piedade. Os Complexos Juiz de Fora

e Pocrane

apresentam idade

Arqueana e são constituidos por metamorfitos de alto grau, enquanto o Gnaisse Piedade tarnbém
apresenta metamorfismo de alto grau, mas está relacionado a um evento tectônico ocorrido no

Proterozóico Inferior.
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O Complexo Juiz de Fora compõe-se

essencialmente por rochas de fácies granulito,

mostrando material de origem ígnea e sedimentar, enquanto o Complexo Pocrane constitulse de
gnaisses ortoderivados de composição granodiorítica-tonalítica e gnaisses metatexitos. Embora

seja admitida origem arqueana para ambos, as datações apresentadas por Silva el

al.

(1987),

sempre assinalam valores brasilianos, em torno de 600M4.

O Gnaisse Piedade é uma unidade litoestrutural, composta primordialmente por gnaisses
bandados, com foliação subhorizontal, mostrando nas bandas a ocorrência de dobras intrafoliais.

Datações realizadas, assinalam valores ao redor de 2.200Ìllf{. Para os referidos autores, existe

uma continuidade desses gnaisses para a Folha SE-23. Belo Horizonte. O Gnaisse Piedade
constitui-se de rochas gnáissicas e cataclásticas, de idade Proterozóico Inferior. Essas rochas
apresentam uma foliação bem definida, devido ao seu bandamento gnáissico marcante, dispostos
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em bandas máficas e félsicas, com espessura deci a centimétrica. Na parte máfica ocorrem biotita

e/ou hornblenda gnaisses com ou sem granada, anfrbolitos e protomilonitos de composição
tonalítica. A porção felsica é representada por gnaisses quartzo-feldspáticos de composição
granítica a granodiorítica, ocorrendo eventualmente intercalações de mármores, calciossilicatadas,
t¡.
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xistos e quartzitos. Observam-se apófises pegmatíticas cortando todo esse conjunto, geralmente
concordante, como é mais comum em rochas de alto grau metamórfico.

As supracrustais desta província caracterizam-se pelos Grupos São Tomé, Crenaque

e

Macaúbas, além de coberturas detríticas e aluviões, em ocorrências restritas.
Para Pedrosa-So ares el

al. (199\, a oeste de Governador Valadares, seguindo para norte

até as proximidades de Malacacheta e passando na região de São José da Safira, ocorrem xistos e

gnaisses correlacionáveis

xistos, transicionando

a

à Formação São Tomé, Nesta formação, tem-se biotita-moscovita
gnaisses xistosos,

com porções portando granada e plagioclásio.

Sillimanita (fibrolita) ocorre localmente. Contém abundantes filões de quartzo e notáveis corpos
pegmatíticos de importância econômica, para a extração de quartzo, feldspato, berilo industrial,

água-marinha e turmalinas de várias cores. Pequenas camadas de quartzito micáceo estão
associados aos xistos.

Como pode ser observado, em relação à geologia regional existe uma profusão
terminologias para uma mesma seqüência. Neste trabalho, será adotado
Província Estrutural Mantiqueira, conforme proposto por Almeida et

a

de

denominação de

al. (1977). No

entanto,

levando em conta aspectos geológicos e estruturais, subdivide-se a porção norte desta província

em duas faixas (Hasui et

al.

197

5): a Faixa de Dobramento Araçuaí e a Faixa de Dobramento

Paraíba do Sul.

Na região de São José da Safira, apesar da inexistência de trabalhos de detalhe, pode-se
observar claramente que as rochas

do

embasamento pertencem

ao

Gnaisse Piedade, da

Subprovíncia Médio fuo Doce, de Sil:va er al. (1987). As supracrustais, que ocorrem na Serra do

Cruzeiro ou Resplandecente e onde estão encaixados os corpos pegmatíticos, serão discutidas
detalhadamente nesta tese, no próximo capítulo, denominado de Geologia da

Turmalina do Cruzeiro,

l*ea da Jazida de

5 - GEOLOGIA DA ÁREA DA JAZIDA DE TURMALINA DO CRUZEIRO

A

região da Jazida de Turmalina do Cruzeiro está inserida na Província Estrutural

Mantiqueira e na Subprovíncia Médio Rio Doce (Silva et al. 1987), Um tectonito denominado de
Gnaisse Piedade e formado no Proterozóico Inferior às expensas de terrenos arqueanos, constituise no embasamento desta subprovíncia, na rcgláo de São José da Safira.

Antes de fazermos uma descrição dos litotipos encontrados na região de São José da
Safira, pretende-se fazer uma revisão dos poucos dados encontrados na literatura geologica, a
respeito do Gnaisse Piedade.

A denominação de Gnaisse Piedade foi usada pela primeira vez, por Ebert & Helmbold
(1956,

in

Sllva el

at. 1987), na apresentação do Mapa Geológico Preliminar da Parte Sul

do

Estado de Minas Gerais, para um tectonito situado no Município de Piedade de Minas, no sul do
Estado de Minas Gerais.

A primeira observação

deste

tipo rochoso, deve-se a coutinho (1968, ln Silva et al.

1987), quando descreveu-o como um gnaisse biotitico, heterogêneo, de granulação fina a média,
leuco a mesocrático, possivelmente formado a partir de sedimentos grauvaquianos.
Os trabalhos de campo desenvolvidos pelo Projeto RADAMBRASIL (Silva el

no âmbito das Folhas SD - 23 - Rio de Janeiro e SE

al.

1987),

- 23 - Belo Horizonte, prolongaram

esse

litotipo para norte, em uma faixa submeridiana com dezenas de quilômetros de largura e podendo
ser observado na região de São José da Safira,

Anteriormente, Fontes ¿/

al.

(1978) incluíram esta região no Complexo Gnaíssico-

Migmatítico. Este complexo seria representado por gnaisses bandados, localmente migmatítico,

além de xistos

e

quartzitos de origem sedimentar. Por outro lado, Silva

et al.

(1987)

cartografaram nessa região, diversos tipos de gnaisses, anfibolitos, charnoquitos e mármores,
todos posicionados no arqueano.

Para Silva et al. (1987), o Gnaisse Piedade relaciona-se a um cinturão móvel de idade

transamazônica, mostrando uma orientação meridiana

a

submeridiana

e

com

grande

representatividade na região de Governador Valadares,

O Gnaisse Piedade tem como característica principal a presenqa de rochas bandadas, em
sua maioria descontínuas, com bandas felsicas e máficas, As bandas máficas são representadas por

biotita e/ou hornblenda gnaisses, ortogn(tisses de composição tonalítica a diorítica e anfibolitos
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(Silva el

al

1987). A porção félsica é representada por gnaisses quartzo-feldspáticos, rnuitos dos

quais correspondem a mobilizados, como também por ortognaisses de composição gtanífica a

granodiorítica. Quartzitos, mármores, calciossilicatadas

e

metabasitos aparecem intercalados

concordantemente, em geral, sob a forrna de corpos lenticulares (Silva eî al. 1987).

Em síntese, o trabalho de maior detalhe onde pode ser observado uma descrição

das

rochas encontradas na região de São José da Safira, é o Projeto RADAMBRASIL, apresentado
na escala l:500.000.

A partir disso,

na tentativa de r¡elhor conhecer a geologia básica da região da Jazida de

Turrnalina do Cruzeiro, foi realizado um trabalho de mapeamento litológico, na escala l:100.000,
de uma área de aproximadamente 380km2, em torno da Cidade de São José da Safira. Essa etapa

consistiu fundamentalmente na descrição petrográfica das várias litologias

ali

encontradas,

levando-se em consideração aspectos estruturais e metamórficos da região

A partir

desse mapeamento litológico, estabeleceram-se dois domínios litoestruturais na

região da Jazida de Turmalina do Cruzeiro. Esses domínios serão descritos petrograficamente e

interpretados, na tentativa de obter um possível controle dos inúmeros cofpos pegmatíticos
mineralizados que ocorrem nessa região.

Como pode ser visto na Figura 08, onde está representado o mapa de pontos descritos e
amostrados neste mapeamento, o trabalho de campo ocorreu em grande parte nos afloramentos
existentes nos cortes de estradas, vales de drenagens e nos inúmeros pães de øçucar que afloram
nessa região dominada pelo relevo em forma de

meia-larania, nos domínios do Gnaisse Piedade

[ou da Formação São Tomé (Pedrosa-soares et

al.

1994)) e de elevações muito abruptas, da

Serra do Cruzeiro,

5. I - OCORRÊNC|A

E DISTRIBUIçÃO DAS LITOLOGIAS PRESENTES

Conforme está ilustrado no mapa da Figura 09, a região da Jazida de Turmalina do

Cruzeiro, investigada para fins de mapeamento,

foi subdividida em dois grupamentos

litoestruturais distintos. O primeiro deles é representado pelo Gnaisse Piedade (Silva e/ al. 1987)

ou pelos xistos da Formação São Tomé (Pedrosa-Soares ef

al.

1994), e

o

segundo por uma
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seqüência rochosa encaixada nesses xistos, cujos representantes da base para

o topo são, uma

camada de rocha metaultramáfica, do tipo talco-antofilita xisto, um pacote de metapelítos
composto por biotita xisto e um espesso pacote de quartzito tnuito grosseiro e puro, com
pequenas intercalações de biotita xisto.

c0¡¡vExçõEs

t-

F(¡alo of,lEnlo
E

^¡¡oit¡^Dô

¡'CNA8
ô ¡Oraro
- rlcìfo
LEGÊITDA

$

,"r^no^

@

ooeoe

ouvrur

Jno
,"Í -h¡s¡o
l0 u,"^.-*,."o
ElFALA

f¡

a

tlN¡

oo i¡ÁRcELo

or2¡a
r.---------¡---

J kñ

¡'{f oto '
...,.¡' rlN^ oo
.J s¡r¡n¡¡n¡
...,J

!vvA!¡¿4vév

MINAS GERÄIS, oNDE PoDEM sER oBSERVADAS As vIiRIAs MINAS E GARIMPoS EXISTf,NTES Nos

O conjunto de rochas xistosas cobre cerca de

80o/o

da área rnapeada, totalizando

aproxirnadamente 300km2. Localmente, esse conjunto encontra-se representado por três tipos
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o clorita-moscovita-biotita xisto com granada, o estaurolita-moscovitabiotita xisto com granada e o granada-clorita-moscovita-biotita xisto. No mapa litológico da
diferentes de xistos;

região de São José da Safira (Figura 09), conforme informado anteriormente, esse conjunto
rochoso foi designado Gnaisse Piedade por Silva er al. (1987) e Formação São Tomé (PedrosaSoares e/

al. 1994)

Como na região ocorrem predominantemente rochas xistosas, usaremos

doravante a denominação de Xistos Piedade
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DÀ REGIAO DE SAO JOSE DA SAFIRÂ,
EM CORPOS PEGMATITICOS DA RECIAO

O

primeiro tipo,

genericamente

o

INCIPAIS

clorita-moscovita-biotita xisto com granada, pode ser descrito

como um xisto

moderadamente milonitizado apresentando, textura

microporfiroblástica e granulação média a grosseira (Pontos 01, 03, 04 e 28). São rochas bastante

3l

foliadas com atitudes em torno de N10E/50-70NW e uma estrutura fortemente linear conferida
pelos agregados de cristais de micas alongados. O segundo tipo rochoso, o estaurolita-moscovita-

biotita xisto com granada, ocorre na parte sudeste da ittea e próximo ao fuo Urupuca (Pontos 08,

09, l0 e I4). Caracteriza-se por apresentar uma granulação {ìna a média e textura lepidoblástica
típica. A estaurolita mostra grãos centimétricos equidistribuídos em toda a massa rochosa. Neste

tipo, destaca-se uma orientação preferencial forte das ripas de biotita gerando uma foliação
pronunciada com direções variáveis entre Nl5E e N30E e mergulhos de 65-80NW. O terceiro
tipo, o granada-clorita-moscovita-biotita-quartzo xisto, foi amostrado nos pontos 11, 12 e 13,
próximos à Cidade de São José da Safira e descrito no ponto 20, situado a norte da âtea
mapeada. São rochas também fortemente foliadas e com atitudes em torno de N10W80NE. A

observação de corpos

ou

segregações pegmatóides neste três tipos

de rochas xistosas

é

extremamente comum. Em escala de afloramento, podem ser observadas penetrações de material

pegmatítico na forma de corpos tabulares, com até 20m de espessura, que se intercalam
concordantemente com a xistosidade. Em alguns afloramentos estas intercalações chegam a

formar verdadeiros migmølilos de injeção, encontrando-se, às vezes, dobradas. De um modo

geral, os principais corpos pegmatíticos encaixados nessa seqùência, mostram uma direção
concordante com a dos xistos, variando entre NS e N10W. Dentre as minas ou garimpos
encaixados nessa seqüôncia rochosa, podem ser citadas, as do Zé Moreita, do Safirinha, da Terra
Branca, do Marcelo, da Gameleira, do Benedito, da Pederneira e da Terra Branca (Figura 09),

Como pode ser visto no mapa litológico, representado na Figura 09, tem-se uma
seqüência de rochas predominantemente quartzíticas encaixada nestes xistos, ocupando uma faixa

a oeste e alongada segundo a direção norte-sul, de quase toda a extensão da área mapeada, A
largura dessa faixa varia, em planta, entfe 2km nas porções mais estreitas a 6km nas porções mais
largas, sendo que, tanto na porção norte, quanto na sul, ela se estende para além dos limites da
área mapeada. Os contatos com as litologias encaixantes são, via de regfa, representados por

possíveis falhamentos, especialmente na porção oeste, onde se observa uma topografia com
grandes escarpas. No lado leste dessa seqüência, podem ser vistos inúmeros lagos, entre eles, o

do Vapabusul, do A¡anã, da Urupuca, do Barro Preto e Dourado, indicando uma

possível

subsidência de blocos neste lado da Serra do Cnzeiro ou Resplandescente.

Litologicamente, essa seqüência é composta por um imenso pacote de rochas quartzíticas,
que mostra uma ampla distribuição ao longo de toda a Serra do Cruzeiro ou Resplandescente, um

pacote de rocha metaultramáfica (talco-antofilita xisto com clorita) sobreposta ao Gnaisse Piedade
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e por roohas xistosas do tipo plagioclásio-biotita xisto, normalmente na forma de intercalações no
pacote de rochas quartzíticas. Fato digno de nota, é a ocorrência na subida da Serra do Cruzeiro
(Ponto 36 na Figura 08) de enonnes cristais de cianita associado a Seqùência da Serra do Cruzeiro. Foi
impossível amostrar essa rocha, pois a cianita é encontrada em urn nivel completamente alterado. Neste

local, ela ocorïe em cristais de tama¡hos centimétricos, possibilitando a refirada de belos espécimes,
que são vendidos como amostras de coleção.

A ocorrência restrita da cianita pode ser o resultado

de

um quimismo pouco favorável à sua cristalização na maioria dos tipos litológicos da Seqüência da
Serra do Cruzeiro, já que os polimorfos de AlzSiOs requerem protólitos muito ricos em alumínio para a
sua formação. O alto grau de intemperismo das rochas, impossibilitou a coleta de amostras adequadas

para a confecção de lâminas delgadas.

As rochas metraultramáficas mostram uma foliação muito incipiente, gerada pela orientação
dimensional dos prisrnas de a:rtofilita e de modo secundário, pela clorita,
Os plagioclásio-biotita xistos dessa seqüência ocorrem em camadas intercaladas nos quartzitos,

apresentando uma granulação

r¡uito fina,

textr-rra lepidoblástica

e uma foliação

desenhada pela

orientação da biotita. Essas intercalações são métricas e apresentarn uma direção de istosidade
variável entre N45E e N35E, com tnergulhos correspondentes de 40-55SE, Os pacotes de rochas
quartzíticas mostram uma textura granoblástica muito grossa, onde observa-se o quartzo perfazendo
cerca de 90o/o do volume rochoso.

A pouca sericita existente, imprime uma foliação incipiente à roch4

mostrando uma direção geral variável entre N10W e N25W e mergulhos de 25-40NE. Destaca-se,
ainda. dentro dessa seqüênci4 além das litologias anteriormente citadas, o aparecimento de inúmeros

corpos pegmatíticos, normalmente muito caulinizados. Nesse pacote, os corpos pegmatíticos ocorrem
preenchendo fraturas e sempre apresentando urna direção variável entre

praticamente verticais. Podem ser citados nessa seqüência.

Nl5W

e N30W e mergulhos

os pegmatitos turmaliníferos

que

constituem as Minas do Cruzeiro, do Chiar e da Aricanga @igura 09).

5

.2.

PETROGRAFIA DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA

O estudo apresentado neste ítem refere-se, fundamentalmente, à descrição petrográfica
das lâr¡inas das rochas que ocorrem na região de São José da Safira, conforme as associações já

JJ

enumeradas anteriormente e mostradas no mapa litológico, representado na Figura 09.

A partir

de

observações de campo, critérios mineralógicos e texturais, individualizou-se cada um dos tipos

litológicos apresentados a seguir.

5 .2 .1 - XISTO PIEDADE

Como já foi mostrado, Fontes et al. (1978) sugeriram paraa região de São José da Safira,

a ocorrência de gnaisses bandados, localmente migmatíticos, além de xistos e quartzitos

de

origern sedimentar. Silva et al. (1987) estenderam o Gnaisse Piedade até a região de Governador

ul. (1994) denominaram de Formação São Tomé, uma faixa
estendendo-se de Galiléia, Governador Valadares e São José da Safira, chegando até
Valadares e Pedrosa-Soares eÍ

Malacacheta. Esta seqüência, na região de Governador Valadares, é representada por gnaisses

bandados, rnostrando eventualmente intercalações de mármores, calciossilicatadas, xistos

e

quartzitos.

Foram descritas três variações de rochas xistosas, denominadas de clorita-moscovita-

biotita xisto com granada, estaurolita-moscovita-biotita xisto com granada e granada-cloritamoscovita-biotita-quartzo xisto, representando a porção basal da area mapeada neste trabalho.

Como a terminologia de Gnaisse Piedade,

já é amplamente usada e conhecida na literatura

nacional, e na ârea mapeada só foram descritas litologias xistosas, optou-se por mantê-la, porém
com a denorninação de Xisto Piedade.
Os contatos entre os diversos tipos de xistos são dificeis de serem caraçterizados, por isso
não foi possível individualizá-los no mapa litológico representado na Figura 09.

-clorita-moscovita-biotita xisto com granada:

texturalmente (Fotomicrografia

0l),

a

rocha é granolepidoblástica rnédia a grossa. onde o quartzo e o feldspato integram os domínios

granoblásticos, marcados, em geral, por uma tendência heterogranular. Biotita, moscovita

e

clorita constituem os minerais lamelares, os quais são, em parte, responsáveis pela xistosidade
distinta observada. A granada representa o constituinte ¡Ìlenor, ocorrendo tanto no dominio
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granoblástico, quanto no lepidoblástico, Turmalina, zircão, apatita

e opacos são os minerais

acessórios principais.

Dentre os minerais granulares, o quartzo

éo

constituinte mais abundante, coltì

aproxinradamente 25Yo, sendo seguido pelos feldspatos, com cerca de 5o/o.

O quartzo

pode

mostrar formas poligonais corn jungões tríplices, quando integrante do domínio granoblástico.
Tambéln pode ser observado em formas alongadas. O feldspato, mostra-se bastante sericitizado.
Este fato irnpossibilita a caracterizaçáo do tipo de feldspato que ocolre nesta rocha.

t__J
0,5
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FOTOMTCROGRAFIA 01 - I'DrçÃO DO CLORTTA-MOSCOVITA-BTOTITA XISTO COM
GRÂNADA MOSTRANDO TEXTURA, GRANOLDPIDOBLÁ.STICA DE CARÁTI}R
HETEROGRANULAR. A FOLTAçÃO ú RESTJLTANTE DA ORIDNTAçÃO DAS MICAS.
OBSARVA-SA PRÓXTMO AO CENTRO DA FOTO, IIM CRISTAL DE CLORITA E, NO
SETOR W, DOIS CRISTAIS EUÉDRICOS DE GRANADA. NICÓN CRUZADOS.

Os filossilicatos, aqui representados por biotita, moscovita e clorita, aparecem todos sob

¿r

f'onna de agregados lamelares constituindo níveis alternantes com os dornínios granulares
(Fotornicrografra 02). A biotita, merece destaque pela sua presença abundante, constituindo cerÇa
de20o/o da rocha, além da moscovita que perfaz em torno de 15%o do volume da rocha.

mostra pleocroísmo forte (X:amarelo pálido quase incolor

e Y:Z:castanho

A biotita

avermelhado

escuro). A moscovita, por sua vez, apresenta-se também formando níveis milimétricos, associada

a biotita e a clorita, estando fortemente orientada. Opticarnente esta mica é çaracterizada por
cores de polarização vivas de 2n ordern, carater biaxial negativo com 2V relativamente baixo
(aproxirnadamente 30o) e uma elongação positiva segundo a direção da clivagem.

lrr
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A clorita exibe coloração esverdeada muito pálida (pleocroísrno: X:Y:verde muito pálido
e Z:incolor) e elongação negativa, cor de polarização cima acastanhada, podendo tratar-se de
uma variedade magnesiana com baixo teor em Fe, Mn e Cr (Albee 1962). Pode ser vista na forma
de plaquetas geralmente alongadas, intimamente associada aos níveis ricos em biotita e moscovita.

As relações texturais observadas, mostram a clorita sempre truncando a direção de crescimento

da biotita e moscovita. Este fato, pode indicar um crescimento posterior ao metamorfismo
regional, possivelmente associado ao rnetamorfismo retrógrado soflido por essa rocha.

A

granada, de cor rósea acastanhada, ocorre tanto nos níveis rnicáceos, quanto nos

quaftzosos

em cristais subédricos a euédricos, podendo atingir dirnensões rnili¡nétricas

(Fotornicro grafia 02). Mostra grande quantidade de inclusões de moscovita e de opacos.

L_l

0.2¡utn

}.OTOMICROGRAF'H 02 . DDTALITE DO CLORITA-MOSCOVITA.BIOTITA XISTO
COM GRANADA ILUSTRAIYDO UM CRISTAL SUBÉDRICO DE GRANADA, DD
DIMENSÃO MILIM.ÚTRICA. TAMBÉM ESTÃO PRDSDNTES OS MIITERAIS
PLACOIDAIS E O F'ELDSPATO ALTERÄDO ICANTO W DA

Nlcórs cRUZADos.

Corn relação à mineralogia acessoria, a turmalina distribui-se em cristais idiornórfisos de

seção pseudo-hexagonal inclusos nas rnicas, no quaftzo e no feldspato. Apresenta um forte
zoneamento de cores, com o núcleo azulado e as bordas verde-amareladas. Mostra pleocroísmo

acentuado de verde-amarelado a azulado, carítter biaxial anôtnalo corn

2V em torno de

50,

indicando a atuação de esforços tectônicos neste mineral. O zircão acha-se colno inclusões
diminutas geradores de halos pleocróicos na biotita. São também obseryados colno inclusão no
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quartzo, nos feldspatos e na moscovita.

A

apatita ocorre na forma de cristais xenomórficos,

perfeitamente lírnpidos, apresentando relevo alto e cor de polarização cinza-claro.

-estaurolita-moscovita-biotita xisto com granada:

em termos de ocorrência, essa rocha

pode ser observada em alguns afloramentos na formade pães de açúccu', situado na pafte sudeste

daârea e próxirno ao Rio Urupuca (Pontos 08,09,

l0 e 14 da Figura

08). Esses afloramentos

caraclerizam-se locahnente por se mostrarem muito bem preseruados, pratica¡nente sem alteração

internpériba superfrcial, e pelo desenvolvimento de uma granulometria bastante grossa, onde
alguns constituintes minerais atingem dimensões superiores

a

1,0cm.

A

rocha apresenta uma

foliação muito desenvolvida e um bandamento composicional, onde é possível observar as bandas

milirnétricas enriquecidas em quartzo

e

bandas quartzo-micáceas.

A

foliação contorna

os

porfiroblastos de estaurolita, indicando um crescimento pré ou sintectônico para esses últilnos
minerais (Fotornicrografia 03).

O GERAL DO ESTAI]ROLITA.MOSCOVITA XISTO
cRANADA MoSTRANDo TEXTI¡RA LEPIDoBLÁSTICA T1PICA E UM
poRX'IROBLASTo DE EsTAURoLITA, COM DSTRUTURA POIQIITLoBLÁSTIcA,
AsPEcTo PRISMÁTICO ALONGADO E CONTORNADO POR I]MA MASSA

coM

HO}TOCÊNNA DE MINDRAIS MICÁCEOS. NICÓIS CRUZADOS.

A mineralogia básica é representada por quartzo, biotita, moscovita, estaurolita e granada,
podendo ser observado feldspato como mineral subordinado. Turmalina, zircáo, apatita, epídoto,

titanita e opacos constituem a mineralogia acessória.
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o quartzo, a biotita e a moscovita são os minerais mais
O quarlzo, o qual pode chegar a até 30o/o em volume, apresenta-se

Em termos volumétricos,
abundantes da rocha.

xenoblástico com contornos irregulares

e com uma granulometria

bastante variável (0,1 a

3,0mm).

Dentre os componentes máfrcos, a biotita representa a fase mais abundante.
distribuição não

é

A

sua

homogênea, concentrando-se preferencialmente em determinadas bandas,

associadas ou não à moscovita. Apresenta pleocroísmo forte (X:castanho amarelado pálido,

Y:Z:castanho amarronzado), podendo tratar-se de uma variedade rica em ferro As suas
dimensões variam desde cristais diminutos (0,lrnm) até palhetas maiores (3'0mm),
dominantemente xenomórficas. Associa-se freqüentemente a moscovita, a turmalina, a minerais
do grupo do epídoto, ao zircão, a àpatila, a tifanita e aos opacos.

A moscovita, por

sua vez, sempre ocorre na forma de ripas associada a biotita e também

formando níveis milimétricos com forte orientação. Opticamente esta mica é caracterizada por

uma birrefringência elevada, caráter biaxial negativo com

2V

relativamente baixo

e

uma

elongação positiva segundo a direção da clivagem.

A granada, atinge localmente,

cerca de 2,00/o do volume da

rocha Apresenta-se bastante

intemperizada, especialmente nas bordas e nas regiões de fraturas. Essa granada ocorre em grãos
isolados, com seus cristais medindo entre 0,2 e 0,7mm. São geralmente anédricos com contornos
subarredondados e exibem, às vezes, textura poiquiloblástica.

A estaurolita constitui outro mineral metamórfico importante identificado

neste xisto. Em

termos volumétricos, situa-se em torno de l0o/o da rocha, Seu aparecimento nessa litologia
restringe-se aos pontos de número 08, 09, 10 e 14, mostrados na Figura 08. Exibe pleocroísmo

moderado a alto (X:amarelo pálido, Y=amarelo e Z:amarelo dourado), aspecto prismático

alongado, textura poiquiloblástica

e

contornos bastantes irregulares. Em quase todos os

porfiroblastos de estaurolita pode ser observado uma massa homogênea de minerais micáceos
contornando o cristal. AIém do qvartzo, observa-se como inclusões na estaurolita, os cristais de
turmalinas, de moscovita e de opacos.
Como já foi referido, o feldspato é um componente subordinado, não chegando a 0,5% do

volume da rocha. Caracteriza-se

pü

apresentar cristais muito alterados, possivelmente devido a

processo de caulinização e sericitização.

Com relação a mineralogia acessória, a turmalina distribui-se em cristais euédricos de
seção pseudo-hexagonal, associado ao quartzo, à moscovita, à biotita e também na forma de
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inclusão nos cristais de estaurolita. Apesar de se apresentar na forma de cristais minúsculos, pode
ser observado um forte zoneamento de cores, com o núcleo azulado e as bordas esverdeadas. O
zircão apresenta-se em cristais euédricos diminutos, estando assooiado à biotita, gerando halos
pleocróicos notáveis. A apatita ocorre na forma de cristais xenoblásticos, perfeitamente lírnpidos,
apresentando relevo alto e cor de polarização cinza-claro.

A titanita apresenta-se em cristais

isolados e diminutos, sendo observada dispersa nos minerais micáceos e como inclusão nos grãos

de quartzo. Cristais xenoblásticos de opacos podem ser observados eqüidispersos em toda

a

rocha.

-granada-clorita-moscovita-biotita-quàrtzo xisto:

este

tipo de xisto ftri atnostrado nos

pontos 17, 12 e 13, em afloramentos situados em cortes da estrada, próximo à Cidade de São
José da Safira (Figura 08). Todos os pontos amostrados estão situados sobre utn' trend estrutural
que passa a leste de São José da Safira.

o xisto pode ser descrito como uma rocha granolepidoblástica tìna a
média, onde os ¡ninerais granoblásticos são representados por quartzo e plagioclásio, e os
Texturalmente,

fi

lossilicatos pela biotita, moscovita e clorita (Fotomicro grafia 04).

0,5mnr

F'OTOMICROGRAT'H

04 .

ASPECTOS TEXTIJRATS

DO

GRANADA-CLORITA.

MoscovlTA-BrorrrA euARTzo xlsro MosrRANDo NfvEIs DE MTNERAIS
MIc.ÁcEos n no¡nÍxlos DE QUARTZ0 Dn GRA¡IULOMDTRIA GRossA. oBsERvASE, AINDA, NAS BA¡{DAS LAMELARES A PRDSENçA DE IJM GRÃO ISOLADO DE
GRÄNADA DUÉDRICA RODEADA POR BIOTITA, MOSCOVITA E QUARTZO
NICÓIS CRUZADOS.
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Ao microscópio, seus minerais constituintes básicos são representados por quartzo, cujo
percentual pode atingir até 45yo em volume, por biotita, podendo chegar até 40%o, moscovita,

granada, clorita e plagioclásio. Subordinadamente aparecem a turmalina, traços de zircão e
opacos.

O quartzo mostra formas poligonais com junções tríplices, quando integrante dos níveis
essencialmente granoblásticos,

e de cristais anédricos alongados quando nos níveis

granolepidoblásticos. É comum a presença de cristais de quartzo contendo inclusões de turmalina

e de opacos, e também de moscovita e biotita perleitamente orientadas segundo a xistosidade
externa. Nos níveis granolepidoblásticos, as micas predominam e constituem agregados lamelares
fortemente orientados, gerando a foliação da rocha.

Quanto à biotita, ela se apresenta sob a forma de cristais alongados, de contornos
irregulares, mas em parte subidiomórficos, Mostra pleocroísmo forte (X=amarelado pálido e
Y:Z=castanho avermelhado escuro), extinção paralela à clivagem e

2V muito baixo (5 - 8"). A clorita, por

caréLter

sua vez, sendo caracterizada

biaxial negativo com

por apresentar cor verde

pleocróica (X=Y=esverdeado e Z:verde amarelado pálido quase incolor), extinção paralela,
caráter óptico biaxial negativo e elongação negativa. A sua cor de polarização é cinza esverdeada,

o que indica um elevado teor de magnésio nâ sua composição. A moscovita é caracterizada por
uma birrefringência elevada (amarelo ao laranja de 2" ordem), caráter biaxial negativo com 2V
relativamente baixo (aproximadamente 20"), e uma elongação positiva segundo a direção da
clivagem. Urna feição interessante observada nessa rocha, é o fato da clorita, e às vezes também a

moscovita, sempre ocorrerem truncando a foliação da rocha (Fotomicrografìa

05) Isto

pode

indicar uma origem pós-tectônica para esses minerais.

A

granada atinge cerca de 3,00/o da composição volumétrica da rocha. Apresenta-se

bastante alterada, especialmente nas bordas e nas regiões de fraturas, onde se observa a presença
de material avermelhado, com aspecto terroso, ligeiramente anisotrópico e translúcido (óxidos e

hidróxidos de ferro). Essa granada ocorre em grãos isolados, aleatoriamente distribuídos na
rocha. Os seus cristais, rnedindo entre 0,3

e 1,0mq são perfeitamente

euédricos e exibem

inclusões de quartzo e rnicas perfeitamente concordante com a xistosidade externa, sugerindo
uma cristalização pós-tectônica para esse mineral.

O plagioclásio caracleúza por

apresentar-se muito caulinizado, não sendo possível a

observação rnicroscópica de suas feições principais.
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Com relação à mineralogia acessória, destacam-se a turmalina, os opacos e os pequenos
cristais de zircão xenoblásticos inclusos no quartzo e nas micas,

5

.2 .2.

SEQUENCIA DA SERRA DO CRUZEIRO

As rochas desse pacote ocorreln na parte oeste da área tnapeada (Figura 09), sendo

as

responsáveis pelas grandes elevações, constituídas pela Serra do Cruzeiro ou Resplandecente.
Essa seqüência é composta dominanternente por litologias quartzíticas e, subordinadamente por

camadas de rochas xistosas. Entre os xistos, há tipos provenientes

do mêtamorfismo de

metaultramáficas, que situam-se na base da Serra do Cruzeiro, em contato com as rochas xistosas
peftencentes ao Xisto Piedade ou do Complexo Granito-Gnaíssico Indiferenciado.

O outro tipo

0,2rnm

I'OTOMICROGRÄF'IA 05 - DETALHE DO GRA¡{ADA-CI,ORITA-MOSCOVITA-BIOTITAQUARTZO XISTO ILUSTRANDO UMA RIPA DE CLORITA TRUNCANDO A FOLIAçÃO
O¡. NOCUI, POSSIVDLMENTE I¡IDICANDO UMA ORIGEM PÓS.TECTôNICA PARA

de xisto é de composição aluminosa e derivado de pelito. O grau de alteração intempérica

é

bastante acentuado nas litologias xistosas, onde praticamente inexisteln afloramentos preservados.

4t

Os quartzitos são os membros melhor preservados, aparecendo nas paftes mais elevadas e sendo os
responsáveis pelas grandes altitudes na Serra do Cruzeiro. AÍoramentos frescos de quartzitos, podem

ser encontrados nos cortes das estradas, nos locais de topografia mais íngremes e nas nascentes dos
principais cómegos, provenientes dessa sena.

Ao contrário dos corpos pegmatíticos encaixados no Xsto Piedade (ou Cornplexo GranitoGnaíssico lndiferenciado), os encontrados na Serra do Cruzeiro estão muito alterados, com o feldspato
lrastante caulinizado, as ripas de espodumênio substituidas por argilominerais (os sabonetes) e as tnicas

bastante decompostas. Podem ser facihnente identificados os locais onde os quartzitos são coftados

por colpos pegmatíticos, pois devido à erosão diferencial, sempre o veio pegmatítico forma uln relevo
negativo.

-talco-antofilita xisto com clorita:

essa rocha ocorre,

eln sua maior patte, como intercalações

métricas, sobrepostas ao Complexo Granito-Gnaíssico lndiferenciado ou o

Xsto Piedade, e sotoposta

aos quartzitos e xistos rnetapelíticos (Figura 09). Tudo leva a crer que essa litologia represente uma
soleira; porérn foi irnpossível delimitar o seu contato com as rochas do

Xsto Piedade e as quartzíticas.

Exibe uma foliação incipiente (Fotomicrografia 06), corn fraca orientação dos minerais lamelares e
ripifonnes. A rocha é classificada genericamente como um talco-antofilita xisto.

0,5mm

- ASPECTO TDXTI'RAL DO TALCO-ANTOFILITA XISTO
COM CLORITA, CONSTITUIDO POR CRISTAIS RIPTI'ORMES DD ANTOFILITA
INTERCRDSCIDOS COM TALCO E DISTRIBUÍOOS DD MODO DDCUSSADO NA
ROCHA. NICÓ$ CRUZADOS.
FOTOMICROGRAT'IA 06
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A mineralogia essencial é formada por antofilita e talco, aparecendo subordinadamente um
pouco de clorita e opacos. Em termos volumétricos, a antofilita varia, neste tipo de rocha, entre
55 e 650/0, o talco entre 25 e35Vo e a clorita eÍIre 2 e3%o. O alto conteúdo de antofilita, talco e

clorita indica uma rocha altamente magnesiana (Johannes 1969)

O ortoanfibólio é representado por cristais finos e alongados, quase sempre ripiformes,
sem orientação distinta, podendo chegar alê a 2,0cm de comprimento, Opticamente, esse
anfibólio mostra caráter biaxial negativo, incolor e extinção paralela. Como os outros minerais da
rocha (talco e clorita) são magnesianos, é de se esperar que o ortoanfìbólio seja uma antofilita

(Mg alto e Al baixo) e não uma gedrita, que é o ortoanfibólio rico em Al e Mg. Na tentativa de
melhor caracterizá-lo, obteve-se um difratograma de raios X, pelo método do pó. Comparando-se
os picos obtidos, com os da antofilita do fichário JCPDS, obserua-se uma boa concordância, com
as reflexões

3,07Å(100), S,3lA(70) e 3,24Ã(70), típicas da antofìlita. Apenas algumas reflexões

de menor intensidade não aparecem no diagrama obtido. Essa ausência pode ser explicada, devido
a impossibilidade da separação do talco e antofilita,

Os frlossilicatos, aqui representados por talco e clorita, ocorrem sob a forma de agregados

lamelares intimamente associados a antofrlita. O talco é encontrado sob a forma de palhetas

xenomórficas ligeiramente alongadas, apresentando uma coloração amarelada muito pálida
devido, provavelmente, a algum processo de oxidação. Na maioria das vezes, dentro dos níveis

mais enriquecidos em talco, observa-se

o

aparecimento dos cristais ripiformes de antofilita,

possivelmente, indicando que este ortoanfibólio é produto da transformação do talco durante o

metamorfismo regional,

A

X:Y=amarelo muito pálido

e

clorita exibe coloração amarelada muito pálida (pleocroísmo:
Z=incolor), elongação negativa, mostra geminação múltipla do tipo

polissintética (Fotomicrografra 07), extinção olho-de-pássaro e cor de polarizaçáo cinza normal.

A presença de cor de polarização cinza normal e não um cinza anômalo, indica que pode tratar-se
de uma clorita altamente magnesiana

(Winkler 1967).

A mineralogia acessória, inexpressiva em termos volumétricos, é representada apenas por
traços de opacos, possivelmente a magnetita.

-plagioclásio-biotita-qua rtzo xisto:

esta rocha apresenta, em volume, um alto conteúdo em

plagioclásio (ate 3O%o), associado à biotita (ate 30%) e quartzo (aproximadamente 40%o), além da
presença quase constante de zircão, em quantidades subordinadas.

A caolinita,

aparece também

em quantidades variáveis, substituindo o feldspato e a l¡iotita. Em face do alto grau de alteração
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internpérica dessa litologia, a rocha aqui descrita exibe, macroscopicamente, uma coloração rósea

típica devido, em parte, à decornposição da biotita. Em tennos de ocorrência, esse xisto sempre
aparece em camadas intercaladas no pacote de rochas quartzíticas que supottaram a Serra do

Cruzeiro. As dirnensões das camadas, dispostas sempre colno intercalações sucessivas, são
bastante variáveis, podendo atingir localmente até uma dezena de metros de espessura.

0,2mnr

FOTOMICROGRAFIA 07. DDTALTM DO TA
oNDE OBSDRVAM-SE LAMELAS DE TALCO (CANTO

A XISTO COM CLORITA,
FOTO), RIPAS DII

W D4

A¡¡ToFILITA (Ns No CENTR9 DA- FoTo) QUASE EM PoslçÁo Dll EXTINçAo D
CLoRITA MosTRÄNDo cEMINAçÃo rvr(úrrpr,A Do TIPo PoLISSINTÉTIcA E coR
CINZA NORMAL (CENTRO DA FOTo}NIçQIqIBqZADOS.
DE POT.ARI Z^C

Ao

^o
microscópio,

a biotita

apresenta-se formando níveis milimétricos, estando

dominantemente orientada (Fotomicrografia 08). As palhetas podem atingir até cerca de 3,0mm

de cornprimento nas seções perpendiculares à clivagem. Opticamente, a biotita mostra utna
coloração castanha escura, geralmente mascarada pela alteração internpérica, pleocroísmo
moderado a alto (X:castanho pálido eY:Z:caslanho escuro), caráter biaxial negativo e 2V baixo

(6-10").
Os feldspatos ocorrem em cristais de contornos regulares poligonais, envoltos por quaftzo

e biotita. Devido a forte alteração é dificil identificar o tipo do
provavelmente, trata-se de um plagioclásio. Alérn disso, em rocha

No entanto,
rnetapelítica, o feldspato
feldspato.

alcalino só se formaria a partir do fäcies anfibolito superior, às custas da moscovita, e como esta

faz parle da paragênese da rocha, o feldspato difrcihnente será alcalino.
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O

quartzo apresenta-se totalmente xenoblástico, com contornos irregulares

granulometria bastante variável (0,5

-

e ulna

0,8mm). Mostra uma distribuição em níveis milimétricos

alternantes com os níveis ricos em biotita. Por vezes, observa-se tambérn cluartzo ligeiramente

alongado, dispostos segundo a xistosidade da rocha, exibindo contornos denteados. Ern nicóis

cruzados, exibe extinção predominantemente ondulante.

À, ,rer"t, podern ser observadas

pequenas inclusões de biotita no quartzo.

A mineralogia acessória

está representada por pequenos cristais de zircão, de contornos

arredondados, presentes como inclusão no quartzo e na mica.

0,2mm

F'OTOMTCROGRAFIA 08

xlsTo,

-

DDSTACA¡ÍDO-SE

RIPIX'ORMES

roTrTA-QUARTZO
VTSTA GERAL DO PLAG
A F',ORTE IIOLIAçÃO IMPRESSA PELOS CRTSTAIS

DE BIOTITA,

QUARTZO

E

T'DLDSPATO ALTERADO. NICÓIS

CRUZADOS.

-quartzitos:

compreendem as rochas de mineralogia rnais simples dentre as várias descritas na

região. Ocorrern em grande extensão distribuindo-se ao longo de todo

o topo da Serra do

Cruzeiro ou Resplandecente. Aparecem em geral, como pacotes relativamente espessos, corn
algumas centenas de rnetros, contendo intercalações de litologias rnetapelíticas.

As

rochas

lnetaultramáficas ocorrem em sua base.

Petrograficamente,
granolepidoblástica rnédia

os quartzitos são

a

grossa

caracterizados

e uma foliaçãq

por

distinta.

apresentarem ulna textura

A

mineralogia dolninante

é
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representada por quartzo (90-95%) e moscovita (5-10%),

A foliação incipiente é gerada pela

orientação, localmente preferencial, da moscovita (Fotomicrografia 09).

O quartzo mostra granulometria variável, atingindo até cerca de 1,5cm; predotninam

os

cristais de granulometria grossa, É anédrico, com contornos concavo-convexo. Localmente, pode

constituir subdomínios onde aparece em mosaicos caracterizados por junções tríplices.

0,5mm

roroUrCnOCnlfH 09 - FEIçAO GERAL DO QUARTZITO, MoSTRANDO CRISTAIS
DE eUARTíZ9 E INCLUSÕES RIPIFoRMES E EUÉDRICAS DE

XENOBLÁSTIcoS

MOSCOVITA. NICÓIS

A

moscovita ocorre quase sempre em palhetas individuais delgadas

e

orientadas.

Apresenta urna distribuição bern uniforme. Subordinadamente ela pode aparecer também no
contato entre os grãos

de

quaftzo ou constituindo leitos sob a forma de agregados lamelares.

Quando imersa no quartzo, é geralmente.euédrica, de tamanho menor que 2mm e não apresenta
orientação (Fotomicro grafia l0). As palhetas intergranulares podem atingir até 3,0mm na direção
maior.

A mineralogia acessória, inexpressiva em tennos volurnétricos, é representada apenas por
traços de turrnalina e cristais diminutos de zircáo. A turmalina de cor castanha, exibindo aspecto

anédrico

e perfil irregular,

aparece nos mosaicos quartzosos. Os cristais

de zircão

são

dominantemente xenoblástico arredondados, estando presente como inclusão, tanto na mica
branca quanto nos grãos de quartzo.
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s . 3 - ASPEcros METAMónncos

Sabe-se que

os pegmatitos podem ter uma origem ígnea ou metamórfica (anatéctica);

poftanto, urn perfeito entendimento dos aspectos petrológicos das rochas regionais é essencial
para a correta definição do modelo genético dos pegrnatitos em estudo. Atendendo ao que foi

descrito anterionnente sobre a geologia da ârea (Capítulo 5.1), baseado quer em informações
colhidas na literatura quer em nosso trabalho na região em torno dos Pegrnatitos do Cruzeiro,
resultam por vezes dúvidas quanto à gênese dos corpos pegrnatíticos em estudo.

Por outro lado, temos paragêneses muito evoluídas que fazem suspeitar da presença de
material pegrnatítioo residual, o que ern principio, implica na existência de granitos fontes, porérn
até o momento não conseguimos observá-los na região.

Daí que toda a informação que nos ajudar a definir os sistemas geológicos da área será da
nraior irnportância,

0,2mm.
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A,
CRISTAL RIPIFORME DD MOSCOVITA ID
Dos QUARTZIT9S
FORMADORBS DA SERRA DO CRUZEIRO. NICÓIS CRUZADOS.

FOTOIVTICROGRAFIA 10

rNcLUsA DM euaRTzo DE cnemnaçÃo GRossA

Como já foi mostrado anteriormente, a região de São José da Safira compõe-se de dois
dornínios litológicos bern distintos; o dos xistos pertencentes ao Complexo Gnaíssico-Migrnatítico

Indiferenciado [Formação São Torné (Pedrosa Soares et al. 1994)] ou tarnbém chamado de Xisto
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Piedade

e. o das rochas quartzíticas com intercalações de

metaultramáficas

e

metapelitos

formadoras cla Serra do Cruzeiro. Nenhum estudo petrográfico regional ou de detalhe visando
caracterizar as condições de metamorfismo

foi realizado até então nesta

área.

As rochas pertencentes ao Xisto Piedade ou a Formação São Tomé (Pedrosa Soares ¿/ al.
1994) são compostas basicamente por clorita-moscovita-biotita-quartzo xistos com granada. por

estaurolita-moscovita-biotita xistos com granada e por granada-clorita-moscovita-biotita xisto.

A granada é um mineral muito comum nos Xistos Piedade. Para Winkler ( 1967), o

seu

aparecimento pode dar-se às custas de clorita ou clorita + biotita.

A temperatura de sua formação varia em função de seu quimismo. A primeira aparição de
granadas ricas em almandina, que é

a granada rica em xistos aluminosos, ocorre no fìnal do grau

fraco [zona da alrnandina de Barrow (Winkler 1967)]. Para Hirschberg & Winkler (1968), a
granada requer pressões relativamente altas para se formar. A 500'C a pressão mínima seria de
4kbar e a 600oC de 5kbar.

O mineral metarnórfico mais importante para caracterizar as condições de metamorfismo
nessa seqriência rochosa é a estaurolita. Segundo Winkler (1967),

o começo do metamorfismo de

grau médio ou da fácies anfibolito pode ser definido pela primeira apariçáo de estaurolita e/ou

cordierita, pelo clesaparecimento da clorita em presença da moscovita

e quartzo, e pela

desintegração do cloritóide.

Reações que envolvem

o

aparecimento de estaurolita em metapelitos de composição

quírnicas normais foram calibradas por Hoschek (1967. 1969) As temperaturas médias obtidas
para a formação da estaurolita às custas de cloritoíde ou clorita são de cerca de 550oC

+

3OoC

(para pressões hidrostáticas de 4 a Tkbar)

A

presença

da granada e da moscovita associada a estaurolita exige algumas

considerações adicionais. Conforrne Winkler (1967),

a granada rica na rnolécula ahnandina, pode

coexistir com estaurolita em condições de metamorfismo de grau médio, se

a

pressão for

suficientemente alta para estabilizá-la. Pressões relativamente altas são corroboradas pela
presença da cianita, próximo

envolvendo

a granada,

à Cidade de São José da Safira. Dentre as várias associações

assinala-se

a

paragênese estaurolita

+

almandina

+

biotita, além

de

moscovita + quartzo, como sendo um dos diagnósticos do grau médio (facies anfibolito), que
exatamente a paragênese observada nos Xistos Piedade na região de São José da Safira.

é
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A

presença da cianita na região, permite estabelecer uma pressão mínima para o

metamorfismo. Em temperatura de 550"C, a cianita só é estável em pressões superiores a cerca de
5kbar (Holdaway 1971),

Portanto, com base na presença de estaurolita, pode-se aftrmar que as rochas estudadas no
domínio dos Xistos Piedade [Formação São Tomé (Pedrosa Soares ¿/

temperatura mínima de 525-580"C (para pressões variando entre

al. '1994)]formaram-se

4 e Tkbar), A

em

temperatura

máxima destas rochas não pode ter ultrapassado cerca de 650"C, pois acima deste limite a
estaurolita e moscovita desapareceriam segundo as reações: estaurolita+moscovita+quartzo <>

biotita+AlzSiO:+HrO (Hoschek 1969) elou albita+moscovita +quartzo+H2O
anatéctico+AlzSiO5 (Storre & Karotke 1971, in Mueller

&

e

líquido

Saxena 1977).

As análises petrográficas realizadas no conjunto rochoso que compõe a Serra do Cruzeiro
ou Resplandescente revelaram o aparecimento de uma camada de talco-antofilita xisto com clorita
sobreposto ao Xisto Piedade. A clorita rica em magnésio, associada a minerais como o talco e a

antoftlita permanece estável no metamorfismo de grau médio (flícies anfibolito).

A

antofrlita é um mineral que se torna estável nas rochas metaultramáftcas a partir da

fácies anfibolito. Possíveis reações envolvendo tal mineral, são (Johannes 1969):

(7) tatco 4 magnesita <> antofrlita + H2O + CO2 Q25 + 25"C);
(8) talco + forsterita

<ì antofilita

+ HrO (620 + 25'C).

Embora não tenham sido encontrados carbonatos, nem olivinas nessa rocha, tais minerais
podem ter sido totalmente consumidos nas reações (Z) e (S). Como se pode observar nessas
reações, os xistos metaultramáficos formaram-se em condições de pelo menos grau médio (fácies

anfibolito). Eles não devem ter chegado ao grau forte, porque nestas condições, tanto a clorita
quanto o talco, normalmente já desaparecem.

Resumindo, pode-se deduzir a partir da interpretação das condições de formação das
paragêneses minerais, que as temperaturas do metamorfismo não atingiram as da fácies anfibolito

superior. Portanto, os Xistos Piedade [Formação São Tomé (Pedrosa Soares ¿l aL 199$]
certamente não sofreram nenhum processo anatéctico, conforme corroborado pela ausência de
estruturas migmatíticas. Logo, os pegmatitos não seriam o resultado da anatexia destas rochas.
Pode-se afirmar que é grande a possibilidade dos pegmatitos complexos e altamente diferenciados
dessa região serem provenientes de corpos graníticos não aflorantes na área mapeada.

1

5

.4 - ASPECTOS

ESTRUTURAIS

Destacam-se, à primeira vista, como aspectos estruturais maiores na região de São José da

Safira a presença de lineamentos claramente definidos, facilmente observáveis em fotografras
aéreas e a nível de afloramento, alinhados segundo a direção N10-20W. Tais lineamentos estão

presentes nos dois domínios

já definidos

nessa área,

ou seja, tanto nos xistos pertencentes ao

Xisto Piedade, quanto nas rochas da Seqùência da Serra do Cruzeiro

No domínio do Xisto Piedade [Formação São Torné (Pedrosa Soares e/ ul. 1994)1, como
pode ser observado na Figura 09, a direção Nl0-20W é dada pela própria orientação das várias
minas e garimpos existentes. Ao se traçar uma reta sobre a Mina do Zé Moreira, da Safrrinha, da

Terra Branca, do Marcelo, da Gameleira

e da Pederneira,

tem-se

a

mesma direção dos

lineamentos, facilmente observáveis em fotografia aérea. A única mineração que não se encontra
alinhada segundo essa direção é a Mina do Benedito. Apesar dos corpos pegmatíticos complexos
e altamente diferenciados mostrarem uma orientação muito clara, a nível mesoscópico, nenhuma

orientação pode ser detectada. Como se trata de corpos pegmatíticos que penetram rochas menos

competentes e mostrando uma xistosidade muito pronunciada, eles tendem a acompanhar as

direções de maior lraqueza dessas rochas,

A

nível local, observa-se corpos pegmatíticos

dobrados, ou seja, alojados em dobras preeústentes à geração do material pegmatítico. A
ocorrência, nos pegmatitos da área estudada, de grandes xenólitos da rocha xistosa encaixante
imersos nas suas apófises, urn perfeito zoneamento a partir da encaixante e tambérn dos xenólitos,

além de inúmeras outras observações de carácter textural e estrutural, obrigam-nos a ter que
admitir uma evolução interna após o posicionamento crustal da fusão pegmatítica.

Em síntese, pode-se aftrmar que a nível do Xisto Piedade tem-se um expressivo
lineamento, segundo a direção N10-20W que se constitui em um plano de fraqueza com,
aproximadamente, 25km de extensão e lkm de largura, por onde penetraram as soluções
pegmatíticas extremamente ricas em boro, e que constituem os pegmat¡tos complexos altamente
fracionados, nos quais encontram-se as inúmeras variedades gemológicas da turmalina

No conjunto litológico denominado de Seqüência da Serra do Cruzeiro, também

são

encontradas as mesmas direções de lineamentos daquelas do Xisto Piedade e sempre mostrando

direção variando entre Nl0-20W, Porém, os quartzitos da mesma serra, apresentam um
comportamento distinto frente aos esforços sofridos em relação aos xistos pertencentes ao Xisto
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Piedade, Nos quartzitos houve a ruptura, com a conseqüente formação de planos muito bem

definidos, mostrando a mesma direção dos lineamentos já vistos e mergulho variando entre 82-

86NE. Ao longo destes planos, observa-se a penetração de inúmeras apófises pegmatíticas,
facilmente reconhecíveis a nível local, pois devido a erosão diferencial entre elas e o quartzito
encaixante, formam um relevo negativo que se constituem em microvales, mostrando a largura do

corpo pegmatítico penetrante. Encaixadas nas rochas pertencentes

a

este condicionamento

litotógico e estrutural, podem ser citadas as Minas do Cavalo Morto, do Chiar, da Aricanga e do

Cruzeiro. Exceto a Mina do Cavalo Morto, que é mineralizada em berilo (água-marinha)

e

columbita-tantalita, as demais minas e garimpos dessa região, são explotadas visando, somente, a
retirada de turmalina gemológica.

Posto isto, pode-se afirmar que na escala adotada neste mapeamento, os aspectos
estruturais observados nos dois domínios descritos na região de São José da Safira, são muito

similares. Tem-se lineamentos apresentando a mesma direção (N10-20W), através dos quais
houve a penetração das soluções pegmatíticas que originararn a cristalização de turmalinas de
excelente qualidade gemológica.

Outro aspecto estrutural observado nesta área, é a presença de grandes escarpas no lado
oeste da Serra do Cruzeiro, sempre no contato entre as litologias metapelíticas da Seqüência da
Serra do Cruzeiro e o Xisto Piedade. No lado leste dessa elevação, tem-se a presença de cerca de

uma dezena de lagos, todos mostrando orientação aproximadamente NS. Esses fatores podem
indicar um possível falhamento, com a ascensão de blocos que vieram a constituir-se na Serra do

Cruzeiro. A presença dos inúrneros corpos pegmatíticos nessa área, é outro fator para se imaginar
condições especiais para a sua ascensão. Ao se caminhar na direção leste-oeste, até a Cidade de

Frei Inocêncio, situada a 52km a leste ou até Santa Maria do Suaçuí, a 40km a oeste de São José

da Sa{ira, nenhuma ocofrência de mineração ou garimpagem em corpos pegmatíticos é
carhografada, Já na direção norte-sul, tanto a sul (Marilac e Nacip Raydan), quanto a norte (São

Sebastião do Maranhão e Capelinha) existem inúmeros corpos pegmatíticos sendo explotados,
visando a retirada de minerais-gemas e minérios.

Em termos petrográfrcos, ressalta-se o aparecimento de uma foliação muito desenvolvida

e uma estrutura fortemente linear de minerais máficos paralelos a esta foliação. Os minerais
integrantes dessa estrutura linear são representados principalmente por biotita, moscovita, clorita
e mais raramente granada.

Ao que tudo indica, estas rochas foram submetidas pelo menos a uma

fase de deformação tectônica príncipal, evidenciada sobretudo pela forte orientação da biotita.

5l

Medidas realizadas em alguns afloramentos de xistos, situados ao longo do lineamento que passa
a leste de São José da Safira, forneceram para a foliação uma atitude em tornÕ de

Nl0W-80NE.

Entretanto, observações mais conclusivas sobre os aspectos estruturais atuantes, bem como os
seus efeitos, só poderão ser obtidas após um trabalho de detalhe, sobre a geologia estrutural dessa

região.

5.5

- GEOLOGIA DOS PEGMATITOS DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ

Como já foi mostrado anteriormente, a irea mapeada neste trabalho constituí-se de dois

domínios litológicos distintos, os quais compreendem os xistos peftencentes ao Xisto Piedade
[Formação São Tomé (Pedrosa Soares ¿/

al. 199\]

e os quartzitos com intercalações de xistos

formadores da Serra do Cruzeiro. Centenas de corpos pegmatíticos cortam esses dois domínios,
numa região próximo à Cidade de São José da Safira. Em aproximadamente uma dezena desses

corpos, as atividades extrativas visando

a

obtenção de minerais de interesse industrial,

e

sobretudo, de minerais-gemas tem sido uma constante, principalmente por parte dos garimpeiros.

Como é bem conhecido, a atividade garimpeira concentra-se em um corpo, quando é encontrado
um bamburro e logo em seguida este garimpo pode ser totalmente abandonado. Pensando nisto,
durante a elaboração dos trabalhos de campo para esta tese, foram feitas algumas visitas técnicas
nas principais frentes garimpeiras em atividade naquele momento. Neste trabalho, procurou-se

caftografar os garimpos em atividade na região, descrevendo alguns aspectos de sua, geologia e
principalmente, de sua mineralogia, na esperança que no futuro se possa dar continuidade ao
trabalho iniciado e se apresente um estudo detalhado sobre os corpos pegmatíticos desta região.

No texto apresentado a seguir, é feito uma rápida descrição da Jazida da Pederneira, do
Colonião, do Benedito, da Aricanga, do Chiar, da Safirinha, da Terra Branca e do Marcelo
(Figura 08), além de buscar uma possível correlação com os dados obtidos para a Mina do
Cruzeiro.

5 . 5 . 1 - JAZIDA DA PEDERNEIRA

A Mina da Pederneira está localizada na

Fazenda do mesmo nome a, aproximadamente,

26km a norte da Cidade de São José da Safira (Figura 08). Trata-se de um corpo pegmatítico que
é explotado apenas para amostras de coleção. Do início da década de 60 até os dias de hoje, já

foram retiradas toneladas de amostras, constituídas da associação de turmalinas multicolores
(azul, vermelha, rósea, verde e negra), albita, lepidolita, morganita e outros minerais, visando
exclusivamente a obtenção de raridades mineralógicas. No frnal de 1991, foi retirada uma amostra
composta principalmente de turmalina, albita, morganita e lepidolita, pesando aproximadamente

1.000kg, constituindo uma grande raridade.

É devido a raridades deste tipo que a Mina da

Pederneira é conhecída em todo o mundo como uma das maiores produtoras de amostras de
coleção (Castañeda & Carvatho 1992),

corpo pegmatítico da Lavra da Pederneira corresponde a um veio, mais ou menos
concordante com os micaxistos encaixantes, já referidos neste trabalho como Xistos Piedade ou

o

Formação São Tomé (Pedrosa Soares c/

al.

1994). Enormes xenólitos desses xistos, podem ser

encontrados dentro deste pegmatito.
Trata-se de um pegmatito complexo, onde pode ser observado zoneamento rnineralógico

perfeito a partir da encaixante em direção ao núcleo do corpo e, também a partir dos enclaves dos

xistos encaixantes imersos no corpo pegmatítico.

A zona marginal, a zona mural, as zonas

intermediária interna e externa e o núcleo, constituem os cinco níveis facihnente descritos nesta
mina.

Na zona marginal é encontrado o feldspato potássico. o quartzo. a moscovita e a granada,

A textura grâfica, uma característica desta zona, não foi observada em nenhum ponto no interior
desta mineração. Na zona mural, além dos minerais encontrados na zona marginal, já podem ser
observados os grandes cristais de turmalina negra. quase sempre mostrando a direção do eixo c

perpendicular ao xisto encaixante. Na zona intermediária externa são encontrados os grandes
cristais de albita, o quartzo, o feldspato potássico, a lepitlolita, a turmalina negra e a granada. A

zona intermediária interna apresenta uma mineralogia bastante diversificada, podendo

ser

observado albita, quartzo, cleavelandita azul, lepidolita, espodumênio, ambligonita, moscovita,

berilo róseo, columbita-tantalita e alguns fosfatos raros. A zona intermediária interna é o nível
pegmatítico denominado de tinha e onde são encontrados os caldeirões ou pockels. Nesta lavra,
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o diâmetro variando desde centimétrico até algumas dezenas de
maiores pockets jâ encon:'fados neste pegmatito, tem-se o encontrado

encÕntram-se caldeirões, com

metros. Como exemplo dos

em novembro de 1991, quando um caldeirão medindo cerca de 7m de comprimento por 2m de

altura, em rnédia, foi trabalhado durante dois meses para a retiradà de algumas toneladas de
amostras de coleção, que foram vendidas para grandes colecionadores e museus de todo o
mundo.

Em síntese, a Lavra da Pederneira merece uma rápida descrição, devido ao fato de

se

constituir no único corpo pegmatítico trabalhado exclusivamente para peças de coleção, composta
principalmente pelas belas turmalinas que mostram uma gradação de inúmeros maÍiz de cores ao

longo do eixo c e os grandes cristais de morganita, visto que não é encontrado nenhum mineral
transparente que possa ser lapidado e venha a se constituir em gema.

5 . 5 . 2 - JAZTDADO COLONIÃO

A lazida do Colonião encontra-se, a cerca de lOkm a norte da Mina do Benedito (Figura
08), portanto fora da ârea onde foi executado o mapeamento para este trabalho, Esta lavra ficou
muito famosa em toda a regláo pegmatítica, em função da retirada de uma placa de moscovita,
medindo aproximadamente 3m de diâmetro, e que foi presenteada a um deputado. Segundo se diz

no local, hoje essa raridade mineralógica, esta na área de lazer da casa desse político,
constituíndo-se numa grande mesa.

Nos dias atuais, esta lavra vem sendo explotada pelo geólogo Warren Brenenn, visando a
retirada de berilo industrial, normalmente possuidores de olhos de água-marinha, amostras de
quartzo hialino facetados para colecionadores e turmalinas verdes para lapidação.

O Pegmatito do Colonião encontra-se encaixado concordantemente nos Xisto
[Formação São Tomé (Pedrosa Soares e/

al.

Piedade

1994)]. Localmente, esse conjunto encontra-se

representado por um biotita xisto, de granulometria fìna a média, coloração verde escura e
mostrando xistosidade penetrativâ com atitude em torno de N20E/40-50SE. Apesar desse corpo
pegmatítico se encontrar fora da área mapeada, foi observado que ele se constitui juntamente com

a Mina do Benedito e outras situadas mais a norte, em um outro alinhamento apresentando
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direção variável entre N20-30E e mergulho mais suave, em torno de 40-60SE (César-Mendes

&

casrañeda 1992).

L

Lavra do Colonião possui forma ameboidal em seção horizontal e cônica em seção

vertical. Mostra uma estrutura interna zonada, segundo o padrão de Cameron et al. (1949) Ã
mineralogia básica é composta por quartzo, feldspatos, moscovita e biotita; como mineralogia
acessória aparecem a turmalina,

o berilo, a columbita-tantalita, o espodumênio e a granada. Os

minerais acessórios provindos de substituições tardias são diagnosticados como lepidolitø,
quartzo hialino, morganira, cleavelandita e turmalina corada. Esta gama de minerais confere a esse

pegmatito, uma tipologia bastante diferenciada

e

complexa, dando-lhe uma importância

econômica (Castañeda & Carvalho 1992).

5.

5.

3. JAZIDA DO BENEDITO

A, Jazida do Benedito localiza-se a 25km a

NW de São José da Safira (Figura 08) estando

também encaixada nos Xisto Piedade ou Formação São Tomé (Pedrosa Soares ¿/ al. 11994). Esta
rocha é constituida na área do pegmatito, por um xisto de granulometria média, coloração verde
escuro, caracterizado mineralogicamente pela presença de biotita, quafizo, moscovita, granada e

quantidades variáveis

de feldspatos. Em alguns pontos no interior da jazida,

ocorrem

porfiroblastos de estaurolita de até 5cm, sugerindo que o pegmatito está encaixado na litologia já
denominada anteriormente de estaurolita-moscovita-biotita xisto com granada.

O corpo pegmatítico do Benedito, tem a forma lenticular, podendo ser observado

ao

longo das galerias existentes, numa extensão de cerca de 150m e uma espessura média de 25m,
sempre concordante com o acamamento dos xistos pertencentes ao Xisto Piedade (N20E/55NW),

Exceto a Mina da Safirinha, esta é a única intrusão pegmatítica na região de São José da
Safira, onde se observa uma forte turmalinização na rocha encaixante. Xenólitos do xisto podem
ser facilmente observados no pegmatito, sendo que em um deles a xistosidade é aproximadamente

perpendicular à encaixante, mostrando a rotação sofrida por ele ao cair na fusão pegmatítica,

Trata-se de um pegmatito mostrando quer

a

estrutura clássica

pegrnatitos zonados quer uma simetria perfeita entÍe

a

capa

ea

já

lapa.

descrita para os

A

zona rnarginal
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praticamente não é observada nas várias galerias onde loram feitos os trabalhos no

interior da mina. A zona mural, com aproximadamente 2 a 3m de espessura em cada
lado, contem quartzo, feldspato alcalino, turmalina negta, granada com uma forte
coloração avermelhada e moscovita com até 30x20x5cm. Esses livros de mica branca
quase sempre dispõem-se com os planos de clivagem (001) perpendicular ao contato com
a rocha encaixante. A zona intermediária, impossível de subdividí-la em externa, rnédia e

interna, com cerca de 6 a 8m de largura, caracferiza-se pela presença de turmalina negra,

feldspatos, quartzo e mica clara, além dos acessórios normalmente encontrados, tais
como o berilo mostrando hábito prismático longo, apatita de coloração verde intensa,
columbita-tantalita e raramente cassiterita. O centro é formado por um núcleo de quartzo
leitoso, constituindo-se de massas descontínuas através do corpo pegmatítico
Irregularmente dispersas por toda a zona intermediária, observam-se massas de
substituição, constituídas por micas tardias de coloração clara e rósea, cleavelandita
rnuito branca e turmalinas coradas. Como em toda as minas e garimpos produtores de
turmalinas na região de São José da Safira, podem ser encontrados associados a
massas

essas

tardias, os caldeirões ou pockels forrados de mica rósea e cristais idiomórficos de

quartzo hialino, além de turmalinas coradas (azuis, vermelhas e verdes), cristais bem
formados de columbita-tantalita, apatita e berilo tabular róseo (morganita).

Um fato muito interessante observado somente nesta jazida é a penetração da
xistosidade da rocha encaixante para o corpo pegmatítico. Tal fato pode indicar que, ao
contrário das demais jazidas que não mostram nenhuma orientação interna concordante
corn as estruturas externas, este corpo pode ter se posicionado em um tempo bem
anterior aos esforços tectônicos que afetaram a rocha encaixante (César-Mendes e/ a/.
1994).

Esta mineração foi escolhida para dar continuidade aos trabalhos geológicos nessa

legião, Atualmente, estão sendo estudadas as turmalinas, os nióbio-tantalatos e as
apatitas aí encontradas, em um projeto conjunto entre os Prof. Dr, José Marques Correia
Neves (IGc-UFMG) e Dr. Essaid Bilal (Escola de Minas de Saint Ettiene), o autor desta
tese e seu orientador, o Prof. Dr. Darcy Pedro Svisero.

5 . 5 . 4. JAZIDA DA ARICANGA

Murdock & Hunter (1944) afirmam que a Jazida do Forattini (hoje Aricanga), constitui-se
de um corpo pegmatítico situado aproximadamente a 500rn a leste do veio 01 da Mina do
Cruzeiro. Esta apófise pegmatítica com cerca de 30m de espessura, ocorre preenchendo fratura
nos quartzitos da Serra do Cruzeiro, na forma de um corpo tabular e paralelo aos três veios
existentes no Pegmatito do Cruzeiro, portanto mostrando uma direção de, aproximadamente,

N20W.
Quando Murdock

&

Hunter, visitaram essa mina em 1944, todos os trabalhos eram

direcionados para a extfàção de mica, portanto todas as galerias eram feitas na zona mural e/ou
intermediária externa do corpo pegmatítico. Eles afirmam que existem duas regiôes com
espessura variável entre

4 e 8m. muito rica em mica, uma

situada na zoîa mural e/ou

intermediária externa, do lado da lapa e outra do lado da capa'
Realmente, o que foi escrito por Murdock

& Hunter (1944)

é conftrmado nos dias atuais,

mesmo com as dezenas de galerias existentes na Mina da Aricanga, o que permite uma lnaior
faoilidade para a observação do corpo e do zoneamento pegmatítico. O Pegmatito da Aricanga
mostra uma forma ameboidal em seção longitudinal e tabular quando observado transversalmente
ao corpo. Este fato faz com que ao penetraf na área do decreto de lavra da Mina do Cruzeiro, o

corpo pegmatítico tenha uma espessura tão pequena que nem é possível visualizá-lo na topografia
da área. Ele encaixa-se ao longo de uma fratura no quartzito, mostrando orientação N20W8085SW,

O zoneamento interno do pegmatito é evidente. Tem-se uma zona marginal descontínua e
estfeita que bordeja o corpo, de granulometria fina, constituído por feldspato potássico, quartzo,
moscovita e raramente granada. A zona mural é aaracterizada por uma granulometria média, onde

podem ser vista grandes placas de mica clara, feldspatos, turmalina negra e quaftzo.

A

zona

intermediária, de granulometria grosseira, constitui-se essencialmente de feldspato, quartzo,

moscovita e turmalina negra.

O

núcleo, constituído por quartzo leitoso, forma um corpo

descontínuo. Nas proximidades do núcleo, tem-se os corpos de substituições caracterizados pela
presença de cleavelandita, rnicas claras e róseas, quartzo hialino e leitoso e turmalinas coradas.

Porém, esses corpos pegmatíticos são caracterízados pelo grande número de caldeirões
encontrados associados aos corpos de substituições. Normalmente eles se mostram perfeitamente
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alinhados

e

sempre bordejando

o

núcleo de quartzo. Segundo informações verbais dos

garimpeiros que aí trabalham, na Mina da Aricanga nunca foram encontrados caldeirões razios,

ou seja, além do quartzo, albita e mica rósea, sempre podem ser vistos os cristais límpidos de
turrnalinas coradas, constituídos principalmente pelas variedades rubelita e verdelita.

5 . 5 . 5. JAZIDA DO CHIAR

No trabalho de Murdock & Hunter (1944), são descritos alguns aspectos geológicos

e

econômicos das Jazidas do Cruzeiro, Aricanga, Chiar e outras, todas situadas no então Município
de Santa Maria do Suaçuí.

A Mina do Chiar, fica

situada a cerca de 6km a sudeste da Mina do Cruzeiro, nas

cabeceiras do Córrego da Safirinha e no pé da Serra do Cruzeiro (Figura 08). Quando Murdock

& Hunter (1944) líL estiveram

fazendo os trabalhos de campo, ela era denominada de Mina da

Safirinha,

O corpo

pegmatítico da Lavra

do Chiar corresponde a um veio mais ou

menos

concordante com os micaxistos encaixantes, mostrando espessura média de 10 a l5m, direção
N1OVr' e mergulho entre 60-70SW. Os micaxistos encaixantes desse pegmatito, correspondem ao

moscovita-biotita xisto que ocorrem na forma de intercalações nos quartzitos da Serra do
Cruzeiro. Na base dessa serra, os micaxistos passam a predominar, fazendo com que os quaftzitos
é que se tornem intercalações no meio deles.

Como em todos os corpos encaixados nas litologias da Serra do Cruzeiro, trata-se de uma
apófise bastante diferenciada. Devido a sua menor espessura, em relação aos corpos da Aricanga
e o Veio 01 do Pegmatito do Cruzeiro, essa diferenciação não é facilmente observável. Mas com

alguma dificuldade, é possivel visualizar as zonas mural, intermediária e o núcleo descontínuo.
Também nesta apófise, os corpos de substituição estão quase sempre bordejando o núcleo e/ou

no interior da zona intermediária. A grande concentração de livros de mica está restrita à zona
mural.

Esfa Jazida caracleriza-se pela produção de turmalinas verdes e vermelhas e também pelo
espodumênio incolor e róseo (kunzita). Apesar da kunzita e do espodumênio incolor serem
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bastante raros nessa jazida, esse fato é importante por se tratar da única lavra, onde essa
variedade tem sido encontrada em toda a região de São José da Safrra

5 . 5 . 6 . JAZIDA DA SAFIRINHA

A Lavra da Safirinha está situada a 7km de distancia a sudeste de São José da

Safira,

próximo ao Córrego João Ramos e da estrada que liga esta cidade a Frei Inocêncio (Figura 08). A
mina está locahzada numa região bastante acidentada, com relevo na forma de morros isolados
Qtães de açúcar).

Geologicamente, a érea da mina pertence ao domínio do Xisto Piedade ou Formação São

Tomé (Pedrosa Soares cl

al.

1994), representado por micaxisto com estaurolita,

já

definidos

microscopicamente como um estaurolita-moscovita-biotita xisto com granada.

o

Pegmatito da Safirinha é um corpo com mais de 500m de comprimento e espessura

máxima de, aproximadamente, 40m, Mostra direção geral N10E e mergulho subvertical de 60SE.
Todas essas observações foram feitas ao longo das várias galerias existentes na Jazidà, visto que

na encosta onde encontra-se o pegmatito, não pode ser observado nenhuma evidência de sua
existência em subsuperfìcie.

O corpo está encaixado num micaxisto, com porfiroblastos de estaurolita sem nenhuma
orientação visível. Urna das características desse micaxisto é a grande quantidade de biotita e a

fofte turmalinização próximo ao contato com a apófise pegmatítica,
Uma zonação nítida pode ser observada no pegmatito, Tem-se uma faixa delgada, rica em

turmalina negra, no contato com

o

micaxisto. Uma faixa pegmatítica com granulação mais

grosseira, medindo até uma dezena de metros e que corresponde à zona mural. Uma região de

cristais gigantes, onde podem ser encontrados feldspatos de várias dezenas de toneladas,
espodurnênios em.ripas ultrapassando 2m de comprimento, cristais métricos de turmalina negra,
grandes livros de moscovita e alguns cristais alongados de be¡ilo. Um núcleo em rosário, com

cristais de quartzo leitoso é facilmente visto no centro do corpo. Imersos na. zona de cristais
gigantes, vê-se os buchos de lepidolifa e albita, que se constituem nos corpos de substituições,
onde são encontrados os caldeirões.
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O pegmatito foi lavrado para mica, berilo e turmalina corada durante mais de 20

anos.

Após esse periodo ele ficou abandonado. Durante uma das etapas do trabalho de campo para essa
tese, um minerador cle Governador Valadares estava tentando reabri-lo, a procura de morganita e

turmalina corada. Este fato propiciou

a observação das inúmeras galerias e enormes

salões

existentes ao longo do corpo. Alguns meses após essa primeira etapa, retornei ao local para dar

prosseguimento aos trabalhos, mas tudo já estava abandonado.
Segundo informações verbais dos garimpeiros que trabalharam no período áureo dessa

jazida, são freqüentes as drusas ou caldeirões atapetados de cristais de morganita tabulares,
zonada, com

o núcleo de coloração rósea e as bordas rósea pálido e limitadas por

numerosas

fàces laterais. Grandes cristais de turmalina verde, perfeitamente límpidos, sempre eram
encontrados nesses caldeirões.

5 . 5 .7 - JAZIDA DA TERRA BRANCA

A

Jaztda da Terra Branca situa-se na margem esquerda

do Córrego do Safïrão, sendo

cortada pela estrada que liga São José da Safìra à Frei Inocêncio (Figura 08).

O

Pegmatito

da Terra Branca, de direção NNW-SSE e mergulho subvertical,

e

concordante com a foliação dos micaxistos com granada e lentes de quartzo. Trata-se de um
corpo onde o zoneamento não é nítido. Algumas vezes. vê-se o núcleo de quartzo descontínuo,
porérn as partes externas ao centro do corpo são constituidas por feldspatos, quartzo, mica clara,

berilo e granada. Tudo indica, tratar-se de uma continuidade da Mina do Safirinha, mas quando as
duas jazidas são comparadas em seus aspectos mineralógicos, vê-se que elas são muito diferentes.

Trata-se de uma jazimento explotado vizando a produção de berilo industrial e águamarinha. Essa variedade gemológica, sempre é extraída durante a desagregação dos grandes
cristais de berilo industrial, visto que ela sempre é encontrada na forma de olhos limpidos

e

azulados no interior do material opaco. Turmalinas negras e de outras colorações não são muito

colnuns, seguindo uma regra rnuito clara em toda a Província Pegrnatítica Oriental, onde os

pegrnatitos ricos em berilo industrial
gemológicas.

e gernológico são pobres a

estéreis em turmalina

(r0

Este é

o único pegmatito em toda a região de São José da Safira que não mostra

zonea¡nento nítido e que é explorado visando somente a produção de berilo industrial e águamarinha.

5.5.8

. JAZIDA DO MARCELO

O Pegmatito do Marcelo, situado a 3km a

noroeste da Lavra da Terra Branca,

é

conhecido desde a década de 60, e durante esse período foi um dos principais produtores de
turmalina gernológica, principalmente as de coloração verde e azulada (Figura 08)

A jazida fica a 7km de São José da Safrra,

sobre a encosta ocidental de um morro em

fonna de nteiu-larctnja. Yírias galerias foram escavadas nessa encosta, na tentativa de encontrar o

corpo pegmatítico. Uma dessas galerias, termina em uma grande câmara, rnedindo cerca

de

50x30x15m, totalmente dentro do corpo.

Pelas observações feitas nas várias galerias existentes, tem-se apenas uma apófise
pegmatítica, concordante com a foliação dos xistos pertencentes ao Xisto Piedade ou Formação

São Tomé (Pedrosa Soares et

al.

1994). O contato com a rocha encaixante é sempre nítido,

apresentando bastante reentrâncias

e

protuberâncias. Grandes xenólitos

do xisto podem

ser

observados no meio do pegrnatito.
Esse corpo mostra uma zoneamento muito claro, que pode ser esquematizado, da rocha

encaixante até

o núcleo pela seguinte seqüência: uma camada de mica, feldspato potássico

e

quartzo no contato com a rocha encaixante; um nível pegrnatítico com textura granítica formada

por quartzo e feldspatos, com pequenas manchas gráficas, denominada de sal

gro.s'.so pelos

garimpeiros; uma zona intermediária externa, localmente rica em livros de moscovita e com
textura de grão mais grosso que a anterior; a zona intermediária média, formada essencialmente
de feldspato potássico localmente albitizado; a zona, intermediária interna, composta por grandes

cristais de quartzo, feldspato potássico e albita, Iepidolita e grandes ripas de espodumênio,

e

finalmente o núcleo descontínuo de quartzo.

Convém notar que, as concentrações de turmalina gemológica localizam-se nos pontos
onde há o alargamento do pegmatito, ou seja, nas partes onde houve uma maior diferenciação da

6l

solução original. Este espessamento do corpo, é sempre controlado pelas reentrâncias e saliências
da rocha encaixante.

A turmalina gema ocorre na zona intermediária interna do pegrnatito, associada a albita,
cristais alterados de espodur¡ênio e manchas de lepídolita. As gemas são encontradas em
pequenos caldeirões, crescendo sobre as lamelas de cleavelandita que atapetam as drusas.
Segundo inforrnações verbais dos garimpeiros, essa jazida se caracteriza pela presença de
caldeirões pequenos, no máximo de 20cm de diâmetro, quase sempre repletos de turmalinas com
interesse gemológico.
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6 - OS PEGMATITOS DO CRUZEIRO

É fato bem conhecido que o Brasil possui uma das maiores províncias pegmatíticas de
todo o mundo. Até a década de 40, praticamente nenhum estudo científico tinha sido feito nessas
rochas. Paiva (1946), foi u¡n dos primeiros autores brasileiros a fazer um estudo regional dos
pegmatitos nacionais, subdividindo-os em três províncias: a oriental, a nordestina e a meridional

(Figura l0). Todas estas ultimas províncias, formaram-se do início ao final do Proterozóico, ou
seja, começaram a se formar há cerca de 1.000x106 anos e terminaram a cerca de 500x106 anos,

durante a consolidação da Plataforma Sulamericana (Correia Neves l98l ).

A Província Pegmatitica do Nordeste (Figura 10), na região do Planalto da Borborema,
encontra-se encaixada na Faixa Caririana. Essa faixa é caracterizada por apresentar rochas
metamórficas com metamorfìsmo de baixo grau, correspondente ao subfâcies almandina a
estaurolita, do fácies anfibolito. Nos Estados da Paraiba e Rio Grande do Norte, os milhares de
corpos pegmatiticos aflorantes, são facilmente reconhecíveis na topografra da região, formando os

altos, em função de seu núcleo quartzoso ser mais resistente à erosão do que a encaixante

Rolff 1945). Já nos Pegmatitos do Ceará, as encaixantes são micaxistos,
migrnatitos e xistos com hornblenda (Johnston Jr. 1945b). Devido a mesma resistência à erosão

(Johnston

Ir.

1945a:

entre as duas rochas, não há a presença dos alto.ç, característicos da faixa sul dessa província.
Normalmente, os corpos pegmatíticos dessa região encontram-se mineralizados em ambligonita
(Argentiere 1971).

A Província Pegmatítica Meridional, está situada nas proximidades da Cidade de São
Paulo e tem interesse somente pela extração de feldspatos. Trata-se de corpos pegmatíticos
homogêneos, sem nenhuma diferenciação e onde não são encontrados elementos raros.

A

Província Pegmatítica Oriental é a mais extensa e a que apresenta Inaior interesse

econômico entre todas as províncias brasileiras. Os corpos pegmatíticos são encontrados ao longo

de uma faixa com, aproximadamente 800krn de comprimento por cerca de l50km de largura
(Correia Neves et
passa por

al.

1986). Seu limite sul está próximo à Cidade de Juiz de Fora;

o ocidental

Rio Piracicaba, Itabira, Santa Maria do Itabira, Guanhães, Salinas e São João do

Paraiso (BA); e

o oriental passa

através de Espera Feliz, Conselheiro Pena, Colatina, Teófilo

Otoni, indo até a região de Vitória da Conquista (BA). Os pegmatitos dessa província são,
nonnalmente, tabulares ou lenticulares e quase sempre com ttm zoneamento muito nítido, sendo
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cornuns os corpos com dimensões de centenas de metros de comprimento e dezenas de metros de

largura. Na década de 40, o grande interesse econômico desses corpos estava concentrado na
enorÍìe quantidade de mica aí encontrada, enquanto nos dias atuais, além da grande produção de

o

(J

A

è
fq'
A
g

mæl¡c¡t olt¡¡tlr

TLO

mr¡orfa'T \

è

.4q
¿utt il

o

FIGURA

IO

- AS

NCIAS PEGMA

Fc

¡co

CAS BRASILEIRAS (PAIVA I946

rninerais-gemas, também é retirado o berilo industrial,

o feldspato e o caulim para a industria

cerâmica, o quartzo, os nióbio-tantalatos, os minerais de lítio e as peças para coleção constituindo
as raridades rnineralógicas encontradas nos museus e coleções particulares de todo o mundo.

A

região pegmatítica de São José da Safira. onde está inserida a Mina do Cruzeiro,

encontra-se localizada na borda noroeste da Província Pegmatítica Oriental.
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Antes de descrever os vários aspectos dos três corpos que compõem a Mina do Cruzeiro,
pretende-se fazer uma revisão dos aspectos geológicos dessas formações pegmatíticas.

6. 1 . PEGMATITOS. UMA REVISÃO
A palavra pegmatito foi usada pela primeira vez pelo famoso mineralogista Haúy, no início

do século XIX, para se referir às rochas com um intercrescimento geométrico de quartzo e
feldspato, atualmente denominado de granito gráfico (Shigley & Kampf 1984) Posteriormente, o
vocábulo tornou-se mais abrangente, passando a incluir outros tipos de rochas além do pegmatito

gráfico original (Correia Neves I 981).

De acordo com Kemp

(l'92\, a

palavra

é derivada do grego e signifrca unido ou

cimentado junto em umA estrutura.
Landes (1933) define pegmatitos como uma rocha holocristalina intrusiva compostâ

essencialmente de minerais formadores de rocha, que são desenvolvidos em pArtes por

grãos individuais maiores que os grâos dos mesmos minerais que ocorrem na rocha
plutônica equivalente, normâI. Essa definição não teve aceitação generalizada, devido ao
vínculo genético para os corpos pegmatíticos.

Jahns (1955) apresentou uma definição baseada essencialmente em características
texturais, onde pegmatitos são rochas holocristalinns, de granulometria muito grosseirn

e

cujos constituintes mais importantes incluem minerais típicos das rochas ígneas comuns.
Nos pegmâtitos são câracterísticas as variações texturâis muito grandes, especialmente no
que se refere ao tamanho dos grãos.
Delesse (1849, lø Kemp 1924) foi o primeiro a estender o termo pegmatito, para designar

qualquer rocha granítica apresentando uma granulometria muito grosseira. Hoje,

a

palavra

pegmatito ínclui todos os tipos de rochas plutônicas, que apresentam granulometria muito
grosseira, seja félsica ou máfica, mostrando textura gráfica ou não.

No período entre 1920 e 1940, vários autores (Schaller 1925; Hess 1933 e 1940; Landes
1933) imaginaram os corpos pegmatíticos formados a partir de uma rocha ignea, onde as
substituições através de soluções hidrotermais teriam um papel muito ativo.
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Hoje, o termo pegmatito inclui as rochas provenientes, tanto de uma fonte ígnea quanto
metarnórfica, sendo apenas caracÍerizado pela textura onde a granulometria é muito grosseira

(Gordon

&

Brown 1982). Claramente pode ser visto que, os corpos de maior

interesse

econômico são aqueles associados a atividade plutônica félsica (Correia Neves 1995a),
Os pegmatitos rnetamórficos são formados quando, os constituintes mais móveis de urna

rocha de nalureza quartzo-feldspática, se concentram nas aberturas de dilatação durante o
metarnorfismo de alto grau (anfibolito alto a granulito) (Brisbin 1986). Na Província Pegmatítica

Oriental,

tal evento

aconteceu durante

o Ciclo Brasiliano, há cerca de 500M4,

sendo o

responsável pelas formações pegmatíticas existentes a sul de Caratinga, passando pela região de
Manhuaçu, Matipó, Espera Feliz e Tombos. Trata-se de pegmatitos rnuito simples, quase sempre

sem nenhum corpos de substituição, explotados somente para feldspato

e

caulim. Já

os

pegmatitos ígneos, estão encaixados em rochas formadas em níveis crustais superiores,
conseqüentemente, correspondendo a condições de metamorfismo de grau mais baixo que o

fácies anfibolito alto. São sistemas graniticos residuais derivados pelos mecanismos

de

diferenciação magmática, de um granito fonte posicionado nas coberturas metamórficas (CésarMendes

& Jordt-Evangelista 1994), Podem

ser citados como exernplos deste

tipo, os pegmatitos

da região de Araçuaí, Conselheiro Pena, Galiléia e São José da Safira, todos mostrando uma
mineralogia muito diferenciada e sendo muito mais evoluídos que os de origem metamórfica (Sá

& Ellert

198 I ; Correia Neves I 995a),

Durante a 2u GuerÍa Mundial, os trabalhos de explotação e pesquisa em jazimentos
pegmatíticos no Brasil e outros locais do mundo, tomou um grande impulso devido a grande
demanda de minérios estratégicos (rnica, quartzo, berilo, tantalita e outros), Este fato, fez com

que inúmeros estudiosos se interessassem pelos pegmatitos, surgindo novos conceitos sobre a

morfologia desses corpos. No Brasil,
sistematizado por Johnston Jr, (1945a

o

zoneamento interno dos corpos pegmatíticos foi

e 1945b), ao estudar os pegmatitos nordestinos,

Após

carlografar centenas de corpos nos Estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, este autor
subdividiu-os ern pegmatitos homogêneos, aqueles mostrando uma textura muito uniforme desde

o contato com a rocha encaixante até o núcleo; e os heterogêneos, aqueles mostrando

um

elevado grau de diferenciação mineralógica, com moscovita nas paredes do contato, cristais
gigantescos de microclina no interior e o núcleo central do corpo constituído por uma massa de
qùartzo.
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Outra classificação muito utllizada e que de{ìne com bastante precisão a estrutura interna
dos corpos pegmatíticos, é a de Ginsburg (1928, in Jahns 1955). Para este autor, os pegmatitos
podem ser classificados nos tipos (1) - corpos não diferenciados e (2) - corpos diferenciados. Por
sua vez. os corpos diferenciados podem ser subdivididos em:

a

-

não zonados e b

-

zonados,

o segundo grupo subdividido em simétricos e assimétricos. Os corpos não diferenciados
são aqueles que não apresentam diferenças mineralógicas e/ou textural de um contacto a outro.
sendo

Isto é, apresentam homogeneidade textural e mineralógica em toda a sua extensão e geralmente
uma mineralogia muito simples, contendo na maioria das vezes, somente quartzo, feldspatos e
moscovita. Muitos autores, também classificam esses corpos como pegmâtitos simples (Barbosa

1950). Os corpos diferenciados não zonados são os que não apresentam envoltórios
concêntricoS em torno de um núcleo,

ou

Seja, não se caracteriza maoroscopicamente uma

diferenciação em bandas de formas e tamanhos variáveis, compostas por material pegmatítico de
características mineralógicas e/ou texturais diferentes. Os corpos diferenciados zonados são
aqueles mostrando mineralogia bastante complexa, onde podem ser descritas as várias zonas, por

razões quer mineralógicas quer texturais. O número e

o tamanho dessas zonas são variáveis,

podendo ser reconhecidas em pegmatitos de qualquer tamanho, sendo descontínua em relação ao

comprimento e/ou profundidade, Os pegmatitos diferenciados são denominados de pegmatitos
complexos por muitos geocientistas (Ginsburg 1965).
Johnston

h.

(1945a e 1945b) concluiu que poderia subdividir os pegmatitos nordestinos

em quatro zonas, as zonas I,

II, III

porém, coube a Cameron ef

e

IV. Mas apesar de todo o trabalho de Johnston Jr, no Brasil,

al. (1949), o mérito da

generalização da estrutura zonada dos

pegmatitos e a sua aplicação à prospecção e lavra em todo o mundo

As unidades encontradas nos corpos pegmatíticos, mostram mineralogia e/ou textura
diferente, podendo ser sistematizadas em três tipos básicos (Cameron et

I - Preenchimentos de fratura,

al

1949)

representando unidades geralmente tabulares preenchendo

fraturas em pegmatitos previamente consolidados.

2

- Corpos de substituições, representados

por unidades formadas primariamente por

substituições de pegmatito preexistentes, com ou sem controle estrutural.

3

-

Zonas, representadas por capas sucessivas, completas ou incompletas, refletindo em

grau variável a forma e a estrutura do corpo pegmatítico. Quando idealmente desenvolvidas, elas
são concêntricas a uma zona mais interna ou núcleo. Algumas dessas unidades concêntricas não
são zonas, podendo pertencer aos itens

I

e 2.
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Na Figura 11, podem ser observadas as relações gerais entre essas três unidades

Por sua vez, Cameron er al. (1949) sistematizou as zonas em quatro tipos principais
(Figura l2), como listados a seguir.

a)

-

zona marginal (border zone), equivalente à zona

I

de Johnston Ir. (1945a e

1945b), correspondendo a uma borda pouco espessa, apresentando granulometria mais frna,
tratando-se de uma faixa de transição entre a rocha encaixante e os minerais pegmatíticos mais
interiores no corpo.

FIGIJRA 11

-

BLOCO DIAG

b) - zona mural (wall zone), equivalente à zona

II

de Johnston

lt

(1945a e 1945b),

mostrando uma granulometria rnais grosseira e, de modo geral, apresentando uma maior
espessura quando comparada com a zona marginal

c)

-

zona intermediária, correspondendo ao nÍvel onde são encontrados os grandes

cristais e a grande variedade de minerais de interesse econômico. Esta é a zona

III, definida por

Johnston Ir. (1945a e 1945b).

d) - núcleo, normalmente ocupando a parte central do corpo e constituído por
quartzo leitoso. Johnston Jr. (1945a e 1945b) definiu o núcleo como a zonaIY.
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A partir da definição

das várias zonas e de seu mapeamento detalhado, Catneron of al.

(1949) estabeleceram uma seqüência de cristalização ou uma possível paragênese encontradas
nesses níveis pegmatíticos. Essa seqüência de cristalização

já tinha sido observada por vários

autores, entre eles Schaller (1925), Fersman (1931), Landes (1933), Hess (1933) e Johnston
(

1945a e 1945b), possibilitando a Cameron et al. (1945) defini-la como mostrado na Tabela 0l

f@

^'s"'"o

ffi'ono
o

¡o

tormCd¡o

ts

ffi

ffi
30 45

zonq

Muro

zono

Morg¡not

60

.

I

m

Escqlo
FI
MOSTR.ANDO AS QUATRO ZONAS PEGMATÍTICAS. PODE SER VISTO QUE, DEPENDENDO DO NIVEL DE

UMA ZONA PEGMATfTICA PODE

Na Tabela 01, as mudanças mineralógicas nas várias zonas sempre é crescente, ou seja, do

nível

I

em direção ao I

paragêneses

1,2,3

l. Por exemplo,

se na zona mural é encontrada a paragênese 5, então as

e 4 não serão encontradas no pegmatito. Associações mineralógicas acima de

5 podem estar presentes, mas sempre nas zonas mais interiores que a zona mural do corpo.
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Porém, em poucos pegmatitos são encontradas as onze associações mineralógicas representadas
na Tabela 01

.

Muitos outros autores elaboraram classificações, baseadas na morfologia dos corpos
pegmatíticos. Entre eles podem ser citados Heinrich (1953), Nedumov (1964), Rodionov (1964),

Solodov Q96a) e Varlamoff(1972 e 1978).
Heinrich (1953), citando campos pegmatíticos encontrados em todo o mundo, retoma a
classifrcação de Gevers (1936,
relação a um batólito fonte:

in Heinrich 1953) onde constava três tipos de pegmatitos,

ern

I - os pegmatitos interiores; 2-ospegmatitosmarginaise3-os

pegmatitÕs exteriores, Para Heinrich (1953), quase todos os pegmatitos portadores de lítio,
minerais-gemas e outros minerais raros, são encontrados somente quando a apófise está distante
da rocha granítica fonte.

- ASSOCIAÇOES MINERALOGICAS ENCONTRADAS NAS QUATRO ZONAS
PEGMATITICAS (CAMERON øT,{¿. 1949).
1 - olasioclásio + quartzo * moscovita
2 - olaeioclásio + ouartzo
3 - quartzo + Dertita + olasioclásio + moscovita + biotita
TABELA,OI

4-pertita+quârtzo
5 - þertita + quartzo + olaeioclásio + amblieonita + esoodumênio
6 - albita + quartzo + espodumênio
7 - qvarlzo * espodumênio
8 - lepidolita + albita + quartzo

9-quartzo+microclina
l0 - microclina + albita + quartzo + micas litiníferas
1l - núcleo de quartzo
Nedumov (1964) imaginou um zoneamento vertical, onde as zonas se cristalizaram

partir de uma única injeção. Durante a migração das soluções, ocorreria a diferenciação

a

em

líquidos irniscíveis, com os de maior mobilidade migrando para posições mais distantes da rocha
fonte.

Solodov (1964) discute o tipo de mineralização dos pegmatitos portadores de elementos

raros, em função do tamanho, da forma

e

profundidade do corpo

e também dos

minerais

tipomórficos e séries paragenéticas presentes na apófise. A partir desses parâmetros, este autor
elabora uma classifrcação parâ os pegmatitos portadores de elementos raros.

Varlamoff (1972

e

1978) reconhece como muito prática, para inúmeros pegmatitos

africanos, a classificação elaborada em 1936, por Gevers e reconhece uma pulsação natural com a

injeção de diferentes tipos de soluções magmáticas, havendo a separação ascendente

desses

fluidos metassomáticos tardios, A partir do principio que, os pegmatitos podem ser subdivididos
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em exteriores, marginais e intefiores, Varlamoff (1972 e 1978) chega a conclusão que esses
corpos podem ser classificados em nove subtipos, A Figura 13, mostra claramente essa
classificação, citando exemplos de corpos pegmatíticos do congo, Rwanda, Burundi e uganda.
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PEGMATITOS COM BIOTITA.

TIPo 2 - PEGMATIToS coM TURMALINA E BIoTITA, coM o DESEIWoLVIMENTo DE

UM-A

TEXTURA GRÁFICA COMPOSTA pOR QUARTZO + FELDSPATO + QUARTZO + TURMALINÀ_ _
TIPO 3 - PEGMATNOS COU NTòTTTA, TURM^ALINA E MOSCOVITÄ, MOSTRANDO UM.4' TEXTIJRA
GRT|FICA.

TIPO

4-

PEGMATITOS COM TIJRMÂLINA E MOSCOVITA.

TIPO 5 - PEGMATITOS ZONADOS, PODENDO MOSTRAR UM NÚCLEO QUARTZOSO, CRISTÀIS
cIcANTES DD AMBLIcONITA E ESPODUI\,ÍÉMO, POCKETS COM GRANDES CRISTAIS DD BERILOS

PRISI\4T(TICOS, MICROLITA, COLUMBITA'TANTALITÁ E ALGUMAS CASSITT'RITAS'

TIPo 7 - pBeIrl-,|,rrros, T.ORTEMENTE OU TOTALMENTE ÄLBITIZADOS, COVT TSPOOUITÊNIO,
MOSCOVITA, PEQUENOS PRISMAS DE BERILOS ESVERDEADOS OU INCOLORES, CASSITERITA'

COLIJMBITA-TANTALITA E. RARAMENTE LEPIDOLITAS.
TIPO 7 E 8 - !'EIOS DE QUARTZO COM CRISTAIS DE MICROCLINA, ÀS VNZTS MOSTRÂNDO
ALBITIZAçÃO, COM MOSCOVITA E CASSITERITA.
TIPO 8 E 9 - VEIOS DE QUARTZO COM SCHEELITA, FERBERITA (re2+WO4), MOSCOVITA E
\ OLFRAMITÀ.
I - PEGMÂTITOS ZONA-DOS COM NÚCLEO OU POCKET DE QUARTZO; II - NiVEIS COM FORTD

ALBITIZAçÃO;

üI - NÍVEIS COM

ðoñsmnn¡,C¡o aUE i{ri

GREISENIZAç¡.O|
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_

INTENSIDADE

DO

PROCESSo DE

ES DE ELEMENTOS R-AROS, LEVANDO-SE EM

UMA INTRU5Ãg çRANITISA coMo A RocIIA F9NTE DEssEs coRPos
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Usando os dados apresentados por Nedumov

e

(196!, Solodov (1964)

e Varlamoff (1972

1978), Cerny (1982b) apresenta uma seqùência ge eralizàda para os distritos pegmatíticos

zonados, onde tem-se a seguinte classificação:

I - pegmatitos

estéreis mostrando textura granítica, com magnetita e biotita,

2 - pegmatitos estéreis com plagioclásio-microclina, parcialmente gráfico, com biotita

e

afrizita:
3 - pegmatitos microclínicos, parcialmente gráficos, com berilo, moscovita e afrizila;
4 - pegmatitos zonados com microclínio e albita, parcialmente albitizados, com moscovita,

afrizita, berilo e minerais portadores de nióbio e tântalo;

5 - pegmatitos zonados com microclínio e albita, mostrando muitas substituições e com
mineralização de Li, Rb, Cs, Be, Ta, B, P e F;
6 - pegmatitos com albita e mineralizações de

7-

Li, Be,

Sn e Ta;

pegmatitos relativamente homogêneos com albita

e

espodumênio, além de

mineralizações de Be, Ta e Sn;

8 - pegmatitos com veios essencialmente quartzosos, com pouco feldspato e um ou mais
berilo, cassiterita e wolframita.
Finalizando essa pequena revisão dos vários conceitos e classificações sobre os corpos
pegmatíticos, será apresentada a sistemática das formações pegmatíticas, divulgada por Cerny
(1982b) e Cerny
(Rudenko et

al.

& Burt (1984),

a partir dos trabalhos científicos executados por autores russos

1975 e Ginsburg et

al.

1979,

in Cerny

1982b). Para Cerny (1982b), as quatro

principais categorias de pegmatitos graníticos, podem ser sintetizadas da seguinte maneira:

I - PEGMATITOS

ABISSAIS

-

são encontrados associados a rochas metamórficas de alto

grau (fácies anfibolito alto a granulito). São corpos quase autóctones, derivados da fusão parcial
das rochas metamórficas encaixantes, sob uma pressão de 5 a Skbar e localmente enriquecidos em

U, Th, Nb, Ti, Zr e elementos terras raras (ETR),

2 - PEGMATITOS M0SCoVÍTICOS

- são característicos das formações

que sofreram

metamorfrsmo barrowiano de alta pressão. Estão encaixados em micaxistos do fácies almandina-

anfibolito e subfácies cianita + almandina, de Winkler (1967), normalmente fora da isógrada da
estaurolita e abaixo da isógrada da sillimanita, originados por anatexia ou fracionamento restrito

de granitos primitivos, mais ou menos autóctones, a uma pressão variando entre 4 e 6kbar e
consolidado próximo a um foco de geração de magma. Moscovita, feldspatos e acessórios como

berilo, colurnbita, ETR, U e Th são suas principais mineralizações;

,?2

3 - PEGMATITOS PORTADORES DE ELEMENTOS RAROS
apresentando metamorfismo do

-

ocorrem nas formações

tipo Abukuma de baixa pressão, produtos do fracionamento de

granitos alóctones, consolidados numa pressão variando enfie 2 e 4kbar e encaixados em rochas

do fácies anfibolito com cordierita, no subfácies andaluzita

*

cordierita -f moscovita, de Winkler

(1967), Normalmente, estão posicionados acíma das isógradas da cordierita e da estaurolita e
abaixo da primeira isógrada da sillimanita. Um ou mais elementos como o

Li, Rb, Cs, Be, Sn, Nb,

Ta, Zr, Hf, Ga, Bi e Mo, com ou sem quantidades significativas de B, P e/ou F são típicos dessa
classe, Ela ainda pode ser subdivida nos seguintes tipos.
¿) tipo gndolinitâ

- enriquecido em Be, Y, ETR, Nb > Ta, Ti, U e Th;

b) tipo bcrilo-columbita - enriquecido em Be, Nb
c) tipo complexo e zonado

> ou < Ta, +(Sn, ETR, P e B);

- enriquecido em Li, Rb, Cs, Be, Ta > Nb, Sn, B

d) tipo homogôneo c mineralizado cm espodumênkr - enriquecido em

e

+ P;

Li, Be, Nb > Ta

e

+ Sn;
c) tipo lcpidolita

- enriquecido em F, Li, Rb, Be, Ta > Nb, Sn e + Cs,

4 - PEGMATIToS MIAROLÍTICOS

epizonais

-

estão confinados às cúpulas dos granitos alóctones,

e sublulcânicos, ocasionalmente do tipo hipersohus, consolidados a uma

variando entre

I

pressão

e 2kbar. São encontrados em veios preenchendo fraturas ou em bolsões dentro

do próprio granito fonte. Mostra o mesmo tipo de enriquecimento em elementos traços que o tipo
3

Essa revisão sobre a classificação da estrutura interna dos corpos pegmatíticos, demonstra
a variedade dos esquemas

já propostos. Evidentemente que, uma ampla revisão sobre o

deve levar em consideração os trabalhos de Fersman (193

l), Vlasov (1952),

assunto

Beus (1960), Uebel

(1977), Jahns (1955) e inúmeros outros geocientistas.

Outro fato que deve ser levado em consideração, é a ausência neste texto, até agora, de
modelos genéticos e evolutivos para os pegmatitos graníticos. Inúmeros autores

já

escreveram

sobre este assunto, podendo ser citados os trabalhos de Jahns (1953a, 1953b, 1955 e 1982), Jahns

&

e Cerny (1982a) Apenas como exemplo, serão citados os resultados
experimentais obtidos por Jahns & Burnham (1969), onde é proposto um modelo evolutivo e
genético para os pegmatitos ígneos de composição granitica. Segundo esses autores, os
Burnham (1969)

pegmatitos graníticos são formados a partir de fusões, mostrando um alto conteúdo d.e áryua
dissolvida em relação ao limite de solubilidade, sob as condições de pressão reinante no ambiente.
Estes sistemas pegmatíticos, podem ser formados através da fusão parcial de material crustal ou

t-\

como um líquido final, produzido durante o resfriamento de um corpo ígneo. Cerny (1982a) em
sua síntese sobre a petrogênese dos pegmatitos graníticos, mostra plena concordância com essas
idéias.

Outro assunto que deveria ser detalhadarnente discutido. é a origem do zoneamento
primário e a formação dos corpos tardios nos ambientes pegmatíticos. Um dos trabalhos clássicos
sobre o zoneamento prirnário é o de Cameron el (tl. (1949). Como já foi mostrado anteriormente,
esses autores consideram que os pegrnatitos zonados consistem de camadas sucessivas, completas

ou incompletas e concêntricas em torno de uma zona mais interior ou núcleo. Essas várias zonas,

diferindo-se na sua textura e/ou composição mineralógica, mostram contatos gradativos ou
abruptos. O material constituindo uma zona interior pode cortar uma zona mais exterior ou
substituir qualquer parte da zona mais exterior, porém o inverso nunca é verdadeiro (Cameron e/

ctl. 1949: Derry 1950).
Os pegmatitos zonados rnostraÍn seqüências definidas de associações mineralógicas, desde
a parede até o núcleo. Quimicamente, em alguns pegmatitos zonados, há uma variação sistemática

no conteúdo anortítico do plagioclásio de zonapara zona, diminuindo desde os níveis exteriores,
para o interior do pegmatito (a relação inversa não é verdadeira). Em alguns pegmatitos, podem

ser encontrados em certas zonas, duas espécies de plagioclásios, quer seja na forma de cristais
simples ou zonados. Com relação ao berilo, há um acréscimo sistemático no teor de álcalis à
medida que caminha-se de uma zona a outra, em direção ao núcleo. Também é assinalado que o

berilo dos corpos tardios é sempre mais rico em Cs que o das zonas primárias, mostrando-se com
hábitos tabulares e não prisrnáticos, como acontece com
aumento no teor de

o da

zona primária. Há também um

Li, Rb e Cs nas micas, das zonas mais externas para as mais

interiores.

Similarmente, o teor de Ta2O5 dos minerais do grupo da columbita-tantalita aumenta, das zonas
¡nais externas para o interior do corpo.

Quanto a origem das zonas, várias possibilidades são sugeridas (Kemp 1924 Landes
1933; Fersman

l93l;

Cameron et

ul.

1949 e Uebel 1977). Uma das hipóteses mais aceitas nos

dias de hoje, é a de Uebel (1977), onde ter-se-ia um desenvolvimento das zonas por deposição
sucessiva num sistema aberto. O espaço ocupado por um pegmatito zonado representa parte de

um canal, através do qual o material se moveu. Variações progressivas nas condições de pressão,
temperatura e da composição das soluções causam a deposição de camadas, mostrando uma
cornposição e textura diferente. A Figura l4 ilustra as idéias expostas por Uebel (1977).

Um problema ainda muito pouco compreendido nos dias de hoje, e o que se refere à origem das
unidades ta¡dias dos pegmatitos. Os preenchimentos de fraturas e os corpos de substituições tardios são
posteriores ao zoneamento primário, apresentam nítidas características metassomáticas, passando cle uns
para os outros aleatoriamente e só podendo ser orientados quando observados os limites entre as zonas.

A

rnaior parte das unidades tardias, mostram claros sinais de terem se originado após a formação das zonas
prfnárias (Carneron e I ol. 1949 ; Herrera I 968).
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Fersman (1931) considera os pegmatitos como

o produto da cristalização em um sistema

fechado e, portanto, as soluções hidrotermais que originaram as unidades de substituições tardias,

sendo consideradas como os restos da consolidação primária deste sistema. Landes (1933)
observou que as soluções podem ter vindo do magma granítico original do qual se lormou o
pegrnatito.

O grande problerna está no volume do material tardio de substituição em relação ao
volume total do pegmatito. Se o volume dos corpos de substituição é pequeno, quando
colnparado coln todo o pegrnatito, parece lógico consiclerar esses corpos como um produto do
resíduo fìnal da cristalização do pegmatito. Mas, quando o volume das unidades tardias é muito
grande, em comparação com o volume total do pegmatito, tem-se uma forte tendência a buscar

soluções estranhas ao sistema de cristalização original (Stewart 1978; Cerny 1982a', Cerny
I

989a).

Os caldeirões Qtockel.s) sempre estão associados às unidades tardias de um corpo
pegmatítico. Estudos aplicando a petrologia experimental, começaÍam a partir da década de 60,
na tentativa de entender esse material tardio de substituição e os caldeirões nele encontrado, além

de todo o conjunto pegmatítico. Nos dias atuais, existe um consenso de que, na sua maior parte,

os pegmatitos foram formados no intervalo de temperatura compreendido entre 1.300 e 250oC
(Jahns

& Burnham 1969). A partir de estudos

nas inclusões fluidas encontradas em espodumênio,

berilo, turmalina e quartzo de pegmatitos miarolíticos do Afeganistão, London ( 1986b) verificou

que o desenvolvimento de caldeirões ou pockel.s, ocorre entre 475

e

425"C com pressões

variando entre 2.800 e2.400bar. Tais pegmatitos se caracterizam por altas concentrações de B, F

e P. A

a água e álcalis raros, proporciona uma maior
+ HZO diminuindo a temperatura de cristalização. A

interação destes elementos com

miscibilidade

da fusão silicatada

concentração de tais elementos, juntamente com a cristalização fracionada, gera uma fusão rica

em aluminossilicato de sódio, possibilitando a cristalizaçã,o de grandes cristais de turmalinas,
fosfatos, micas ricas em flúor, berilo, zircão e óxidos de nióbio, tântalo e estanho (Holland &

Kulp

1949)

Durante a cristalização da turmalina, tem-se a liberação de grande quantidade de H2O no

for inibida até os estágios finais da consolidação do pegmatito, as
grandes quantidades de H2O liberadas, irão formar os caldeirões nas unidades tardias do
sistema. Se a sua formação

pegmatito. Altas concentrações de boro, flúor e fosforo diminuem a temperatura de cristalização,

permitindo que soluções pegmatíticas migrem para as condições metamórficas

do

fácies
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andaluzita-cordierita e/ou estaurolita. A adição do boro, flúor e fósforo aumenta a miscibilidade

vapor aquoso e magma silicatado, além de aumentar a solubilidade da água contida no magma,
em até l0o/o em peso de H2O (London 1986a e 1987)

A

f-ormação de minerais em caldeirões ou pockets

é o estágio final da cristalização em

arnbiente pegmatítico. Com a dirninuição da temperatura e o aumento da pressão interna devido a

liberação de voláteis, cristais euédricos de vários ¡ninerais podem se formar a partir do fluido,

dentro do espaço aberto dos caldeirões. Neste estágio, as concentrações de certos elementos
raros podem alcançar níveis suficientemente altos para a cristalizaçáo de minerais incomuns. O
contínuo crescimento mineral pode ser acompanhado por mudanças na composição química do

fluido, refletindo em algumas de suas propriedades, como o zoneamento de cores em berilo,
micas e turmalinas (London 1984).

6

.2

- ALGUMAS CARACTERíSTICAS DOS PEGMATITOS DO
CRUZEIRO

No tocante às características dos três corpos pegmatíticos que compõem a Mina de
Turmalina do Cruzeiro, serão abordados descritivamente

a sua forma,

tamanho" quimismo,

zoneamento composicional e textural e o controle estrutural dessas intrusões.

Objetivarnos, portanto, um estudo descritivo desses corpos, tentando identificar as suas
principais características químicas e morfológicas. Com isso, procura-se estabelecer um quadro
geral destes corpos, para, juntamente com os aspectos mineralógicos e geoquímicos dos minerais

ali encontrados, fornecer subsídios para o entendimento da gênese desse enorme depósito
turmalinífero.
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6.2.1 -FORMA
As formas dos corpos pegmatíticos são muito variáveis e refletem alguns condicionantes
geológicos. Entre eles, podem ser citados,

a profundidade de posicionamento,

rnecânicas das rochas encaixantes, relação entre

propriedades

a pressão litostática e a pressão interna do

magma, regime tectônico e metamórfico no momento do posicionamento e a competência das

rochas encaixantes (Landes 1933; Cameron et ctl. 1949; Cerny 1982b. Cerny

l99la e Cerny

leelb).
As formas mais comuns dos corpos pegmatíticos são as tabulares, porém, pegmatitos
lenticulares, elipsoidais, ramifrcados, bulbosos ou mesmo em massas irregulares também podem
ser encontrados (Correia Neves 1981).
Para Cameron et

ul. (1949\, a forma de muitos pegmatitos esta diretamente ligada ao tipo

de rocha encaixante. Pegmatitos encaixados dentro dos seus granitos fontes, formam bolsões ou
.schlieren que cristalizaram das fusões residuais itt situ. Os pegmatitos portadores de elementos

raros são encontrados em micaxistos e gnaisses, mostrando as mais variadas formas, desde
elipsoidais até lenticulares. Já nas rochas mais competentes, como os quartzitos, os pegmatitos
são posicionados ao longo de fraturas, geralmente mostrando formas tabulares.

Na Província Pegmatítica Nordestina, Johnston Jr. (1945a

e

1945b) mostrou que, os

pegmatitos com maior interesse econômico podem ser tabulares, lenticulares ou arredondados. Na

Provincia Pegmatítica Oriental, Fanton eI

al. (1978) mostraram que na região de Conselheiro

Pena, os pegrnatitos zonados e portadores de elementos raros variam muito na sua forma. Desde

lenticulares corro os da Lavra da Sapucaia, até formas complexas como a encontrada na Lavra do

Tim. Issa Filho ¿¡ ul. (1980) cartografaram 75 corpos pegmatíticos no Vale do Rio Doce,
concluindo que 77o/o são tabulares, l4o/o lenticulares, 4o/o ramificados e 50á mostram outras
formas. Para esses autores, na Província Pegmatítica Oriental, os pegmatitos encaixados em
rochas competentes, como os quartzitos, granitos e gnaisses, normalmente ocorrem preenchendo

fraturas. ao passo que nos xistos, eles são concordantes com a foliação e prefèrencialmente,
mostram formas tabulares.

Murdock

&

Hunter (1944) foram os primeiros geólogos

Pegmatitos do Cruzeiro, afirmando que

a

a

descrever

presença de quartzito explica

a

a fbrma

dos

possibilidade de

fonnação de fissuras paralelas, devido a dobramentos, que mais tarde foram preenchidos por
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material pegmatítico. Para Cassedanne

&

Cassedanne (1978c) e Cassedanne (1991), nesses veios

pegrnatíticos cujo mergulho varia de subvertical a muito forte para SW, tem-se um contato nítido,
com refrações e protuberâncias nas rochas encaixantes. Issa Filho cf al. (1980) mostram que esses

corpos ocorrem preenchendo fraturas em quartzitos, na forma de uma apófise, perfeitamente
tabular.

Pode-se afirmar que, devido

à grande competência do

espesso pacote

de quartzito

lormador da Serra do Cruzeiro, houve a ruptura da rocha, com a formação de várias fraturas
paralelas, ¡nostrando direção N20-30W e mergulho de 80-86SW, Após esse evento, aconteceu a

intrusão das soluções pegmatíticas ao longo desses planos de fraquezas, discordante da rocha
encaixante e de forma tabular, quando observada em uma seção vertical e, ameboidal em uma
seção horizontal.

6

.2 .2

- TAMANHO

Os corpos pegmatíticos apresentam tamanhos muito diferentes, variando desde alguns
centímetros até dimensões quilométricas no comprimento e de alguns centímelros até centenas de

metros de espessura. De um ¡nodo geral, o interesse econômico dos corpos pegmatíticos está
intimarnente ligado com as suas dimensões.

Os maiores pegmatitos conhecidos, são

representados pelos corpos

dos

oampos

pegmatíticos russos, os quais atingem alguns km2 de área em afloramento. Entre os pegmatitos
portadores de elementos raros, podem ser citados o de Bikita, no Zimbábue, que tem cerca de

2km de comprimento por até 300m de largura em afloramento; o de Manono, no Zaire, chega a

atingir l4km de extensão e largura de até 700m e o de Greenbushes, na Austrália, que alcança
cerca de 3,3km de extensãÕ por larguras que variam desde

l0

até 230m em afloramento

(correia

Neves 1995a e Cerny 1982b).

Cameron et

at. (1949) citam que nos cinturões pegmatíticos dos Estados Unidos

da

América, a maior parte dos corpos que apresentam interesse econômico mostram dimensões
variando entre 30 e 300m de comprimento e de 1,5 a 30m de largura, em afloramento. correia
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Neves (1981), cìta corpos da região do Alto Ligonha, em Moçambique, como o Pegmatito de
Muaine, que mostra um comprimento de mais de 1.000m e uma largura de cerca de 400m.

Na Província Pegmatítica Nordestina, Johnston Jr' (1945a e 1945b) mostra que os
pegmatitos com interesse econômico normalmente apresentam grandes dimensões, como o do
Alto dos Mamões, com um comprimento de 450m e largura de 30m e o do Alto Feio, com um
comprimento de 500m e uma largura de até 100m.
Issa Filho ef at. (1980) apresentam um amplo estudo dos corpos da Província Pegmatítica

oriental e chegam a conclusão que 8% deles apfesentam uma largura variando de 0,5 a 5m,44o/o
variam entre 5 e 1 5m, 33%o de 15 a 5Om e I5%o mostram uma espessura maior que 15m.

Conforme ilustra o mapa de localização da Figura 15, a Mina do Cruzeiro é constituída
por três corpos pegmatíticos aproximadamente paralelos. Desde a época da

2"

Guerra Mundial,

quando essa mina era explotada exclusivamente para mica, que esses corpos são denominados de

Veio 01, 02 e 03, principalmente em função de suas espessuras decrescentes, quando caminha-se
no sentido de leste para oeste.

o veio 01 tem cerca de L3001n de comprimento

por até 60m de

largura; o Veio 02 mostra em torno de 900rn de comprimento por cerca de 20m de largura e o

Veio 03, um comprimento de 700m e uma largura máxima de 8m, em afloramento no decreto de
lavra da Mina do Cruzeiro. No mapa mostrado na Figura 15, o limite sul dos pegmatitos está
indefinido, por estarem situados nos limites do decreto de lavra legal, A partir da reta tracejada
mostrada no mapa, passa-se a 6rea do decreto de lavra da Mina do Aricanga.

6

.2 ,3 . ZONEAMENTO
Muitos pegmatitos são

homogêneos quando observados

em

afloramentos,

irnpossibilitando a sua divisão em níveis apresentando mineralogia e textura diferenciadas. Esses

pegrnatitos, em geral, mostram pequena espessura

e pouco

interesse econômico

e

são,

genericamente denominados de pegmatitos simples.

Os pegmatitos portadores de elementos raros, normalmente de origem granítica,
apresentam uma grande variação mineralógica e textural, possibilitando a sua subdivisão em
várias zonas. Esses corpos apresentam dimensões maiores, mineralogia

e

geoquímica bem
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diferenciada, sendo denominados de pegmatitos complexos. Como

já foi assinalado, deve-se

a

Johnston Jr. (1945a e 1945b) a perfeita delimitação dessas zonas, quando estudava os corpos da
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Província Pegmatítica Nordestina. Porém,

o mérito a nível mundial coube a Cameron el al.

(1949), quando apresentou uma sistematização similar à de Johnston (1945a
Cameron et

al. (1949) nos pegmatitos

e

1945b). Para

complexos, normalmente, observam-se três unidades,

definidas como zonas, corpos de substituição e preenchimentos de fratura, Nos três corpos
pegmatíticos que formam a Mina do Cruzeiro é possível observar um zoneamento nítido, alguns
corpos de substituição e raros preenchimentos de fratura.

A

zona marginal (border zone), nos três corpos pegmatíticos, apresenta espessura muito

pequena em relação ao tamanho do corpo. Geralmente mostram espessuras de 3 a 5cm, raramente

ultrapassando lOcm.

É

composta por feldspato e quartzo de granulometria fina, moscovita,

turmalina negra e raralnente berilo e granada. Os cristais de berilo aí encontrados, geralmente são
prismáticos e orientados com o eixo c perpendicular à superfìcie de contato.

A zona mural (wall zone) localiza-se imediatamente mais para o interior da zona marginal
e é envolvida por esta. Em alguns casos, os limites entre

elas são facilmente observáveis, mas na

maioria das vezes não é rnuito nítido, havendo uma gradação. A sua espessura é variável, sendo

0l

ela

lm de cada lado do corpo e vai diminuindo à medida que a largura

do

proporcional à largura do corpo e mostrando variação dentro de um mesmo veio. No Veio
mostra espessura de até

corpo também diminui; no Veio 02, a máxima espessura observada foi de 30cm e no Veio 03 ela
varia entre

l0

e 20cm. Sua textura é grossa, com dimensões dos grãos de média a grosseira.

Observam-se feldspatos e quartzo intersticial, grandes placas de moscovita, cristais centimétricos
de turmalina preta com os prismas orientados perpendicularmente à encaixante. Economicamente
esta zona é

muito significativa nessa mineração, pois nela é que foi explotada a grande quantidade

de mica durante a2n Guera Mundial,

Na zona intermediária (inlermediale zone) estáo as variedades de minerais-gemas

de

grande importância econômica do Pegmatito do Cruzeiro nos dias de hoje, visto que nos corpos
de substituição são encontrados os cristais límpidos de turmalinas coradas.

No Veio

0l

e 02, essa

zona é facilmente subdividida em intermediária externa, média e interna; já no Veio 03 somente

em alguns locais observa-se a sua caracterização, possivelmente devido ao menor volume de
material pegmatítico.

Nos Veios 01 e 02, a zona intermediária externa, na maioria das vezes é uma continuação

da zona mural, mostrando um aumento gradual da textura e uma pequena variação da
mineralogia. A textura passa de média para grosseira, com grandes cristais de afrizita,
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normalmente orientados perpendicularmente à encaixante, localmente rica em livros de moscovita
e grandes cristais de feldspatos.

A zona intermediâria

média, facilmente observável nos Veios 01 e 02, constitui-se numa

faixa transicional entre a externa e a interna. Os feldspatos potássicos aí encontrados, mostram-se
localmente albitizados, podendo ser encontrados os bolsões de substituição compostos somente

por albita. Esta zona é facilmente vista, devido a uma maior freqüência de substituição

dos

rninerais, em função dos fenômenos metassomáticos tardios.

o núcleo. Caracteriza-se pela
presença de grandes cristais de espodumênio, alguns medindo mais de lm de comprimento,

A

zona intermediária interna sempre ocorre envolvendo

enormes cristais de feldspatos e nos níveis mais altos do Veio 01, pelas grandes massas cle
ambligonita,

No Veio 03 é impossível a visualização das três zonas intermediárias, observando-se
apenas um nível onde tem-se grandes cristais de turmalina negra, alguns medindo mais

de 1r¡ de

comprimento e perfazendo mais de 30% do volume da massa pegmatítica total.

o

núcleo constituí-se na porção central dos Veios 01, 02 e 03 da Mina do cruzeiro.

Acompanha, grosso modo, a forma das zonas mais externas, quase sempre de forma descontínua,

É composto por quartzo leitoso, com variações locais de
quartzo hialino, além de grandes cristais euédricos a subédricos de feldspatos e bolsões de
substituição, formando cavidades atapetadas por minerais euédricos como a cleavelandita,
mostrando-se na forma de salsicha.

quartzo hialino piramidado, ripas de espodumênio, micas róseas e turmalinas coradas.

os corpos de substituição,

sempre atribuídos às fases finais do processo pegmatítico,

formam-se às expensas desses líquidos residuais, podendo reagir com minerais ou agregados
minerais preexistentes e formar uma nova assembléia mineralógica, totalmente distinta do restante

do corpo. Eles podem ocoffer em qualquer zona do pegmatito, mas geralmente são mais comuns
a partir da zona intermediária externa, sendo muito freqüentes na zona intermediária interna e no

núcleo. Esses corpos são facilmente observáveis, devido

a

alteração

do microclínio

em

cleavelandita ou simplesmente em albita, normalmente acompanhada de moscovita e quartzo.
euando um corpo sofre este fenômeno, muitas vezes é possível observar nos planos de clivagem
ou planos de fratura do microclínio, a presença de albita sacaroidal e moscovita em finas palhetas,
associada a quartzo e moscovita. Em certos corpos, observa-se que o feldspato pertítico tem um
aspecto esponjoso, isto é, desaparecem as vênulas sódicas, permanecendo as parte potássicâs e as
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faces do cristal mostrando um aspecto de corrosão (Cameron et
1955; London 1986b; Walker er

al.

øl

1949; Jahns 1953a; Jahns

1986),

Os corpos de substituição encontrados nos três veios que constituem a Lavra do Cruzeiro
obedecem as estas características gerais. Geralmente,

junto às porções de intensa substituigão

é

que se encontram as turmalinas coradas e as multicolores em relação ao centro ou ao longo do
cristal. Além disso, neles podem existir os caldeirões ou pockels, com a porção interna recoberta

por cristais euédricos de quartzo leitoso e hialino. Cleavelandita, micas claras e róseas, turmalinas
coradas e negras, morganita e outros minerais raros também podem ser encontrados.

No Veio 03 da Lavra do Cruzeiro, podem ser descritos grandes corpos de substituição,

o mineral-gema é retirado nos caldeirões Qtockets) e na bdse (uma denominação
local quando a turmalina é encontrada no corpo de substituição), porém integrada numa

Nesses veios,

paragênese compacta de albita

e mica rósea, Cada veio apresenta uma turmalina de coloragão

típica. No Veio 01, retira-se turmalina de coloração avermelhada (rubelita), esverdeada (verdelita)

e olho-de-gato; no Veio 02 principalmente as de coloração esverdeada e no Veio 03, as belas
turmalinas azuis (indicolitas ou indigolitas) e esverdeadas.

Os preenchimentos de fratura são aqueles que ocorrem durante todo

o

processo

pegmatítico ou em eventos posteriores, dentro das partes já consolidadas do corpo, Nos veios da

Lavra do Cruzeiro, ocorrem preenchimento de fratura a partir das zonas mais internas para

as

mais externas" às vezes com sinais de substituição junto ao contato desse material com a
encaixante pegrnatítica. Esses preenchimentos são compostos por quartzo, feldspatos, moscovita

e turmalina negra e, normalmente refletem a composição da zona de onde é

proveniente.

Geralmente são corpos pequenos, sem zoneamento e mostrando granulometria média.

6

.2 .4 . ENQUADRAMENTO

GEOLÓGICO

As formações pegmatíticas ocorrem encaixadas em rochas metamórfrcas e em granitóides,

Geralmente são encontradas

ao longo de estruturas

desenvolvidas

em conseqûência

do

metamorfismo regional ou devido a processos de resfriamento de corpos graníticos (Correia
Neves I98l ).
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O posicionamento geológico e o controle estrutural dos campos pegmatíticos

sofreu

mudanças com a evolução da crosta terrestre. Os pegmatitos portadores de micas relacionam-se a

terrenos que foram submetìdos a alto grau metamórfico, ou seja, a níveis profundos da crosta,
enquanto os pegmatitos miarolíticos mostram uma clara ligação com um granito fonte mais
superficial e normalmente preservado para granitos ligados às orogenias mais joiens (Cerny
1982b)

A

relação entre pegmatitos

pegmatitos

e o grau de

metamorfismo, envolve principalmente os

a mica e aqueles portadores de elementos raros. Os pegmatitos portadores de

elementos raros e os mineralizados a mica estão intimamente relacionados ao fácies metamórfico

da rocha encaixante, Os pegmatitos com mica estão localizados em seqüências barrowiana, do

tipo cianita-sillimanita, geralmente no subfácies cianita-almandina-moscovita de Winkler (1967),
enquanto os portadores de elementos raros são característicos do metamorfismo de baixa pressão,

do tipo Abukuma de forte gradiente térmico e de baiia pressão, no fácies andaluzita-cordierita-

moscovita de Winkler ( 1967). Os pegmatitos ricos em mica, encontram-se encaixados em
micaxistos com cianita e almandina, fora do campo de estabilidade da estaurolita e abaixo das
isógradas com sillimanita. Os pegmatitos mais fracionados, situam-se nas rochas com estaurolita,

enquanto os tipos cerâmicos estéreis tendem a localizar-se no campo da sillimanita. Os pegmatitos

portadores de elementos raros estão encaixados em rochas metapelíticas, mostrando associação
mineralógica do tipo andaluzita+cordierita+moscovita (Cerny & Meintzer 1988)

Correia Neves (1995a) considera que uma grande percentagem dos corpos pegmatíticos
lnineralizados da Província Pegmatítica Oriental, deve corresponder
(concentradores de ETR) ou moscovíticos (portadores de Be, Nb, ETR,

a

pegmatitos abissais

u e Th).

Se os primeiros

são quase autóctones e se originam por fusão parcíal dos metamorfitos de alto grau que os
encaixam, nos segundo já existe a possibilidade deles poderem corresponder a um fracionamento

restrito de granitos mais ou menos âutóctones.
Na região de São José da Safira, os pegmatitos estão encaixados nos Xistos Piedade e/ou

Complexo Gnáissico-Migmatítico, considerados como formados no Proterozóico Inferior ou
mesmo mais antigos (Silva

et al. 1987), onde não são encontrados cofpos graníticos

nas

proxirnidades. O posicionamento dos corpos desta área são rnuito diferentes da região de Araçuaí,
onde após o metamorfismo regional há 650M4., que originaram os micaxistos supracrustais no
fácies anfibolito, houve, há cerca de 550M4., o posicionamento de granitos pós-tectônicos. Estes
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seriam a rocha fonte dos inúmeros corpos pegmatíticos dessa região (Sá 1977; Pedrosa Soares
19841 Pedrosa Soares

Ottoni

&

& Correia-Neves 1987).

Noronha (1942), em trabalho específico sobre a Mina do Cruzeiro, assinalam

que o quartzito formador da Serra Resplandecente é atravessado por três diques pegmatíticos,
sensivelmente paralelos e verticais. Cassedanne (1991) considera que

o contato com a

rocha

encaixante é sempre nítido, com bastante protuberâncias e reentrâncias e as concentrações de
minerais-gemas localizam-se nos locais onde tem-se um alargamento do pegmatito

os pegmatitos que compõem a Mina do cruzeiro estão encaixados em quartzitos,
longo de fraturas verticalizadas, apresentando direção N20W, discordantes dos planos

ao

de

xistosidade dos quartzitos. Muito raramente, são observados xenólitos da rocha encaixante dentro

dos pegmatitos. Nenhuma modificação textural, mineratógica e química pode ser vista

no

quarlzito, nas adjacências do pegmatito.

No que se refere ao tipo de metamorfrsmo das rochas encaixantes dos pegmatitos,
verifica-se que estas, estão posicionadas em rochas do facies anfrbolito ou de grau médio, tendo
em vista o aparecimento inicial da estaurolita e da associação talco+clorita rica em magnésio.
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7 . MINERALOGIA DOS PEGMATITOS DA MINA DO CRUZEIRO

A rnineralogia do Pegmatito do Cruzeiro é bastante complexa, tendo sido caracterizadas,
até hoje, cerca de 20 espécies minerais. Na época da

2"

Guerra Mundial, a mica era o mineral

rnais importante dessa jazida; nos dias atuais, todo o trabalho mineiro é em função das turmalinas
coradas.

A mica clara ocorre em

grandes placas, encontradas em concentrações localizadas nas

zonas de borda do corpo, Peoora et

al. (1950) em referência a mica do Cruzeiro, apontam

que

nessajazida são encontrados grandes livros de mica, com a cor variando entre avermelhado (mica

rubi) e acastanhado, normalmente mostrando manchas devido a percolação de hidróxidos. Esse
trabalho inclui também muitos dados sobre a produção e a qualidade da mica nessajazida,

A míca rósea, possivelmente a lepidolita ou mica litinífera, é encontrada em uma massa
compacta, em pequenos cristais, na zona intermediária interna e no núcleo, sempre associada aos

corpos de substituição tardios. A polytithionita, uma variedade de mica muito rica em lítio, foi
descrita inclusa em uma massa compacta de ambligonita (César-Mendes et al. 1993b).

A Fotografia 03 ilustra o beneficiamento da mica da Lavra do Cruzeiro, no período
1942

a 1945, realizado por

de

dezenas de funcionários nas instalações Iocalizada na Cidade de Santa

Maria do Suaçuí. Também, em uma foto reahzadapor Jean Manzon, para o trabalho de Rabello

(1945), pode ser observado dois mineradores trabalhando no interior das galerias da Mina do
Cruzeiro à procura dos níveis mineralizados em mica (Fotografia 04),

A turmalina preta (afrizita) é muito abundante nos três corpos pegmatíticos da Lavra do
Cruzeiro, Elas ocorrem em todas as zonas do pegmatito, porém nas zonas marginal e mural é
onde observa-se maior abundância de cristais, podendo ser visto espécimes atingindos mais de

0lrn de comprimento ao longo do eixo c. A turmalina corada ocorre na zona intermediária interna
e nas bordas do núcleo, associadas à ripas de espodumênio, manchas de lepidolita, cristais de
quartzo, grandes cristais de albita maciça na sua variedade tabular, a cleavelandita. Os mineraisgemas são encontrados sobre lamelas de cleavelandita nos pockets (caldeirões), associados a

albita maciça, lepidolita e espodumênio ao longo do nível rnineralizado (linha). Ocorrem en
cristais desenvolvidôs, alguns atingindo mais de lOcrn de comprimento, podendo ser encontrados

isolados ou em grupos sem nenhuma orientação em relação à encaixante. Mostram hábitos
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diversos, podendo ocorrer em cristais aciculares, achatados, arredondados, biterminados

e

alongados. 'I'errninações planas são muito comuns nas turmalinas do Cruzeiro.

Diversas tonalidades de cores podem ser vistas, variando de verde claro a verde escul'o,
azulado em vários matizes, rósea e vermelho rubi muito intenso. As turmalinas multicolores são
cotnuns, podendo mostrar uln zoneamento concêntrico ou variação de cores ao longo do prisrna.

Uma variedade rnuito rara encontrada nessa lavra, são os cristais prisrnáticos curvos,

as

turmalinas fibrosas e as turmalinas vassouras. A. Fotografia 05 ilustra um dos grandes cristais de
rubelita encontrados na Mina do Cruzeiro.

sT. ,cRNÀLno R0DRIGUES DE MBLO DIRIGINDO OS TRABALHOS DE
BDNDF.ICIAMENTo DA MIcA NA cIDADE DD SAlrtTA MARIA DO SUAçTIÍ, DM 1945 (REPRODUçÃO
PARARABBLLO
DA FOTOGRAFIA DE JEA¡I

FoToGRAFIA oJ

-o

Os nióbio-tantalatos são encontrados nas variedades columbita-tantalita, behierita e no

grupo da

aeschyn

ita. Cada urna

pegrnatítico (César-Mendes el

al.

dessas variedades, ocorre em níveis bern definidos

no t;orpo

1993c).

Grandes ripas de espodurnênio, algumas ultrapassando

0lm de comprirnento, ocorreln

na

zona intermediâria interna (corpos de substituição) e nas bordas do núcleo. Apresentarn-se muito
alteradas, desintegrando-se facilmente ao serem retiradas do corpo.

A

massa cotnpacta de cor
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esverdeada, resultante da alteração do espodumênio, é chamada de sabonete pelos garirnpeiros do

local.

A

arnbligonita maciça, às vezes sacaroidal, com uma coloração branca leitosa,

é

encontrada em grandes lnassas, algumas pesando mais de uma tonelada, sempre associada aos
níveis mais altos do Veio 01.

- DOIS MINERADORES NO INTERIOR DAS GÄLDRIAS DO PEGMATITO DO
CRUZEIRO À PNOCUNA DOS NiVEIS MINERALIZADOS EM IVIICA (RDPRODUçÃO IN UMA
FOTOGRAFIA DE JNAN
EMRABELLO 1945
FOTOGRAFIA 04

Os feldspatos ocorrem disseminados em todos os veios da Lavra do Cruzeiro. Grandes
massas

de feldspatos potássicos e albitas são facilmente observáveis, além de lamelas

cleavelanditas

e

feldspatos mostrando

a

estrutura gríftca, característica dos

de

amtrientes

pegrnatiticos.

O quartzo, além de constituir o núcleo do pegmatito, pode ser encontrado em todas as
zonas dos três veios pegmatíticos, na forma de cristais leitosos. Na zona inter¡nediária interna e
nas bordas do núcleo, podem ser vistos alguns cristais biterminados perfeitamente hialinos.

O berilo, apesar de raro, pode ser amostrado nas zonas externas, em prismas alongados,de

coloração azulada e nos corpos de substituição, onde ocorre na forrna de prisrnas curtos de
coloração rósea (César-Mendes

& Svisero

1993a).
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Granadas de coloração avermelhada, estão disseminadas nas zonas marginais do corpo e

próximo do núcleo quartzoso, associadas aos corpos de substituição tardios (César-Mendes &
Svisero 1992),

Cristais de casssiterita, apesar de raros, podem ser encontrados disseminados nos
feldspatos na forma de grandes manchas escuras de tamanho centimétrico.

A apatita ocorre em cristais azulados ou esverdeados, de tamanho dirninuto, preenchendo
pequenas cavidades nos feldspatos.

F'OTOGRAF'IA

05 -

CRISTAL

DE

RI]BELITA, BITERMINADO,

PERFEITÄMENTE Lf,ìdPIDO, MOSTRANDO

COLORAçÃO
VERMELITO INTDNSO E CRISTAIS DD CLEAVELANDITA E II{ICA
RÓSEA ASSOCIADOS, PROVENIENTE DA MINA DO CRUZEIRO

Massas terrosas de coloração negra, infiltradas nas fraturas associadas ao núcleo
quartzoso, foi difratada pelo método do pó e classificada como óxido de manganês. Estas massas

corespondern à precipitação supergênica do Mna*.

7

.1 . GRUPO DAS MICAS

Os minerais do grupo das micas apresentam uma variação considerável nas suas
propriedades quírnicas e fîsicas, sendo caracterizados por uma morfologia lamelar e clivagem
basal perfeita, em conseqüência de sua estrutura atômica em camadas.

Para Deer at al. (1966), a fórmula geral que engloba a composição química das micas,
pode ser escrita como

XzY+e ZsOzo (OH' F)4
onde:

X é representado por Na, K, Ca, Ba, Rb

e Cs.

Y é representado por Mg, Fe2+, Al, Mn, Li, Ti, Cr

e Fe3+.

Z é principalmente Si ou Al e subordinadamente Fe3+ e Ti.
As micas são subdivididas nas classes dioctaédricas e trioctaédricas, nas quais o número
de íons Y é, respectivamente 4 e 6.

A distinção entre essas duas classes é feita pela posição

da

reflexão (060), obtida em diagramas de raios X. Nas micas dioctaédricas d666=1,50Å' enquanto
nas micas trioctaédricas d=l,53-1,55,4,, Ainda é feita uma nova subdivisão segundo a natureza dos

principais constituintes na posição

X. Nas

rnicas elásticas,

X é constituído

por

cátions

monovalentes, como o Na e o K, enquanto nas chamadas micas frágeis X é ocupado por cátions
bivalentes. como o Ca e o Ba (Flawthorne & Cerny 1982).

A característica fundamental do grupo das micas é a existência de uma camada de cátions
em coordenação octaédrica entre dois estratos idênticos de tetraedros unidos de (Si,Al)Oa. Na

Figura l6a estão representadas duas destas lâminas tetraédricas, apresentando composição
(Si,Al)2O5, À esquerda, todos os tetraedros apontam para cima, como pode ser visto no perfil
representado na parte de baixo e à direita está uma lâmina de tetraedros apontando para baixo. Na

Figura l6b e c, as duas lâminas estão sobrepostas e ligadas por um plano de cátions. Os íons
adicionais de hidroxila

(A na Figura l6b) juntamente com os

tetraedros, que apontam para dentro, completam

a

oxigênios dos vértices dos

coordenação octaédrica dos cátions do

interior. A estrutura pode ser ainda vista de outra maneira, como tendo um estrato central de
brucita Mg3(OH)6 (na flogopita) ou uma camada de gibbsita AI2(OH)6 (na moscovita), na qual
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16.
DAS MICAS - Á) PI,ANO DA CAMÄDA
A (Si,Al)4Olo
TETRAEDROS APONTANDO PÁRA CIMA E VISTA DE PERFIL DO ESTRÂTO SEGUNDO O ED(O y (0, E
vIsTA EM PLÀNo E DE PERFIL DAs cAMÀDAs TETRAÉDRICAS coM os TETRAEonoS ¡To¡TANuo
PARA BAIXO (ii); B) PLANo DE (D E (iD SOBREPOSTOS E UNIDOS pOR UMA CÄMÂDA DE CÁTTONS; C)
(D E (¡D

soBREposros E uNrDos poR uM pLANo DE cÁTroNs EM cooRDENAÇÃo ocTAÉDRIcA.
o EIxo Y (DEER I'T

oBSERVA-SE A UNIAo Dos foNs DE PoTÁssIo E A MALHA UNITÄRIA SEGUNDo

i

I
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quatro dos seis íons (OH) foram substituídos por oxigênios apicais das camadas tetraédricas (dois
de cada lado). Os íons (OH) restantes estão situados nos centros dos hexágonos formados pelos
vértices dos tetraedros. Os íons centrais Y determinam as posições das duas lâminas tetraédricas,
de tal modo que elas estão deslocadas de a/3 uma relativamente à outra, segundo a direção [100],

Os estratos complexos têm um plano de simetria PP'e estão repetidos segundo uma malha
retangular. Nas micas, estas camadas têm uma carga negativa, que é compensada pelos íons
positivos dos planos X (K,Na,...), que estão entre elas. O módulo de repetição, perpendicular
folhas, tem aproximadamente 10Å ou um rnúltiplo de 10Ä em alguns politipos. Os íons

às

X tem

coordenação 12, uma vez que estão em posição central sobre as linhas de união dos centros dos
hexágonos formados pelos oxigênios basais das camadas tetraédricas (Deer el

al. 1966). Este tipo

de ligação entre duas camadas tetraédricas, aliado a maior disponibilidade de espaço estrutural

permitido pela coordenação 12 e a uma mais simétrica distribuição das forças de ligaçào na
estrutura das micas ern comparação com a estrutura dos feldspatos alcalinos, tornam as micas

rnuito mais apropriadas do que estes últimos para o estudo da geoquírnica dos alcalinos mais
pesados (Rb e Cs) e mesmo do

Li (Correia Neves

1981).

A estrutura cristalina das micas resultou do trabalho de vários investigadores. O primeiro
estudo a partir de raios

X, foi feito por Maugin (1927 e

1928,

determinou a malha unitária de micas com composição química

in Levinson 1953),
e

quando

densidade conhecida. Ele

observou que o eixo c da biotita apresentava a metade do comprimento desse mesmo eixo na
moscovita. Assim, este autor foi o primeiro a descrever o polirnor{ismo nas micas. Num estudo

muito detalhado, Hendricks

&

Jefferson (1939) encontraram diferentes polimorfos nas micas,

Trabalhos complementares de Levinson (1953), Yoder

& Eugster (195a), Smith & Yoder (1956)

e Ross ¿/ al. (1966) concluíram que é possível a existência de seis polimorlos na estrutura das

micas. O polimorfismo das micas é devido a uma sobreposição dos hexágonos de união dos
centros com o seguinte por rotação de 0o ou por um múltiplo de 60', combinado com a torção de
a./3 introduzida pela camada

Y,

determinando a localização dos átomos correspondentes nas

malhas sucessivas. São possíveis várias seqüências de rotação das camadas e quando repetidas

regularmente estas formam malhas unitárias com 1,

2 ou 3 ou mais

camadas (Figura 17). A

seqùência de empilhamento mais freqüente conduz a malhas monoclínicas quer com uma, quer

com duas camadas

(lM, 2M1),

a uma malha monoclínica com duas camadas diferentes

a uma malha trigonal com três camadas (3T). Para Levìnson (1953), a
polimorfismo em micas, está intimamente ligado à sua composição química.

(2M)

ou

ocorrência do
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Na Tabela 02 podern ser observadas as micas mais comuns nos ambientes pegmatíticos e
os polimorfos associados a estas espécies.

A

caracterização desses vários polimorfos é feita a

partir de uma análise cuidadosa dos difratogramas de pó. Quase todos os picos que caracterizam
os vários polimorfos da mica, estão situados entre 10o

e 17" para a radiação Ko do Cu, ou

seja.

entre 4,5,{ e 2,6Å, As micas apresentando estrutura 2M1 podem ser diferenciadas das de
estrutura

lM,

devido a presença de picos característicos para as espécies com estrutura 2M1

localizados a 4,46l^ (l1o);3.50Å (1 14:); 3,21L (114) e a 2,99Å. (025). As reflexões a 3,66l.

e a3,07Å, (112), são caracteristicas das rnicas mostrando estrutura

!

lM (Smith & Yoder

(

12)

1956).
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EMPILHAMENTO INTERESTR.ATOS. OS VETORES CHEIOS MOSTRAM O EMPILHÁMENTO DAS
CAMADAS NUM-A MÁLHA UNITÁRIA E OS VÐTORES TRACEJADOS TNDICAM AS POSIçOES DAS
CAMADAS NAS MALTIAS ESPACIAIS: OS P¡NÂN¿NTNOS DA MALHA ESTÂO INDICA-DOS AO

As micas típicas dos pegrnatitos são a moscovita, a moscovita litinífera, a lepidolita e a
biotita, Como pode ser visto na Tabela 02, o polimorfo 3T é relativamente freqüente na lepidolita

e biotita e raro na moscovita. Portanto, a distinção entre as estruturas 2M1 e a 3T
importantes nos ambientes pegrnatíticos. As micas com estrutura

são

2M¡ mostram reflexões fortes e
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caracterísricas localizados a 4,30Å

(l

I 1),

3,50Ä 014),2,99l^ (025) e a 2,58.4. (116). Todos

picos estão ausentes no diagrama de difração do polimorfo 3T das micas (Yoder
r

&

esses

Eugster

9s5)

Os diagramas de difração dos polimorfos 2lld1 e 2M2, apesar de apresentarem algumas
semelhanças, distinguem-se entre si facilmente devido a presença de reflexões de

na estrutura 2M2. As raias 4,105Ä

forte intensidade

(022),3,T2Ã (023) e 2,9% A' (025) são muito intensas

na

estrutura 2M1 e estão ausentes no polimorlo 2M2. A distinção deve ser feita com base nas raias

típicas da estrutura 2M1, pois o polimorfo 2l'42 não apresenta uma única reflexão que permita
distinguí-lo do polimorfo 2M1, A associação dos polimorlos lM+2M2 é reconhecida a partir da
raia dupla que aparece entre
estrutura

15'e 16" (Kcr do Cu),

com um pico a 2,90-2,894, pertencente à

lM e um pico a 2,86A' pertencente à estrutura 2M2, quando

estão ausentes. Na associação

lM+2M1,

os reflexos 2,99Å' e

3,ßA'

as reflexões 2,gO-2,89L e 2,86Ã' não são muito claras,

enquanto os picos a 3,73Å, e a 2,99 A, da estrutura 2M1 são sempre muito nítidos. Numa
associação

2Mf2M2,

através da difração de raios

X somente podemos afirmar que a estrutura

2M1 está presente (Correia Neves 1981),

TABELA 02

- AS MICAS MAIS

COMUNS NOS AMBIENTES PEGMATITICOS

E

SEUS

POLIMORFOS IDEATS ASSOCIADOS ÀS VÁ.RIAS ESPÉCIES (HAWTIIORNE & CERNY T982).

Dioctaódrica

Trioctaédric¡

Flogopita

tM

Abundância
Média
3T

Biotita

IM

3T

Espécie

Alta

Siderofìlita
Lepidomelana

Lepidolita
Zinnwaldita

F

Alta

Rara

2Mt
2}dt

Moscovita

2Mt
2Mt
IM

Moscovita

tM
l}4,2M2
1M,2M2

3T

2Mt

Litinífera
Moscovita

3T

2N4t

com bário

IM

3T,2M

Moscovita
Mansanesífera

Abundância
Média

Rara

IM

3T

IM

As micas são muito importante no estudo das variações

químicas dos sistemas

pegmatíticos, pois elas cristalizam-se durante todo o intervalo de tempo em que se formam as

várias zonas. Também são bons indicadores da potencialidade econômica dos pogmatitos. A

e geoquímica das formações pegmatíticas é o reflexo de várias
condicionantes, tais como - 1) composição do sistema pegmatítico inicial; 2) grau de
especialização mineralógica

metamorfismo das rochas encaixantes; 3) distância do corpo pegmatítico ao granito fonte; 4)
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volume e forma do corpo pegmatítico; 5) condições de pressão de carga e temperatura para

as

quais se individualizou a fusão pegmatítica e 6) composição do material crustal do qual, por
anarexia, resultou a fusão pegmatítica (Correia Neves 1990),

.

As micas são o terceiro mineral mais abundante nos ambientes pegmatíticos,

sendo

suplantadas apenas pelo quaÉzo e feldspatos. Corno elas apresentam um amplo intervalo de

do material pegmatítico, associado ao fato delas

cústalização, durante a evolução

aceitarem

facilmente alguns elementos na sua estrutura cristalina, elas são um dos minerais rnais indicados
para um estudo criterioso do comportamento geoquímico, a nível regional, ou corporal (Heinrich
196'7).

Neste capítulo da tese, pretende-se mostrar as várias espécies de micas que ocorrem no

Pegmatito do C¡uzeiro, em função de sua posição dentro do corpo. Também pretende-se
apresentar as suas principais relações cristaloquímicas, relações de politipismo e a sua evolução
geoquímica, nos diversos níveis em relação ao possível granito que lhe deu origem e nas várias
zonas deste pegmatito.

De rnodo similar aos outros minerais, os tipos paragenéticos de micas, também

são

relacionados às unidades internas existentes no Pegmatito do Cruzeiro. A nomenclatura utilizada
neste trabalho, será aquela

já reconhecida mundialmente e ulilizada por outros pesquisadores da

literatura rnundial que trabalham com pegmatitos, tais como Cameron et

al. (1949), Jahns

(1953b); Lopes Nunes (1973) e Cerny (1982b). Neste contexto, toda a mica que ocorre na Mina
do Cruzeiro, será relacionada a

-l)

zona de cristalização primária (marginal, mural, intermediária

e núcleo), -2) corpos de substituição (albitizaçdo, greisen e lepidolita) e

-3) unidades que ocorrem

preenchendo fraturas.

Antes de entrarmos em detalhes a respeito das micas do Pegmatito do Cruzeiro, será feita

uma revisão sobre esse mineral, principalmente no aspecto geoquímico, nos

ambientes

pegmatíticos,

Para Cerny

& Burt (1984), os pegmatitos

portadores de elementos raros podem ser

classificados em cinco tipos dependendo da natureza da mica.

TIPO GADOLINITA - a biotita é o mineral predominante, podendo ser encontrada

em

todas as zonas do corpo. A moscovita é encontrada apenas na zona intermediária e no núcleo.

TIPO BERJLO - COLUMBITA - a biotita é um mineral comum, mas é encontrada
principalmente na zona. marginal,

A

moscovita é abundante na zona mural, intermediária, nas

margens do núcleo e nos corpos de substituição onde tem-se albitização (Beus 1960).
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TIPO COMPLEXO moscovita litinífera

a presença da

biotita se restringe

à zona marginal.

A moscovita,

e a lepidolita são abundantes na zona intermediária e nos corpos

a

de

substituição albitizados, Para Quensel (1952) e Rinaldi ¿/ al. (1'972), neste tipo pegmatítico a
moscovita litinífera e a lepidolita são encontradas como massas tardias nas regiões próximas ao
centro do corpo.

TIPO ESPODUMÊNIO - a biotita é rara, sendo encontrada

apenas no contato com a

rocha enoaixante. A moscovita litinífera é o mineral predominante nos corpos classificados neste

tipo.

TIPO LEPIDOLITA - a biotita só é encontrada no contato e quando a rocha encaixante

é

mitñca.

A

e a lepidolita são as espécies

moscovita litinífera

predominantes, enquanto a

moscovita ocorre em menor quantidade.
Corn relação aos aspectos genéticos da cristalização das micas nos pegmatitos portadores

de elementos raros, pode-se afirmar que a biotita ocorre nos pegmatitos menos diferenciados,
representando

o

produto {inal

do

fracionamento

da relação MgÆe. EIa é

encontrada

principalmente nos pegmatitos lnoscovíticos, ricos em ETR, Ti, Be e Nb>Ta. Nos pegmatitos
portadores de elementos raros, a moscovita ocorre preferencialmente nas zonas externas do corpo

(Heinrich 1978) e quando comparada com essas mesmas micas dos pegmatitos moscovíticos, elas
mostram menores

o%

em peso de FeO, MgO e BaO e teores mais altos de Rb, Cs e Li.

Grandes massas de moscovita litinífera e lepidolita são comuns na parte central dos
pegmatitos complexos

e poüadores de elementos raros (Brock 1974). Essas unidades

são

interpretadas como um produto de metassomatismo, devido a evidências de substituição nas suas
margens e a existência de restos de minerais prirnários de zonas pré-existentes (Hutchinson 1959;

Rinaldi ¿¡ al. 1972). Para Cerny

& Burt (1984),

alta atividade do F durante a consolidação do

pegmatito impede a cristalizaçdo do espodumênio e da petalita, conduzindo a precipitação da
lepidolita e de minerais ricos em F, como o topíuio, a fluorita e a microlita, nos estágios tardios
da consolidação do corpo. London

& Burt

(1982a e 1982b) mostraram que em ambiente com

grande atividade do P e F, os aluminossilicatos de lítio (espodumênio, petalita, eucriptita) tornamse instáveis em relação a ambligonita (montebrasita)

+ quartzo.

Se a ambligonita (rnontebrasita)

retira o F do sistema ern cristalização, a lepidolita pode se formar somente nos estágios tardios de
cristalização ou apenas se formar a moscovita litinífera pobre em Li e F.

Outros autores apresentam uma teoria baseada na cristalização primária para a lepidolita.
Stewart (1978) aponta que a lepidolita pode ser o produto da reação de silicatos de Al e Li, e

9'1

feldspato potássico na presença de fluidos ricos em F. No trabalho experimental de Munoz (1971)
é mostrado que a lepidolita é estável na presença de uma fusão granítica rica em

F

precipitar-se a partir dela. Para Norton (1983), os níveis de lepidolita seriam

e

Li, podendo

o produto da

cristalização de um magma residual, do qual cristalizaria o núcleo de quartzo, a partir da retirada
da sílica do fluido original.

Em síntese, a natuÍeza da formação da moscovita litinifera e da lepidolita, na parte central

dos pegmatitos complexos portadores de elementos raros, pennanece um assunto muìto
controvertido.

Na Mina do Cruzeiro, a mica ocorre nos três corpos pegmatíticos, como um mineral
extremamente abundante em todas as zonas. Isto

é

comprovado pelo fato da Mina do Cruzeiro

ter sido o maior produtor de mica do Brasil durante a 2n Guerra Mundial (Rabello 1945). Nesta
mineração são encontradas as micas da série moscovitalepidolita, incluindo a polylithionita,

7

.1 .1

- SÉRIE MOSCOVITA.LEPIDOLITA

Stevens (1938)

foi o

prirneiro pesquisador

a constatar a

existôncia de uma mistura

isomórfica entre a moscovita, a rnoscovita litinífera, a biotita e a polylithionita. EIe afirmou que os

membros desta série aprçsentam-se como espécies indiviiualizadas

e com os vários

íons

distribuídos igualmente ao longo de sua estrutura. Winchell (1942) interpretou a lepidolita como
fazendo parte de uma série isomórfica entre a polylithionita, a paucilithionita [(o mesmo que a

moscovita litinífera de Stevens (1938)l e a protolithionita.

A

moscovita

foi

observada como

devido a uma mistura heterogênea nas outras fases presentes e portanto, não formando uma
solução sólida, Nos trabalhos de Hendricks

(9a\

&

Jefferson (1939), Levinson (1953) e Winchell

foi demonstrado que a moscovita e a lepidolita, apresentam propriedades ópticas

e

estruturais características e não faria parte como uma rnistura heterogênea dos vários membros
f,rnais desta série. Numa

tentativa de explicar as moscovitas apresentando 3,3%o de LiOz, Levinson

(1953) imaginou que o lítio substituiria o

Al na estrutura da moscovita, devido a seus raios

iônicos (Al=0,51,Ä, e Li=0.68Ä) serem bastante similares.
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Hoje, sabe-se que as micas litiníferas podem ser interpretadas como derivadas de uma
substituíção isomórfrca,

a partir da moscovita ou da siderofilita. Como as t¡oscovitas

são

dioctaédricas e a lepidotita e a siderofilita são trìoctaédricas, existe uma substituição completa
entre a lepidolita e siderolilita e incompleta entre a moscovita e lepidolita (Monier et

Teoricamente, o
diferentes: a) ocupando

al.

1987).

Li pode ser incorporado na estrutura da moscovita de quatro maneiras
sítios octaédricos; b) em substituição de urn íon de Al'.-; c)um íon de Al

por dois íons de Li e d)um íon de Al por três íons de Li. Porém, Foster (1960) demonstrou que a
substituição sempre seria na posição octaédrica e na razão de um íon de Al para dois ou três íons
de Li.

A relação entre as micas alumínio-litiníferas e as micas ferro-litiníferas foi estudada por
Foster (1960), demonstrando a partir de urn diagrama triangular, cujos vértices são representados

por Li, R2+(Fe2+,Mn2+,Mg) e R3+(A,Fe3+)+Ti4+, mostrado na Figura 18, que a lepidolita
pode ser interpretada como o resultado de duas séries diferentes de substituição octaédrica; uma
do AIN por Li na estrutura da moscovita, e outra do Fe2* ou Aitr por Li na siderofilita.

Partindo do vértice da moscovita, à medida aumenta o conteúdo de
micas, há um decréscimo de

Al na posição octaédrica

Li na estrutura

das

e tetraédrica e um aumento de Si. As micas

alumínio-litiníferas não constituem uma série isomórfica contínua, apresentando uma interrupção
nas mìcas de formas mistas, devido a uma mudança estrutural da moscovita

e da lepidolita. O

termo moscovita litinífera é utilizado para as micas alumínioJitiníferas que apresentam a mesma
estrutura da moscovita.
Considerando a série isomórfìca começando no vértice da siderofilita ou de outras micas
trioctaédricas mostrando alto teor de Fe2+ e baixo teor de Mg, à medida que aumenta o conteúdo
de

Li, tem-se uma diminuição de Fe2+ e de Al na posição octaédrica e um aumento de Si. Esta

mudança pode ser interpretada como devida a uma substituição progressiva de

Li+ por

Fe2+,

constituindo uma série isomórfica completa.

Um dos membros

dessas duas séries

de micas é a lepidolita. Portanto, ela pode

ser

interpretada como derivada da moscovita ou da siderofilita.
Os pegmatitos da Região do Médio Rio Doce constituíram durante a 2" Guerra Mundial,
os maiores produtores de mica industrial da Província Pegmatítica Oriental (Paiva 1946). Nesta
região. são reconhecidos dois grandes cinturões produtores de mica, sendo um situado a leste de
Governador Valadares (Municípios de Resplendor, Mantena e Conselheiro Pena), e outro a oeste
da Rodovia Rio-Bahia (BR-l

l6), começando no lugarejo denominado de Chonin (Município

de
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Governador Valadares) e estendendo por Marilac, Nacip Raydan, até São José da Safira, Durante
a 2n Gueta Mundial, 90% de toda a produção brasileira de mica era proveniente do Estado de

Minas Gerais, sendo que cerca de 25o/o desse total eram retirados no Município de São Maria do
Suaçuí, cidade a qual pertencia a Mina do Cruzeiro nesta época,

produção brasileira de mica

foi

Em 1944,

23o/o

de loda

a

retirada da Lavra do Cruzeiro (Rabello 1945), Nesta mineração,

*

Polos extremos das micas litiníferas
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tem-se três corpos pegrnatíticos aproxirnadamente paralelos, denominados de Veios

01,02 e 03,

onde em todos eles a mica é um mineral muito comum. O Veio 01, sempre se constituiu no maior

produtor desta lavra, principalmente devido a sua grande espessura (até 60m) e ao seu maior
comprimento (cerca de L600m de exposição em superficie). Neste veio, segundo informações de

garimpeiros que aí trabalharam durante a década de 40, a grande concentração de mica estava
situada na região da capa do corpo pegmatítico. Evidentemente, que nos dias atuais os trabalhos
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não estão mais voltados para a produção de mica e estes níveis não podem ser observados. Mesmo
com a mic4 nos dias de hoje, não estar valendo quase nada no mercado e os trabalhos estarem sendo
desenvolvidos em zonas pegmatíticas pobres em mica clara, sempre é encontrado algum garimpeiro
limpando e corta¡do mica-rubi, para vender aos compradores de minérios de Governador Valada¡es.
Neste trabalho, foi feito um estudo detalhado, apenas das micas amostradas nos Veios 01 e 03
da Mina do Cruzeiro. Durante a realização das etapas de campo, todos os trabalhos de explotação no

Veio 02 estavam paralisados, tomando muito perigoso qualquer tentativa de amostragem no interior
das galerias abandonadas.

Como já foi mostrado anteriomente, grande parte dos trabalhos de explotação de mineraisgemas estão concentrados

no Veio 01. Neste veio, além de uma amostragem nas diversas

existentes, também foi amostrado o corpo pegmatítico em diversos níveis verticais, pois

zonas

o Serviço lB

tem a sua entrada (boca) situada na cota 925, o Serviço Descarga na cota 960 e o Serviço João de

Matos

$

a

1

.000m de altitude. Neste Ínesmo veio

e num nível situado

a

aproximadarnente 1.050m de altitude, é encontrada a polylithionita, que será descrita no capítulo

,\ Z t Ll.¿

-

aproximadamente

desta tese. Esta amostragem em várias zonas

e

níveis, possibilitará

a

obsewagão do

comportarnento geoquímico das micas nas várias zonas e a sua correlação em uma seção vertica.l, entre

a cota 925 e L050m do Veio 01, Já no Veio 03, todos os trabalhos de amostragem foram executados
no Serviço do Ladim, em um único nível do corpo pegmatítico.
Devido ao grande número de amostras e conseqüentemente de aná,lises químicas, concluiu-se
que tornaria mais claro e didático, dividir o item 7.1.1 desta tese, em 7.1.1.1
7

.1.1.2

- Micas do Veio 03. As micas do Veio

.01,

- Micas do Veio

(7

e

por sua vez, serão subdivididas em Micas do

Serviço João de Matos (7,1.1.1.1), do Serviço Descarga (7.1.1.1.2) e do Serviço

Potylithionita

0l

lB

(7.1

I I 3) e da

.1.1.1.4). Esta subdivisão permitirá uma melhor compreensão dos aspectos

rnineralógicos-geoquímicos das micas nas várias zonas e nos vários níveis topográficos desse corpo.

7

.1 .1 .1 - MICAS DO VEIO

01

Os trabalhos de explotação de mica neste veio começaram no início do século 20, porém
com uma pequena produção até a década de 40. Com o advento da 2n Guerra Mundial, iniciou-se
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o período de grande produção de rnica na Lavra do Cruzeiro. Cerca de 40 bocas de mina foram
abertas nesta época, a partir do trabalho de garimpeiros e sob a supervisão técnica de geólogos

americanos pertencentes ao USGS ((lnited Slcttes (ieologicul Sun,ey).Apesar da excepcional

produção desse veio, normalmente na forma de grandes placas de mica, seu valor era menor
clevido ao intercrescimento de turmalina nas micas. Normalmente as placas eram encontradas na

forma de livros curvos e também, apresentando manchas avermelhadas e negras, devido à
percolação de hidróxidos, resultantes da alteração supergênica do corpo pegmatítico e da rocha
encaixante.

7.1.1.1.

1- MICAS DO SERVIçO JOÃO DE MATOS

Neste serviço, a mica é encontrada na zona marginal, mural

e na zona

intermediária

externa, rnédia e interna do corpo pegmatítico. Nas bordas do núcleo de quartzo, raramente
podem ser observados alguns pequenos livros de mica. Na zona intermediária, são encontrados os
calcleirões ou pocket.s contendo turmalinas coradas, albita na variedade cleavelandita, micas
brancas, micas róseas (possivelmente a lepidolita), além de turmalinas negras e coradas dispersas
numa massa essencialmente albítica. denominada de linhq.

Como

já foi enfàtizado, as micas são um dos minerais que fornecem

geoquimicos para a interpretação genética dos ambientes pegrnatíticos.

parâmetros

A partir dessas análises

pretende-se definir quírnica e cristalograficamente, as diferentes variedades de micas que ocorrem
nesse seruiço, examinar a variação de algumas propriedades fisicas com o conteúdo de

Li, Cs, Rb,

Zn, Ba e Gq além de obter dados necessários para a interpretação genética desses corpos
pegmatíticos.

Macroscopicamente, as micas das várias zonas do Serviço João de Matos mostram-se com

uma coloração amarelo-claro, muito homogênea e na forma de placas de tamanhos variáveis,
desde milimétricas até algumas dezenas de centímetros.

por Cameron cl ul. ( 1949) para corpos
observa-se que na zona marginal do Serviço João de Matos, a mica ocorre

Utilizando-se
pegmatiticos,

a sistematizaçáo

elaborada

associada a feldspatos e quartzo leitoso, formando uma matriz de granulometria fina, com cerca

t02

de 30cm de espessura. Na região de contato com a capa, pode ser observado, em alguns locais, o

aparecimento

de pegmatito gráfico. Turmalinas negras de

pequenas dimensões, granadas

avermelhadas, berilo azulado e nióbio-tantalatos constituem-se nos rninerais acessórios deste nível

pegmatítico.

A

mica ocorre em placas maiores e sem nenhuma orientação em relação ao quartzito

encaixante na zona mural. apresentando granulometria mais grossa que a anterior e mostrando

uma espessura de cerca de I rn. Trata-se de uma zona muito rica em feldspatos e quartzo
intersticial. com turmalinas prismáticas de coloração negra de até lOcm de comprimento por 3 a
4cm de diâmetro.
Nesta galeria, a zona intermediária pode ser facilmente subdividida nas zonas intermediária

externa, média e interna.

A

zona intermediária externa é composta, praticamente

por quartzo

e

a mica perfazendo apenas cerca de Io/o da massa
média é predominantemente micácea, e nela podem ser

feldspatos, pouca turmalina negra com
pegmatítica. A. zona intermediária

observadas grandes placas de micas, algumas pesando cerca de 20k9. Ela ocorre associada a

feldspatos

e a quartzo leitoso, que juntos perfazem cerca de 30o/o em volume,

dessa zona

pegmatítica. Nesse nivel, apresentando em torno de 2m de espessura, são observados grandes
cristais de turmalinas negras, alguns medindo até 50cm de comprimento. Na zona intermediária

interna, observa-se uma mineralogia bem diferenciada dos demais níveis já descritos. Nas zonas
anteriores, o feldspato apresentava uma coloração amarelada, enquanto neste nível ele sempre se
mostra com uma coloração esbranquiçada e um aspecto sacaroidal. Também pode ser observada a
cleavelandita. A mica apresenta uma coloração avermelhada, chegando a mostrar uma tonalidade
rósea, que erronea¡Ìtente muitos chamam de lepidolita. Sabe-se que a cor rósea nas micas está
associada ao cromóforo

Mn3* (Correia Neves l98l; Moore 1982; Fritsch & Rossman

1988),

desde que a quantidade de ferro presente na estrutura das micas seja nula ou muito inferior à do

manganês (Heinrich

&

Levinson 1953). Lopes Nunes (1972) e Correia Neves (1981) citam

exemplos de micas negras provenientes

de pegmatitos de Moçambique, que podem

ser

confundidas, quando observadas em amostras de mão, com biotita e, que apesar disso, contem
8,33o/o em peso

de Li2O. Ao passo que, moscovitas da mesma região, praticamente isentas em

ferro, com teores relativamente alto em manganês e apenas 3,38o/o em peso de Li2O. rnostram
coloração rósea.

Além do feldspato e da mica. também podem ser observados, na zona intermediária
interna do Pegmatito do Cruzeiro. cristais de quartzo leitoso e quartzo perleitarnente hialino.
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Turmalinas negras, verdes

e

vermelhas estão dispersas livremente na massa de feldspatos

esbranquiçados, na forma de inclusões centimétricas nas palhetas de micas

e nos cristais

de

quartzo hialino. Nesta zona, denominada de linh¿t pelos garimpeiros, tambérn são encontrados os
caldeirões ou pockeÍ.s, às vezes preenchidos por quartzo hialino, albitas (cleavelandita), lepídolíta

e turmalinas coradas. Grandes ripas de espodumênio muito alterada e sem nenhuma orientação
preferencial, são facilmente observados em todas as exposições desta zona.

Nas bordas do núcleo de quartzo, normalmente descontínuo e na forma de salsicha,
também podem ser observadas plaquetas de micas associadas a feldspato tabular e sacaroidal e os
pequenos cristais de turmalinas negras e coradas.
Nestas micas, f'orarn medidos os índices de refiação, obtidos os difratogramas de Raios X,
as análises por microssonda eletrônica, a determinação (em uma a¡nostra de cada zona) de CszO

por fìuorescência de raios X e de Li2O por absorção atômica. O flúor foi analisado. por cristal
TAP, a partir de microssonda eletrônica e o HzO, foi calculado por diferença, a partir do número
de átomos no sitio do OH e do F, assumindo a estequiometria da mica (Tabelas 03 e 04)

Como já foi mostrado por Foster (1960), existe uma correlação entre o aumento do teor

de LizO na estrutura das micas, com o aumento de CszO, Rb2O, SiOz e F e um decréscimo do
teor de AlzO:. Como pode ser visto na Figura 19, quando são plotados os valores representativos
de 85 análises químicas obtidas nas micas do Serviço João de Matos, tem-se uma relação similar a

de Foster (1960). A ¡nedida que aumenta o teor de LizO, observa-se um aumento de F, SiOz e
CszO e um decréscimo de AlzO¡. Na Figura 19, também pode ser visto que existe uma variação

irregular entre o aumento de LizO e o de RbzO, fato este que pode ser devido a um possível erro
analítico na determinação de um destes elementos.

Levinson (1953) correlacionou os vários polimorfos das rnicas litiníferas ern função do

teor de LizO na sua estrutura. Para este autor. as lnoscovitas litiníferas mostrando teor
Li2O<3,3o/o ern peso. cristalizam-se apresentando

de

o polimorfo 2Mr. Micas com teores de LizO

variando entre 3,3 e 4,0o/o, possuem uma estrutura de transição onde coexistem os polimorfos

2Mt da rnoscovita e2M2 da lepidolita. Nas lepidolitas apresentando teores de LizO compreendido
entre 4,0 e 5,lo/o em peso, Levinson (1953) assinala que cristaliza-se apenas

enquanto nas lepidolitas com teores superiores

a 5,lo/o de LizO,

o polimorfo

2Mz,

cristaliza-se, comumente o

polimorfb lM e, raramente o polimorfb 3T.
Lopes Nunes (1973) e Correia Neves (1980) enfatizam que, em todas as moscovitas do

Alto Ligonha, em Moçambique, cujos teores ern Li sejarn superiores a3,3o/o, só foi encontrado

o
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polimorfo 2Mt. Para estes autores, esta forma estrutural é característica de todas as moscovitas,
que ocorrem na forma de grandes lâminas nas várias zonas primárias dos diversos pegmatitos,
como também das moscovitas de granulometria frna e tonalidades róseas e lilás das unidades de
substituição dos corpos pegmatíticos.

TABELA 03

-

ANALISES QUIMICAS REPRESENTATryAS OBTIDAS POR MEIO DE
nn RArOS X PARA O Cs2O E pOR
ABSORçÃO ATôMICA PARA O Li,O DAS MICAS DAS ZONAS MARGINAL E MURÄL DO
snnvrco.loÃo Dn MATos- No pnt:MATrro Do cRuznrRo.
ZONA MARGINAL
ZONA MURAL
MICROSSONDA ELETRÔNrCA, POR FLUORESCÊXCh

SiO2

45,756

45,685

45,823

45,608

46.870

46,564

46,656

46,676

TiO2

0,040

0,066

0,093

0,094

0,046

0.093

0,099

0,101

35,495

35.273

35.430

35,906

36.002

35,886

36,231

36.138

Mgo

0,461

0,426

0,461

0,379

0,536

0,450

0,439

0,435

CaO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

MnO

0,092

0,107

0,084

0,103

0,052

0,084

0,115

0,078

FeO

t,448

I,553

1,439

1,504

1.619

r,576

t,491

t,593

ZnO

0,000

0,029

0,000

0,000

0,r07

0,014

0,000

0,000

GaO

0,t31

0,337

0,000

0,000

0,048

0,000

0,000

0,1 14

BaO

0,082

0,033

0,000

0,000

0,183

0,000

0,000

0,000

Na2O

0,517

0,585

0,542

0,529

0,4t2

0,44s

0,411

0,369

Kzo

10,018

10,019

l0,l3l

9.824

8,397

8.711

8.243

8, 157

Rb2O

0.479

0.466

0,511

0.510

0.518

0,545

0.462

o,466

Nzos

Lizo

0,251

0, 54

Cs2O

0,005

0,005

Hzo

4,136

4,063

l

qqo

4,012

4,278

4,086

4,261

4,196

F2

0.61 8

0.'745

o

soi

0,463

0,791

0.474

0,590

Subtot.

qo srq

99.643

99,663

0,754
gg 5?g

sg 700

99.414

99.051

99.082

-O=Fz

-0.260

-0.314

-0.3 80

-0,317

-0,195

-0,3 3 3

-0,200

-0,249

Total

99,269

99,329

99.283

aa

)))

99 505

99.081

98.851

98.83 3

Em síntese, ainda não existe consenso entre os pesquisadores, sobre a existência ou não de
uma correlação entfe o tipo estrutufal das micas e a sua composição química. Cerny et al. (1970)
encontraram o polimorfo 2Mr em lepidolitas provenientes de pegmatitos da Checoslovaquia, onde
o

teor em LizO eru, de aproximadame

Te

6,0yo. Lopes Nunes (1973) verifrcou nas micas litiníferas

de Moçambique, a coexistência dos polimorlos

lM e 2Mr

em lepidolitas cujos teores em

Li

estão

t05

compreendidos entre 4,95 e 6,46yo em peso. Para Cerny
conteúdo de

Li

nas moscovitas litiníferas e

& Burt (1984), a associação

entre o

o seu politipo, não sugerem uma simples correlação

química. Condições de pressão e temperatura, razáo de resfriamento e grau de saturação das
soluções durante a sua formação, são fatores mais importantes para a determinação dos politipos,

do que a composição química, Mudança nas condições de crescimento nas micas sintéticas, dão
supofte a essas conclusões.

TABELA 04

-

ANÁLISES QUIMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE

MICROSSONDA ELETRÔNICA, POR FLUORESCÉXCTE PN RAIOS X PARA O CSZO E POR
ABSORÇÃO ATôMICA PARA O Li?O, DAS MICAS DAS ZONAS INTERMDDITIRIA EXTERNA,
MÉDIA E INTERNA DO SERVICO JOÂO DE MATOS NO PEGMATITO DO CRUZEIRO.
ZONA INTERMEDIARIA
MEDIA

EXTERNA

INTERNA

SiO2

46,433

46,4'71

46,721

46,516

46,714

49.564

47,647

47.309

TiO2
AlzO:
Mgo

0,I65

0,208

0,101

0.1 16

0,080

0,124

0.135

0.159

5.3 59

36.395

36,757

36,541

32,101

34,247

33,62c)

0,598

0,686

0.245

0.266

0.27s

0,780

0,713

0,787

CaO

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0 000

0.000

MnO

0.159

0.103

0,047

0,049

0,045

0,168

0,098

0,166

FeO

1,483

1,474

1,714

1.948

r,755

1,417

1,160

t,65

ZnO

0,000

0,000

0,031

0,000

0,000

0,037

0.072

0,042

GaO

o,021

0,006

0,226

0,053

0,0'76

0,000

0,082

0,000

BaO

0,000

0,000

0,000

0,023

0,000

0.221

0,000

0,000

Na2O

0,350

0,3'12

0,476

0,429

0,451

0.249

0,398

0,430

Kzo

8.905

8.69',1

9,069

8,230

8,215

7,9t0

8,379

8,685

Rb2O

0,39'7

0,382

0,503

0,462

0.408

o.702

0,549

0,449

35,4'78

3

Li20

0.260

0,288

Cs2O

0,004

0,003

1

1.692

0,233

Hzo

3,864

3,909

4.039

4,090

4 095

t 11<

F2

t,183

1,088

0,945

0,835

0,813

5,31l

2,951

2.314

Subt

99,300

99,020

100,80

100,06

99,759

t02,23

t01,25

t00,79

-O=Fz

-0,498

-0.458

-0,398

-0,352

-0.342

-2,237

-1.252

-0,974

Total

98,802

98,562

100,40

99,713

99.417

99.997

100.00

99.821

2,896

3,249

Apesar de todas as discussões apresentadas a respeito dos vários politipos das rnicas,

X, a determinação dos vários politipos e as
da cela unitária das micas amostradas no Serviço João de Matos, tentando

procurou-se obter dos difratogramas de Raios
dimensões

correlacionar esses parâmetros com a composição química da mica.
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FIGUR.A 19 - VARIAçÁo ENTRE o TEoR DE Li2O E A v. EM PESo DE Rb2O, Cs2O, Al2O3, SiO2 E r,
DE MICAS DAS VÁRI¿.S ZONAS PEGMÂTÍTICAS, DO SERVIÇO JOÃO DE MATOS, NA MINA DO
CRUZEIRO.

Foi difratada pelo método do pó, a uma velocidade de lolmin. e com contagem manual
dos picos obtidos, uma amostra de cada zona pegmatítica. Desses mesmos cristais, foram
separadas as frações para as análises químicas que estão representadas nas Tabelas 03 e 04. Como

pode ser observado nestas tabelas, o teor de LizO varia entre 0,164
0,004 a 0,233o/o em peso.

e

1.6920/o e

o de CszO

de

t07

A Tabela 05 apresenta as distâncias interplanares mais intensas para a micas claras da zona
intermediária interna do Serviço João de Matos, juntamente com o diagrama obtido por Yoder

&

Eugster (1955) para a moscovita 2Mr. Nota-se que esta amostra de moscovita, apresentando um
teor de I,6920/o em peso de Li2O, mostra todas as reflexões característica do politipo 2Mr, com

os picos localizados a 4,4'71A. (110); 3,a9s.4. 1tT);3,202L (006);2,99aÅ' Q2s) e a 2,794Ã
(116), Entre todas as micas difratadas, nesta amostra obteve-se a melhor concordância com os
diagramas apresentados para o tipo estrutural 2M1, por Yoder

&

Eugster (1955) e Smith &

Yoder (1956)
TABELA 05 - PRINCIPAIS REFLEXOES DO DIAGRAMA DE PO DE UMA MICA CLARA
AMOSTRADA NO SERVIÇO JOÃO DE MATOS, NA LAVRA DO CRUZEIRO, COMPARADO
.OM ÄS NO NIAGRÄ,M,A OBTIDO POR YODER & EIIGSTERITgSS).
Mica do Serviço João de Matos, na Polimorfo 2M1 da moscovita (Yoder
& Euester) (1955)
Mina do Cruzeiro
rllo
hkl
r/lo
d(A)
d(A)
t0. l3

5

5.041

4.471
4.437
4.282
4.096
3^878

z5
22
8

l2
14

6
'1.2

10.014

100

o02

5.021
4 478
4 458
4,296
4 109
3.889
3,500

55

004

55

110

65

1t

21

1ll

t4

022

37

113

3.495
3.366
't 70)

44

tt4

100

3.351

100

006

3

2.994

6

3.208
, ooo

2.'.794

2.581

2
4

2.53 8

t4

47
47
22
45
90
24

2.r42
2.009
1.502

64

t2

2.803

2.580

, \Á)

2.380
2.149
2.010
1,499

t0
75

40

tt4
025
116

t16
202
133

222
0010
060

Os cálculos dos respectivos parâmetros unitários, forneceram os valores de a"=5,192Ä;

b":8,998Å; c":20,139Å, sendo o angulo B entre as faces igual a 95o17'. Todas as amostras
difratadas e provenientes deste serviço, mostraram uma estrutura correspondente ao politipo 2M1.
Esses resultados concordam com os encontrados

por Levinson (1953) e Rinaldi e/ al. (1972),

onde micas litiníferas com LtzO<3,3o/o em peso somente apresentam o polimorfo 2M¡.

r08

com a substiruição do AI3+ (0,51Ä) pelo Li+ (0,68Ä,) e do K+ (1,33,4.) pelo Rb+ (1,47Å)
e Cs+ lt,OZÁ,; na estrutura das micas litiníferas, espera-se uma variação dos parâmetros unitários

em uma ou em todas as dimensões do cristal. As micas do Serviço João de Matos mostram uma
variação pequena no teor de CszO e relativamente grande ern Li2O, nas várias zonas pegmatíticas.
Para Bailey

(t984), a substituição do Li+ por Al3+ e a simultânea substituição do Si4+ por Al3+

causa uma melhor acomodação das camadas tetraédricas

e octaédricas, reduzindo a rotação

necessária para ajustar as dimensões das micas litiníferas. Está rnenor rotação das camadas

tetraédricas, aumenta o tamanho das cavidades contendo o K+, facilitando a entrada de íons
maiores, como o Rb* e o Cs*, sem que ocorra a expansão da estrutura das micas.
Nas micas do Serviço João de Matos, os parâmetros unitários não apresentam uma grande
variação nas cinco zonas pegmatíticas. O parâmetro unitário a. varia entre 5,176 a 5,192Ã; b,
enÍre 8,992 a 9,003,Ä. e c" de 20,106 a

20j52Ã. O ângulo interaxial B, também apresenta uma

variação pequena e sem nenhuma regularidade à medida que aumentam os teores de LizO, CszO e
Rb2o.
Na Figura 20, estão representados os teoros de LizO em função da variação do volume da
cela unitária nas micas das cinco zonas pegmatíticas. Pode ser observado que, para valores de

Li20<0,5yo a variação do volume da cela unitária é pequena e sem nenhuma regularidade; porém
para micas com teores de LizO>l,5%o em peso, o volume cresce consideravelmente.

Ainda são encontrados poucos dados na literatura correlacionando a variação

dos

parâmetros e do volume da cela unitária, com o teor de LizO nas micas. Para funaldi et al. (1972).

as micas apresentando Liz0>3,jo/o em peso, mostram um aumento contínuo dos parâmetros
unitários à medida que cresce o percentual de LizO na sua estrutura.

Outra correlação que normalmente

é feita

quando estuda-se as micas de origem

pegmatítica é entre o teor de LizO e os valores do índice de refração y ou

(T')

Para Hendricks

&

Jefferson (1939) e Levinson (1953), os vários polimorfos das micas não podem ser distinguidos a

partir de suas propriedades ópticas. Eles observaram que a medida que se tem uma variação no
teor de LizO, existe uma mudança nos valores das constantes ópticas, porém sem apresentar uma
correlação entre esses valores. Rinaldi et al. (1972), mostraram que o índice de refração y ou (y')
decresce regularmente à rnedida que tem-se um aumento do teor de LizO e
micas litiníferas de origem pegmatíticas.

F, na estrutura

das

109

Nas micas do Serviço João de Matos, os índices de refração foram medidos por meio de

um refratômetro para sólidos modelo TOPCON. Na Tabela 06, podem ser vistos os índices de
refração medidos nas micas amostradas em cada uma das cinco zonas pegmatíticas.

Deve ficar claro que, nas mesmas amostras onde foram medidos os índices de refiação,
tambérn foram determinados os teores de LizO

e

CszO

e obtidas as análises químicas por

microssonda eletrônica dos demais óxidos.
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Na Figura

2l estão projetados teores de LizO e F em função

do índice de refração y ou y'

das micas das cinco zonas pegrnatíticas do Serviço João de Matos. Pelo conjunto

total dos pontos

obtidos no gráfìco de correlação, verifica-se que existe um decréscimo do índice de refração y ou

y' à medida que aumenta o teor

de LizO e F. A única exceção é a amostra retirada da zona

intermediária externa, onde o teor de LizO e F aumenta e o índice de refração y ou

y'

também

cresce. Deve ser levado em consideração que, em todas as amostras de mica analisadas neste

trabaiho o teor de

Li e F é relativamente baixo. As micas

anaiisadas

por funaldi ct ql. (1972),

apresentavam um teor de LizO de ate 5.00o/o em peso e F em até cerca de 6,50/o.

As micas são um dos principais minerais que fornecem indicadores geoquímicos

da

evolução de um corpo pegmatítico e mesmo do tipo de mineralizaçáo nele encontrado. Para

Gordiyenko (1971), até

a cor das micas pode fornecer alguma indicação sobre o tipo

de

ll0

rnineralização encontrada em um corpo pegmatítico. Moscovita mostrando uma coloração
esverdeada ou acastanhada são indicadores de pegrnatitos cerâmicos, enquanto as tnoscovitas
prateadas ou verde-amareladas são típicas de pegmatitos portadores de mineralização de Be, Nb e
Ta.
Para Lopes Nunes (1973) e Correia Neves ( 1990), nos pegmatitos portadores de

ETR

e

naqueles apresentando pequenos corpos de substituição, ocorrem apenas moscovitas com teores
rnédios em

Li e Rb, e Cs relativamente baixo.

Já nos pegmatitos complexos e com grandes corpos

de substituição, os teores médios em Li, Rb e Cs das suas moscovitas são bem mais elevados do

que os das moscovitas dos outros tipos de pegmatitos complexos e com pequenos corpos de
substituição.

TABELA 06 - INDICBS DE REFRAÇAO DAS MICAS AMOSTRADAS NAS CINCO ZONAS
PEGMATÍTTCAS DO SERVIÇO JOÃO DE MATOS, MEDIDOS POR MEIO DE UM
RET'RATôMETRO PARA SÓLIDOS.
ZONA INTERMED ARIA

C{,

ZONA
MARGINAL
1,542

MURAL

EXTERNA

r,540

MEDIA
t,541

INTERNA

|.552

r,569

1.570

r,567

1,57 5

I,578

t.596

1,600

r.600

1,596

r,590

ß
CÙ

ZONA

1,552

Analisando as Tabelas 03 e 04, onde estão representados os resultados obtidos nas micas
claras das cinco zonas pegmatíticas do Serviço João de Matos, observa-se que o teor de Li20 na
zona marginal é de 0,25lyo em peso, nazona mural de 0,1640/o e nas zonas intermediária externa,
rnédia e interna é, respectivamente. 0,2600/0,0,2880^

e

1,6920/o em peso.

Neste trabalho, a nomenclatura utilizada para as micas litiníferas é a de Cerny

&

Burt

(1984), onde as moscovitas litiníferas são as micas ricas em lítio e com estrutura2}i4t, as micas de
formas mistas são aquelas ricas em lítio, onde o componente estrutural 2Mr é dominante e, a
lepidolita também rica em lítio, porém mostrando
analisadas

o politipo 2Mz. Portanto, nas micas claras

no Serviço João de Matos, ocorre apenas a moscovita e a moscovita litinífèra. Deve

ficar claro que, não foi analisada nenhuma amostra de mica rósea, com aspecto de lepidolita,
encontrada na zona intermediária interna e associada ao nível de produção de mineral-gema.

A variação do conteúdo dos óxidos obtidos por microssonda eletrônica no Serviço João
de Matos, mostrada nas Tabelas 03 e 04, deixa claro que existe uma correlação entre os vários
óxidos na estrutura das micas. A relação entre os teores de SiOz e AlzOr é evidente, pois na zona
rnarginal ao/o

en

peso de SiO2 é de aproxirnadamente 45.4o/o e a de AlzO¡ é de 35.5% ern peso. Já

lll

na zona intermediária interna o teor médio de Si02 é de 48,5o/o e o de AlzO: diminui para
aproximadamente 33,5o/o em peso. Os valores de MgO e

F

apresentam também correlação

positiva com os teores de SiOz. Também pode ser observada uma correlação negativa fraca entre
os teores de NazO e SiO2. Variação do conteúdo de LizO com outros óxidos, já

Figura

foi mostrada

na

19.
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Na Figura 22, está representada a relação entre os teores de K e Rb, e de K e Cs nas lnicas
claras do Serviço João de Matos. Está relação é irnportante devido ao fato do Rb e do Cs terem

tt2

co¡nportamento geoquímico similar ao

K, pois

apesar de seus raios iônicos serem maiores

(Rb'=1,a7Å, Cs-=1,67 e K-:1,33Å), os seus potenciais de ionização e eletronegatividade são
bastante similares.

Nos pegmatitos complexos, o teor de Rb alcança 6,350/o em peso nas rnoscovitas e 4,727;
em peso nas lepidolitas (Rjnaldi et

al. 1972, Lopes Nunes 1973, Cerny 1982d, Cerny et ø1. 1985).

Normalmente, as micas mostram um enriquecimento em Rb da zona marginal para a parte mais
central do corpo pegmatítico. No Pegmatito de Tanco, no Canadá, as moscovitas pertencentes à
zona marginal mostram um teor de Rb iguat a I,60/o, enquanto que nas lepidolitas da parte central

do corpo esse percentual sobe para 3,6Vo, e a relação IlRb é de, respectivamente, 4,6 e

2,1

(Cerny 1982c).
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Correia Neves (1990), cita que no Alto Ligonha, em Moçambique, o teor médio em Rb
nas micas é de cerca de l.l5Oppm nos corpos metamíticos portadores de ETR" 4.000ppm nos
pegmatitos complexos com pequenos corpos de substituição e, de até 27.000ppm nos pegmatitos
complexos com grandes corpos de substituição,

A relação K,/Rb nas micas claras do Serviço João de Matos, no Veio 01,

apresenta um

campo muito bem definido (Figura 22a). Elas não mostram tendência clara em nenhuma direção,
quando caminhamos da zona de borda para as regiões mais centrais do corpo pegmatítico. Porém,

I I3

o que fica claro é que, na zona intermediária interna do corpo tem-se os maiores valores de Rb na

estrutura das micas. TaI fato, pode nos indicar que a zona intermediária interna deste veio
pegmatítico, seja formada por corpos de substituição.

Entre os elementos maiores encontrados na estrutura dos minerais comuns, o K é o único
que o Cs pode substituir, pois apesar dos raios iônicos diferentes (Cs:1,67Å e K=I,33Ä'). seu
potencial de ionização e sua maior eletronegatividade favorecem essa substituição. Nas micas
é baixo, no máximo 0,2o/o em peso nas moscovitas tardias, aumentando

pegmatítioas, o teor de

cs

à medida que o teor de

lítio fica maior, como acontece nas moscovitas litiníferas e nas lepidolitas.

Dos pegmatitos simples para os mais complexos, o aumento do teor de Cs na estrutura das micas
é muito maior do que o deste elemento na estrutura dos feldspatos, Este fato, faz com que este
elemento, quando determinado na estrutura das micas, seja muito utilizado para definir campos e

províncias pegmatíticas, associadas a determinados tipos de mineralização (Gordiyenko 1971;
Correia Neves 1981; Cerny et

al.

1985; Correia Neves 1990; Correia Neves 1993)

Corno pode ser visto naFigura22b, nas micas claras do Serviço João de Matos tem-se um
campo muito definido para a variação do teor de K e Cs nas amostras das zonas marginal, mural e

intermediária externa

e

média. Já,

^a.

zona intermediária interna,

o teor de Cs aumenta

consideravelmente, definindo um campo com valores totalmente diferentes. Cerny el

al. (1985)

enfatizam que a migração do Cs está intimamente ligada à do B, o que poderia explicar o aumento

do teor de Cs nos níveis mineralizados nos minerais do grupo das turmalinas, na

zona

intermediária interna do Veio 01, no Serviço João de Matos. Outra explicação seria devido ao
fato da zona intermediária interna ter sido formada a partir de corpos de substituição tardios.
Na Figura 23a e b, estão representadas as variações de K/Rb em função dos valores de Li

e Cs, detenninados nas micas claras das cinco zonas pegmatíticas do Sewiço João de Matos,
comparados com os valores obtidos por lollitr et al. (1.987) no Pegmatito de Bob Ingersoll, nos

EUA, e os valores de Cerny & Burt (1984) do Pegmatito de Tanco, no Canadá. De modo similar
a esses dois pegmatitos complexos e portadores de elementos raros, os teores de

Li e Cs nas

micas claras do Serviço João de Matos. não mostram uma tendência clara da variação dos valores

de K/RbxCs e K/RbxLi. Porém, o que fica claro na Figura 23a e b, é que as micas do Serviço
João de Matos são bem ¡nenos evoluídas que as do Pegmatito de Bob Ingersoll (Jo\litr et
1987) e de Tanco (Cerny

& Burt

ø1,

1984). Essa separação tão clara, principalmente em função do

Cs, da zona intermediária interna do Serviço João de Matos, parece aproximar a composição
dessa mica das dos corpos de substituição.
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Primeiramente, pode ser observado na Figura 23a e b, que existe uma boa concordância

entre os valores obtidos nas rnicas claras do Serviço João de Matos com os das zonas mural
O
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intermediária do Pegmatitos Bob Ingersoll. Porém, o Pegrnatito de Tanco se trata de um corpo

muito mais diferenciado (Figura 23a e b). Lopes Nunes (1973) e Correia Neves (1990),
mostraram que nos pegmatitos homogêneos do AJto Ligonha, em Moçambique, a relação K.rRb

nas micas é de cerca de 80, enquanto nos pegmatitos complexos com grandes corpos de
substituição, essa relação varia entre 4 e 22. Nas micas claras do Serviço João de Matos, a
relação K./Rb varia entre 12 e 26.

No Pegmatito de Bob Ingersoll, nos EUA, Jolliff e/ al. (1987) observaram que existe uma
superposição dos valores de K./RbxCs e K,¡RbxLi, obtidos nas micas claras das zonas marginal,

mural e intermediária (Figura 23a e b). Enquanto essa mesma relação obtida nas micas claras
amostradas nos corpos de substituição

e no núcleo,

mostravam valores bem distintos dos

anteriores e definiam um outro campo composicional. Coincidentemente, foi obseruado o mesmo

comportamento nas micas claras do Serviço João de Matos. Nas placas amostradas na zona
rnarginal, mural e intermediária externa e média dessa galeria, tem-se uma relação K/RbxLi e
K,/RbxCs, que se superpõem e definem um campo composicional. As micas da zona intermediária
interna definem outro campo, onde o teor de Li e Cs é muito mais alto.

Como

já foi mostrado anteriormente, os pegmatitos

apresentam zonas de cristalização

primárias e tardias. Nos pegmatitos complexos e portadores de elementos raros, como a Mina do

Cruzeiro, podem ser encontradas as zonas tardias, constituindo os corpos de substituição. Nesses
corpos de substituição é que são encontrados as enormes variedades de minerais acessórios dos
pegmatitos, como as turmalinas coradas, a morganita, a polucita, a manganotantalita, os fosfatos
e

outros (Correia Neves 1981),
Correlacionando-se as relações K/RbxLi e K/RbxCs nas micas claras do Serviço João de

Matos, com esses mesmos dados obtidos no Pegmatito de Bob Ingersoll (Jolliff et
chega-se à conclusão que

a zona intermediária interna dessa galeria no Veio 01,

al.

1987),

realmente

constituise em um corpo de substituição,
Na Figura 24a, b e c estão representadas as relações K./Rb em função dos teores de Ba, Ga
e

Zn

das micas claras

do Serviço João de Matos, comparadas com vários tipos de pegmatitos de

outras partes do mundo. Com relação a Lavra do Cruzeiro, a primeira obsewação é que não
existe nenhuma tendência à medida que são representados os valores de Ba, Ga e Zn das rnicas
das várias zonas. O que fica claro, é que sempre os valores mais altos estão associados a zona

intermediária interna, demonstrando que as condições de cristalização neste nível pegmatítico,

I
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foram distintas das demais zonas, ou seja, foram cristalizados a partir de soluções tardias

e

constituindo-se em corpos de substituição.
Comparando-se os valores obtidos para a Mina do Cruzeiro, que estão representados na

Figura 24a, b e c, com vários tipos de campos pegmatíticos de outras partes do mundo, obsela-
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FIGIJRA 24 - RELAÇAo ENTRE AS RAZoES K/Rb x Ba (¡), K/Rb x ca (b) E K/Rb x Zn (c) NAS MICAS cì
DO SERVIçO JOÃO DE MÁTOS, NO VEIO 01 DO PEGMATITO DO CRUZEIRO, COMPARADA COM V
se que a relação K,/RbxBa

(Figura 24a) mostra uma pequena aproximação com os valores obtidos

para os Pegmatitos Lepidolíticos de Moçambique (Lopes Nunes 1973); o gráfico mosrrado na
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Figura 24b, onde estão plotados os valores de K/RbxGa são bastantes próximos dos campos
definidos pelos pegmatitos complexos (Cerny

& Burt

1984) e pelos pegmatitos lepídolíticos

moçambicanos; enquanto a relação K,¡RbxZn (Figura 24c) está perfeitamente inserida no campo

obtido por Lopes Nunes (1973) para os pegmatitos lepidolíticos moçambicanos,
Cerny

& Burt (1984) representaram a relação K,/RbxLi (Figura 25a) e K/RbxCs (Figura

25b), nas rnicas pegmatíticas de várias partes
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I t8

campos pegmatíticos. Os pegmatitos estéreis e os pegmatitos moscovíticos definem campos onde

a relação K/Rb é muito rnais alta do que a dos pegmatitos portadores de elementos raros,
enquanto os valores de

Li e Cs são muito menores do que os obtidos

nas micas dos pegmatitos

portadores de elementos raros,
Quando são projetados neste gráfico, os valores de

micas claras

do Serviço João de Matos,

Li

e Cs e a relação K/Rb obtidas nas

observam-se dois comportamentos distintos. No

primeiro, os valores obtidos nas micas da zona intermediária interna (corpos de substituição), são
perfeitamente concordantes com

o campo definido pelos pegmatitos portadores de

elementos

raros; enquanto no segundo, nas micas das demais zonas define-se um outro campo, onde a
relação K,/Rb é muito mais baixa do que a dos pegmatitos estéreis e moscovíticos, porém não

mostram uma perfeita correlagão com

o

campo definido pelos pegmatitos portadores de

elementos raros (Figura 25a e b).

Este fato, também é observado nas descrições de campo, pois no Serviço João de Matos,
sempre a mineralização de elementos raros está associada ä zona intermediária interna (corpos de

substituição), enquanto as demais zonas são constituídas, principalmente por quartzo, feldspatos e
micas claras.

7

.1

.',1

.1 .2 - MTCAS DO SERVTçO DESCARGA

Como já foi mostrado, a entrada (boca) da galeria de acesso aos níveis mineralizados deste
serviço, está situada numa cota de, aproximadamente, 960m. Portanto, a cerca de 40m abaixo dos
mesmos níveis mineralizados no Serviço João de Matos. Similar ao Serviço João de Matos, a

mica é encontrada em todas as zonas do corpo pegmatítico, apresentando a mesma associação
rnineralógica observada nos demais serviços de explotação do Veio 01 desta mineração.
Nesta galeria, foram amostradas placas de micas na zona marginal, mural e intermediária,
Na zona intermediária não foi possível definir se estávamos amostrando o nível externo, médio ou

interno do corpo. Em alguns locais, observava-se claramente tratar-se da zona intermediária
interna ou a linha, porén em outros pontos não foi visto a cleavelandita, espodumênio, lepidolita,
pequenos cristais de turmalina corada e cristais de quartzo hialino.

I9
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Nestas micas, foram medidos os índices de refração, obtidos os difratogramas de Raios X,
as análises por microssonda eletrônica, a determinação do CszO por fluorescência de Raios

X

e

do Li2O por absorção atômica,
Todas as amostras difratadas pelo método do pó, nas várias zonas do Serviço Descarga,
mostraram apenas as reflexões características do politipo 2M1. A associação de polimorfos, como

1M+2Mr, não foi observada neste serviço e em nenhuma outra mica daLavra do Cruzeiro.
Dados químicos obtidos através de microssonda eletrônica, por fluorescência de Raios

para

o

Cs2O

e por

absorção atômica para

representados na T abela 07

TABELA 07

o LizO das micas do

X

Serviço Descarga, estão

.

.

ANALISES QUIMICAS REPRNSENTATryAS OBTIDAS POR MEIO DE
X PARA O Cs2O E pOR
ABSORçÃO ATÔMICA PARA O Li2O DAS MICAS CLARAS DO SER\'IÇO DESCARGA,NO
MICROSSONDA ELETRÔNrCA, POR FLUORECñNCrA DE RArOS

PE(:MA,TITO I!O (-.RITT,IIIRO.
ZONA MARGINAL
46,659
47,034
SiO2

TiO2

ZONAMURAL
46,288
46.561

ZONA INTERMEDIARIA

46.163

46.552

46.785

46,586

0,106

0,016

0,207

0,t66

0,179

5,916

36.865

35,t40

35,082

35,22'7

0.889
0.000

0.825
0.000
0.042

0 866
0,000
0.203

2.3r7

1.873
0. 128

0.002
0.409

0 073
0.120
0.011
0.398

0,3 54

0,092

0,113

0.104

Nzos

35,266

35,216

36.612

MsO

0.494
0.000
0.077
t.973
0.213
0.080

0.507
0.000

0.373

0. 103

0.337
0.000
0.033

1.93 5

1.587

1.913

0.I05

0. 105

0.005

0.109
0.18r

0. 150

0.1 15

0,330

0.177
0.203
0,319

o,413

0 439

0.007
0.000
0.219
1.755
0,113
0.119
0.037
0,433

Kzo

9.619

9,231

8,461

8.402

8,298

8,726

8,092

8,078

Rb2O

0,43 8

0.42s

0.501

0,495

0,674

0,593

0,55 r

0,523

CaO

MnO
FeO

ZnO
GaO
BaO
Na2O

0.101

3

0.000
0.132

Li2o

0, 49

0,

Cs2O

0,002

0,004

0.3 18

2.075
0.028

0.r52

0.132
0.013

0,245

J

0,0

Hzo

4,270

4,239

4,231

4,1,76

4,244

3,919

4,052

4,015

F2

0,430

0,414

0,521

0,624

0,537

1,103

0,845

0,933

99.699
-0,263

99.740
-o.226

100.37

-0,464

99.619
-0,3 59

99.370
-0,393

99.436

99.514

99.909

99.260

98.977

Subtot.
-O=Fz

t00.19

100. 17

-0, 198

-0,213

99.505
-0,219

Total

99.995

99.959

99 286

Observando a Tabela 07 e correlacionando os valores obtidos com os representados nas
Tabelas 03 e 04, onde podem ser vistos os resultados das análises químicas da mica do Serviço

João de Matos, nota-se que

o teor de FeO é muito mais alto nas micas

Descarga, do que no Serviço João de Matos. Por outro lado, as

o/o

claras do Serviço

em peso de RbzO, Li2O, Cs2O

t20

e F são menores nas várias zonas pegmatíticas do Serviço Descarga, do que no Serviço João de

Matos. Tendo-se em mente que o Serviço Descarga está a cerca de 40m abaixo do que o Serviço
João de Matos, pode-se afirmar que durante a cristalizaçáo do sistema pegmatítico, os níveis
inferiores desta mineração eram mais ricos em FeO e empobrecidos em Rb2O, LizO, CszO e F.
Quando são plotados os valores de LizO em função dao/o em peso de Cs2O, Rb2O, AlzOr e

F na estrutura das micas claras das zonas marginal, mural e intermediária do Serviço Descarga
(Figura 26), observa-se claramente que existe uma correlação positiva entre o aumento do teor de
O

-
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Zono morginol
Zono murol

- Zono intermedi<írio

6to
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4 3rO
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o
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lr5

2'o
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FIGURÂ 26 - VARIAÇAO MEDIA DO
DO DE Li2O, EM FUNçAO DA % EM PESO DE Cs2O, Rb2O,
At2o3, sio2 E F, NA ESTRUTURA DAS MICAS CLARAS DA ZONA MARGINAL, MURAL E INTERMEDTARIA
DO SERVIÇO DESCARGA, NA MINA DO CRUZEIRO. VERIFICA.SE QUE O TEOR DE Li¿O AUMENTA DAS
ZONAS EXTERNAS PARA AS ZONAS TNTERNAS.
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LizO e o de RbzO, CszO e F. Quanto aos valores de LizOxSiOz e AlzO:, não é observado
nenhuma tendência, podendo ser devido ao fato de não terem sido amostrados os níveis mais
internos da zona intermediária.
Na Figura 27 estão representadas as variações dos teores de LizO e F, em função do índice
de refração y ou

úouf

(y')

nas micas claras das várias zonas, no nível pegmatítico explotado

no

Serviço

'

2,O

3,O

5'o

4,O

6,O

F P/"1

160 3

r600

{'or['
t595
r590

rã8ã

I,O
Lr2o

r,5

2,O

?,3

(%)

FIGIJR-A 27 - VARLAçÁO DO TEOR DE Li2O E F EM FUNçÁO DO INDICE DE R

y oU (T) NAs

MICAS DÀ ZONÁ MÀRGINÀL, MT'RAL E INTERMI,DIÁRIA DO SERVIÇO DESCÄRGÀ, NO VEIO 01 DA
MINÁ

')

DEcREscE coM o AUMENTo DE F E

r22

Descarga. Pode ser observado que, o índice de refiação y ou

(y') decresce regularmente com

o

aumento do teor de LizO e F, fato este já observado por Cerny & Ferguson(1972).

Tal como já f'oi demonstrado por vários pesquisadores (Rinaldi et al. 1972. Cerny 1975a;
Lopes Nunes 1973, Cerny 1982d. Cerny et al. 1985, Correia Neves 1990), o teor de Rb e Cs na
estrutura das micas é um bom indicador dos tipos de rnineralizações encontradas em corpos
pegmatíticos. Também

foi observado que as micas mostram um enriquecimento em Rb e Cs

quando ca¡ninhamos das zonas mais externas para as mais internas, dos corpos pegmatíticos.

Como pode ser visto na Figura 28, nas micas claras do Serviço Descarga, similar

a

inúmeros pegmatitos estudados em outras partes do mundo, o teor de Rb e Cs aumenta das zonas
externas para as mais internas do corpo. Nelas, são encontrados um teor médio de Rb em torno

de 5 000ppm. Esses valores mostram uma concordância perfeita com os obtidos por Correia
Neves (1990), para as micas dos pegmatitos complexos amostradas em pequenos corpos de
substituição em Moçambique.

O
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Zono morginol
Tono murol
Zono intermedidrio
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t.ooo
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to- a

to
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\

\
=9¿
roo
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FIGURA 28 - RELAÇAO ENTRE oS TEORES DE K E Rb (a) E K E Cs (b), DETERMINADOS EM MICAS
CLARAS DAS ZONAS MARGTNAL, MIJRAL E INTERMEDIÁRIA DO SERVIçO DESCARGA, NA MINA DO
CRUZEIRO, MOSTRANDO QUE oS TEORES DE Rb E Cs AUMENTAM PARA As ZoNAs MAIS INTERNAS.

Como já foi mostrado anteriormente, no Serviço Descarga, foram amostradas as placas de
rnicas apenas dazona intermediária externa. Esse fato, laria com que os valores encontrados para

o Rb e o Cs dessas micas fossem bem menores do que os da zona intermediária interna.
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Tal como no Serviço João de Matos, nesse nível da lavra também foram representadas
relações K/Rb versus

Li

as

e K/Rb versus Cs (Figura29a e b). O que fica claro, quando se observa

os dados obtidos no Serviço Descarga é que ao/o em peso de Li2O e Cs2O são menores do que as

encontradas no Serviço João de Matos e os obtidos por Cerny

& Burt (1984) no Pegmatito de

Tanco no Canadá e, por Jolliff er al. (1987) no Pegmatito de Bob Ingersoll nos EUA. Porém, a
relação K/Rb é similar à encontrada por Jolliff et al. (1987) e superior à de Cerny & Burt ( 1984)
too
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FIGURA 29 - VARIAÇÃO DA RELAÇÃO K/Rb E oS TEORES DE Li (a) E Cs (b), DETERMINADO$ EM
MICAS CLARAS NAS ZONAS MARGINAL, MURAL E INTERMEDTARIA DO SERVIÇO DESCARGA, NO
VEIO OI. OS VALORES OBTIDOS NESTE TRABALHO SÃO COMPARADOS COM OS DO PEGMÄTITO DE
TANCO, NO CANADÁ ICNRTTY & BI.IRT I9S4) E DO PEGMATITO DE BOB INGERSOLL, NOS EUA
(JOLLIFF ET AL. 1987). COMO NESTE CORPO NÃO FOI AMOSTRADA A ZoNA INTERMEDTARIA
INTERNA. O AUMENTO DE Li E Cs E DISCRETO

A partir dos valores obtidos
representados na Figura 29a e

b,

na relação

COMPARADO COM OUTROS LOCAIS.

K/RbxLi e K/RbxCs no Serviço Descarga

vê-se que não

foram amostradas as micas das zonas

e

mais

t24

internas do corpo pegmatítico, ou seja. os níveis onde são encontrados os corpos de substituição.
Porém, o que pode ser observado a partir dos dados até agora obtidos, no Serviço João de Matos

e Descarga, é que a relação K/RbxLi e K,/RbxCs nessas micas, deftnem campos parcialmente
concordantes com os pegmatitos complexos e portadores de elementos raros, porém mostrando
uma menor diferenciação que o Pegmatito de Tanco, no Canadá e no de Bob Ingersoll, nos EUA,
Quando são representadas as relações K/RbxBa, Ga e Zn, como as mostradas na Figura

30a, b e c, primeiramente observa-se que a relação K/RbxBa define um campo onde a relação
K,/Rb é similar à dos pegmatitos lepidolíticos, encontrada por Cerny

& Burt (1984), porém com

um teor de Ba muito mais elevado. Na Figura 30b e c, onde está representada a relação K,{RbxGa
e

Zn

nas micas claras

do Serviço Descarga, observa-se a existência de uma grande similaridade

com os valores encontrados por Lopes Nunes (1973) nas micas dos pegmatitos lepidolíticos
moçambicanos.

As representações da razão K,/Rb x Li e K,/Rb x Cs das micas claras do Sewiço Descarga,

no gráfico elaborado por Cerny

& Burt (1984) (Figura 31a e b) para definir os corpos

pegmatíticos com possibilidades de mineralizações, mostram que as micas do Serviço Descarga
estão inseridas no campo dos pegmatitos portadores de elementos raros.

7

.1 .1 .1 .3 - M|CAS

DO SERVTçO 18

A Galeria lB, do Veio 01 da Mina do Cruzeiro, tem a sua entrada de serviço, situada na
cota 925m, portânto, a cerca de 35m abaixo do Serviço Descarga e a 75m abaixo do Serviço João

de Matos. Este fato, possibilita uma análise detalhada da variação química dos vários elementos
que substituem ou que podem ser substituídos na estrutura das micas, ao longo da diferenciação
das soluções que deram origem ao corpo pegmatítico.

Este serviço está situado em uma das nascentes do Córrego Safirinha. Ele

já

foi

intensamente explotado visando a retirada de mica durante a 2u Guerra Mundial. No período em
que foram executados os trabalhos de campo, para a preparação desta tese, alguns mineradores

tentavam reabri-lo

e

encontrar os .níveis corn possibilidade de mineralização de turmalinas

coradas. Evidentemente, os niveis trabalhados pelos americanos durante a 2o Ct¡ande Guerra a
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procura de mica, são mais externos do que a zona intermediária interna, onde são encontradas as
turmalinas coradas.

l-Pogmolilos moscovfticos
z-Peqmolìlos lepidollllcos de Moçombique
(Lopos Nunes 197 3)
3-Pegmol ilo3 onorogênicos

4-Pogmotitos do tipo bsrllo- columbilo
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FIGUR.A 30 - RELAÇÃO ENTRE A RÄZÃO K/Rb x Ba (a), Ga (b) E Zn (c) NAS MICÀS CLARA.S DO SERVIçO
DESCARGA, NO VEIO OI DA MINA DO CRUZEIRO. COMPARADA COM VÁRIOS TIPOS DE PEGMATITOS
DE OUTRÄS PARTES Do MUNDo (CERNY & BURT 1984). OS VALORES DE Ba, Ga E Zn VARIAM
AMPLAMENTE NO CRUZEIRO EM RELAÇÃO A OUTROS LOCAIS, DE UM MODO GERÄL, O TREND DO
CRUZEIRO E DISTINTO DOS
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Pegmolilos estóreis

2- Pegmolltos moscovíllcos
zo-porlodor de mòscovilo
2b-porlodores de elemenlos
r0r0s

3-Pegmollfos portodores

de

elemenlos roros
30- Moçomb¡qu

r

(Lopes N,¡nss

t973)
3b-oulros porles do mundo

b)

a

Zono

A

Zoîo murol

o

Zono lnlerm€dldrlo

m

orqinol

too
Cs(ppm)
FIGIJRA

3l - VARIÂçAO DA RELAçAO K/Rb E OS TEORES DE Li

(a) E Cs (b) DETERMINADOS NAS MICAS

CLA.R.AS DAS ZONAS MÄ.RGINAL, MIJRAL E INTERMEDTARIA, DO SERVIçO DESCARGA, NO VEIO 01 DO

PEGMÄTITO DO CRUZEIRO, SÃO COMPA.R.A,DOS COM: 1 - PEGM.ATITOS ESTÉRDIS; 2 - PEGMATITOS
MOSCOVÍTICOS (2a) E PEGMATTTOS MOSCOVÍTICOS PORTADORES DE ELEMENTOS R.A.ROS (2b);
PEGMATITOS PORTADORES DE ELEMENTOS R-AROS, DE MOçAMBIQIJE (3a) E DÞ oUTRAS PARTES Do
MTJNDO (3b). COM EXCEçÃO DOS DADOS DE MOÇAMBIQTJE (LOPES NUNES 1973), OS DDMÁIS FORAM
RETIRADoS DE CER.I{Y & BrJRT (1984). NESSE CASO, OS GRÁFICOS MOSTRAM QUE A MrNÁ DO
DO MUNDO.

Devido a tudo isto, neste serviço só foi possível amostrar as micas claras encaixadas na
zona mural. A, zona marginal do Serviço 18, é constituída por uma associação de feldspatos,
quartzo leitoso e palhetas de minúsculas de mica, formando ùma ma1Íizde granulometria fina com

cerca de 20cm de espessura. Às ,reres, observa-se em alguns poucos locais, a ocorrência de
pegmatito gráfico,

r21

A zona mural, mostra uma granulometria de grão mais grosso que a zona marginal e
espessura atinge até cerca de 2m.

A

sua

mica ocorre na forma de placas maiores, associada

a

feldspatos e quartzo intersticial, com turmalinas negras com até 15cm de comprimento e 5cm de
diâmetro.

Da mesma maneira que nas micas claras das outras galerias de explotação de mineraisgemas, nas micas do Serviço 18 foram medidos os índices de refração, obtidos os difratogramas

de raios X e as análises por microssonda eletrônica (Tabela 08). As análises químicas de CszO e

LirO, não foram obtidas nas micas deste serviço.

TABELA OE - ANALISES QUIMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRôNICA DAS MICAS CLARAS DO SERVIçO 18, NO VEIO 01 DA MINA
nr¡ lrÞttTE tDfl
ZQNA

Si02
TiO2

AlzO¡
MsO

46,969

46,605

46,685

46,721

r48

0,t79

0, 157

0, 190

0,

35,844

36,0J

MI]RAI

47,0t9

46,752

46,584

0, 153

0, 178

0,r80

0,138

47,O38

8

35,780

35,949

35,897

35 750

0.61I
0.000
0.025
t.964
0.000
0.000
0.000

0.598
0.000
0.042

0,636
0.000
0.040

0.601

0.643

0.000
0.064

t.9t7

1.894

1.90 t

1.82

0.000
0.000
0.027

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.0'

0,403

0,4t4

0,41 3

0.000
0.055
1.907
0.023
0.000
0.033
0,434

0.608
0.000
0.104

CaO
MnO

0.608
0.000
0.026

FeO

1.865

ZnO
GaO
BaO
Na2O

0.030
o.o23
0.000
0,400

0.596
0.000
0.043
2.050
0.065
0.000
0.133
0,390

Kzo

8,412

8,246

8,500

8,261

8,250

Rb2O

0,403

0.349

0,341

0.349

Hzo

4,301

4,264

4.309

F2

0.423

0,486

Subtot.

99.452

-o:Fz
Total

3

5,988

3

5,686

0.08

0,4t4

0.24
0,427

8,324

8,201

8,552

0,388

0,340

0.367

0,325

4.276

4,296

4.343

4.285

4,338

0,379

0.457

0,450

0.339

0.450

0,3 13

99.154

99.20t

99.455

99"289

-0, 159

-0,192

-0, 189

99.346
-0,143

99.245

-0, 178

99.444
-0,205

-0, 189

-0,t32

oo )'71

99.239

98.995

99.009

99.266

99.203

99.056

99.157

As micas claras da zona mural do Serviço 18, difratadas pelo método do pó, mostram
todas as reflexões características do politipo 2M,, como os picos localizados a 4,471.Ä. (110);

3,4ssÃ,012);3,202Ã (006);2,9s4Å, (025) e a 2,794A. (116) Os cálculos dos

parâmerros

unitários, forneceram valores de a":5,186Å; b"=8,984.Ä.; c":2O,112Å, sendo o ângulo B entre as
faces igual a 96016'.

Os índices de refração das micas do Serviço 18, medidos por meio de um refratômetro
para sólidos, modelo TOPCON, mostraram valores de c¿ variando entre 1,536 e 1,548, B entre
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1,565e1,570eydel,590al,600.ParaCerny&Ferguson(1972),oíndicederefraçãoyou(T')
o aumento do teor de Li2O e F na estrutura das micas litiníferas de

decresce regularmente com

origem pegmatítica. Ao correlacionar os valores do índice de refração T ou (y') nas micas claras
deste serviço, com os valores obtidos nas micas do Serviço João de Matos, vê-se que os índices

de refração das micas do Serviço 18 são menores. Isto pode ser um indicativo de que os teores
de

Li e F são também
Observando

menores nas micas do Serviço 18.

a Tabela 08, onde estão

representados os valores das análises químicas

obtidas nas micas claras da zona mural do Sewiço

lB

e correlacionando esses dados com os

representados para essa mesma zona nas Tabelas 03 e 04 (Serviço João de Matos) e, naTabela 07

(Serviço Descarga), nota-se que o teor de FeO é menor na zona mural do Serviço João de Matos
e cresce à medida que caminhamos em direção aos níveis mais inferiores do corpo pegmatítico, ou

seja, para os Serviços Descarga

e 18. Já, com a o/o em peso de Rb2O e o teor de F acontece o

inverso, pois a medida que são amostrados os níveis topografrcamente mais altos do corpo, temse um aumento destes elementos químicos. Observa-se que na zona mural

do Serviço lB a % em

peso de RbzO varia enÍre 0,325 e 0,403 e a de F de 0,313 a 0,486; no Serviço Descarga a
variação de RbzO e F é, respectivamente, de 0,495 a 0,501 e de 0,521 a 0,624, enquanto no
Serviço João de Matos a

0/o

em peso de RbzO varia entre 0,462 e 0,545

eF de 0,463 a0,791.

Na Figura 32, esfít representada a relação entre os teores de K e Rb nas micas claras da

lB. Tal como nas micas claras dos outros serviços já descritos,

zona mural do Serviço

pode ser

observado um campo muito bem definido para a relação K x Rb,

K(%)

t.ooo

z.ooo 5.ooo ro.ooo 20.ooo

Rb (ppm)

E

NO VEIO 01 DÄ LAVRA DO

Como já foi mostrado, o teor de Rb na estrutura das micas pegmatíticas, varia em função

da complexidade mineralógica do corpo. Neste nível e nesta zona do corpo pegmatítico, no

Serviço

lB, o teor de Rb

está compreendido entre 2,971

e 3,685ppm. Esses valores

são

concordantes com os encontrados por Correia Neves (1990), nas micas claras dos pegmatitos de
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Moçambique e por ele classificado como pegmatitos complexos apresentando pequenos corpos
de substituição.

Mais uma vez, deve ser lembrado que o teor de Rb nos pegmatitos zonados, cresce das

zonas mais gxternas para as mais internas do corpo) e que neste sewiço, somente foram
amostradas as micas da zona mural.

É de se esperar que,

as micas claras das zonas mais internas

do corpo (corpos de substituição), apresentem um teor mais elevado em Rb.
Como está mostrado na Figura 33q b e c, foram representadas as relações K./RbxBa, Ga e

Zn das micas claras da zona mural do Serviço 1B e comparadas com pegmatitos de outras partes

do mundo, Todas as três relações definem campos bastantes similares aos dos Pegmatitos
Lepidolíticos de Moçambique (Lopes Nunes 1973), portanto, de corpos pouco diferenciados.
Talvez, se fossem amostrados os níveis mais interiores do corpo, essa diferenciação seria bem
mais pronunciada. Novamente deve ser lembrado que, as micas que cristalizam-se nas zonas mais
externas do corpo, apresentam teor de Rb mais baixo. Este fato, pode explicar a relação K./Rb

muito elevada na estrutura dessas micas, algumas vezes, chegando a superpor o campo delimitado
pelos pegmatitos do tipo berilo-columbita e pelos pegmatitos anorogênicos.

7

.1 .1 .1 .4 - POLYL|TH|ON|TA

O nome polylithionita foi introduzido na literatura por Lorenzen (1884, in Raade & Larsen
1980), para definir uma mica rica em lítio, encontrada em pegmatitos sieníticos da Groenlândia.

Ao contrário da série moscovita-lepidolita que é muito comum em pegmatitos de
orogênica (Cerny

&

afiliação

Trueman 1985), a polylithionira [KLi2AlSi4Or0(OH,F)r], até hoje, só foi

encontrada associada a suítes ígneas anorogênicas peralcalinas e alcalinas.

A polylithionita é encontrada apenas no Mount St, Hilaire (Perrault 1966; Horváth &
Gault 1990) e no Complexo Alcalino Blachford Lake (Cerny & Trueman 1985), no Canadl no
Maciço de llimaussaq, na Groenlândia; no Pegmatito de Vora e de Laven e na Ilha de Aroy, na
Noruega; no Maciço de Lovozero, na Península de Kola e no Maciço de Transangara, na Sibéria,
na ex-URRS (Raade

& Larsen 1980). Na maioria

destes locais, a polylithionita está presente em

pequenas quantidades, constituindo raridade entre os minerais tardios das cavidades miarolíticas.
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Portanto, pode-se afirmar que a polylithionita da Mina do Cruzeiro, constitui-se no primeiro
registro deste mineral no Brasil e o nono na literatura mundial,

l- P€qmolilos

moecovít¡cos

2-Peqmolilos lepldolfllcos d6 Moçom biqu8
(Lopos Nunes 1973 )
3-Pegmot

llos onorogânicos

4-P€gmolitos do tlpo bsrilo- columbilo
5-P¡qmolitos lopidolnlcos de oulros
porle3 do mundo
6- P€Cmolltos complexos

Bo(ppm)

A-o
b)

[if,
Go

O-

M¡cos do Serviço I B

(ppm)

c)

to

r00

r.000
Zn (ÞP rn )

FIGURA 33 - RELÁÇAO ENTRD A RAZAO K/Rb E Ba (a), Ga (ù) E Zn (c) NAS MICAS CLARAS DA ZONA
MIJRAL DO SERVIçO TB, NO VEIO 01 DA MINA DO CRUZEIRO, COMPARADA COM VÁRIOS TIPOS DE
PARTES DO MTJNDO ICERNY & BTJRT

Como já

foi mostrado anteriormente, a polylithionita constitui-se num membro final

das

séries moscovitalepidolita e/ou siderofilita-lepidolita (Foster 1960), apresentando fórmula teórica

igual a K2Li2AjSi4Or0(OH,F)r. Trata-se de uma mica trioctaédrica, onde só é conhecido o
polimorfo

lM, o grupo

espacial é representado por Cz/m e as dimensões da cela unitária são

a.=5,3Å. b":9.24.. c"=10,2Ä e p=100o (perrault 1966).

l3l

No Pegmatito do Cruzeiro, a polylithionita é encontrada somente no Veio 01, onde

este

corpo está encaixado no topo da Serra do Cruzeiro, numa cota de aproximadamente 1.050m.
Como já foi mostrado, existe uma diferença mineralógica marcante entre esse nível e os níveis

inferiores da mineração.

A

polylithionita ocorre associada a enormes massas de ambligonita

maciça de coloração esbranquiçada, a quartzo leitoso xenomórfico, pequenas massas de lepidolita
e a behierita. Turmalinas neste nível,

já não são tão comuns como nos outros dois corpos e nos

níveis inferiores deste corpo. Podem ser observadas algumas turmalinas pretas e encontrados
raros pockets contendo turmalinas coradas. O núcleo de quartzo é descontínuo e pouco espesso, e

a maior parte do quartzo leitoso é encontrado na forma de cristais xenomórficos dispersos nas
enormes massas de ambligonita,

A polylithionita

está inclusa na ambligonita maaiça, na forma de cristais minúsculos, com

dimensões de aproximadamente 100 microns e coloração esbranquiçada. Este fato impossibilita a
sua observação a olho nu ou mesmo com

o auxílio de uma lupa binocular, como também torna

muito dificil a sua separação da ambligonita maciça, Devido a isto, não foi possível determinar as
suas propriedades fisicas e a sua caracterização estrutural a partir de difração de Raios X.

A polylithionita foi encontrada durante a realização de análises químicas da ambligonita

e

da behierita, por meio de microssonda eletrônica na Universidade de Brasília. Ficou evidente que
não é encontrado somente um tipo de mica inclusa na ambligonita. Tem-se uma mica, de tamanho

microscópico, apresentando uma variação composicional entre

a

moscovita

ea

moscovita

litinífera e uma outra, com a composição do outro termo extremo, a polylithionita. Uma mica
rósea, possivelmente

a lepidolita, é observada na forma de lamelas centimétricas e

também

associada a arnbligonita.

Na Tabela 09, podem ser observadas cinco análises de polylithionita e uma análise da
moscovita ou da moscovita litinífera da Mina do Cruzeiro, além de uma análise da polylithionita
de Vora. na Noruega e outra do Complexo Alcalino de Blachford Lake, no Canadá.

As análises químicas da polylithionita do Pegmatito do Cruzeiro, exceto o Li2O, foram
obtidas por microssonda eletrônica. O teor de Li2O foi calculado indiretamente a partir do teor de
SiOz. Este procedimento tem como base a relação entre o lítio e silício, na substituição que dá
origern à série siderofilita-polylithionita:

¡i+ a 5¡4+

<+ Fe2+

* AIIV3*
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Esta relação foi utilizada por vários autores para correlacionar os teores de SiOz e Li2O

em micas trioctaédricas com Mgo<8ol0, a partir de análises químicas por via úmida. Foram
obtidas as seguintes equações de regressão:
LizO:(O,236xSiO2)-7,560 (R2:94%) - (Ston e et al. 1988) (22 análises)

LizO:(0,287xSiOz)-9,5 52 (R2:90%) - (Tindle et al. 1990) (400 análises)

LizO: (0,26xSiO2) - 8,S2 (R2 : sg%) - (Botelho ls92) (10 análises)

- ANALIS^ES QUIMICAS REPRESENTATryAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELf,TRONICA DA POLYLITHIONITA E DA MOSCOVITA OU MOSCOVITA
LITINÍFERA DO CRUZEIRO, COMPARADAS COM POLYLITIIIONITA DE OUTROS LOCAIS.
TABELA 09

,|

I

2

J

.t

5

6

SiO2

61.743

61,085

62.907

62,024

62,250

51,276

60,20

61,61

TiO2

0,000

0,034

0,039

0,000

0,006

0,008

l. l0

1,03

Al2O3

t4,082

t4,844

t4,tt4

14.562

14,094

27,238

t t,73

10,67

FeO

0,031

0.033

0.000

0.t02

0.03 5

0.3 86

o.79
0,07

1.5 I

BaO

0.t74

0 010
0.000
0.000

0.021

CaO

0.000
0,017
0,000

0,000
0,000
0.017
0,000
0 020

0.042

MnO
MqO

0.000
0.000
0.022
0.000
0,000

0.014
0.000
0.000

0.000
0 093

0,

l8

l5

1.75

0.04

0.48

nd.

nd.

7,07

6,62

0.

LI2OI

tt

L!2OII

8,168

7,979

9,502

8,248

8,3

l3

ncl.

Li2OIII

7.233

7.062

7.536

7,306

7.365

nd.

Na2O

0,026

0,029

0,031

0,050

0,046

0,326

0,41

0,09

Kzo

8.275

8,51 I

8,790

8.707

8.697

8,347

ll.l5

It.2l

Rb2O

2.t96

2.622

2.t85

2,372

2,5t8

2.089

0,80

0,47

F2

10,873

10,579

10,950

l1

ll

130

9,246

8,40

8,36

Subtot.

105.58

107,23

-4.7 t3

-4,686

98,870
-3,893

l0l.9

-4.578

07.55
-4,610

107,3 I

-O:F2

t05.70
-4,454

-3.54

-3,48

TotalII
1o¡.III

l0l,00

101,25

102,94

102,59

t02.54

94.977

98,37

100,50

100,06

100,3 3

101,97

101,65

101,59

I
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t

103,98

l. 2. 3. 4 e 5 - an¿ilises químicas da polylithionita da Mina Cruzeiro; 6 - análise quírnica da rnoscovita ou d¿r
moscovita litinífera da Mina do Cruzeiro; 7 - análise química da polylithionita de Vora. Noruega,
apresentando Hrg+ = 0,46 e H2O-:0,81 (Raade & Larsen l9S0); S - an¿ilise quírnica da polylithionita de
Blachford. Canad¿i. aprescntando H2O+ = 0.40 e HzO-:0,12 (Ccrny & Trueman (19S5); I = resultados
obtidos por Raade & Larsen (1980) e Cerny & Trueman (1985); II= resultados obtidos a partir da equação
Li2O=(0.287xSiO:)-9,552 c

A

aplicação

da

III:

a partir da ectuação LirO

equação

: (0.26xSiO:) - 8.82 (Botelho 1992).

(2) aos nossos

resultados (Tabela

09) resultou numa

superestimação do teor de Li2O, detectável tanto no fechamento das análises, superior

média, quanto no total de cátions octaédricos, superior a 6. As equações

(l)

a l0l0Z

ern

e (3) fornecem
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resultados de LizO bem próximos,

A

opção pela equação (3) para estimar os valores de Li2O

usados no cálculo da fórmula estrutural decorre de seu melhor coeficiente de correlação, além do

fato de que as micas litiníferas estudadas por Botelho (1992) são aluminosas e ricas em flúor

e

rubídio, como a polylithionita do Pegmatito do Cruzeiro.

A lórmula

molecular calculada com base em 22 oxigènios equivalentes, para as cinco

análises químicas da polylithionita da Mina do Cruzeiro, considerando-se os valores de LizO

obtidos a partir da equação de regressão de Botelho (1992), pode ser representado por (K¡,37r,¿¡Nao,oo-o,o lRbo,

rs-o.zz)

(Li3.76-,.rrAJulr., r-r,r,Mgn.oo-n,o,Tio,oo-o,o,Feo,oo-o,o

r)

(Siz,ss-s,ooAlNo,oo-

o,os)O22.¡¡ (Fa,36-a,55)

Para Cerny

em Si, pobre em

& Trueman (1985),

a

polylithionita dos ambientes peralcalinos é uma mica rica

Al e rica em álcalis, com a

soma

(K+¡¿+¡6¡¡4total. Bn1¡" os elementos

menores, essa mica mostra um teor de Mg [(0,04-0,58 com base em 24 (O,OH,F)] mais alto que
nas lepidolitas (menor que 0,12) dos ambientes alcalinos ou peralcalinos; elevado conteúdo de
e Nb e uma razão

3+

Ti

2+

Fe /Fe muito elevada. Deve ser ressaltado que, todas essas relações foram

determinadas em polylithionitas amostradas em pegmatitos cuja rocha granítica residual são
rochas alcalinas. do tipo nefelina sienito,

Observando-se os resultados obtidos nas polylithionitas da Mina do Cruzeiro (Tabela 09),
vê-se que elas são praticamente isentas de Ti, Fe, Mn, Ca e Ba, e o teor de Mg e Na é muito
baixo. Os valores de AlrO, e F, são relativamente maiores que nas polylithionitas de outras pa¡-tes

do mundo, enquanto o teor de RbrO é cerca de 3 vezes superior âo dessas mesmas

micas

encontradas na Noruega. Sua razão K,/Rb varia entre 2,95 e 3,65, enquanto nas polylithionitas
norueguesas

é 12 e nas canadenses é de 22. A relação (K+Na+Rb)>Al'o*l também é confirmada

para as polylithionitas da Mina do Cruzeiro. Sua formula molecular mostra que existe uma
deficiência de carga no sítio

X e um excesso

associado ao flúor. Como se trata de uma mica

deficiente em potássio, o F- pode ocupar a posição do

K*

nas intercamadas

X (Fonteilles 1987),

Da mesma maneira que nas outras micas, foram representadas as relações entre os teores
de K e Rb, determinados nas polylithionitas e nas moscovitas ou rnoscovitas litiníferas da Mina do

Cruzeiro (Figura 34),
Como

já foi enfatizado por Correia Neves (1981) as micas incorporam nas suas redes

cristalinas elementos como o Rb, o Cs, o Li e outros, em quantidades diretamente proporcionais à
concentração desses elementos no sistema pegmatítico do qual eles se cristalizam. Ele assinala
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que nos pegmatitos com terras raras e nos que apresentam pequenos corpos de substituição
ocorrem apenas moscovitas, com teores de Rb relativamente baixos; enquanto nos pegmatitos
complexos com grandes corpos de substituição, os teores médios de Rb de suas moscovitas são
mais elevados, chegando até a I5.000ppm.

- Polylilhionito

-

Moscov¡lo ou moscovito lilinífero

F'IGURA 34 - RTLAÇÃO ENTRE OS TEORES DE K E Rb, DETERMINADOS I
POLYLITEIONITAS (.) E NAS MOSCOVITAS OU MOSCOVITAS LITINÍFERAS ("), DO VEIO 01
Nas micas claras da zona mural do Serviço

lB, o teor de Rb está compreendido

entre

3.000 e 3.700ppm, nas micas das zonas marginal, mural e intermediária do Serviço Descarga
entre 3.800 e 6.200ppm; nesses mesmos minerais das cinco zonas pegmatíticas do Serviço João
de Matos, entre 3.500 e 6.500ppm e nas polylithionitas e moscovitas ou moscovitas litiníferas
associadas a ambligonita, este teor sobe para cerca de 20.000ppm.

Como já foi mostrado, a relação K./RbxCs é um indicador da evolução e de uma possível
especialização mineralógica dos corpos pegmatíticos,

A variação da relação K,{Rb e dos teores de

Li, determinados nas polylithionitas da Mina do Cruzeiro, representada na Figura 35, mostram
claramente essa evolução.
Na Figura 35, pode ser visto que o teor de Li nas polylithionitas da Mina do Cruzeiro está

compreendido entre 37,000 e 40,000ppm; nas micas claras das cinco zonas pegmatíticas do
Serviço João de Matos, entre 800 e 8.000ppm e nesses mesmos minerais do Serviço Descarga,
entre 700 e l.100ppm.

Correia Neves (1981), mostra que em Moçambique, somente nos pegmatitos complexos
com grandes corpos de substituição, são encontradas micas com teores de LirO acima de 4,0"/0.

Nos pegmatitos com terras raras e naqueles apresentando pequenos corpos de substituição,
ocorreÍn apenas moscovitas, com teores de Li abaixo de 2.000pprn.
Como o nível pegmatítico onde ocorre a polylithionita no Cruzeiro, está situado no topo
da serra, em torno de l50m mais alto que os níveis ricos em albita, turmalina e moscovita, podese afirmar que esse corpo apresenta um nítido zoneamento vertical, com enriquecimento de

Li,

F
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e Rb, e praticamente ausência de Ti, Mn, Ca, Ba e Na nos estágios finais de cristalização do
sisterna pegmatítico.

too

K/Rb

,trì

t

í12,t
r.ooo

Li (ppm)
DA RELAÇAO K/Rb E DOS TEORES DE Li, DETERMINADOS NAS
FIGURA 35 - V
POLYLITHIONITAS DA MINA DO CRUZEIRO, MOSTR.ANDO VALORES DE Li MUITO SIJPERIORES ÀS
JA DESCRITAS.

A polylìthionita é uma mica ainda pouco conhecida na literatura. Como é a primeira

vez

que ela é encontrada em pegmatitos que não apresentam fonte alcalina, este é apenas um trabalho

inicial. Somente após a obtenção de resultados mais seguros para o Li, Nb, Cs, HrO+, Rb e

F,

teremos condições mais seguras de discutir os aspectos geoquímicos e genéticos dessa mica
encontrada neste ambiente totalmente distinto das demais ocorrências até agora descritas.

7 . 1 . 1 . 2 -MTCAS DO VEIO 03

No Veio 03 existe apenas uma galeria para explotação de minerais-gemas. Como trata-se
de um veio pouco espesso, com no máximo 8m, em qualquer ponto do Serviço do Ladim pode-se

saber facilmente em qual zona pegmatítica está sendo feita a amostragem. Em grande parte dos

pontos amostrados nesta galeria, pode-se observar a capa, e às vezes, a c^pa e a lapa do corpo
pegmatítico,

A partir disso pode-se afirmar que, facilmente pode-se distinguir

as zonas marginal, mural

e intermediária deste corpo. Porém, devido a sua pequena espessura, uma separação nítida entre
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as zonas intermediária externa, média e interna torna'se impossível. Sabe-se claramente que, está

sendo amostrada a zona intermediária, devido a associação mineralógica típica deste nível.

Tal como nos serviços já descritos no Veio 01, tem-se um aumento da granulometria dos
minerais, quando caminha-se das zonas mais externas para as mais internas do corpo. A mica da
zona marginal ocorre na forma de plaquetas menores e associada a feldspatos bastantes alterados,

quartzo intersticial e a pequenos cristais de turmalina negra. Um fato interessante que deve ser
mencionado,
avermelhada

é que todâs as plaquetas de mica dessa zona, mostram uma coloração rnais
do que as do Veio 01, já bastante similar à denominada de rnica-rubi pelos

garimpeiros.

Na zona mural observa-se um aumento da granulometria dos minerais, com a mica
associada a feldspatos de coloração rósea, cristais de quartzo mais desenvolvidos

e grande

quantidade de turmalina negra, na forma de prismas com até 20cm de comprimento,

A zona intermediária é lacilmente diferenciada, pois o feldspato mostra uma

coloração

mais esbranquiçada e com aspecto sacaroidal. Tem-se a presença de enormes cristais de turmalina

negÍa, a maioria com cerca de

lm de comprimento e 20 a 30cm de seção basal. A mica

clara

ocorre na forma de grandes livros, associada a mica rósea, quartzo leitoso e hialino e a cristais de
turmalinas verdes e azuis.

Nos cristais de mica amostrados neste veio, foram medidos os índices de refração, obtidos
os difratogramas de Raios

X

e as análises químicas. Os dados químicos obtidos nas micas claras

do Serviço do Ladim estão representados na Tabela 10, Nesta tabela podem ser vistos,

os

resultados obtidos para o CsrO por fluorescência de Raios X, para o LirO por absorção atômica e
para os demais óxidos através de microssonda eletrônica.

Observando-se os resultados das análises químicas obtidas nas micas claras do Serviço do

Ladim, no Veio 03 (Tabela 10), vê-se que a

%o

em peso de MnO e LirO aumenta das zonas mais

externas para as mais internas do corpo, enquanto o teor de FeO mostra um comportamento
inverso.

Comparando-se os valores obtidos nas análises químicas das micas deste serviço com as

outras

já descritas, observa-se que os teores de SiO, e AlrO, não

apresentam uma variação

apreciável, como o observado no Serviço João de Matos, do Veio 01 (Tabelas 03 e 04). Esse fato
pode ser devido à pequena espessura do corpo, o que dificultaria um enriquecimento maior em Li

nos níveis mais internos do corpo, Nas micas do Serviço João de Matos a 7o ern peso de SiO,
cresce de 45,7 para 49,5, enquanto

o de AlrO, decresce de 35,3 para 32,1%o em peso, da zona

t37
marginalpafaazonaintermediáriainterna'EstefatonãoéobservadonoServiçodoLadim,no
Veio 03.

-

ANALISES QUIMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE
ELETRÔNICA,
POR FLUORESCÊXCIe Op RAIOS X PARA O Cs2O E POR
MICROSSONDA
ABSORçÁO ATôMICA PARA O Li2O DAS MICAS CLARAS DO SERVIçO DO LADIM, NO VEIO 03
DO PEGMATITO DO CRUZEIRO.
ZONA INTERMEDIARIA
ZONA MARGINAL
ZONA MURAL
45,878
46,091
46,045
45.882
45,801
47,318
46,792
46,031
Si02

TABELA 10

0,086

0,083

0,031

0,059

0,048

0,044

0,o57

35,906

35,844

36,569

36,649

36,066

35,831

35,972

o 502

0.131

0. r35

0.000

l.765

1"626

0,3 81

0.081
0.062
0.058
0,455

0.096
0.039
0.000
0,423

0.000
0.216
1.678
0.049
0.089
0.101
o,426

0.148
0.000
0.169

0,438

0.074
0.000
0.176
t.802
0.052
0.053
0.079
0,484

0.o79
0.000
0.155

0. 103

0.507
0.000
0.039
2.056
0.144
0.181
0.019

0.049
0.027
0.000
0,414

0.134
0.000
0.33 r
t.327
0.073
0.039
0.000
0,434

Kzo

8,241

8,261

8,902

8.689

8,606

8,758

8,594

8,817

Rb2O

0,408

0.527

0,613

0,644

0,607

0,605

0,593

0,574

TiO2
AlzO:
MsO

0.000
0.083
2.008
0.086
0.023

CaO
MnO
FeO

ZnO
GaO
BaO
Na2O

Li20

o,230

o,245

Cs2O

0,004

0,013

0. 181

t.622

0,041
3

5,988

0,497

Hzo

4,060

4,167

3,672

3.725

4.006

3,95I

3,973

4,018

F2

0,73 t

0,672

1,5

84

1,469

0,883

o s55

0,923

0,830

Subtot.
-O=Fz

100.22

100.3 8

100.03

-0,308

99.907
-0,283

-0,667

-0,619

99.300
-0,372

99.387
-0,402

99.920
-0,389

98.904
-0,349

Total

99.919

99.624

99 713

99 407

98p28

98.985

98.53 I

98.5 5 5

De um modo geral, os teores de FeO nas micas claras amostradas no Veio 03 são marores

do que os encontrados nesses mesmos minerais no Veio 01. Similar às micas do Veio 01, o teor
de CsrO das micas do Serviço do Ladim são muito pequenos.

Em síntese, não é observado uma grande variação na composição química entre as micas
claras amostradas nos Veios 01 e 03 da Mina do Cruzeiro.

Foi difratado um cristal de cada zona pegmatítica pelo método do pó. Em todas
amostras

foi encontrada uma estrutura correspondente à fase 2M,. A variação dos

as

parâmetros

unitários, como nas micas claras já descritas no Veio 01, não é grande quando caminha-se das
zonas r¡ais externas para as mais internas do corpo.

l
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A correlação entre os teores de Li2O versus os teores de F, SiO, RbrO, CsrO e AlrO,
(Figura 36), mostra que a medida que cresce o teor de LirO, também aumenta a 0á em peso de
CsrO e RbrO e decresce a de AIrOr. Já, a medida que cresce o teor de LirO, a
permanece pfaticamente constante e a o/o de

o/o

em peso de SiO,

F cresce da zona marginal para a mural e decresce

quando caminhamos da zona mural para a intermediária, contrariando a relação determinada por
Foster (1960).
Na Figura 37 estão representados os teores de LirO e F em função da variação do índice
de refração y ou (y') nas micas claras do Serviço do Ladim, no Veio 03. Similar aos resultados

obtidos por Cerny

&

Ferguson (1972), observa-se que a medida que aumenta o teor de LirO,

tem-se um decréscirno dos valores do índice de refração nas micas claras. Na correlação feita
entre a o/o de F versus y ou y', vê-se que o maior valor de índice de refração está associado às
micas claras que apresentam a menor

%o

de F, na zona marginal do corpo. Na zona mural, tem-se

um aumento do teor de F e uma diminuição do valor do índice de refração, mas na zona
intermediária esta corelação não é observada.
Observando-se os valores de índice de refração medidos nas micas claras do Serviço João
de Matos, no

Veio

0l

(Figura

2l)

e comparando com micas no Serviço do Ladim (Figura 37), no

Veio 03, vê-se que para teores de Li2O e F bastantes similares, os índices de refração medidos
nas micas do Veio 01 são bem maiores. Hendricks
contrariamente ao observado mais tarde por Cerny

&

&

Jefferson (1939) e Levinson (1953),

Ferguson (1972), enfatizam que a medida

que se observa variação do teor de LirO na estrutura das micas, existe uma mudança nos valores
das constantes ópticas, porérn sem nenhuma correlação entre esses valores,

No tocante

à relação entre os teores de

das zonas marginal, mural e intermediária

K e Rb e de K

e Cs, determinados nas micas claras

do Serviço do Ladim, no Veio 03 e mostrado na Figura

38a e b, podemos dizer que a oZ em peso de Cs cresce da zona marginal para a zona mural. Das
zonas mais externas para as mais internas do corpo, o Rb na estrutura das micas, inicialmente

mostra um aumento de teor. Porém, quando são amostradas as micas da zona intermediária,
acontece o inverso, pois elas apresentam um pequeno decréscimo em relação à zona mural.

Correlacionando os teores de Cs, determinados na estrutura das micas claras do Veio 03
(Figura 38b), com os obtidos nesse mesmo mineral do Serviço João de Matos, no Veio

0i (Figura

22b), observa-se que nas zonas marginal e mural do Veio 03, o teor de Cs é bem mator. Cerny el
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dl. (1985) mostraram que nos ambientes pegmatíticos, a migração do Cs está intimarnente ligada

à do B. Como o Veio 03 é muito

mais

rico em turmalina do que o Veio 01, isto pode explicar

o
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FIGIJRÅ 36 - VARLAçÁO MEDIA DO CONTEUDo DE Li2o, EM FUNÇÃO DA % EM PESO DE Rb2O, Cs2o,

Al2o3, s¡o2

E F, NA

ESIRUTIJRA DAS MICAS CLARAS DAS ZONAS MARGINAI4 MIJRÂL E
VEIO 03 DA MINA DO CRUZEIRO.

teor de Cs mais alto na estrutura dessas micas, Análises químicas, obtidas a partir de microssonda
eletrônica, de feldspatos amostrados nessas zonas do Veio 03 mostraram somente a presença de
albita, Portanto, nesse veio somente as micas foram os concentradores de Cs, enquanto no Veio
01 houve a cristalização simultânea de mica e feldspato potássico.

A Figura 39a e b, ilustra a variaçã,o da relação K,{Rb em função dos teores de Li e Cs,
determinados nas mjcas claras das várias zonas pegmatíticas do Serviço do Ladim, no Veio 03 da
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Mina do Cruzeiro. Observa-se nesta mesma frgura, uma comparação dos valores obtidos

nas

micas do Veio 03, com aqueles obtidos na estrutura das micas do Pegmatito de Tanco (Cerny

Burt 1984)

e de

&

Bob Ingersoll (Jollitr et al. 1987).
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FIGURA 37 - V
Do TEOR DE Li2O E F, EM FUNçÃO DO INDTCE DE
MICAS CLÁRAS DAS ZONAS MARGINAL, MIJRÄL E INTERMEDITIRIA, DO VEIO 03, SERVIÇO DO LADII\,I.
Como já foi mostrado durante a descrição das micas claras do Serviço João de Matos, no

Veio 01, o teor de Cs e Li nas micas do Pegmatito de Bob Ingersoll (EUA) é crescente das zonas
mais externas para as mais internas do corpo e a relação K,/Rb diminui quando caminhamos nessa

mesma direção. Similarmente

a este corpo pegmatítico altamente diferenciado, observa-se

o

l4l

mesmo comportamento na relação K,/Rb e no teor de Cs das micas claras do Serviço do Ladim
(Figura 39a e b).
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FIGURÂ 38 - RELAçAO DNTRE OS TEORES DE K E Rb (a) E K E Cr (b), DETERMINADOS EM MICAS
cLA-RÁs DAs zoNAs MARGINAL, MT'RAL E INTERMEDITIRIA Do sERvIço Do LADIM, No vEIo 03 DA

Quando correlaciona-se a relação K/Rb dessas micas do Veio 03, com as do Serviço João
de Matos, no Veio 01, nota-se que elas são ligeiramente menores e apresentam variação de IVRb

enÍre 12 e 14, Como já foi demonstrado por Lopes Nunes (1973), Cerny & Burt (1984), Jolliffe/

at. (1,987) e Correia Neves (1990), à medida que aumenta a complexidade de um

corpo

pegmatítico, diminui a relação K./Rb na estrutura de suas micas claras. Esses autores também
demonstraram que, nos pegmatitos homogêneos a relação K./Rb situa-se acima de 60, enquanto

nos pegmatitos complexos altamente diferenciados e com grandes corpos de substituição, ela
varia enLre 4 e 22.

A partir

disso podemos afirmar que, as análises químicas obtidas nas micas claras do

Serviço do Ladim, no Veio 03, definem uma relação K./Rb que coloca este corpo entre os
pegmatitos complexos altamente diferenciados, e possuindo corpos de substituição.

A relação erfiÍe à razão K,/RbxBa, Ga

e

Z¡

nas micas claras do Serviço do Ladim, no Veio

03, pode ser vista na Figura 40a, b e c. Nesta mesma figura, é mostrada a comparação dessa
relação nas micas desse veio, com outros tipos de pegmatitos do mundo.
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Pode ser observado que, existe uma diminuição dos teores de Ba, Ga e Zn, quando são
analisadas as micas da zona de borda em direção as zonas mais internas do corpo. Este fato, ainda
não tinha sido observado na descrição das micas do Veio 01.
too
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CLAR.AS DÂS ZONAS MARGINAL, MUR.AL E INTERMÞDI.{RIá, DO SERVIÇO DO LADIM, NO VEIO O3 DA
MINA DO CRUZEIRO. OS VALORES OBTIDOS NESTE TR.ABALHO SÃO COMPAR.Á.DOS COM OS DO
PEGMATITO DE TANCO, NO CANA.DÁ (CERNY & BÛRT 1984) E DO PEGMATITO BOB INGERSOLL, NOS
ESTADOS UNIDOS DÀ À

O comportamento do Ba ,

Ga e Zn

não é bem conhecido na estrutura das micas de

origem pegmatítica. O Ba2* tem um tamanho quase igual ao do K+, forma ligações fortes com o
oxigênio e, é concentrado principalmente na estrutura dos feldspatos. Para Lopes Nunes (1973),
nos pegmatitos menos desenvolvidos o teor de Ba chega a alcançar algurnas centenas de ppm,
enquanto nos pegmatitos complexos, como os mineralizados em polucita, esse teor cai para aIé

l5ppm. O enriqueóimento de Gat* nos pegmatitos portadores de elementos raros, é variável

e
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depende da especialização mineralógica do corpo. Os minerais do grupo da turmalina e das micas

são os principais concentradores de Ga nos ambientes pegmatíticos. Nas micas, a variação do
conteúdo de Ga está compreendida entre 240 e 880ppm. O Znt* mostra uma diminuição de teor, à
medida que o corpo pegmatítico for mais diferenciado (Cerny et

al.

1985). Porém, nenhum dado

a respeito d,a variação desses três elementos nas várias zonas pegmatíticas, foi encontrado na
literatura.
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FIGURA 40 - RELACAO ENTRE A

(¡), Ga E Zn NAS MICAS CLARÂS DO SERVIçO
LADIM, NO VEIO 03 DA MINA DO CRUZEIRO, COMPARÄDA COM VÁRIOS TIPOS DE PEGMATITOS DE
oUTRAS PARTES DO MUI\.DO (CERNY & BURT 1984).
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Correlacionando-se os valores obtidos para o Ba, Ga e Zn nas micas claras do Veio 03

(Figura 40), com os encontrados no Veio 01 (Figuras 24 e 30), observa-se que não existe
nenhuma variação expressiva entre os teores encontrados nos vários serviços

já

descritos. O

campo definido pela relação K,/RbxGa e Zn, insere-se naquele delimitado pelos Pegmatitos
Lepidolíticos de Moçambique (Lopes Nunes 1973),

Na relação K,¡RbxBa, o teor de

Ba

encontrado neste trabalho, é bem superior ao definido pelos vários tipos de pegmatitos de outras
partes do mundo.

Da mesma maneira que nos itens anteriores, representou-se a variação da relação K,lRb
versus os teores de

Li e Cs, determinados nas micas claras das várias zonas pegmatíticas

Serviço do Ladim, no Veio 03 da Mina do Cruzeiro. Na Figura

4l

do

podem ser observados os

valores determinados nessas micas e a sua comparagão com os campos definidos por micas
pegmatíticas de outras partes do mundo.

A

relação Kiß.bxI-i nas micas do Veio 03, defrnem um campo perfeitamente inserido

naquele, denominado por Cerny

& Burt (1984),

de pegmatitos portadores de elementos raros. Na

relação K/RbxCs, as micas claras da zona marginal não correlaciona-se com nenhum campo
pegmatítico já definido, mas essa mesma relação nas micas da zona mural é concordante com os
valores obtidos por Cerny & Burt (1984), para os pegmatitos po¡tadores de elementos raros.

7

.1 .1

A

. 3 - EVOLUçÃO GEOQUírV¡lCn DAS M|CAS

evolução geoquímica das micas na Mina do Cruzeiro, será descrita em função da

variação de alguns elementos químicos que podem ser inoorporados na sua rede cristalina. A
partir disso, será discutido a mudança composicional das micas, Ievando-se em consideração três
aspectos observado nessa mineração: (1) variação ao longo de um perfil horizontal, ou seja, das
zonas mais externas para as mais internas dos corpos; (2) variação ao longo de um perfil vertical,

pois foram amostradas as micas do Serviço

lB (cota 925), do Serviço Descarga (cota 960),

do

Serviço João de Matos (cota I .000) e no nível onde ocorre a polylithionita (altitude de 1.050m); e
tambérn, (3) a variação composicional observada entre os veios pegmatíticos 01 e 03.
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A correlação entre SiO, AJ,O,, MgO, LirO, Na2O

e F na estrutura das micas nas várias

zonas pegmatíticas dos cinco niveis amostrados no Pegmatito do Cruzeiro,

já foi discutida

anteriormente. Nas cinco zonas pegmatíticas do Serviço João de Matos pode ser observado uma
nítida variação horizontal dos principais óxidos na estrutura das micas, A

o)

o/o

em peso de SiO, é de
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FIGURA 4l - vARIAÇÃo DA RELAÇÃo IsRb E os TEoRES DE Li (a) E Cs (b), DETERMINADoS NAs MIcAs
CLARAS DAS ZONAS MARGINAII MIJRÄL E INTERMEDII{RIA DO SERVIÇO DO LADM, NO VEIO 03 DA

MINA DO CRUZEIRO. oS VALORES oBTIDos NESTE TR.ABALHo sÃo coMPARÄDoS CoM: I PEGMATITOS ESTEREIS; 2 - PEGMATITOS MOSCOVÍTICOS (2a) E PEGMATITOS MOSCOVÍTICOS
PORTADORES DE ELEMENTOS R.A.ROS (21¡); 3 - PEGMATITOS PORTADORES DE ELEMENTOS RARoS, DE
AMBIOUE 13¡ì E DE OUTRÀS PARTES DO

45,4o/o na zona marginal,

vai aumentando gradativamente e atinge um teor médio de 48,5Yo na

zona intermediária interna, Com ao/o em peso de A.lrO, acontece o inverso, pois na zona marginal
é de 35,5o/o e na zona intermediária interna é de 33,5%o. O teor de

LirO

e CsrO mostra um grande

t46

aumento, quando são analisados as micas claras da zona intermediária interna (corpos de
substituição).
Na Tabela

l1

está represenrada a variaçã;o da relação K,/Rb nas micas dos vários serviços e

nas zonas pegmatíticas, dos Veios

0l

e 03 da

Mina do Cruzeiro. Nesta tabela, pode ser visto que

a relação K,/Rb nas micas claras do Serviço João de Matos, não decresce continuamente das
zonas mais externas para as mais internas do corpo, porém os menores valores de K,/Rb foram
determinados na zona intermediária interna (corpos de substituição).

TABELA 11 - VARIACAO DA RELAçAO IVRb NAS MICAS CLARAS DOS VARIOS SERVIÇOS E
ZONAS PEGMATITÍCAS. DOS VEIOS 01 E 03 DA MINA DO CRUZEIRO.
ZONA

MARGINAL

ZONA
MURAL

ZONA INTERMEDIARIA
EXTERNA
MEDIA
INTERNA

NI\€L

DA POLYLITHIOMTA (1,050m)

sERVrÇO JOAO DE
MATOS ll 000m)
SERVIÇO DESCARGA
l960ml
SERVICO 18 1925m)
SERVICO DO LADIM

2.95
17.5 a 19.5

13.7 a 16.5

19.5 a 20.0

15.0 a 16.5
18.0 a 23.0
12.3 a 13.1

14.0 a 18.0

^3.65
19.8 a21.2 I 16.3 a 18.3 I 11.2 a 16.0
11.2 a 14.0
12.0 a 13.9

No Serviço Descarga, não foram determinadas variações apreciáveis no teor de SiO, e de
AIrO, nas micas claras das três zonas pegmatíticas amostradas. A, o/o em peso de LirO e CsrO
cresce das zonas externas para as mais internas do corpo. O teor médio de FeO é mais alto nas
micas claras do Serviço Descarga, do que no Serviço João de Matos, De outro lado, a%o em peso

de RbrO, LirO, CsrO e F é menor nas zonas pegmatíticas do Serviço Descarga, em relação ao

Serviço João de Matos. A variação K/Rb decresce regularmente da zona marginal em direção à
zona intermediária interna do Serviço Descarga (Tabela I 1).

No Serviço 1B, somente foram amostradas as micas da zona mural do corpo pegmatítico,
impossibilitando a verificação da variação horizontal dos principais óxidos na estrutura das micas.

O nível onde ocorre a polylithionita e a moscovita ou moscovita litinífera é

praticamente

homogêneo, pois trata-se de uma massa compacta de ambligonita.

No Serviço do Ladim, no Veio 03, observa-se um nitido aumento da%o em peso de MnO
e

Li2O das zonas mais externas para as mais internas do corpo; já com o teor de FeO tem-se um

comportamento inverso. Na relação K,/Rb, tem-se uma variação entre 14,0
marginal, enire 12,3 e

l3,l

e

18,0 na zona

nazonamural ede 12,0 a13,9 nazona intermediária (Tabela 11)
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O segundo aspecto a ser discutido na evolução geoquímica das micas, é a sua variação
composicional ao longo de um perfil vertical. O teor de FeO diminui à medida que os serviços
situam-se em cotas mais altas. Por exemplo, na zona mural do Serviço 1B (cota 925), o teor de
FeO varia entre 1,821 e 2,050o/o em peso; nessa mesma zona do Serviço Descarga (cota 960) e no
Serviço João de Matos (cota 1.000) são, respectivamente, de 1,587 a 1,913 e de 1,491 a 1,619Yo
em peso; já na polylithionita e moscovita ou moscovita litinífera varia entre 0,000 e 0,O42o/o em
peso.

Os teores em RbrO e

F

aumentam

à

rnedida que as amostras vêm dos níveis

topograficamente mais altos do corpo. Na zona mural do Servigo 18, a

o%

em peso de RbrO varia

entre 0,325 e 0,403 e a de F de 0,313 a 0,486; no Serviço Descarga, a variação de RbrO e F é,
respectivamente, de 0,495 a 0,501 e de 0,521 a 0,624, enquanto no Serviço João de Matos a %

em peso de RbrO varia entre 0,462 e 0,545 e de F de 0,463 a 0,791, No nível onde fc¡ram
encontradas as polylithionitas (cota 1,050), o teor de RbrO situa-se entre 1,985 e 2,392o/o em
peso nas moscovitas ou moscovitas litiníferas e entre 2,185 e 2,622%o em peso nas polylithionitas.
Os teores de F nas micas deste nível são extremamente altos, situando-se entre 10,579 e II,l93%o
nas polylithionitas e de 9,123 a 10,138%o em peso nas moscovitas ou moscovitas litiníferas.

O teor de K nas polylithionitas e nas moscovitas ou moscovitas litiníferas são similares aos

valores encontrados nas micas claras da zona intermediária do Serviço Descarga e na zona
intermediária interna do Serviço João de Matos.

Na Figura 42 está represenlada a variação dos campos definidos pela relação entre os
teores de K e Rb (a) e K e Cs (b), determinados nas micas amostradas nos vários níveis do Veio

01, do Pegmatito do Cruzeiro. Observa-se que a medida que são analisadas as micas de níveis
topograficamente rnais altos, são definidos campos distintos, que indicam

a

evolução

e

a

especialização mineralógica desse nível.

O teor de LirO foi determinado por absorção atômica nas micas claras dos Serviços
Descarga e João de Matos, e calculado indiretamente a partir do teor de SiO, na polylithionita.

Correlacionando-se os valores da zona intermediária

do Serviço Descarga, da zona

intermediária interna do Serviço João de Matos e no nível da polylithionita, observa-se que eles
são crescentes do Serviço Descarga ern direção ao horizonte da polylithionita, ou seja, aumenta
dos níveis mais baixos para os mais altos da Mina do Cruzeiro. Na zona intermediária do Serviço

t48

Descarga, o teor de LirO é de 1.138ppm; na zona intermediária interna do Serviço João de Matos
é de 7.860ppm e no da

polylithionita esse teor médio sobe para 38.285ppm.

Como pode ser visto na Tabela I l, somente na zona mural foram determinadas as relações
K./Rb, em todos os serviços do Veio 01. Vê-se claramente nesta zona, que a relação K/Rb diminui

dos serviços mais baixos para os mais altos do Veio 01. Na zona mural do Serviço 18, a relação

K/Rb varia entre 18,0 e 23,0; no Serviço Descarga de 15,0 a 16,5; no Serviço João de Matos de
13,7 a 16,5 e no nível da polylithionita, entre 2,95 e 3,65

K
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FIGUR.A 42 - VARIAÇAO DoS CAMPOS DtrFINIDOS PELAS RELAçOES ENTRE OS TEORES DE K E Rb (a) E

KE

Cs (b), DETERMINADOS NAS MICÁS AMOSTR.ADAS NOS V/íRIOS NfVEIS DO VEIO 01, DO

Portanto, pode-se afirmar que o Veio

0l

do Pegmatito do Cruzeiro, mostra uma clara

diferenciação geoquímica, devido a variação de alguns elementos químicos presentes na estrutura
das micas, quando caminha-se nas várias zonas pegmatíticas, ou seja, no sentido horizontal, e

também no sentido vertical, visto que esse corpo aflora em uma encosta, apresentando um
desnível topográfico de cerca de 330m.

No Serviço do Ladim, no Veio 03, todas as amostragem foram feitas num mesmo nível.
Este fato, impossibilita uma avaliação da possível variação vertical, porventura existente nesse
corpo pegmatítico.
O terceiro aspecto a ser observado, é a variaçáo composicional entre as micas claras dos
veios pegmatíticos

0l

e 03 da Mina do Cruzeiro. Em média, os teores de FeO encontrados no

Veio 03 são maiores do que os encontrados nas mica do Veio 01. As % em peso de CsrO obtidas
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nas zonas marginal e mural do Veio 03, são ligeíramente superiores aos dessas mesmas zonas, nos

Serviços Descarga e João de Matos. Concluindo-se, pode-se dizer que não é observado uma
grande variação na composição química entre as micas claras analisadas nos Veios

0l

e 03, do

Pegmatito do Cruzeiro,

7 . 2 . NIÓBIO.TANTALATOS

Até os anos 60, a mineralogia dos nióbio-tantalatos era pouco conhecida e compreendia
cerca de uma dezena de minerais. Nos dias atuais, é conhecido mais de uma centena de nióbiotantalatos, compreendendo óxidos, silicatos e até boratos (Cerny 1975a). Os óxidos constituem o

principal grupo de minerais portadores de nióbio e tântalo, apresentando uma assembleia bem
diferenciada, em função dos vários ambientes em que ocorrem.

mineralógica permite distinguir ocorrências

de afiliação

A sua coffeta

caracteriza;ção

anorogênicas/alcalinas, como nos

carbonatitos, gabros, granitos alcalinos e pegmatitos tipicamente associados com Ti, Zr, Y e ETR
(elementos terras raras), nos granitos peraluminosos e calco-alcalinos pós-orogênicos a tardi-

tectônicos, associados com Li, Sn e W; e nos pegmatitos mineralizados em elementos raros tais
como Li, Rb, Cs, Be, Sn e B. No primeiro tipo ocorrem exclusivamente óxidos portadores de Nb;

o segundo apresenta potencial para Nb e Ta e o último tipo é muito significativo como fonte de
Ta (Cerny & Ercir 1989).

A mineralogia do Nb e do Ta em pegmatitos portadores de elementos raros é complexa,
sendo a sua distribuição em espécies minerais individuais entre diferentes tipos de pegmatitos,
dominada pela relação de Nb/Ta (Cerny

& Ercit

1985). Tomando-se uma das classificações para

pegmatitos portadores de elementos-raros, como a elaborada por Beus (1960), as columbitatantalitas mostram razão

M/Ta

alta e ocorrem no tipo berilo (i); já os minerais ricos em Ta, com

TalNb alta, são encontrados nas porções do pegmatito ricas em albita e lepidolita no subtipo
espodumênio, petalita e ambligonita, do tipo complexo (ii); uma concentração de minerais de Ta
nas zonas ricas em lepidolita, no subtipo lepidolita

(iii); minerais de Ta disseminados numa matriz

albítica e em bolsões de moscovita no subtipo espodumênio (iv) e dispersos numa assembleia rica
em albita, no tipo albita (v) (Cerny 1989b). De um modo geral, a columbita-tantalita é o mineral
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de Nb e Ta dominante nos pegmatitos moderadamente fracionados, podendo estar associados ou

substituídos por microlita. Tapiotita é uma associação comum. Já nos pegmatitos

associação

(ii) e (iii), a

de minerais de Nb e Ta torna-se bastante diversificada, Wodginita, microlita

(uranomicrolita

e

plumbomicrolita), stibiotantalita, bismutotantalita, rynersonita, simpsonita,

cestibitantita e seus produtos de alteração são típicos de pegmatitos altamente fracionados
(Correia Neves et

al.

1974; Cerny 1989c).

As associações de nióbio-tantalatos características de pegmatitos portadores de elementos
raros, dos menos para os mais fracionados, de acordo com Cerny et al. (1985) são.

1)

-

aeschyníta, samarsquita, fergusonita, euxenita, policrásio betafita

espécies portadoras de

e fersmita são

nióbio ocorrendo tipicamente nos pegmatitos menos diferenciados, tal

como também ocorre em Moçambique (Correia Neves et al. 1972).

2) - fergusonita-formanita, itriocolumbita-itriotantalita, nióbio-tântalo rutilo, columbitatantalita, tapiolita, pirocloro-betafita¡¡icrolita, stibiocolumbita-stibiotantalita e bismutocolumbita-

bismutotantalita, mostram uma ampla substituição de Nb e Ta e são encontrados nos pegmatitos
portadores de elementos raros (Correia Neves e/

al.

1974).

A

razão

M/Ta reflete o nível

de

fracionamento atingido pelas várias zonas do corpo pegmatítico.

3) - espécies apresentando um predomínio de Ta, como wodginita, ixiolita, rynersonita,
simpsonita, toreaulita, behierita e microlita rica em Cs, Sb, Ba, U, Pb, Bi e Sn, estão restritas a
pegmatitos complexos, altamente fracionados e portadores de elementos raros,

Um dos melhores exemplos de mineralização de nióbio+antalatos em todo o mundo é o
Pegmatito de Tanco, no Canadá. Neste corpo são encontrados, além de minérios de tântalo, a

petalita,aambligonita,oespodumênio,alepidolita,apolucita,aturmalina,oberiloeatrifilitalitiofilita mostrando-se muito rica em Li, Rb, Cs, Be, Ta, B, F e P (Grice a/ al. 1972).

A,

mineralização de tântalo é bastante diversificada e está distribuída nas cinco zonas descritas neste

corpo. Na unidade albítica sacaroidal, tem-se dois tipos de nióbio+antalatos; um no flanco
oriental, apresentando uma composição variando de ferrocolumbita a manganocolumbita, e, outro

na extremidade oeste da mesma unidade composto pela manganotantalita. Já na zona rica em
petalita, tem-se ixiolita, manganocolumbita-manganotantalita e tapiolita rica em Mn e pobre em

Nb (Cerny & Ercit 1985). Nas outras zonas são encontrados outros nióbio-tantalatos como

a

wodginita, microlita, simpsonita, cestibtantalita e stibiotantalita (Cerny 1982o).

No Brasil tem-se inúmeros pegmatitos mineralizados em nióbio+antalatos. Leonardos
(1936) apresenta a descrição da columbita, euxenita e fergusonita da Lavra da Generosa, em

l5l

Sabinópolis, Minas Gerais. Com

o advento da 2o Guerra Mundial, o Brasil tornou-se um

dos

os Estados Unidos da América,

Em

grandes fornecedores de minerais de tântalo para

conseqüência disso, inúmeros geólogos brasileiros passaram

a

desenvolver trabalhos em

jazimentos pegmatíticos, apresentando muitas publicações científicas sobre nióbio-tantalatos. Para

Roltr (1943), nos pegmatitos do nordeste, a taîtalila ocorre próxima ao núcleo de quartzo

e

inclusa no nível albítico. Nmeida et al. (1943) afrrmam que a columbita-ranfa,liÍà de pegmatitos da
Paraíba e

Rio Grande do Norte está associada a corpos heterogêneos concentrando-se na

zona.

dos grandes cristais, no contato com o núcleo de quartzo. Johnston Jr. (1945b) descreve vários
corpos pegmatíticos no Estado do Cearâ, mostrando que eles não são tão heterogêneos como os

da Paraíba e apresentam nióbio-tantalatos com teor de tântalo mais baixo. Johnston Jr. (1945a)
apresenta uma descrição detalhada dos pegmatitos existentes na região limítrofe entre a Paraíba e

o Rio Grande do Norte, afirmando que a tantalita ocorre em cristais diminutos e disseminados na

zona albittzada. Roltr (19a6) mostra que os corpos pegmatíticos da Serra da Borborema são

muito ricos em nióbio-tantalatos, citando vários minerais, tais como a columbita-tantalita,

a

samarsquita, a euxenita, o policrásio, a microlita e a fergusonita. Na região de São José da Safrra,

César-Mendes

&

Castañeda (1992) descreveram a columbita-fanlalita da Mina do Colonião. Não

apresentam análises químicas, enfatizando apenas que os nióbio-tantalatos são do

tipo

I

ou

ordenado.

O Pegmatito do Cruzeiro é um corpo muito pobre em nióbio-tantalatos. Nele ocorrem
minerais do grupo da columbita-tantalita (manganocolumbita-manganotantalita) apresentando

uma pequena variaçáo no teor de NbrO, e TarOr; um mineral do grupo da aeschynita ou
possivelmente uma calciotantita com sua variedade rica em Na (ungursaíta), e um terceiro tantâloniobato. a behierita.

7

.2 .1 . GRUPO DA COLUMBITA.TANTALITA

Os minerais do grupo da columbita-tantalita pertencem ao sistema ortorrômbico e têm
como unidade de fórmula AMrOo, onde A:Fe, Mn, Mg e M=Nb e Ta. Outros elementos que
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podem ser encontrados em quantidades menores são o Fe'*,
Segundo Cerny

& Ercit (1989),

o S"t*, o

Tio*,

o

"

....... ..

... ..... . ......

o

wo*,

os membros extremos deste grupo são representados por:

ferrocolumbita
manganocolumbita

Sno*

.....

FeMrOo

MnNbrOo

manganotantalita
magnocolumbita

..,. MnTarOu
.... MgNbrOu

Um membro extremo, a ferrotantalita (FeTarOu), apresentando (Fe>Mn)(Ta>M)rOo
também é conhecido, mas pertence a série da tapiolita, do sistema tetragonal.

Aspectos estruturais e dados de difração de raios

tantalita [(Fe,Mn)(M,Ta)roul

e

X

sobre a solução sólida columbita-

ixiolita [(Ta,Nb,Fe,Mn,Sn)Or]

discutidos por Nickel et al. (1963), Moreau

&

já

foram

Tramasuri (1965), Beugnies

detalhadamente

& Mozafari (1968),

Grice et al. (1972) e Graham & Thornber (1974a, 1974b e 1974c).

A estrutura cristalina do grupo da columbita-tantalita é

anárloga a da

brookita. Adusumilli

(1978) apresentâ um esquema desta estrutura projetado segundo 001 e aqui reproduzido na
Figura 43, Observa-se que em 43a os íons de Fe e Mn ocupam

o

centro do octaedro de

coordenação com o O, os quais alternam em duas cadeias com Nb e Ta no centro, Em 43b não
são discriminadas as cadeias com Fe,

Mn, Ta

e

Nb, mas estatisticamente estes elementos ocupam

o centro dos octaedros, sem qualquer ordem preferencial, Assim, a cela unitária poderia ser
reduzida segundo a dimensão cristalográfica b" a

l/3 do valor comum, assemelhando-se

à cela da

ixìolita, cuja malha está reproduzida em 43c. A Fígura 43a representa uma estrutura ordenada ou
do tipo

II

e a Figura 43b, uma estrutura desordenada ou do tipo

I,

caracterizando o fenômeno

ordem-desordem nestes minerais. O polimorfìsmo ordem-desordem é caracterizado pela difração
de raios

X, A forma ordenada mostra maior número de raias de difração, notadamente as que

correspondem aos planos reticulares 020 (d=7,14Å), 110 (d=5,27Ä.), 220 (d=2,66L)

e

240

(d=2,n8^). O tipo II, mostra difratograma semelhante ao da manganotantalita, enquanto o tipo I
é

idêntico ao da ixiolita.

Quanto

à

origem

do

fenômeno ordem-desordem, vários autores relacionam-o

à

temperatura de formação do cristal. Para Cerny et al. (1986), o fenômeno ordem-desordem em

columbita-tantalita, wodginita e ixiolita sugere uma cristalização de todas as fases em um estado
desordenado, verificando-se um subseqüente ordenamento acontecendo

já no estado sólido,

em
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função da velocidade de resfriamento do corpo pegmatítico. Para esses pesquisadores, o grau de
desordem também mostra uma correlação positiva com Tio*, Snn*,

Fe'" e Sct*, presentes

na

estrutura dos minerais de Nb e Ta.

Como já foi mostrado anteriormente, o grupo da columbita-tantalita não é muito comum

no Pegmatito do Cruzeiro. Foram amostrados alguns cristais na zona narginal do corpo
pegmatítico (amostra JM-FELD-O1), no Serviço João de Matos. Este serviço (galeria), como já

foi visto, destina-se à explotação de turmalinas, com finalidade gemológica. Neste nível do corpo
pegmatítico,

o

nióbio-tantalato ocorre associado, principalmente,

a

feldspatos,

à mica e

ao

quartzo. Os maiores exemplares de nióbio-tantalatos, exibem dimensões de aproximadamente

4cm. Mostrarn hábito variado, sendo mais comuns os irregulares ou maciços. Raramente,
observam-se estriações resultantes do crescimento oscilatório de algumas faces. Os cristais são
opacos, mostram urna coloração variando de preto a cinza escuro, brilho vítreo e traço castanho.
Quanto à textura, em geral as secções têm um aspecto muito homogêneo. Destes mesmos cristais,
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foram obtidos os difratogramas de Raios

X e análises químicas por meio de microssonda

eletrônica. As dimensões da cela unitária foram calculadas a partir dos dados obtidos por difração

de Raios

X pelo método do pó, onde um mínimo de 12 e um máximo

usadas, com

de 22 reflexões foram

20 variando entre 10o e 70o. Das amostras coletadas no Serviço João de Matos,

foram obtidos 12 difralogramas, onde um dos mais representativos pode ser visto na Tabela 12,
juntamente com os seus valores de ao, bo e c., comparados com o difratograma da ixiolita de
Nickel er al (1963),
TABELA 12 - PRINCIPAIS REFLEXOES DO DIAGRA.MA DE PO E OS VALORES DE a"' b" E c" DE
UMA AMOSTRA DO GRUPO DA COLUMBITA-TANTALITA DA MINA DO CRUZEIRO,
.OMPARADÕ l-OM AS NÔ DIAGRÄ.MA DA TXIOI,ITA ÕRTII)O POR NICKEL ET À1,. (1963\,
Ixiolita obtida por Nickel er al
Grupo da columbita-tantalita da Mina
(1e63)
do Cru zeiro
hkt
I/Io
d(,4)
d(A)

llo

il0

3.651

38

3.65

32

2.966
2.8'70
2.553
) ao<

100

2.98

r00

l1l

5

2^87

5

9

J

2.366

6

200
002
201
020
012
211
112
202
220
310
022
221

,

<'7

t3
20

2.51

', ¿.o

2

) )ñ1

'7

2.093
909
826
770
735
725
543
456
378

?,

17

5

)

)6<
2.2t3

9

2.t04

4
4
9

5

1.91 5

4

9

t.826

6

l3

1.772

13

t3

r.746
t.722

17

25
9

24

1.554

12

113

14

t.459

29

312

J

1.3

401

80

4Ã

a^=4,7534.

a^=4,7

b =5.7254.

b =s.734

c^=5.089À.

c =5,l6Ä

Todas as amostras do grupo da columbita-tantalita que foram difratadas correspondem ao

tipo

I

ou forma desordenada, apresentando como primeira reflexão a da família de planos com

valores entre 3,63 e 3,65L. Quatro amostras apresentam

o pico

correspondente

a (020)

(d

aproximadamente igual a 7,00Å), característico do tipo ordenado, embora sua intensidade seja

muito pequena. Para Nickel et al. (1963), o grau de ordem em uma columbita-tantalita e ixiolita, é
indicado pelas intensidades das distâncias interplanares 7,1,Ä, e 5,3Å.

ls5

A

variação do estado estrutural dos minerais do grupo da columbita-tantalita em

ambientes graníticos,

já foi

estudada por vários pesquisadores. Para Cerny

& Ercit (1985),

as

do que as fases completamente
ordenadas. Elas são formadas em um estado desordenado e dependendo das condições de
temperatura e pressão do ambiente, permanecem desordenada ou desenvolvem um estado
columbitas-tantalitas desordenadas são muito mais comuns

ordenado, A estrutura desordenada é mais persistente em baixa temperatura e pressão, enquanto

sob condição de mais alta temperatura e pressão a transição para

o estado ordenado é mais

rápida. Cerny et al. (1986) mostraram que nos pegmatitos residuais de granito, existe uma relação
entre o estado estrutural da columbita-tantalita e a distância do corpo pegmatítico em relação à
intrusão granítica. Nos pegmatitos encaixados nos granitos, eles mostram estrutura ordenada; nos

corpos próximos ao corpo granítico, variam de fases ordenadas a desordenadas, enquanto nas

faixas pegmatíticas mais distantes do plúton granítico que lhe deu origem, somente ocorre
columbita-tantalita com estrutura desordenada.
Nos rninerais do grupo da columbita-tantalita do Pegmatito do Cruzeiro, a cristalização

se

processou em um estado estrutural parcialmente clesordenado, Como não é observado nenhum

corpo granítico próximo, as condições de resfriamento foram mais rápidas, preservando-se este
tipo de estrutura.

Quanto aos parâmetros de cela unitária dos nióbio-tantalatos, Sturdivant (1930, in
Adusumilli 1978) estudando material proveniente da Noruega, contendo 'l7o/o de Tarl r,
determinou os valores de a"=5,082Ä., b"=14,328Å e c"=5,730Å. Berry

&

Thompson (1962, in

Adusumitli 1978) determinaram a":5,81Å, b"=14,26^ e c"=5,09Å., em um cristal apresentando

um teor de

48o/o

de TarOr. Nos minerais do grupo da columbita-tantalita do Pegmatito do

Cruzeiro, foram determinados os parâmetros unitários a partir de l2 amostras. As diferenças entre
os valores máximos e mínimos obtidos, não foram muito grande. O valor de ao apresentou uma

variação entre 4,':-34 a

4,771\ b" entre 5,725 a 5,T9A,

e co entre 5,089 a 5,146Ä. Vale a pena

ressaltar que no decorrer desses cálculos, adotou-se a convenção dos mineralogistas canadenses
para o sistema ortorrômbico, os quais usam aocco<bo. Na Tabela 12, referem-se os valores dos
parâmetros unitários de uma das amostras difratadas pelo método do pó.

Ao contrário do que se pensava inicialmente, a variação dos parâmetro unitários
reflete uma mudança na razã.o

M/Ta na estrutura

não

das columbitas-tantalitas, Foord (1982),

mostrou que o parâmetro unitário ao varia com a mudança da razão MdFe, enquanto

b

ec

t5ó

permanecem praticamente constantes. A. razáo dos parâmetros unitários a"/c" das columbitastantalitas é muito utilizada como um indicador do fenômeno ordem-desordem, com a cela unitária
expandindo na direção de co e contraindo em a6, com o aumento da desordem na sua estrutura.
Cerny

& Turnock (1971) introduziram o diagrama

para representar

o

a" (3 x a. para as fases desordenadas) x c",

grau de ordenamento dos minerais do grupo da columbita-tantalita, em

pegmatitos graníticos, Como já foi observado nos difratogramas de raios

do grupo da

do Pegmatito do Cruzeiro
plotados os valores de 3a" x c" no

columbita-tantalita

desordenado, Quando são

X obtidos, os minerais

apresentam estado estrutural
diagrama visto na Figura 44,

observa-se que esses minerais da Mina do Cruzeiro mostram um campo muito bem definido e,
também muito próximo de uma estrutura totalmente desordenada.

5it5

5,

to

3,O5

GRIJPO DA COLUMBITA-TA.NTALITA DO
PEGMÄTITO DO CRUZEIRO. ENTRE AS DUAS REÎAS TRACEJADAS, O GRÄU DE ORDEM DESSES
MINERÄIS VARIA GRÄDUALMENTE (CERNY ET AL. 1989). OBSERVA-SE QUE AS COLUMBITAS
cRUzErRo DEFTNEM uM cAMpo oNDn A suA ESTRUTI'RA É,

Nos pegmatitos a razão M/Ta varia durante a cristalização, com o Ta permanecendo nos
resíduos de temperatura mais baixa, Devido

a

esse fato,

o Nb

entra, preferencialmente, na

estrutura cristalina dos nióbio-tantalatos no início da cristalização, ocasionando uma variação da
razão Nb/Ta, nas várias zonas de um mesmo corpo pegmatítico. Portanto, nióbio-tantalatos com

alto teor de Nb são encontrados nas zonas externas dos corpos pegmatíticos (Möller 1989). Em
geral, a razão

Tal(Ta+M)

cresce das zonas mais externas para as mais internas do corpo, similar

ao que acontece com a variação de K/Rb em feldspatos e de Cs/Rb nas micas (Correia Neves
1962; CorreiaNevesef

Cerny

al. 1972 Lopes Nunes

1973; Cerny

et al. (1986) observaram que em

etal. 1985 eJolliffe¡al.

ambientes pobre em

1987).

F, Cs, Rb e Li,

o

fracionamento do Ta é acompanhado de um enriquecimento pequeno de Mn, que culmina com a
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cristalização da ixiolita e secundariamente da microlita. Já na paragênese rica nesses elementos, o

fracionamento

do Ta é

precedido

por um grande

enriquecimento

em

M4

gerando

manganotantalita, wodginita ou microlita.

Na Tabela l3 estão representadas as análises químicas obtidas por microssonda eletrônica

de três amostras da série columbita-tantalira da zona marginal do Veio 01 (Serviço João de

Matos) da Mina do Cruzeiro, comparado com uma análise de manganotantalita do nordeste
brasileiro, obtida a partir de fluorecência de Raios X, por Adusumilli (1978). Nesta mesma tabela,
também podem ser observadas as análises da aeschynita e da, possível, behierita.
Como pode ser observado na Tabela 13, os minerais deste grupo que ocorrem na Mina do

Cruzeiro, pertencem a uma solução sólida manganocolumbita (MnNbrOo)

-

manganotantalita

(MnTarOo), apresentando somente traços dos demais elementos comuns na estrutura da
columbita-tantalita.

A formula

calculada na base de 06 oxigênios, para as três análises desses

rninerais do Pegrnatito do Cruzeiro, pode ser representada como:

análise

I - (Mo,n*

F"o,o,r) (Too,r,, Mo.orr)rOo

análise 2 - (Mno,n* F"o.o,r) (Tuo,r,, ño,o*r)rOu
análise 3 - (Mno,nno F"o,o,o) (Tuo,rr, ño.ooJrOo

Também pode ser observado na Tabela 13, que apesar dos cristais de columbita-tantalita

terem sido amostrados na zona marginal de um dos corpos pegmatíticos, eles mostram um teor
relativamente alto em Ta, indicando já, um grande fracionamento da solução pegmatítica,

As análises químicas apresentadas na Tabela 13, foram recalculadas em função de

sua

razáo atômica e colocadas na Figura 45. Como as manganotantalitas do Pegmatito do Cruzeiro

foram amostradas na zona marginal do corpo, era de se esperar um alto teor de Nb e uma relação

FeMn relativamente alta. Como pode ser visto na Figura 45, elas mostram um campo
composicional muito bem definido. apresentando um percentual calculado de Nb e Ta
praticamente igual, e valor superior a

85%;o

de Mn nos três cristais analisados, Para Cemy et al.

(1985); Correia Neves (1990); Correia Neves (1993), espécies mostrando um alto teor de Ta,
ocorrem nos pegmatitos complexos altamente fracionados e portadores de elementos raros,
Nestes corpos, as soluções metassomáticas tardias contêm um percentual de Fe muito baixo,
sendo comuns os minerais contendo Ca, Na,

Al e Sn,

Nesta mesma figura, podem ser vistos os campos composicionais da columbita-tantalita
dos Pegmatitos Moose e Plex, no Canadá. O Pegmatito

Moose

é um corpo complexo, do subtipo

- ANALISES QUIMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRôNICA DE NIóBIO.TANTALATOS DA MINA DO CRUZEIRO,
COMPARÀDAS COM NIóBIO-TANTALATOS DE OUTROS LOCAIS,
6
4
5
7
I
2
66,6
87,972
76,700
68,620
53.508
52,904
55,044
Ta2O5
) <)\
5',t?s
14,2
29,284
5,300
30,008
30,307
Nb2O5
TABELA 13

TiO2

0,03

I

0,2t6

SnO2
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FeO

0.065

0. 165

MnO
CaO
SiO2

t5.409
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MeO
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0.000
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0,018

n.d
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0.0t5
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0.4
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0.1
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0.739

13.0

0,272
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0.005
0.505
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0,08s

0,1 14

0,1 10

n.d.

0,081

0.029
0,000

0.422
0,000

0_020

tr.

0.021

0,000

n.d.

0,000

n.d,
n.d

0.028
0,000
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0.o29

0,000

0,000
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n.d.

0,000

uoz
Yzol

0.075

0, 100

0,042

n. d.

0,000

n.d.

0,000

0.058

0,01I

0,000

n.d

0,098

n.

d.

0,000

Pbo
Na2O

0.07'7

0.130

0,080

0.o29
0,014

tr.
n.d

0.000
5,096

no

ô 5q5

n.d

0 000
0,000

Total

99.988

100.014

99.646

99.O39

93.351

97.3

91.587

0.080

l,

2 e 3 - análise química da manganot¿ntalita da Mina do Cruzeiro; 4 - análise química da maìganotantalita do
nordeste brasileiro (Adusurnilli 1978); 5 - análise química dâ aeschynita da M.ina do Cruzeiro; 6 - ¿nálise
cuímica da aeschvnita obtida nor Foord & Mrose (1978): 7 - análise ouímica da behierita da Mina do Cruzeiro

Li, Be e Nb > ou

(

Ta, com uma associação rnineralógica do tipo

cleavelandita-ì-quartzo,

cleavelandita*ambligonita e columbita-tantàlitd. Jit no Pegmatito Plex, podem ser encontradas
duas geragões de columbita-tantalita; uma de ferrocolumbita associada a grandes cristais de
turmalina dentro do núcleo de quartzo e outra de manganocolumbita na zona rica em moscovita
(Cerny & Ercir 1985).
Nas análises químicas da manganotantalita do Pegmatito do Cruzeiro mostrada na Tabela
13, foram calculados os valores de Ta, Nb, Fe e Mn (% em peso) e plotados nos diagramas da
Figura 46. A razão Fe/Mn e Nb/Ta nos minerais do grupo da columbita-tantalita reflete o nível de

fracionamento atingido pelas soluções que deram origem ao corpo pegmatítico, ou a unidades
individuais dentro do próprio corpo. Columbitas-tantalitas mostrando uma razão

M/Ta alta,

são

encontradas nos pegmatitos menos fracionados. A medida qlue a razão Nb/Ta diminui, aumenta o

grau de fracionamento da fusão pegmatítica (Figura 46A.). Da mesma maneira, a razáo Fe/Mn é

um indicador do grau de fracionamento da fusão que deu origem ao corpo pegmatítico.
Ferrocolumbitas são encontradas

nos corpos menos fracionados, enquanto um

grande
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enriquecimento em Mn é mostrado pelos pegmatitos complexos, do subtipo lepidolita (Figura

468), Enriquecimento acentuado em Mn é muito comum, nas columbitas-tantalitas de corpos
pegmatíticos com níveis ricos em lepidolitas (Cerny et al. 1985).
Fe

MnTo206

ToA06

CAMPO DA

COLUMBIlA- TANTALITA

A

Fo

Nb2O6

Rozðo arômtco

(o/ot

MnNb205

- cAMPo COMPOSICIONAL DO GRIJPO DA COLIJMBITÀ-TÁNTAIITA DA MINA DO
CRUZEIRO, DEFINIDO NO QUADRILÁTERO DE BEUGNIES & MOZAFARI 0966) E MODIFICADO POR
CERNY & ERCIT (t98s), JUNTAMENTE COM O CAMPO COMPOSICIONAL DA COLIJMBITA-TANTALITA
NO CANADA.
Ij'lcURA 4s

Como pode ser obseryado naFigura 46, a columbita-tantalita da Mina do Cruzeiro, apesar
de ter sido amostrada na zona marginal dessa apófise, mostra uma relação Fe/Mn e Nb/Ta muito
baixa, evidenciando um grande fracionamento das soluções que deram origem a esses corpos.

7

.2 .2 . GRUPO DA AESCHYNITA

Os minerais do grupo da aeschynita apresentam uma fórmula ideal que pode ser
representada por

AMM'O., onde A= Y, Ce; M = Nb, Ta

e

M':

Ti. A substituição em par do tipo

Ca-.+Q.{b,Ta)5. por (Y+ETR3*)+Ti'* é bastante comum, resultando em uma composição similar

à
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FIGURA 46 - DIAGRAMAS MOSTRA¡{DO A RAZAO Nb/Ta x Ta (A) B Fe/Mn x Mn (B), PARA AS
MANGA¡{OTANTALITAS DO PEGMATITO DO CRUZEIRO, COMPARADOS COM AS COLUMBITASTANTALITAS DE PEGMATITOS AFRICANOS (KNORRTNG & FADTPE l98l) E PEGMATITOS DA AMERICA
DO NORTE (CERNY EI'tlL. 11)85\.
da vigezzita e da rynersonita, ambos estequiometricamente semelhantes à columbita, podendo ser
representados por A8206 (Cerny

& Ercit 1989). Os minerais pertencentes ao grupo

da aeschynita

estão listados a seguir:

aeschynita
ítrio-aeschynita....
neodímio-aeschynira
nióbio-aeschynita
tântalo-aeschynita
vigezzita.
rynersonita

...... (ce,caxTi,Nb)2o6
... (Y,Ca)(Ti,Nb)2O6
.. (Nd,Ce.Ca)(Ti,Nb)rOu
(Ce,Ca)(Nb,Ti)2 06
... (Ca,ETR)(Ta,Ti,Nb)rO.
..... (Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)rOo
CaTarOo

16l

Pofymignita, lyndochita, sinicita, priorita e blomstrandina são denominações utilizadas

como sinônimos para a aeschynita, O teor de ETR nos minerais do grupo da aeschynita

é

dominado pelo grupo do cério (Ce), sendo que o percentual de terras raras pesadas aumenta nos

minerais ricos em

itrio (Y).

Nessas mesmas fases ricas em ítrio, normalmente tem-se um

enriquecimento de disprósio (Dy) (Cerny & Ercit 1989).
Aeschynita é um constituinte típico dos corpos portadores de mineralizações de elementos

raros, como granito e nefelina sìenito, de afrliação alcalina e anorogênica. Também é encontrada
nos pegmatitos graníticos, relacionados tanto a ambientes anorogênicos e orogênicos, porém ricos

em ETR. Tântalo-aeschynita e vigezzita foram encontrados apenas na sua localidade-tipo.
Rynersonita é formada em pegmatitos altamente fracionados, mostrando uma razão Nb/Ta muito
baixa, que é típica desses ambientes (Cerny & Ercit 1989).

Um fato interessante é que a rynersonita, foi obtida primeiro em laboratório por Jahnberg

et al. (1959,1¿r Foord

& Mrose 1978) e somente 19 anos depois foi

encontrada no Pegmatito

Himalaya, em San Diego County, Califórnia. Foord & Mrose (1978) fizeram a sua caracterização
e homenagearam o Sr. Fred J. Rynerson, proprietário dessa mina de turmalina na California.

No Pegmatito do Cruzeiro, o mineral do grupo da aeschynita ocorre em grãos com uma
dimensão de aproximadamente 100 microns, impossibilitando a sua determinação a partir de

difração de raios

X, pelo método do pó. Como pode ser observado na Tabela 13, esses

microcristais foram analisados através de uma microssonda eletrônica, em funcionamento na
Universidade de Brasília.
Como já foi mostrado anteriormente, em um nível topograficamente mais alto, existente na

Mina do Cruzeiro, é encontrada uma massa compacta de ambligonita, apresentando uma pequena
percentagem de quartzo, lepidolita e moscovita, Incluso nessa massa xenomórfica de ambligonita,

foram encontrados os minúsculos cristais de aeschynita e também, da possível, behierita,
Observando-se a análise química da aeschynita do Pegmatito do Cruzeiro, nota-se que ela
mostra um total de fechamento muito baixo, ou seja, apenas 93,351oÁ. A aeschynita de Foord &

Mrose (1978), mostra um teor de aproximadamente

1,0%o

de Sb2O3+Bi2O3, e esses óxidos não

foram analisados neste trabalho. Porém, observações efetuadas a partir de sistema dispersivo de
energia (EDS) mostraram a presença de terras raras na aeschynita da Mina do Cruzeiro.

Levando-se em consideração apenas os elementos analisados, pode-se a{irmar que o
mineral do grupo da aeschynita que ocorre no Pegmatito do Cruzeiro é a rynersonita. Outra
possibilidade, ó um nióbio-tantalato portador de cálcio, denominado calciotantita (CaTa4O11) e
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encontrado nos pegmatitos graníticos da Península de Kola, na ex-URSS.
encontrada no mesmo local, uma variedade da calciotantita rica em

A

ungursaíta,

Nb e apresentando uma

substituição de Na++(OH)- por Ca2++62-, seria outra possibilidade (Votoshin et

al.

1985, in

Cerny & Ercit 1989)

7.2.3.BEHIERITA

A behierita

é o único borato de tântalo descrito na literatura mineralógica. Trata-se de um

mineral de composição [(Ta, Nb)BO+], pertencente ao sistema tetragonal, com estrutura similar a

do zircão (Mrose

& Rose

1961, Mrose

& Rose 1962). Até o presente momento

ela tinha sido

encontrada apenas na sua localidade-tipo, na República Malgaxe, em pegmatitos que exibem
grande atividade de B, durante a sua consolidação (Cerny & Ercit 1989), Esta grande quantidade

de B, reflete-se na formação da hambergita [Ber(OH,F) (BOr)], rhodizita {(Li,Na,K,Rb,Cs)
AloBeo[B,,Oru(OHr)J

]

e manandonita {LiAlr(OH), [Alr(OH)6]AlBSirO,o], ocorrendo

associados a pegmatitos ricos em B,

Li, Be e Mn.

sempre

Esses pegmatitos normalmente são portadores

de caldeirões (pockets) contendo lepidolita, quartzo, albita, manganoapatita, polucita e turmalina
na variedade gemológica denominada de rubelita

(Moore 1982).

No Pegmatito do Cruzeiro, ocorre um nióbio-tantalato em grãos microscópicos, com
dimensão de até 100 microns, associado a uma massa compacta de ambligonita, lepidolita,
moscovita e turmalina de coloração verde, azul e vermelha. É possível que essa fase mineral
corresponda a espécie behierita.
Excetuando-se o TarO, e o
0,5%o em peso.

MrO'

todos os outros óxidos apresentam teores abaixo de

A soma total dos óxidos é baixa, evidenciando

a presença de outros elementos que

precisam ser analisados, A¡álises complementares obtidas pelo sistema dispersivo de energia
(EDS) não mostraram a presença de ETR. Por outro lado, devido à dificuldades analíticas não foi
possível confirmar a presença ou não do
behierita,

B, fato que permitiria

caracl.erizar çom ceÍteza

a,
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7

.3 - BERILO

O berilo é uma das

fontes do elemento químico berílio, sendo conhecido desde

antiguidade pelo seu uso, sob

a forma de

diferenciadas basicamente pela cor são

a

gemas coradas. Suas variedades gemológicas

a esmeralda (verde), água-marinha (azul), morganita

(rósea), heliodoro (verde-amarelado), goshenita (incolor) e bixbita (vermelho salmão).

Ëmbora o berilo seja representado pela formula BerAlrSiu0,*, nenhuma análise química
apresenta resultados que correspondam exatamente a esta composição.

É comum a presença de

HrO; de álcalis, que em certas variedades podem atingir de 5 a 8%o em peso; além de Fe, Mn, Cr,

Mg e outros elementos.

O conhecimento da disposição dos átomos na estrutura interna do berilo só ocorreu na
década de 20, mas muitos estudiosos do passado, entre eles Haúy,

já tinham concluído que

este

mineral pertencia ao sistema hexagonal. Porém a estrutura do berilo, tal como é aceita até os dias
de hoje,

foi determinada por Bragg & West (1926, ¡tt Sinkankas 1981). Segundo estes autores,

o

berilo pertence à classe 6/mmm, bipiramidal dihexagonal, cujo grupo espacial é representado por
P/6m 2/c 2/c.

Como pode ser observado na Figura 47, a estrutura do berilo é formada por anéis de
tetraedros SiOo, empilhados uns sobre os outros e conectados, alternadamente, a átomos de
alumínio e de berílio. Cada alumínio é ligado a seis átomos de oxigênio, enquanto cada berílio está
ligado a quatro átomos de oxigênio. Uma outra caracteristica estrutural, de grande significado nas

propriedades fisicas e químicas do berilo, é que anéis de tetraedros SiOo estão precisamente
alinhados uns sobre os outros, formando um verdadeiro sistema de canalículos contínuos
paralelamente ao eixo cristalográfico

c (Figura 48), As linhas tracejadas, vistas na Figura 48,

passam através dos centros destes canalículos estruturais.

Refinamentos estruturais devido a Hawthorne

&

Cerny (1977) e Sherriff e¡ al. (1991),

mostraram vários aspectos do posicionamento dos álcalis e HrO na rede cristalina do berilo, além
de mostrar que a substituição de Be2* por Li* está condicionada a um mecanismo de entrada dos
álcalis nesses canais paralelos ao eixo c da estrutura do berilo.

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de berilo industrial e de suas variedades
gemológicas. Durante

a

Segunda Guerra Mundial. Minas Gerais supriu cerca de 7 5o/o das
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necessidades de berilo industrial dos Estados Unidos

(Metamig 1987). Ja, na bandeira comandada

por Fernandez Tourinho, em 1571, que atingiu a região pegmatítica, onde hoje está situada

a

foi encontrado berilo azul. Um fato interessante, é que da expedição de
Fernão Dias Paes Leme, em 1674, quando teria sido encontrada a famosa Montanha das
Cidade de Araçuaí,

:l
%
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BER¡LIO

FTGURA 47 - PROJEçAO DA ESTRUTURA DO BERILO SOBRE O PLANO DO PRISMA {1010}. OS NUMEROS

Ao LoNGo DA DIMENSÃo cn coRREspoNDEM A vALoREs rERcENTUAIs DEsrE pnnÂprnrno
KANKAS I98I

Esmeraldas,

foi

enviado

a Lisboa um total de 128 cristais de

minerais-gemas, pesando

aproximadamente 4309 e composto por água-marinha, topâzio e esmeralda (hoje sabe-se que

eram turmalinas verdes). Este bandeirante descobriu

a Serra Resplandecente, onde hoje está

l98l). Exceto a esmeralda, todas as outras variedades de
berilo ocorrem em apófises pegmatiticas. Atualmente, o Brasil é um dos grandes produtores
situada a Mina do Cruzeiro (Moura

rnundiais de esmeraldas, a paftir da Jazida de Carnaiba (Couto

(Schwarz

&

Mendes 1985b), de Itabira (Schwarz

&

&

Almeida 1982), de Socotó

Mendes 1985a; Souza 1988), de Santa

Terezinha de Goiás (Mendes 1989) e da Capoeirana (Epstein 1989, Souza eÍ

al, 1989, Souza e/

165

al.

1990 e Souza et

al.

1992). Notáveis sõo as outras variedades de berilo gema que são

encontradas nas mais diversas localidades das províncias pegmatíticas brasileiras. Referências
podem ser encontradas em Leonardos (1936), Roltr(1943), Almeida et al. (1943), Catriú (1944),

Ir. (1945a), Roltr (1945), Johnston Jr. (19a5b), Rolff (1946), Rolff
(1968), Pough (1986b), A¡drade & Danni (1978), Orcioli et al. (1978), Franco (1981), Rego
(1984), Proctor (1984) e Marques Jr. e/ a/ (1988).
Franco (1945), Johnston

,l
c

o

I

II.IGURA 4E - VISAO EM PERSPECT'IVA I

ANTERIOR, ONDE PODE

SER OBSERVÀDA A CELA UMTÁRIA E A ABERTURA DOS ÁNEIS, EMPILIIADOS UNS SOBRE OS
OUTROS. FORMÀNDO UM SISTEMÁ DE CANALICULOS ESTRUTIJR.AIS NA DIREÇAO DO EIXO C
t98r

Normalmente,

o

berilo azulado (água-marinha) está associado

a

pegmatitos não

diferenciados ou nas zonas mais externas dos pegmatitos diferenciados e zonados, enquanto o

berilo róseo (morganita), que é uma variedade rica em álcalis, ocorre sempre nas zonas mais
internas dos pegmatitos diferenciados e zonados (Dar

& Phadke 1964). Isto pode ser observado

nos berilos da Mina do Cruzeiro, onde a variedade de coloração azlulada ocorre na zona da borda

ou marginal, associado a quartzo, feldspato potássico, moscovita e turmalina negra, enquanto o

berilo róseo ocorre na zona intermediária interna, principalmente, junto ao quartzo, albita,
espodumênio, lepidolita e turmalina negra e corada.
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Portanto,

o berilo é um dos

minerais que permitem

a

caraclerização geoquímica dos

pegmatitos, além da identificação de agrupamentos pegmatiticos petrogeneticamente similares
(Cerny 1975b). Para Correia Neves e/ al. (1984), as variações na composição química do berilo,

principalmente nos seus teores em álcalis, estão correlacionadas com

as

características

geoquímicas e paragenéticas dos sistemas geológicos em que este mineral ocorre, como também
com as dos pegmatitos graníticos portadores de berilo.

Cerny (1975b) modificou uma classificação para os pegmatitos elaborada por Beus
(1960), baseada na variaçáo do teor de álcalis na estrutura do berilo, Para os referidos autores,
podem ser considerados os seguintes tipos de pegmatitos em função do teor de álcalis:

I - berilo livre de álcalis - o berilo ocorre predominantemente

em bolsões (vugs) de

pegmatitos gráficos e em bolsões pegmatíticos em granitos, com um teor de álcalis < 0,loá em
peso;

II - berilo potássico e sódico-potássico, porém pobre em álcalis - o berilo ocorre em
bolsões pegmatíticos em granitos e nos núcleos de quartzo em pegmatitos simples, com um teor
de potássio predominante, mas entre 0,5 e I,0o/o em peso;

III

- berilo sódico - o berilo ocorre em pegmatitos ricos em albita porém pobre em álcalis,

com sódio predominante e variando entre 0,5 e 1,0%o em peso;

IV - berilo sódicolitinífero - o berilo ocorre em pegmatitos portadores

de lítio, com teores

de sódio variando entre 0,0 e2,0Vo, teores de lítio até 0,6Vo em peso e césio muito baixo;

V - berilo césio-litiníferos - o berilo ocorre em pegmatitos ricos em lítio, extremamente
diferenciados, freqüentemente portadores de polucita e com cristais hidrotermais tardios em
bolsões (vags) desses pegmatitos. Apresenta teores de Cs

< 0,5% em peso, além de teores

elevados de sódio e lítio.

É fato bem conhecido, que o mineral-gema mais abundante na Mina do Cruzeiro é

a

turmalina. Berilo pode ser observado, porém não é um mineral muito comum. Foi amostrado, no
Serviço João de Matos (Veio 01), um berilo aztiado na zona de borda ou marginal, e encontrado

no laboratório, alguns pequenos cristais róseos de berilo, provenientes da zona intermediária
interna, ou seja, a zona dos caldeirões Qtockets). Desses cristais foram obtidos diagramas de
difração de Raios X, análises químicas por meio de absorção atômica e microssonda eletrônica,
além da determinação dos índices de refração. As medidas de índice de refração foram efetuadas
em um refratômetro para sólidos, uma vez que utilizarnos amostra bipolidas. Os difratogramas

foram registrados em um equipamento automatizado da Rigaku, em operação no DEGEOÂJFOP,
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usando radiação

K, do Cu. Dos diagramas

de difração, que foram calibrados com o pico mais

intenso do quartzo, foram obtidos os dados para a determinação de au, co e o volume da cela
unitária do berilo. As determinações de Lir0, KrO e CaO foram feitas por absorção atômica no
DEGEO/UFOP, enquanto no Instituto de Mineralogia da Universidade de Roma, foram dosados
na microssonda eletrônica os óxidos de Si0r, Ti02, 41203, CrrO,, FeO, Mg0, MnO, Nar0 e CsrO.

Como o Be não foi analisado, deve ser informado que nos ambientes pegmatíticos, a variação de
BeO normalmente situa-se entre 12
análises quimicas

e

l4o/o em peso. Nestas duas amostras de berilo, foram feitas

por absorção atôrnica e por microssonda eletrônica em pontos aleatórios do

cristal e os resultados estão representadas na Tabela 14. Os valores de ao, co e do volume da cela
unitária dos dois berilos, também podem ser vistos na Tabela 14.

TABELA 14 - ANALISES QUIMICAS Rf,P.RESENTATIVAS OBTIDAS ATRAVES

DE

MICROSSONDA ELETRONTCA E POR ABSORÇAO ATOMICA (.) DOS BERILOS LEVEMENT'E,
AZULADO E RÓSEO DA MINA DO CRUZEIRO. A TABELA INCLUI TAMBÉM VALORES DE
ÍNucrs DE REFRAcÃo. p¡nÂMETRos uNrrÁRros f, voLUME DA cELA UNITÁRrA.
BERILO AZW (AGUA-MARINHA)
BERILO ROSEO (MORGANITA)
65.7 14
65, I 87
63.549
64,324
64,054
65,437
65.703
63,1 8
sio,
1

Ti02

0,000

0,t22

0,018

0,019

aro,

18,574

18,862

18,062

18,598

CrrO.,

0.000

0.086

0,000

0,031

FeO

0,006

MqO

0,1 14

CaO (*)

0.03 5

MnO

0,091

K"0(*)
Naro

0.027

0.000
0.089
0.035
0.003
0.027

0,080
0.000
0 035
0,009
0.027

I, 138

0.879

Cs,O

1,033

Li2o(*)

0.037

0,000

0,052

0,021

l0

18,944

18,824

18,080

0,000

0,000

0,034

0,000

0,069
0.007
0.035
0.091
0.027

0.266
0.076
0.003

0.4t9

0,395
0,091
0,003

0,012

0.078
0.003
0.056
0.012

0.406
0.069
0,003
0.130
0.012

|,238

0,922

0,5

l0

0,41 5

0,489

0.496

1,304

1.132

I, 107

0,083

0,000

0.t23

0,103

0,615

0,615

0.615

0,615

0,086

0,086

0,086

0,086

84.814

85.57 I

85,575

85.742

85,716

85,415

85.102

co

85,540
9,228

ao

9.2t6

9,2t3

783,814

778,866

llrt

1,582

t,578

[ì,n

I,590

1,584

Total

VIA,)

19,I

0,r22

0,l0l
0.012

9,17 5

Como já foi enfatizado anteriormente, a composição química do berilo reflete a variação

composicional do ambiente onde ele se cristaliza. Para Staatz et

sl.

(1965), os berilos

dos

pegmatitos graníticos ocorrem em um ambiente rico em álcalis e pobre em ferro, magnésio, titânio
e

crômio. Berilos de veios, granitos, riólitos e de rochas encaixantes de pegmatitos são pobres em
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álcalis e ricos em outros elementos. Estes autores não pesquisaram a variação química do berilo

dentro dos corpos pegmatíticos. As análises químicas representadas na Tabela 14, mostram que
os berilos do Cruzeiro são praticamente isentos de crômio, titânio e magnésio. Quanto aos teores

de FeO, a morganita possui valores baixos (0,031o/o em peso) e a água-marinha um teor médio
mais alto e igual a 0,35o/o em peso. Já entre os álcalis, no berilo azulado da zona de borda ou
marginal do pegmatito tem-se um teor médio de 0.3860/o em peso, enquanto na morganita da zona

dos caldeirões ou pockets. esse teor sobe para 2,039o/o em peso. Isto nos mostra que, além dos
berilos dos pegmatitos diferenciados apresentarem um teor relativamente alto em álcalis, também
existe um zoneamento desses elementos das zonas mais externas para os níveis mais internos do

corpo pegmatítico.
Uma das correlações muito bem estudadas é entre a variação composicional do berilo e a

dos parâmetros unitários ao e co. Sosedko (1957,

in

Correia Neves el

al.

1984) sugeriu que

a

presença de álcalis motiva um aumento no parâmetro cn, permanecendo praticamente constante o

valor de a". Bakakin et al. (1967, û¡ Sinkankas 1981) concluem que a substituição parcial ou total
de berílio por lítio é acompanhada por um crescimento do parâmetro co, enquanto o parâmetro

ao

cresce, porém em menor escala. Por outro lado, a substuição do alumínio por lítio na estrutura do

berilo, permanecendo constante o berílio, promove um aumento do parâmetro ao. Estes autores
enfatizam que, devido ao grande raio iônico,

o césio (Cs: I ,67 Ã)

entraria nos canalículos

estruturais como íon neutralizador de carga, causando um aumento da cela na direção do eixo a.
Schaller et al. (1962) encontraram no Arizona, um berilo azulado com teores muito alto de CsrO
(6,680/0),

MgO (2. 16%), FeO (2,24o/o) e FerO, (0,160/0). Esses autores concluíram que o aumento

de álcalis causa um aumento do parâmetro ao, enquanto co permanece constante. Observaram
também que existe um acréscimo do volume da cela unitária.

Entre os pesquisadores brasileiros que estudaram a correlação da composição química do

berilo com os parâmetros unitários, podem ser citados Sampaio Filho ¿¡ al. (1973) e Correia
Neves et al. (1984). Sampaio Filho et al. (1973) mostraram que um acréscimo no conteúdo de

Fe+Mg+Mn ou somente de Fe nos berilos de Itambé (Bahia), causa um aumento do parâmetro
ao. Analisando berilo da Província Pegmatítica Oriental, Correia Neves et al. (1984) concluem
que a substituição octaédrica do Al por Fe e Mg também afeta os valores dos parâmetros ao e co,

visto que os maiores valores de cu foram encontrados em berilos com teores sensivelmente baixos
em CsrO, porém com teores relativamente altos em FerO, e MgO.
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Como pode ser observado anteriormente, não existe consenso quanto à variação dos
parâmetros âu ê cn e o tipo de impurezas presentes na estrutura do berilo.

que. os parâmetros unitários dos berilos róseos

A Tabela 14 mostra

e azulados da Mina do Cruzeiro

são,

respectivamente, ao: 9,216 e 9.213Å., co: 9,228 e 9,175Ä. O berilo róseo mostra um teor de
álcalis cerca de cinco vezes maior que o berilo azulado e apresenta o maior valor de co. Os valores
de Fe ou de Fe+Mg+Mn no berilo azulado são relativamente mais altos que no berilo róseo. Isto

pode explicar os valores de ao muito próximos nos dois berilos, conforme aponta Sampaio Filho e/

al. (1973). Porém, o que fica evidente na Tabela 14, é que o teor de impurezas na composição
dos berilos, causa uma variação de âo € co, que está diretamente ligada à mudança composicional

ocorrida nos ambientes pegmatíticos.

Um outro tipo de correlação feita por vários autores, é entre o teor de álcalis e a posição
do berilo no corpo pegmatítico versus a variação de suas propriedades ópticas. Deer et al. (1962)
e Cerny

& Hawthorne (1976)

álcalis. enquanto Cerny

&

apresentam gráficos relacionando

o índice de refração e o teor

de

Simpson (1977) associam a posição do berilo no pegmatito com o

valor do índice de refração n., além de mostrar que o berilo de Tanco, Canadâ, apresenta um

forte zoneamento composicional em álcalis do centro para as bordas do cristal. Cerny &
Hawthorne (1976) relacionam o teor de álcalis mais o cálcio com

berilo, mostrando que, aproximadamente a

3o/o em peso

o índice de refração n,

do

da IR2O+CaO existe unta inflexão na

curva por eles construídas (Figura 49). Nos dois berilos da Mina do Cruzeiro, obteve-se os
valores de n.:1,578 e n.:1,584 para os cristais azulados, e n,.: 1,582 e n-:1,590 para os cristais

róseos. Quando são projetados os valores de

n, no gráfico obtido por Cerny &

(1976), observa-se que existe uma boa concordância, para os valores de I\0

Hawthorne

* CaO= 0,634 para

o berilo azvl e 2,907o/o em peso para o berilo róseo. Segundo esses autores, a inflexão mostrada
no gráfico da Figura 49, divide berilos de pegmatitos portadores de Li, de berilos de pegmatitos
ricos em Li, Rb e Cs. Como é sabido, o Pegmatito do Cruzeiro trata-se de um ambiente muito

rico em boro e lítio, visto a grande quantidade de turmalinas e as imensas massas de ambligonita

ali observadas. Para Cerny & Hawthorne (1976), existe a substituição de B.'n por Lin + Na* +
2Hr0 neste tipo de berilo pegmatítico.
De modo similar ao pegmatito de Tanco, no Canadá (Cerny 1982c), o berilo da Mina do
Cruzeiro ocorre nazona marginal, em cristais prisrnáticos de coloração aniada e com baixo teor
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em álcalis (K+Na+Li+Cs

=

0,386% em peso), e na zona intermediária interna ou zona dos

caldeirões ou pockels, na forma

de cristais tabulares róseos e enriquecidos em

álcalis

(K+Na+Li+Cs :2,039yo em peso). No início da cristalização do pegmatito, forma-se um berilo
de coloração azulada, com teor de ferro relativamente alto e pobre em álcalis. Com o aumento do

fracionamento e o enriquecimento do pegmatito em elementos raros, o berilo ocorre associado a

lepidolita e a níveis essencialmente albíticos, com coloração rósea, com baixo teor de ferro e alto

teor de álcalis (Tabela 14). Os berilos do Cruzeiro, na classificação de Beus (1960) e modificada
por Cerny (1975b) estão encaixados nos grupos IV e V.

r.600
n

r.590

2R2O + Co O (7o om Peso)
(% EM PESO) NOs
ENTRE À VARIAÇAO DE no E A VARIAÇAO DÂ
FIGURA 49 .
BERILOS DA MINA DO CRUZEIRO. A CURVA MOSTRÄDA NO DIAGRAMA APRESENTA IJM.À INTLEXÃO A
CERCA DE 3'l. EM PESO DE ÁLCALIS MAIS CÁICIO. ESS,A INFLEXÃO MOSTRA DOIS TIPOS DE BERILO:
OS PROVENIENTES DOS PEGMATITOS PORTADORES DE Li E OS BERILOS DE PEGMATITOS RICOS EM
Li, Rb E Cs. O - DÁDos DE CERNY & IIÂWTHoRNE (1976) E e) - DADos Dos BERILoS DA MINA Do

Cerny (1975b) e Trueman

&

Cerny (1982) quantificaram o teor de álcalis dos berilos e

sugeriram uma correlação entre os valores de Na/Li versus Cs, para representar

o nível

de

fracionamento dos pegmatitos graníticos. Para esses autores, os pegmatitos graníticos seriam
representados por quatro grupos: A - pegmatitos estéreis, portadores de Be, Nb, Ta e pobres em
álcalis raros, B - pegmatitos com Be, Nb e Ta e enriquecidos em álcalis raros; C - pegmatitos com
espodumênio e D - pegmatitos mineralizado em Li, Rb, Cs, Be e Ta (Figura 50).
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Correia Neves et

al. (1984)

estudando o teor de álcalis na estrutura dos berilos dos

pegmatitos da região de Araçuaí, Salinas e Governador Valadares, mostraram que a maior parte
projeta-se na fronteira entre os campos A e B deste diagrama. Os dois cristais de berilo analisados
na Mina do Cruzeiro, mostram valores médios de

NalLi=2,179 e 6,952 e de Cs

:

1,108 e 0,O58%o

em peso, respectivamente para a morganita e água-marinha. A grande variação no teor de
nas duas amostras, reflete uma forte variação composicional dos berilos, dentro de

Li

e Cs

um mesmo

corpo pegmatítico. Quando esses valores são projetados no diagrama representado na Figura 50,
observa-se que o berilo azul estâ contido no grupo

A, enquanto o berilo róseo projeta-se

no

grupo C. Visto que o berilo róseo, ocore associado a grandes ripas de espodumênio, enquanto o

berilo azul, a um nível rico em feldspato potássico e quarÍzo, realmente existe uma grande
variaçáo da composição química do meio, com o avanço da cristalização das zonas mais externas
para as mais internas dos pegmatitos graníticos.

o q¡ó oó oto I l¡t Lg li't ¿

2.25

2õ 2:15

a

Cso/o

FIGIJRA 50 - REPRESENTAÇAo DE Na/Li x cs No DLAGRAMA
DA REGIÃO DE ÄR-A.çU,{Í E GOVERNADOR VÄI.ADARES (.) E DÄ MINA DO CRUZEIRO C). OS DADOS
DOS BERILOS DE ARÂçU.AI E GOWRNADOR VALÁDARES REPRESENTADOS NO GR,Á¡'ICO SÁO
DEVIDOS A CORREIÄ NEVES ET AL (1984). BASEADO NO TEOR DE ÁLCALIS NOS BERILOS, OS
PEGMATITOS GRÁMTICOS PODEM SER CLASSIFICA.DOS EM QUATRO GRUPOS: A. PEGM.ATITOS
ESTÉREIS, PORTÄDORES DE BE, Nb, TA E POBRES DM ÁLCALIS RÄROS; B . PEGMÄTITOS COM Bq Nb,
TA E ENRIQTJECIDOS EM ÁLCALIS R.A.ROS; C . PEGMÄTITOS COM POUCA MINERALIZAçÃO DE Lt E D .
PEGMATITOS RICOS EM

7.4.

GRANADAS

O grupo das granadas caracteriza-se por possuir em sua estrutura cristalina, tetraedros

[SiO4] isolados. coln sua unidade de fórmula geral podendo ser

representada por

xrÍrlY r'ulzrfn'o rr. Nos sítios estruturais de coordenação [8] ou cúbica, designados por X, podem
localizar-se cátions bivalentes, tais como

Mg", F"'*, Ca'*

"

}y'-¡n'*;

nas posições estruturais de

coordenação [6] ou octaédricas, assinaladas com Y, podem entrar cátions trivalentes tais como
Al3*, Fe3*,

Cr'*

"

Vtn e na posição Z, de coordenação [4] ou tetraédrica, localiza-se normalmente

o Si** que, às vezes, pode ser substituído po. AIt* para compensar o excesso de cargados cátions

de coordenação [6] (Correia Neves 1995a), Nos pegmatitos complexos e portadores
elementos raros, no sítio estrutural

Z, o Si (Siat=0,42Ã)

de

tambem pode ser substituído por P

1t'':0.+cÄ,;
Este grupo formado por várias moléculas diferentes, foi incluído por Winchell (1958) em
duas séries

- a piralspita, constituída pelo piropo [MgrN, (SiO)3],

espessartita [MnrAl.(SiO),1,

ea

almandina [FerAl,(SiOo)rJ e

ugrandita pela uvarovita [CarCrr(SiOo),J, grossulária

[Ca,Alr(SiOo)rl e andradita [CarFer3+(SiO4).J, Dentro de cada uma destas duas séries, existe uma
variação contínua na composição, mas parece não formar série isomórfica entre a piralspita e a
ugrandita (Deer er al. 1986).

As

granadas cristalizam-se

no

sistema cúbico,

apresentando índices de refração variando entre 1,714
dimensões da cela unitária

na classe m3m

(hexaoctaédrica),

e 1,887, densidade entre 3,13 e 4,32

e

de 11,526 a 12,056Å. O grupo espacial é representado por 4a3d,

segundo a Tabela Internacional de Cristalografia (Henry

& Londsdale

1952).

São minerais característicos de rochas metamórficas, mas podem ser encontrados em

granitos, pegmatitos e em rochas wlcânicas. Devido a grande variação em sua composição
química, a molécula predominante na granada é função do ambiente de cristalização da rocha. No
caso de pegmatito a composição depende da posição dentro do corpo e do

tipo de metamorfismo

sofrido pela rocha encaixante. Granadas de pegmatitos de profundidades máximas mostram uma
composição semelhante às granadas associadas a rochas de alto grau metamórfico, normalmente
com teor alto de Mg e Ca, e Fe muito mais alto do que o teor em Mn (Cerny 1971). Formações
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pegmatíticas

de grande profundidade e portadoras de mica

apresentam granadas com

composições semelhantes a anterior, porém as quantidades de Ca e Mg são bem menores. Nos
pegmatitos com elementos raros, o valor de Ca e Mg diminui abruptamente, enquanto o de Mn
aumenta até a completa substituição do Fe, Nas várias zonas de um mesmo corpo pegmatítico

com elementos raros, o aumento de Mn está associado a um decréscimo de Mg e a um ligeiro
aumento de Ca (Cerny

& Hawthorne 1982). Além disso, foi observado por Baldwin & Knorring

(1983) que espessartita ocorre em pegmatito que contém alto percentual de minerais de lítio,
enquanto a série espessartita-almandina está presente nos corpos onde a quantidade de minerais

de lítio é menor. Estes mesmos autores, apresentam

o

diagrama de (FeO+MgO) versus

(MnO+CaO)% em peso, mostrado na Figura 51, onde correlacionam esses teores com a posição
da granada no corpo pegmatítico.

No Brasil, tem-se ocorrência de granadas em inúmeros pontos. Notáveis são as granadas
gemológicas, que ocorrem em

um pegmatito cortando rochas

gnáissicas

na região

de

Quixeramobim, no Estado do Cearâ. Em Minas Gerais, ela ocorre em pegmatitos de Barra do
Cuité, Ituêta e Poaia, onde cristais de coloração vermelho intenso e límpidos, são minerados para
utllizaçã,o como minerais-gemas. Em Poaia, uma vila situada na base da Serra do Cruzeiro e

distante 14km de São José da Safira, grandes cristais de granada são extraídos de um corpo
pegmatítico, com aproximadamente 150m de comprimento por lom de largura, que corta as
rochas do complexo cristalino (Cassedanne

& Sauer 1987).

Nos pegmatitos da região de São José da Safrra, as granadas são facilmente encontradas
nos Pegmatitos da Pederneira, do Colonião, do Marcelo e da Safirinh4 onde podem ser vistas na

zona marginal mural, intermediária, no núcleo e na zona de substituição. No Pegmatito do
Cruzeiro, esse mineral é relativamente raro, só podendo ser observado no Serviço João de Matos,

onde ocorre na zona de borda

ou

marginal

e na

zoîa. intermediária interna (corpos de

substituição) ou linha, ou também denominada d.e zona dos caldeirões ou dos pockels. Na zona
marginal, foram amostrados cristais de granada, de coloração vermelho escuro, associado a
quaftzo, feldspato potássico, mica branca e pequenos cristais de turmalina preta. Estes cristais
estavam a cerca de 5cm do contato com o quanzito encaixante. Os cristais da zona intermediária

interna (corpos de substituição), apresentam uma coloração vermelho sangue e ocorre associado a
cristais de quartzo, às vezes, perfeitamente hialino, feldspato muito branco nas variedades albita e
cleavelandita, ripas de espodumênio, lepidolila e turmalinas negras e coradas.
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Esses cristais foram cuidadosamente observados em microscópio gemológico, onde foram

escolhidos espécimes livres de fraturas e inclusões para as diversas análises. Foram preparadas
seções bipolidas para a determinação do índice de refração e outras observações ao microscópio

gemológico, obtidos difratogramas de Raios

X

calibrados com alguns picos do quartzo para a

determinação do volume e do valor da cela unitária, além de análises químicas por raios X através
de energia dispersiva.

A Tabela 15 a seguir, fornece o valor do índice de refração, da cela unitária, do volume da
cela unitâna e os resultados das análises químicas obtidas por Raios

X de energia dispersiva.

Os

valores dos índices de refração para as duas granadas desse corpo pegmatítico são 1,792 e \,778
respectivamente, para

a

granada da zona de borda e para

o cristal

pertencente ao nível dos

caldeirões (zona intermediária interna). Como pode ser observado na Tabela 15, os valores da
cela unitária também variam de uma zona pegmatítica à outra. Para a granada da zona de borda

ou marginal a.:l1,571. ,, enquanto na zona interme diâria a.:11,593Å. Vários autores, entre eles
Sriramadas (1.957, in Deer et

al. 1986), construíram diagramas que permitem a determinação

da

molécula predominante nas granadas, a partir do valor do índice de refração e da cela unitária.

- ANALISDS QUIÌI'TICAS REPRESENTATIVAS DE GRÁNADAS DAS ZONAS
MARGINAL E INTERMEDITIRIA INTERNA, PROVENIENTES DO PEGMATITO DO CRUZEIRO,
OBTIDAS ATRA!'IíS DE RAIOS X DE ENERGIA DISPERSIVA, INCLUI TAMBÉ,M O PAR"{METRO
IINITÁRIo. o voI,IIMn DA cÌ] ,A TINITÁRTÂ E o ÍNDICE DE REFRACÃO.
TABELA 15

ZONA INTERMEDIARIA INTERNA

ZONA DE BORDA OU MARGINAT
6.3 51

35,950

33,092

35.324

35,186

35,330

35,345

0,000

0,000

0,027

0,026

0,139

0,053

0,052

0,042

At"o.

21,381

2t,795

21,595

21,544

2r,251

21.56s

2t.026

21.362

CrrO.

0,000

0,000

0,000

0,t24

0,000

0,000

0,083

0,000

23.314
t7.740
0.720
0.505
0,000

26.O34

24.062
17.875
0.578
o.475
0,725

tt.466

15.420
0.823
0.437
0,000

11.595
31.427
0.000

31.481

v"o.

23.796
17.705
0.540
0.460
0,000

0, 182

0.000
o.236
0,03 I

1t.422
32.013
0.036
0.247
0,052

Total

t00.3 7

100.42

r

00.28

100.90

100.08

100.04

sio^

36,489

Tio.

FeO

MnO
MeO
CaO

3

0. 166

a

11,5714

100.20
I1,593A.

V(,{J)

r.549"22

1.555,08

1.792

1.778

n

12.061
3 1. 159

0^096

o.242
0,046
I

00.3 5

Como pode ser observado na Tabela 15, a maior variação na composição química das
granadas amostradas no Pegmatito do Cruzeiro, envolve
constatado por outros autores, entre eles Baldwin

o ferro e o

manganês, Como

& Knorring (1983) quando fizeram um

já foi
estudo
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extensivo de granadas de pegmatitos da África, América do Norte e Finlândia, sua composição
varia de acordo com a posição nas zonas pegmatíticas. Existe uma tendência de granadas tardias,

ou seja, granadas que circundam o núcleo ou pertencem às zonas de substituição e intermediária,
serem mais ricas em manganês e mais pobres em ferro. Quando são projetados, os valores médios

das análises químicas das granadas da Mina do Cruzeiro no diagrama mostrado na Figura 51,

Núcleo e zmo do subsliluigäo dos pêgmotilos lillníferos

qronodos r ¡cos om

^
.'

Mn

Núcleo o zong de substituiçäo dos pegmot¡los
pobres em lílio
do que Fê
_ glo¡qd_o1 qgig ¡igos em Mn

Zono ¡nlôrmedidrio
gronodos ricos em Fe-Mñ ou Mn-Fe

gronodos ricos em Fê e Pobro em Mß

t6
(

24

FeO + MgO )

32
o/o

- RELACÃO ENTRE A COMPOSICAO OUTMICA DAS GRANADAS E A SUA
NO CORPO PEGMATÍTICO. (.) - VALORES OBTIDOS POR BALDWIN & KNORRING 0983) PARA
PEGMATITOS AFRICANOS, NORTE AMERICANOS E FINLANDESES; G). VALORES OBTIDOS
51

onde tem-se a variação de (FeO+MgO) versus (MnO+C ao)o/o em peso, observa-se que os valores

de Baldwin

& Knorring (1983)

para cristais da zona marginal, são perfeitamente concordantes

com os obtidos na Mina do Cruzeiro. Contudo, os valores das granadas pertencentes à zona
intermediária dos Pegmatitos do Cruzeiro associam-se aos cristais da zona de substituição e do
núcleo de pegmatitos pobres em lítio. Como já foi mostrado anteriormente, a Mina do Cruzeiro
constitui-se de pegmatitos ricos em ambligonita, espodumênio e lepitlolita, Como as granadas
pegmatíticas são, ainda pouco estudadas do ponto de vista geoquímico, isto é perfeitamente

¡
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plausível.

As

granadas dos pegmatitos simples

detalhadamente estudadas

e

e

complexos brasileiros, precisam ser

analisadas quimicamente,

na tentativa de conhecer o

seu

comportamento geoquímico. O que frca claro, quando observa-se o teor de FeO e MnO nas
granadas das duas zonas do Pegmatito do Cruzeiro, é que os cristais da zona de borda são mais

ricos na molécula almandina, apresentando uma fórmula estrutural média para as quatro análises,
que pode ser representada por (Feo,ss a o,s.iMho,¿, a o,orMgo,o,z a o,o,n),

da zona intermediária, pertencem à solução sólida

A,

(SiO4)3. Já, as granadas

almandina-espessartita, com

a

fórmula

estrutural, para as quatro análises apresentadas na Tabela 15, variando entre (Mno,r, a o,tsFêo,zs a

o.rr),

A,

(Sioo)r. Isto, novamente indica que houve uma evolução química do meio, com

concentração do

2.

Mn-

a

nos estágios tardios de cristalização, devido ao raio iônico do manganês

maior (Mn:0,80,4.) em relação a outros cátions divalentes.

A

variação de FeO, MnO, CaO

e MgO na estrutura das granadas, é

utilizada

principahnente por autores russos, para defrnir diferentes tipos de campos pegmatíticos. Saley

(1973,

in Cerny & Hawthorne

1982), a partir da relação FeO, MnO e MgO, mostrada no

diagrama triangular da Figura 52.A, definiu quâtro tipos de campos pegmatíticos,
formação moscovítica A; 2) formação moscovítica B; 3) formação de metais raros

*

a saber l)

moscovita e

4) formação de elementos raros. Os valores de composição química desses elementos nas duas
granadas do Cruzeiro, representados no diagrama visto na Figura

52\

mostra que o Pegmatito

do Cruzeiro está contido nos campos 3 (para a granada da zona de borda ou marginal) e 4
(granadas da zona intermediária).

Cerny

& Hawthorne (1982)

construíram diagramas triangulares (Figura 528 e C) onde

projetaram os valores de CaO, MgO, FeO e MnO de granadas de cinco grupos de pegmatitos
complexos portadores de elementos raros, situados em Manitoba, no Canadá. Também neste
caso, como pode ser visto na Figura

524

e

B, os valores dos elementos principais da granada do

Cruzeiro estão contidos na área encontrada para pegmatitos complexos
elementos raros.

7. 5 . CASSITERITA

e

portadores de

i
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A cassiterita cristaliza-se no sistema tefiagonal, apresentando coloração variando entre
castanho avermelhado a quase preta, brilho adamantino e densidade entre 6,8 e 7,1. Os índices de

refração e a birrefringência são extremamente elevados e, embora seja uniaxial positiva, algumas

amostras apresentam características ópticas anômalas com
geminação é bastante comum segundo

2V variando entre 0 e 38'. A

{001}, produzindo o joelho de estanho, que pode repetir-

F.o
FIGUR,A 52 - VARIAçAO COMPOSICIONAL EM GRANÁDAS DE V
PEGM-ATITOS RUSSOS: T) FORMAçÃO MOSCOVITA A; 2) FORMAçÃO MOSCOVITA B; 3) FORMAçAO
DD METAIS RAROS + MOSCOVITA E 4) FORM.AçÃO DE ELEMENTOS RAROS. B E C: DIVERSOS GRUPOS
DE PEGMATITOS COMPLEXOS (CERNY & IIÂWTHORNE 1982). (.) - VALORES OBTIDOS PARA AS
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se ciclicamente. Sua estrutura assemelha-se à do rutilo, onde cada íon de estanho está ligado a
seis íons de oxigênio nos vértices de um octaedro regular, e cada oxigênio liga-se a três íons de

estanho formando um triângulo quase eqüilátero. Alérn do estanho, a cassiterita pode conter

tântalo, nióbio, ferro, e quantidades menores de MnO, TiO, e ScrO, (Deer e/

al.

1962). Os

parâmetros de cela unitária sáo a.=4,73Ä' e c"=3,18Å.

A

cassiterita é encontrada normalmente em rochas ígneas acidas, como nos granitos e

riólitos, e também em greisens, filões hidrotermais de alta temperatura e nos pegmatitos
graníticos. Nos pegmatitos, freqüentemente ela é encontrada associada a óxidos portadores de Fe,

Mn. Nb, Ta, Ti

e

W (Foord 1982).

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de cassiterita, a partir da mineração em
aluviões e em rochas graníticas, principalmente nos Estados de Rondônia e Amazonas. Pode-se
dizer que os pegmatitos, apesar de conterem cassiterita, não são fontes importantes de estanho.

No mundo, o Pegmatito Greenbushes, na Austrália, é um dos poucos corpos explotados

quase

exclusivamente para cassiterita (Hatcher & Bolitho i982). No Brasil, a região pegmatítica de São

loi uma grande produtora (Rolff 1952; Heinrich 1964), mas na atualidade, sua
participação na produção brasileira de cassiterita é inexpressiva. Na Província Pegmatítica
João Del Rei

Oriental, tem-se a ocorrência de cassiterita em vários corpos pegmatíticos, podendo ser citado o
Pegmatito da Golconda, em Governador Valadares (Pecora et al. ]1950; Santos 1968), do Urubu,

em Araçuaí (Cassedanne & Cassedanne 1981) e do Jabuti (Dunn et

al.

1978) e do Urucum

(Cassedanne 1986) em Galiléia.

A cassiterita é um mineral bastante raro no Pegmatito do Cruzeiro. Foi amostrada na zona
mural do Serviço João de Matos (JM-FELD-09), na forma de um cristal apresentando coloração
castanho escuro medindo cerca de lcm de diâmetro. Ela ocorre na zona primária, formada por

quartzo (50To) e feldspato (45%o), com a mica branca (5%) ocorrendo na forma de pequenos
Iivros.

Segundo informações dos garimpeiros que trabalham na Mina do Cruzeiro, às vezes,
também são encontrados cristais de cassiterita apresentando faces bem defrnidas, nos caldeirões
(pockets) contendo turmalinas, quartzo, feldspatos e lepidolita. Infelizmente, não

foi

possível

obter amostras deste tipo.

A

partir da amostra coletada na zorra mural, foram obtidas as análises através

de

microssonda eletrônica, entre as quais duas estão representadas na Tabela 16, juntamente com
análises de cassiterita do Pegmatito de Tanco, no Canadá e do Granito Cornwall, na Inglaterra.
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Além dos óxidos mostrados na Tabela 16, foram analisados e não detectado os óxidos de W, Al,
Na, Y, U e Th. Observações efetuadas por microscopia eletrônica de varredura, mostraram que a
cassiterita da Mina do Cruzeiro é muito homogênea e não apresenta luminescência. Para Foord

&

Cook (1989), amostras de cassiterita de pegmatitos são muito mais puras do que as de outros
tipos rochosos e a quantidade de microinclusões presentes é muito pouca. Cassiterita proveniente
de pegmatito, raramente apresenta zoneamento e o fenômeno da catodoluminescência. Para Hall

& fubbe (1971), a presença da luminescência

está relacionada a presença de

W e Ti na

sua

estrutura.

-

ANÁLISES QUIMICAS REPRESENTATTVAS OBTIDAS ATRAVES DE
MICROSSONDA ELETRôNICA DE CASSITERITAS DA MINA DO CRUZEIRO, COMPARADAS

TABELA 16

COM CASSITERITAS DO PEGMATITO DE TANCO, NO CANADÁ E DO MONTE ST,MICHEL,
NA INGLATERRA.
4
5
2
3
I
'ì,
oo
99,34
100 00
93.364
97.531
SnO"

Ta"O.

0,213

0.43

5

0,01

0,03

0,02

Nb',o,

0,480

0.05

0,00

0,r0

FeO

0,012
ñ 1))

0.01

MnO

0. 152

TiO2

0,000

0.227
0.156
o,157

0.29
n.d.
0,01

0.08
n.d.
0,03

MeO
CaO

n.d
n.d
0,26

n.d.
n.d.

0,36

Total

99 918

0.099
0.529
0,323
qq q??

n,d.

sio,

0.138
0.618
0,099

99.91

99.93

0.08
0,01

0.00
n.d.
100.

I6

A¡álises químicas da cassiterita da Mina do Cruzeiro; 3 - Análise química da
cassiterita do Pegmatito Tanco, Canadá (Foord 1982); 4 e 5 - Análise química da cassiterita
do Monte St. Michel, Inglaterra (Moore & Howie (1979).

I

e2

-

Poucas informações são encontradas na literatura geológica mundial

a

respeito da

distribuição de minerais de estanho nas várias zonas pegmatíticas, a presença de elementos
n'ìenores na estrutura da cassiterita, e a sua correlação pa'a

a caraclerização dos vários tipos de

pegmatitos. Sabe-se apenas que, cassiterita mostrando uma composição próxima da ideal é típica
de pegmatitos portadores de elementos raros (Foord

TarOr>NbrO, na estrutura da cassiterita,
pegmatitos.

& Cook 1989). Foord (1982)

enfatiza que

é um indicador de mineralização de tântalo

em

L
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.6 - TURMALINA

Nenhuma outra gema possui uma gama de cores tão rica como a turmalina. Apesar de na
antigüidade ser conhecida na região mediterrânea, foram os holandeses que a introduziram na
Europa em 1703, na forma de cristais procedentes do Sri Lanka (Branco 1984).

O nome turmalina parece ser derjvado da palavra

cingalesa

hrmali, vma

designação

aplicada pelos mercadores do Sri Lanka quando misturavam gemas de identificação duvidosa a
gemas de mais alto valor. Hoje, a palavra turmalina é usada para designar o nome de um grupo de

minerais e é também aplicada, de um modo genérico, para as variedades deste grupo, quando não
se conhece a composição química correta, impossibilitando a identifrcação da espécie individual

do grupo (Dietrich 1985).
Para os gemólogos, que classificam a turmalina de acordo com a cor, tem-se as seguintes
variedades (Schumann 1983 ):

ACROíTA - incolor ou quase incolor, muito rara.
RUBELITA - rósea ou vermelha, ocasionalmente com tonalidades violeta,
DRAVITA - amarelo-castanho

a amarelo-escuro

VERDELITA - todos os matizes de verde.
INDICOLITA OU INDIGOLITA - azul

em todos os graus.

SIBERITA - vermelho lilás até azul violeta,
SCHORLITA - negra.
Várias propostas para se obter uma fórmula química geral para o grupo da turmalina já

foram feitas. Hoje, existe consenso que

a

turmalina pode ser expressa pela fórmula

XY3Z5B3S|5O 27(O, OH, F)4 @urt 1989), onde X é representado predominantemente por Na
ou Ca, podendo também incluir K. Os íons Mn'*, Mg'* e HrO.' podem ocorrer como elementos
traços. A posição Y é ocupada po, F"'* e/ou Mg'*, (Al+Li) ou Fe'* e Mn'* e os íons Ca, Crt* e
Tio* ocorrendo como traços. A posição

Z, por suavez, pode

além de uma pequena percentagem de Mgt* e
aparecer como traços,

v'*. os

ser ocupada

po, Al'*, Fe'* ou Crt*,

elementos F"'*, Mn'*, Ti3* e Tio*, podem

l8l

Atualmente, o Internatio dl Mineralogical Associalion (IMA) reconhece nove minerais
como membros finais das várias séries sólidas deste grupo (Fleischer 1987), os quais são descritos
de forma resumida a seguir.

BUERGERITA

-

nome em homenagem ao cristalógrafo americano

M.

J,

Buerger, representando uma turmalina cuja composição química predorninante é
3+

NaFe AluB.SiuOroF. Refere-se
San Luís de Potosi (Donnay et

a uma turmalina de cor marrom, típica da iocalidade mexicana de

al.

1966).

CROMODRAVITA

-

designaçáo para espécie cuja fórmula predominante é

NaMg,(Cr,,Al)B3Si602?(OH)4 e coloração verde-escura (Rumantseva 1984).

DRAVITA

-

turmalina

de coloração

amarronzada, esverdeada

ou

preto-

amarronzado, de fórmula predominante NaMgrAluB,Si6O2T(OH,F)4, sendo material típico do Rio

DraW Austria (Frondel et al. 1966),

ELBAÍTA - turmalina de cor variada, podendo se

apresentar verde, rósea e

incolor, de formula predominante Na(Al,Li)3 AI6B3Si6O2'(O,OH)3(OH,F). Nome derivado da Ilha
de Elba, no Mar Mediterrâneo.

FERRIDRAVITA - turmalina de coloração escura, cuja fórmula predominante

é

(Na,KXMg,Fe)rFeoB,SiuOrr(O,OH)3(OH,F). Espécie típica da Mina de São Francisco, Bolívia. A
união da dravita mais o ferro férrico deu origem ao nome ferridravita (Wallenta & Dunn 1979).

LIDDICOATITA - turmalina que pode apresentar várias cores. Possui formula
geral Ca(Li,Al).AIuB3SiuOrr(O,OH)3(OH,F). Material típico de Antsirabe, Madagascar, sendo o
seu nome uma homenagem ao gemólogo americano R, T.

Liddicoat (Dunn et al. 1977a).

OLENITA - turmalina descrita em 1968 pelos mineralogistas russos Sokolov,
Retrova, Gorskaya, Gordiyenko e Krester. Um novo mineral do grupo da turmalina com alto teor
de alumínio que apresenta fórmula geral predominante NaAl.AluBrSioO2T(O,OH)4. Por não haver
ainda uma tradução integral do artigo, que

foi publicado em russo, não há informações quanto ao

local onde foi encontrada, cor, índice de refração, etc.

SCIIORLITA - turmalina preta, de fórmula NaFe,AJ6B3Si6O27(OH)4. O nome

é

derivado do termo que significa em dúvida, usado por Mathesius (1564, rr Dietrich 1985).

UVITA - turmalina de coloração amarronzada a negra, de fórmula predominante
CaMg.(Al'Mg)B3Si6O27(OH,F)4. Nome derivado de Uvq uma região do Sri Lanka (Dunn et al.
re77b)
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Além dos minerais do grupo da turmalina e das variedades gemológicas já citadas, vários
termos são atribuídos a esse mineral. Um deles é a afrizita, nome não reconhecido pelo IMA, mas

muito utilizado no Brasil. Refere-se a uma turmalina de coloração negra, tendo sido utilizado por
José Bonifácio de Andrade e Silva em 1800, para homenagear um escravo de nome

Afrízio,

que

lhe trazia amostras de diversos minerais (Branco 1984).

O nome tsilaisíta de formula ideal NaMn,AluB6Si6OrT(OH,F)4, proposto como uma nova
espécie, não

foi aprovado pela comissão do IMA, porque nunca

se encontrou turmalina natural

apresentando o Mn como constituinte principal ocupando a posição Y (Fairbanks 1973).

A turmalina constitui um grupo de minerais comuns, sendo encontradas principalmente em
rochas graníticas e nos pegmatitos a elas associados. Ocorrem também em rochas sedimentares,
bem como em metamórfìcas sob condições variáveis de metamorfismo. Apesar de sua abundância
em todos os tipos rochosos, não tem recebido atenção compatível com a sua distribuição.

A grande variação química

das turmalinas, resultante da facilidade com que ela incorpora

os mais variados cátions, é uma ferramenta importante que permite inferir a composição da fase

fluida ou do meio no qual ela foi formada (Henry

& Guidotti

1985 e Joliff et

al.

1987). Em

termos de constituintes maiores, os minerais do grupo da turmalina, apresentam em
composição H,

sua

Li, Na, K, Mg, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, B, Al, Si, O e F. Entre os elementos

menores, somente 39 elementos da tabela periódica ainda não foram encontrados nas turmalinas.

Em função disso, muitos autores denominaram-na de mineral apanha ludo ou de lqta dc lixo da
nahtreza. Portanto, compreender a sua origem equivale a desvendar a própria evolução de certos
processos metalogenéticos (Dietrich 1985).

A

presença do

B é essencial para que haja a formação da turmalina, sendo esta o maior

reservatório desse elemento (Harder 1974), Sua alta mobilidade, faz com que o B se concentre,
principalmente, nos estágios magmáticos frnais, o que explica a grande abundância de turmalina
nos pegmatitos e veios de quartzo, O

B

sempre é retido nos minerais borófilos, entre os quais

destacam-seaturmalina,amoscovita,asericita,oepídoto,asillimanita,aclorita,atitanitaeo
leucoxênio. Já os minerais borófobos, como o quartzo, a granada e os feldspatos, nunca aceitam o

B na sua estrutura (Palmer & Slack 1989).

A turmalina é um importante indicador petrogenético (Henry & Guidotti 1985). Ela é
muito comum nas seqüências precambrianas brasileiras, estando associada aos níveis sulfetados
mineralizados em ouro, em todas as minerações do Quadrilátero Ferrífero.
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Nas Províncias Pegmatíticas Brasileiras, a turmalina é um mineral muito comum (Diniz

&

Nesi 1990), Em São José da Batalha, na Paraíba, foi encontrado em 1988, uma turmalina com
qualidade gemológica mostrando coloração azul anil, até então desconhecida

do

mercado

gemológico mundial (Fritsch er al. 1990).
Na Província Pegmatítica Oriental, a turmalina é encontrada em inúmeros pegmatitos. Na
região de Araçuaí, ela é encontrada no Pegmatito do Urubu (Cassedanne
na Lavra do Limoeiro (Cassedanne

&

Cassedanne 1981a),

& Lowell 1982; Correia Neves et al. 1980a e 1980b), na Mina

de Barra do Salinas, nos Garimpos do Ouro Fino e da região do Taquaral. Na região de
Conselheiro Pena, ela ocorre na Mina do Jonas e da Formiga; em Itambacuri na Mina de Santa
Rosa e em São José da Safira naLavra da Pederneira, do Marcelo, da Aricanga, do Cruzeiro e em

muitas outras.
Na Mina do Cruzeiro, a turmalina é encontrada nos três veios pegmatíticos que compõem
essa mineração. Mas é no

Veio 03, o de menor espessura entre todos os corpos, onde ela ocorre

em grande abundância. Megacristais de afrizita, alguns medindo mais de

lm de comprimento,

podem ser facilmente vistos ao longo de todo o corpo.

No Veio 01, observa-se que na zona marginal de todos os serviços, onde foram feitas

as

amostragens, a turmalina ocorre associada a placas de mica clara, a feldspatos e quartzo leitoso,

imersas numa malriz de granulometria fina. Na zona mural, onde pode ser observado uma
granulometria mais grosseira que no nível anterior, ela ocorre em cristais maiores, alguns medindo
cerca de 10cm de comprimento e até Scm de diâmetro, sempre associada a feldspatos e quartzo

intersticial, além de placas de mica clara maiores que na zona marginal.
Deve ficar claro, que as turmalinas encontradas na zona marginal e mural sempre mostram
coloração negra, característica da variedade afrizita, A denominação afrtzita é muito utilizada no

Brasil para as turmalinas de coloração negra. Neste trabalho, sempre que for utilizado o termo
afrizita, deve estar implícito que se trata de turmalina negra, sem nenhuma conotação com o
quimismo desse grupo de minerais. O termo schorlita, por outro lado, refere-se a uma molécula
de turmalina quase sempre mostrando cor negra e rica em ferro.

Nas zonas marginal e mural do Veio 01 do Pegmatito do Cruzeiro, é muito comum a
ocorrência de cristais de turmalina negra, mostrando o eixo c perpendicular à rocha encaixante.

Outro fator importante, é que nessas duas zonas nunca são encontrados cristais de turmalina
mostrando qualidade gemológica

e

quase sempre, essas turmalinas negras, mostram um
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fraturamento perpendicular ao eixo c, algumas vezes, tornando-se similar à clivagem perfeita da
biotita. Turmalina corada também nunca é encontrada nessas duas zonas pegmatíticas.
Na zona intermediária externa e média, além da abundância de turmalina negra, também
podern ser encontrados raros preenchimentos de fratura onde se observam algumas turmalinas
coradas. Mas é na zona intermediária interna e nas bordas do núcleo, onde são encontradas as

turmalinas coradas com qualidade gemológica, Para os garimpeiros que

aí trabalham,

o

aparecimento de grandes ripas de espodumênio associado a manchas de mica rósea (Iepidolita) e

uma massa terrosa de coloração negra (possivelmente um hidróxido de manganês), além da
presença de albita especular (cteavelandita), é um claro indício da possível presença de turmalina

corada, Observadas essas condições, a turmalina pode ser encontrada nos caldeirões ou pockets e

na linha. Nos caldeirões ou pockets é quando o mineral-gema é encontrado preenchendo os
vazios, similar a uma drusa e na linha é quando a turmalina gemológica é retirada do pegmatito
maoiço, mas sempre associada a lepilol.ita, mica rósea, albita e hidróxido de manganês fazendo
parte da mineralogia associada aos níveis de intemperismo.

No Veio 02, a presença da turmalina nos vários níveis do corpo pegmatítico apresenta
mesmas características

as

já mostrada para o Veio 01.

Um aspecto muito interessante a respeito da presença de turmalina gemológica nos três
veios pegmatíticos dessa mineração é a sua coloração típica em cada um deles. No Veio 01 são
encontradas as turmalinas de coloração rósea, vermelho rubi intenso (rubelita), verdes (verdelitas)
e as turmalinas olho-de-gato; no

Veio 02 são retiradas principalmente as de coloração verde e no

Veio 03, as indicolitas mostrando uma coloração azul intensa e as verdelitas. Evidentemente que

isto é devido a um quimismo diferente das soluções pegmatíticas nos três veios, durante

a

cristalização da turmalina, Turmalinas multicolores podem ser encontradas nos três corpos
pegmatíticos.

7

.6 .1 . CRISTALOGRAFIA

A estrutura cristalina dos minerais do grupo da turmalina é extremamente

complicada,

devido ao grande número de elementos que podem substituir ou serem substituídos nas posições
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X, Y e Z (Hamburger & Buerger 1948, in Dietrich 1985). Segundo Dietrich (1985), já forarn
proposto três modelos para a descrição da estrutura cristalina dos minerais do grupo da turmalina:

o de Belov & Belova (1949, in Dietrich 1985), o de Donnay & Buerger (1950, in Dietrich 1985)
e o de

Ito & Sadanaga (1951, in Dietrich 1985). A estrutura proposta por Belov & Belova (1949,

¡n Dietrich 1985), atualmente é considerada incorreta (Deer et

al

1986) A principal diferença

entre a estrutura proposta por Donnay & Buerger (1950, in Dietrich 1985) e a de Ito

&

Sadanaga

(1951, in Dietrich 1985) está na configuração do grupo Sio0,*: é trigonal no primeiro e hexagonal
no segundo modelo.

CI
os'=(ox)
z
oa =(OH)

g'r =(Ol{ }

o =(oH)

'

-o

I'l'l'l,l'1.
J 2 3 4

5A

I86

&

No modelo de Ito
53)

é

Sadanaga (1951, in Dietrich 1985), a estrutura da turmalina (Figura

caracterizada por um anel hexagonal de tetraedros [SiOn], semelhante

a um fragmento

isotado de um filossilicato hexagonal. Os átomos de Mg ocupando a posição
coordenação octaédrica, onde

os octaedros

Y,

estão em

pertencentes aos vértices formam fragmentos

trigonais, como no mineral brucita. Seis átomos de oxigênio da parte inferior dessas camadas são
os ápices dos anéis hexagonais dos tetraedros de Si, O núcleo trigonal de Mg, na posição Y, está

ligado a seis átomos de Al, ocupando a posição Z em coordenação octaédrica. Cada átomo de
boro está em coordenação triangular e ligados aos vértices do octaedro.

Na posição X, os cátions são representados, principalmente por Na e/ou Ca e K,
acondicionados ao longo do eixo ternário de simetria, entre os níveis dos triângulos de

80, e os

tetraedros de Si04.

os cátions na posição Y, representados principalmente po, F"'* e/ou Mg'', (Al+Li) e/ou
Fe3*, estão eqüidistante do eixo ternário de simetria e entre os triângulos de
pertencentes aos ápices dos tetraedros de SiOo.

BO, e o oxigênio

A posição Y também pode ser ocupada por Mn'*,

1+

Cr-,Ti ,V",Co- eNi-.
os

cátions que ocupam a posição

Z

são principalmente

Al'*, F"'*, C.'*, Al e

Mg,

Iocalizados aproximadamente no mesmo nível da posição Y.
Os minerais do grupo da turmalina cristalizam-se no sistema trigonal, classe 3m (piramidal

ditrigonal), cujo grupo espacial é representado por R3m (Henry & Lonsdale 1952).

7

.6 .1 .1 - CELA UNITARIA

Os minerais do grupo da turmalina constituem um exemplo claro de complexidade da
composição química, talvez só podendo ser comparado aos anfibólios. Como

foi

mostrado,

aproximadamente 60% dos elementos químicos, já foram encontrados na estrutura das turmalinas.

Além disso, elas apresentam um completo isomorfismo na série elbaíta-schorlita e na série dravitauvita-schorlita (Sahama et

al

1979).
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A cela unitária, que é a menor porção que Çontém todas as características

estruturais,

geométricas e geoquímicas do mineral, reflete essa variação na sua composição química. Na
Tabela 17, pode-se observar as dimensões dos parâmetros unitários ao e co, além do volume da
cela nos minerais do grupo da turmalina.

TABEI,A 17 - DTMENSOES DA CEI,A IINITARIA DAS VARIAS ESPECIES DE TURMALINAS
ESPECIES
Referências
a-:c- (A)
cla
vol.(.4.3)
0.4528
568. 18
Donnav et al,(1966'l
Buerserita
5 .873.7 .r87
Eoorecht ( 1953
5.910:7 .210
0.4532
580.5s
Dravita
Rumantseva (1983
Cromodravita
6.1107.270
0.4513
.634.02
594.02
5.9817.207
0.45 t0
Dwn et al.(1977b\
Uvita
.697.79
Ferridravita
6.20O:7.470
0.4611
Walenta & Dunn(1979)
555
75
5.8677.135
0.4497
Dunn
et al. (1977a\
Liddicoatita
6 000:7 135
0 4459
581.85
Eoorecht ( 1953
Schorlita
5 810:7 085
0.4481
53 3.68
Eoorecht 11953
Elbaíta

Epprecht (1953) foi

o

primeiro a estudar a variaçáo das dimensões da cela unitária,

quando deterrninou os parâmetros de turmalinas de composição química conhecida e demonstrou
que duas séries podiam ser destinguidas entre elbaíta e schorlita e entre schorlita e dravita. Como

mostra a Figura 54, a partir de trabalhos de Epprecht (1953) é possível determinar turmalinas
dessas duas séries, quando são conhecidos os seus parâmetros unitários.

7

t?o

71t5

SCHORLITA

ELEAITA
7

tto

7,0 5

r5,8OO t5,85O t5pOO r5,95O 16,000
o

16,050

tÅ)

FIGURA 54 - DIMENSOES DA CELA I]NITARIA DE ALGUNS
RUPO DA
TURMALINA (EPPRECHT 1953), COMPARADOS COM OS DADOS OBTIDOS NAS TURMALINAS
DA MINA DO CRUZEIRO. ("). VALORES DE PARÂMETROS UNITÁRIOS DAS TURMALINAS DA
.I.AZIDA DO CRUZEIRO.
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O estudo de turmalina de composição conhecida e o mais próximo possível da composição
ideal da molécula, permitiu a construção de diagramas em função das dimensões dos parâmetros
unitários ao e co, como o mostrado na Figura 55, os quais permitem a determinação do mineral do

grupo da turmalina.
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OS DADOS DE TURM,ALINA DE VÁRIAS PARTES DO MUNDO (SAI-IAMA ET
sÀlt MA ET AL.11979ì E l*) V

Sahama et

AL

1979). (.)

. VALORES DE

al. (1979) selecionou dados de 57 turmalinas, que apresentavam parâmetros de

cela e composição química conhecida, e elaborou

volume da cela unitária

é

relacionado com

o

o grá{ìco mostrado na Figura 56, onde o

conteúdo de Fe+Mn+Mg+Ti,

A partir deste

diagrama, é possível distinguir as séries elbaíta-schorlita e, dravita-uvita-schorlita.

O estudo da cela unitária da turmalina da Mina do Cruzeiro foi executado a partir

de

pó obtidos em um difratômetro automati zado da Rigaku, em operação no
DEGEO/[IFOP. A Tabela l8 apresenta as reflexões de uma das amostras estudadas comparadas
diagramas de

com os diagramas da schorlita e da elbaíta do sistema JCPDS, respectivamente de números
22.469 e21.251.

Na Tabela l9 estão reþresentados os valores dos parâmetros unitários

ao e co,

o volume da

cela unitária e o percentual de Fe+Mn+Mg+Ti, fornecidos pelas turmalinas d,a lazida do Cruzeiro.

Os parâmetros unitários foram determinados em cristais provenientes de pockel ou
caldeirão e do nível de produção do corpo pegmatítico. Esses cristais são ideais para essas
determinações. porque são límpidos

e não apresentam fraturas preenchidas por

óxidos

e

hidróxidos diversos. Nas amostras DESC-O1, 06, 08 e 09 foram obtidas as análises químicas no
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mesrno cristal onde

foi determinada

a cela unitária, enquanto, nas amostras DESC-11 e DESC-12

só foram determinados os parâmetros unitários da turmalina.

A

cela unitária de DESC-OI

e

DESC-O9, foi obtida em um mesmo cristal, apresentando zoneamento paralelo ao eixo c, onde,
quando observa-se o cristal perpendicular a c, é negro numa metade e róseo avermelhado noutra
parte do prisma. Quando observado em seção com 2mm de espessura e perpendicular ao eixo c,
esse mesmo cristal é verde intenso numa parte e róseo na outra parte,

A

seção DESC-06, trata-se

de um cristal de coloração avermelhada claro no centro, e uma borda fina apresentando um matiz

vermelho mais intenso, enquanto a seção DESC-O8, trata-se de uma turmalina verde homogênea,
sem nenhum zoneamento de cores. O

teor de (Fe+Mg+Mn+Ti) contido nesses cristais pode ser

observado na Tabela 19.

TABELA 18 . DIAGRAMA DE PO DA TURMALINA DA JAZIDA DO CRUZEIRO COMPARADO
(lOM O DIAGRAMA DA EI,BAÍTÂ N DA SCITORI,ITA DO SISTEMA JCPDS.
hk.l
ELBAITA
SCHORLITA
TURMALINA
DO CRUZEIRO

d(A)
632
5.26

I/TO

l4
l7

(JCPDS-2r251)

d(A)
631

f/Io

d(A)

I/Io

20

635

18

101

5.29

20
4.62

t4

300
211
200
400

4.62

t2

42r

29
60
60

4.19
3.96

60

2 930

4,00
3.48
2.955
2.577
2.338
2.152
2.080
2.025
964
870
776
568
541

500

502
357

r00
22
14

20
18

22

2.560
2.333
2.150
2 099
2 025
960

25
60

lll
35

400
348

55

2.952

45
45

100

2.581

l0

051

20

2.348

20

103

40

122

l6

43r

20
20

521

25

l8
l6

868

¿J

t/ô

22
26

575

45
25

537

20

l2
l6

509
491
368

16

12

tICPDS-?_24691

l6
25

1.503

l8

152
530.700
522
004
452
641
731
504
273

Como pode ser visto na Figura 55, quando os valores dos parâmetros de cela unitária a" e
c", são plotados no diagrama de Epprecht (1953), observa-se que as turmalinas encontradas nos
caldeirões où vugs da Mina do Cruzeiro pertencem à solução sólida elbaíta-schorlita. Essa mesma
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tendência pode ser vista no diagrama de Sahama et al. (1979) mostrado na Figura 56 . É vflido
observar, que existe uma concentração dos valores, em direção à molécula de elbaíta.
Quando são plotados na Figura 56, os valores do volume da cela unitária em função de

(Fe+Mn+Mg+Ti), observa -se que em três dos cristais analisados, existe uma perfeita correlação

- PARÁMETROS UNITARIOS E PERCENTUAL DE FE+MN+Mg+T¡ CONTIDOS NA
ESTRUTURA DA TURMALINA DOS CALDEIRÓES OU POCKETS DA MINA DO CRUZEIRO.
Fe+Mn+Mg+Ti
a^ (A)
c" (A)
AMOSTRAS
vol-tr\Æ(.Ä.3)
TABELA 19

7 089
5.837
'7 094
5.843
7 123
5.930
5.863
7.108
7 124
5.932
DESC-II
7 117
5.879
DESC-I2
(x)- porção do cristal apresentando coloração verde intenso
l**)- norcão do cristal mostrando matiz róseo avermelhado
DESC.Ol
DESC-06
DESC.Os
DESC-09

com o campo

I

I 1. t6 (+)

539.79
542.04
.565,40
548.99
566.01
5s4.08

054
2.46

092(

de Sahama et al. (1979), ou seja, eles pertencem à série elbaíta-schorlita. A

análise no cristal apresentando zoneamento de cores e com coloração negra ou verde intenso,

mostra que a soma (Fe+Mn+Mg+Ti) é extremamente alta e fora do campo

L

Uma primeira

conclusão, é que em um mesmo cristal que apresente zoneamento de cores, pode estar presente,

uma solução sólida ou duas moléculas diferentes de rninerais de turmalina. Porém,

os

conhecimentos atuais sobre o grupo das turmalinas, não permitem nenhuma interpretação segura
a respeito desse fato.

7

.6 .1 .2 - MORFOLOGIA

DOS CRISTAIS

Tendo em vista o grupo espacial R3m, os cristais de turmalinas podem ser formados por
combinações variadas de prismas, bipirâmides e pinacóides. Como exemplo, pode ser citado o
prísma trigonal { 31.0 }, prisma ditrigonal { 10.0}, pinacóide basal {00.1
e pirâmide

}, pirâmide trigonal {11,1}

ditrigonat {21 . I } . A tendência das faces do prisma de serem estriadas verticalmente

e

de se arredondarem, dá aos cristais uma seção basal semelhante a um triângulo esferico. Quanto
ao hábito, os cristais de turmalina manifestam-se sob aspectos bastante diversos, variando desde
prismáticos até piramidal e tabular,

t9l

A

maioria das turmalinas da Jazida do Cruzeiro, apresentam-se bem cristalizadas,

mostrando-se em hábitos e formas diversas, desde cristais prismáticos alongados, biterminados até
aciculares. Cristais arredondados ou achatados também são facilmente encontrados, Deve ser feita

uma clara distinção entre as turmalinas negras das zonas externas do corpo pegmatítico e as
turmalinas mostrando qualidade gemológica dos níveis mais internos do pegmatito. As turmalinas

negras apesar de serem encontradas em cristais prismáticos perfeitos, ao serem retiradas do

pegmatito encaixante mostram um fraturamento perpendicular ao eixo c, fazendo com que o

*
|-

to

c
.+5
l¡-

..:'
B"'2
a
a.

-"..
'! '¡

./
...4
.-/.
I

volume do crlo unildrio (Â)

I'IGURA 56 - CORRELAÇÃO ENTRE F'E+MN+Mg+Ti E O VOLUME DA CELA UNITARIA DAS
TURMALINAS DA MINA DO CRUZEIRO, COMPARADOS COM OS VALORES DE SAIIAMA ET
AL. (1979) PARA AS TURMALINAS DE VÁRIAS PARTES DO MUNDO. 1. SÉRIE ELBAÍTA-

SCHORLITA;2.SIIRIEDRAVITA.UVITA-SCIIORLITA;B.BUERGERITAEL-LIDDICOATITA..
- VALORES DE SAHAMA ET AL. (1979) E G) - VALORES PARA AS TURMALINAS DA MINA DO
CRUZEIRO.

cristal se desintegre facilmente, similar à clivagem perfeita da biotita. As turmalinas coradas das
zonas mais internas do corpo, mostram-se muito bem cristalizadas, de transparente à translúcida,

com poucas inclusões, tornando possível a sua utilização como mineral-gema. Os espécimes
aparecem sob a forma de monocristais isolados, quando encontrados ao longo da linha, ou
crescendo sob as lamelas de cleavelandita e mica rósea atapetando os caldeirões ou pockels,
sendo isentas de alteração intempérica. Um fato importante que se verifica na produção global das

turmalinas dessa jazida, é a percentagem relativamente alta de material de boa qualidade, isto

é,

material utilizável em lapidação (cerca de 10%), quando comparado com outros depósitos
brasileiros.

t92

Segundo informações prestadas pelo proprietário da Mina

do Cruzeiro, já

foram

encontrados no local cristais prisrnáticos lapidáveis de até 20cm de cotnprimento. Obselvações
feitas ao longo das galerias dos Veios

0l e 03 dessa mineração, mostram a presença de cristais de

tunnalina preta corn até lrn de cornprirnento, com seção basal de cerca de lOcm e ¡resando
algumas clezenas de quilos.

a Fotografia 06, os cristais de tur¡nalina da Mina do Cruzeiro são
idiomórficos, apresentando por vezes, prismas relativalnente grossos, embora o padrão
Como ilustra

predominante seja o de alongamento maior segundo o eixo c.

F'ICO D[, VDRDELITA DA MINA
FOTOGRAF'IA 06 - CRISTAL
DO CRUZEIRO TERMINADO POR UMA SEÇÃO BASAL AVANTAJÂDA,

COM INTERCRESCIMENTO
INT'DRIOR DO ESPDCIME

DE PRISMAS

MDNORES

NA PARTD

RODUZIDO DD SAUDR 1982

Cristais cutvos e fraturados são encontrados raramente entre as turtnali¡ras da Mina do
Cruzeiro. Tal fato, pode ser devido aos esforços perpendiculares às faces do prisma, causando o
clobramento do cristal ao longo do eixo cristalográfico c. Nos locais onde

o

clobramerrto foi

maior, tern-se a prescnça de fraturas, norntalnteute preenohiclas ¡lela própri¿r tururalino

t;oi-,-to

agregado fibroso, hábito capilar e coloração diferente do cristal dobra<lo. Isto é devido A uma
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cristalização posterior da turmalina fibrosa, quando as soluções já mostravam uma composição
química diferente do quimismo original (Haddad 1987), Também é bastante comum, na Mina do

Cruzeiro, a presença de cristais de turmalina quebrados, dentro dos caldeirões e separados por
vários centímetros do lugar original de formação.

exibindo uma cicatrização posterior, também

A

presença de cristais curvos, fraturados e

foi referida em turmalinas

provenientes de San

Diego County, na Califórnia (Foord 1977),
Agregados cristalinos são bastante comum nas turmalinas da Mina do Cruzeiro. Podem

ser encontrados em agregados de cristais paralelos, divergentes ou na forma de uma massa
fibrosa. Os agregados paralelos são composições colunares de cristais prismáticos. A turmalina
tdssoura é um agregado cristalino divergente, muito comum nessas turmalinas.

7

.6 .2

- COMPOSTçÃO QUíM|CA

A unidade de fórmula química da turmalina é muito complexa e até recentemente sua
composição e formula básica era muito discutível. Penfield & Foote (1899, in Deer et al. 1986)
afirmam que a fórmula da turmalina é representada por HnAl, (B,OH)2Si4Ore, onde o H poderia
ser substituído por Mg, Fe, Ca e álcalis. Inúmeros outros autores, tentaram estabelecer uma
fürmula exata para as turmalinas.

Hoje sabe-se que as turmalinas constituem um grupo de nove minerais e pode

ser

(Burt 1989), Como pode ser visto

na

representada pela formula X\Z6BrSiuOrr(O, OH, F)4

Tabela 20, as posições X, Y, Z e (OH, F), podem ser ocupadas por vários elementos químicos. A

partir da predominância de alguns desses elementos nestas posições, temos as nove moléculas
finais do grupo das turmalinas.

No sítio octaédrico Y, tem-se uma variação composicional muito grande. Nas dravitas, ele
é ocupado principalmente pelo Mg; nas shorlitas po.

F""

e nas elbaítas por Al e Li. O sítio Y,

pode tambóm ser ocupado po, F"'*, como nas buergeritas (Donnay et

al.

1966),

Mn (Schmetzer

& Bank 1984), V (Foit & Rosemberg 1979) e Cr nas cromodravitas (Dunn et al. 1977a). O sitio
octaédrico

Zé

ocupado, principalmente por

Al, mas pode conter

Fe3* (Frondel et

at.

1966
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Walenta & Dunn 1979), Cr3- (Rumantseva 1984), V3. (Foit

al.

&

Rosenb erg ),979) e

Mg (Dunn e/

1917b). Na maioria das moléculas de turmalinas, Na é o cátion presente na posição

X.

mas

quantidades apreciáveis de Ca também podem estar presente como em uvitas e liddicoatitas

al

(Dunn ef al. 1977a; Dunn ¿l

1977b). K e Mg são outros elementos encontrados ocupando o

sítio X, porérn, sempre em pequenas quantidades (Werding

& Schreyer I984). O B sempre ocorre

preenchendo os sítios de coordenação triangular, podendo substituir pequenas quantidades de Si,

quando há excesso de B na estrutura da turmalina (Schmetzer & Bank 1984)

TABELA 20 . OS NOVE MEMBROS FINAIS DO GRIJPO DA TURMALINA (DEER E ,4T. T9E6;
DIETRICH 1985: JOLLIFF.E'T AL. 1986\.
(oH, F)4
(Bos)¡ Si6O1s
Z6
x
Y3

ELBAITA
DRAVITA

Na

Al", Li"

Al6

(8O.,).

si"o

Na

MB,

Al.

si6o's

SCHÕRLITA

Na

Fe

AI.

BUERGERITA

Na

Fe

Al.

LIDDICOATITA
UVITA
FERRIDRAVITA
CROMODRAVITA
OLENITA

Ca

Li., Al.

Al6

(BO.).
(Bo.),
(BO.)"
(Bo.).

Ca

M8¡

AlS, Mg

(BO.).

Na

MBr

Fe

Na

M8¡

Cr. Fe-

AI,

Alu

Na

(Bo.).
(Bo.)"
(Bo")"

si.o
si,o
si.o
si.o
si.o
si6orl

si.o,"

(o,oH,F)4
(oH, F)4
(oH, F),
(oH3)F
(o,oH,F),
(oH, F),
(o,oH.F)4

(o,oH,F),
(oH, F)4

Solução sólida completa ocorre entre dravita e schorlita e quase completa entre schorlita e
elbaíta (Foit

&

Rosenberg 1979). Composições intermediárias entre dravitas e elbaítas, podem

existir somente quando o Mg, o Li, o Al e o Fe estão juntos numa mesma estrutura, mas soluções
completas nunca foram descritas (Deer er

al

1986),

Em função da grande variação química das turmalinas, vários autores vem usando

esse

mineral como um indicador petrogenético do ambiente onde ele foi formado. Sfaa|z et al. (1955)

foram os primeiros pesquisadores a estudar a variação das turmalinas em ambientes pegmatíticos.

Eles observaram uma variação composicional sistemática desse grupo de minerais, quando
caminha-se das zonas mais externas para as mais internas dos pegmatitos situados em Brown

Derby, no Colorado (EUA). Para Staatz et dl. (1955), as turmalinas da zona marginal ou de borda
são mais ricas em Fe e à medida que se analisa componentes de níveis mais internos, observa-se

um crescimento do teor de

Li

e um decréscimo do teor de Fe. Foord (1'977) caracrerizou

a

variação composicional das turmalinas encontradas na rocha encaixante e no Pegmatito Himalaya
(San Diego, Califórnia) e chegou a uma conclusão similar à de Staatz et

al. (1955), Henry &

Guidotti (1985) estudaram a variação composicional das turmalinas amostradas nos metapelitos
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do NW do Maine (EUA). Das análises químicas obtidas, eles construíram diagramas triangulares,
onde é possível obter o ambiente de formação das turmalinas. Jolliffe¡ al, (1986) e Jollitr eî al.

(1987), a partir de trabalhos executados nas turmalinas do Pegmatito de Bob Ingersoll (Dakota

do Sul, EUA), chegam a conclusão similar à de Staalz et al. (1955) e Foord (L977), enfatizando
que devido a sua grande variação química, as turmalinas são um dos minerais-chave para

se

entender a evolução dos ambientes pegmatíticos.

Os primeiros resultados de análises químicas das turmalinas da Mina do Cruzeiro, foram
apresentados por Coelho (19a8) a partir de análises obtidas em cristais de coloração verde-

garrafa, verde-claro e róseo, além de turmalina fibrosa. Nesta época ainda não se conhecia as

várias moléculas que compõem

o grupo da turmalina,

mas pode-se observar,

a partir

dos

resultados obtidos no cristal de coloração verde-garrafa e no cristal fibroso, mostrado na Tabela

21, que o referido autor, deve ter analisado uma turmalina pertencente à solução sólida elbaítashorlita.
TABELA 21 - COMPOSIÇÁO QUIMICA DAS TURMALINAS DA MINA DO CRUZEIRO (COELIIO
r94E).

oxrDos

(%)

TURMALINA
\,'ERDF-GARRAFA

sio,
TiOr
BrO¡
Al"O¡
FeO

MnO

Meo
CaO
NarO

KrO
LirO
HrO

TIJRMALINA
\,'FÞl-rF-ar Áp À

TURMALINA

TURMALINA

RÓSEA

FIBROSA

36.440

38.220

)

5)O

0.051

1.288

0.487

37.220
0.420
t0.010
54.660
0.770
0.940
0.240
0.280
0.460
0.110
0.330
0.330

36.000
0.299
9.105
46.536
1.211
0.020
0.448
0.564
1.490
0.529
0.722

Como já foi mostrado, nos três veios pegmatíticos que formam a Mina do Cruzeiro, a

turmalina é um mineral extremamente comum em todos as zonas. Devido a dificuldade de
trabalho no interior das galerias, foi impossível amostrar as turmalinas do Veio 02. Nos Veios 0l
e 03, obtiveram-se cristais de turmalinas de

todos os níveis pegmatíticos.

Neste trabalho foram feitas cerca de 1.400 análises químicas. por microssonda eletrônica,
de turmalinas das várias zonas pegmatíticas e dos pockets dos Veios 01 e 03 do Pegmatito do

Cruzeiro. Análises químicas de boro e lítio, foram obtidas a partir de absorção atômica, nas
turmalinas de todas as zonas do Veio 01 e 03 da Mina do Cruzeiro,
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Objetivamos, portanto, no estudo mineralógico desenvolvido neste capítulo, caracterizar

Mina do Cruzeiro, além de identificarmos

as principais propriedades químicas da turmalina da

sua variação química nas várias zonas pegmatíticas do

Veio

0l

a

e 03 dessa jazida, visando uma

perfeita caracterização da evolução petrogenética dessas apófrses.

7

.6 .2 .'I

- TURMALINAS DO VEIO 01

Neste veio, a turmalina é encontrada na zona marginal, mural, na zona intermediária
externa, média e interna e no núcleo do corpo pegmatítico. Como já foi enfatizado, a turmalina é

um dos minerais que fornece parâmetros geoquímicos para a interpretação genética do tipo
rochoso onde ela se forma.

TABELA

22 -

ANÁLISES QUiMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE

MICROSSONDA ELETRÔNICA DE TURMALINAS DA ZONA MARGINAL DO SERVIçO JOÃO DE
MATOS, NO VEIO OT, DO PEGMATITO DO CRUZEIRO. LiZO E BIO¡ F'ORAM DOSADOS POR
ABSORCÃO ATôMICA.

sio"
Tio,

35,292

35,269

'\\ )o)

35,433

35,2t5

35 123

35,088

34,989

0,354

0,096

0,324

0,299

0 410

0,361

0,399

0,378

B.O.

10,660

N,,o',

34,498

Cr.O.

0,il

FeO

1

10.909

34,216

34,435

34,449

34,002

34,709

34,337

34,608

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

11.960

tl.406

11.493

11.659

r.668
0.617

11.376

tr.574
0.53 8

r

MnO
MsO
ZnO
CaO
Na"O

0.559

0.692

t.302

0.759
1.211

o.6t4

t.529

0.t22

0. 170

0"095

0.191

0.296
1,870

0.285
I,901

0.369

I,89t

0.339
t,836

0.197
0.244
1,949

0" 161

0.285

1,98 I

0.552
1.693
0.197
0.291
1,925

KrO

0,030

0,042

0,061

0,040

0,064

0,o47

0,059

0,060

0.606

0.541

0.690

0.582

99.275

99.595

99.237

99.434

Li,'o
F

r.85 8

1.682
0.272
0.292
1,889

0 040

0.752

0,8 r9

0.948

0.904
1,930

Hro*
Total

0.464
1.878

1.425

98.962

98 371

ao 1'r'7

99.677

Fórmüla moleculâr calculada com base em 24 oKgênios e silicio normalizado para 6,000t

(Noo.uou-o.uru C"o.ooo.o.ou,

K0,007-0.0t4)lAl
Feì,55t1,702Ms
Mn
Zn
Li
C¡
) lAl I
- 0,828-0,994Ti0.0¡2-0.051
"0.301-0.411 0.067-0,t09 Ô.0t2-0.027 0,027-0.028 0,000-0.0¡5 6.000'
(B^., -...-)O^.(OH^.^^ ^^^-F-^^^ ^..-)
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As análises químicas e a fürmula molecular média das turmalinas da zona marginal do
Veio 01 da Mina do Cruzeiro estão representadas na Tabela 22, da zona mural na Tabela 23, da
zona intermediária externa, média e interna, respectivamente, nas Tabelas 24, 25 e 26, e dos
caldeirões ou pockets naTabela 27

.

TABELA 23 - ANÁLISES QUIMICAS REPRESENTATTVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRôNICA DE TURMALINAS DA ZONA MURAL DO SERVIçO JOÃO DE
MATOS, NO VEIO 01 DO PEGMATITO DO CRUZEIRO. O Li2O E B2O3 FORAM DOSADOS
POR ABSORC.Ã,O ATôMICA.
3 5,3 85
35,700
sio?

Tio^

0,161

't

<

tot

35,106

35,014

35,1"70

35,235

0,286

0,308

0.278

0,253

n ?<t

0,440

0,130

3

5,550

t0,660

B"O,
3,863

33,771

34,3t3

34,852

34,539

33,493

0,000

0,000

0,000

0,090

0,000

0.041

0,080

13.341
0.321
0.858
0.348
0.125

l3 209

12.802

12.377

12.460

t2.041

12.160

0.325

0.23I

1.269

1.5 18

0.283

1.901

0.630
0.788
0.000
0.398
1,870

0^l8r
2.004
0.000
0.227

1,869

0.657
0.843
0.000
0.354
1.943

0.564
0.845
0.000
0.389

|,736

0.379
0.292
1,999

13.514
0.336
1.097
0.000
0.344
1,970

0,000

0,046

0,136

0,10t

0,021

0,041

0,000

0,000

0,581
0.471
I.930

0,635

0,605

0,363

99,805

99,086

99.291

Aro.'

34,038

34,601

CrrO.,

0,990

FeO
MnO

MsO
ZnO
CaO
Na"O

K,O

3

0.1.67

Li,o

2,t63

0,040
0.201

0.13 I

0.694

oo t¿?

99.360

99.943

F

H,o+
Total

99.556

oo t<?

Fórmula molecular calculad¿ com base em 24 oxigênios e silício normalizado para 6.000t (N"orr,,o.ro, Cuo.orr-

o,o,
(Al_

F"r,rrr-r,n,

Ku,ooo-o.o.rJ(Alo,uru-o,rrrTioo,u-o,oru

^^^)

(B^

^^^

- . -_)O^.(OH^ . -.

^ ^^_

F^

Mgo,roo"o,roo Mno,oru-oon, Zno.ooo.o.oo,

Lio,orr'oo*

cto,ooo-o,,rr)

--- ^ --.)

Como pode ser observado nas tabelas mencionadas anteriormente, as fürmulas
moleculares médias foram calculadas com base em 24 oxigênios e normalizadas para 6,00 silícios.

Tal procedimento já usado por vários pesquisadores (Sahama et al. 1979; Walenta &. Dunn 1979;

Iollitr eî al. 1986

Al na estrutura

e

Jolliff e/ al, 1987),

é

justificado pelo fato de não haver substituição de Si por

das turmalinas. O conteúdo de Si desses minerais é sempre constante e igual a 6

átomos por fórmula unitária.

As turmalinas precisam ser

analisadas com muito cuidado, uma

vez que

possuem

heterogeneidade composicional e zoneamento químico notável, Vários autores, entre eles Donnay
er

al. (1966\

e

Foord (l 977), já descreveram detalhadamente esta propriedade das turmalinas.
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De maneira similar às turmalinas de outros ambientes geológicos, na Mina do Cruzeiro
esse mineral também mostra

um zoneamento químico bastante pronunciado ao longo de um

mesmo cristal. A partir das análises obtidas em microssonda eletrônica, pode-se defìnir claramente

tal zoneamento. Observou-se que as turmalinas da Mina do Cruzeiro, mostram um zoneamento
químico, principalmente associado às várias cores apresentadas pelo cristal. Zoneameîfo de cores,
também refletem uma forte mudança composicional das turmalinas dessa mineração.

TABELA 24

-

ANALISES QUIMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE

MICROSSONDA ELETRôNICA DE TURMÄLINAS DA ZONA INTERMEDITiTRIA EXTERNA DO
SERVIçO JOÁO DE MATOS, NO VEIO 01 DO PEGMATITO DO CRUZETRO. O Li2O E, B2O3
FORAM DOSADOS POR ABSORCÃ.O ATÔMICA.
15 100
35 404
35,186
3s,242
35.042
35,357
35.569
35,419
sio,

Tio,

0,160

0, 185

0, 181

o't?'t

B"O"

Cr"O.
MnO
MsO
ZnO
CaO
Na"O

KrO

0,082

33,384

33.016

33,237

33.476

33,602

33,683

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,065

t2.902
0.409

t2.780

t2.609

t2.175

12.796

0.223

2.5t9
0.2t7

0.216
0.138

0_

o.179
2,005

0.229
2.456
0.263
0.217
2,O36

t2.021
0.238
2.590
0.126
0.209

t2.326

1.911

t1.972
o.321
2.668
0.245
0.166
2,089

2,O91

2,1l4

2,004

0,043

0,051

0,043

0,037

0,053

0,03 5

0,058

0 338

0.374

0. 187

0328

99.654

oo a)o

99.579

99.563

o.314
o.245
1,913
0,044

0.172
2.679
0.033
0.146
2,080

3

3,3 88

0.249

0.089

À<1

2_395

)

168

0.141

0,040
0.3 56

0.307

0,3 85

0.409
1,930

H,O+
Total

0,302

3,5 13

3

Li"o
F

0,309

10,660

N,o.
FeO

0,319

99.907

99^441

99.399

99.4t3

Fónnula rno lecular calculada com base em 24 oxigenios e silício normalizado para 6.000' Nuo.urr_o.u* C"o.orr-o.oo,

K0.008-0.013"
)l Alo,rro-o,r* Tio,o'o-o,oo, F ,,ror-,,r0, Mgo,arr-o,ura

Moo.o,r-o.or" z'o,ooo-o,noLio,orr.o,o* cro.6¡q-¡ e69) (A16 oo¡)

B" ,^. . ,."1Õ ,.1ô1{-.-^ " "^, F^,", "^-^\

A partir disso,

para a obtenção das análises químicas de lítio dessas turmalinas, foram

e que não mostravam zoneamento de cores.
conteúdo de lítio, obtidos por absorção atômica, é inversamente

escolhidos os cristais perfeitamente límpidos

Observou-se que

o

correlacionável com o teor de ferro total, analisado através de microssonda eletrônica. Como
pode ser visto nas Tabelas

22,23,24,25,26

e 27, onde estão representadas as análises químicas

das turmalinas do Veio 01 da Mina do Cruzeiro, à medida que cresce o

diminuição de FeO. Portanto,

o percentual de FeO

teor de LirO, nota-se uma

presente na estrutura das turmalinas dos
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pegmatitos e que facilmente pode ser quantificado por microssonda eletrônica, pode ser usado
para indicar a quantidade de lítio presente nas elbaítas.

. A¡{Á.LISES QUÍMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRÔNICÃ DE TURMALINAS DA ZONA INTERMEDIARIA MÉDIA DO
sÐRvlÇo JoÃo DE MATOS, NO VErO 01 DO PEGMATITO DO CRUZETRO. O Li2O E B'O3
TABELA 25

FôÞ^M rìôsÄrìfìs pnn ansfìp¡Ão

sio"
TioBro.
Nro.

r'lôr¡r¡r

34,380

34 150

34,004

34,084

0,266
0,323
q 5?o

0,254

0,099

0,067

33,s65

33,t23

33,013

33,612

33,448

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,065

14.086
ô 557

t4.t70

14.043

13.977

1.3.632

13.53 3

0.536
0.058
0.3

0.113
1,854

0 5l I
0.r87
0.453
0.175
I,85s

0.046
1,810

0.699
0.101
0.328
0.o77
1,82s

0.768
0.000
0.397
0 000
1.617

0.685
0.000
0.3 82
0.000
1,609

0.052

0.03l

0,04t

0,05 r

0,028

0,028

0.418
0.401
3.310

0,395

0,494

0,551

99.t"12

98,940

98,721

98,522

34,304

34,461

33,813

0,031

0,036

0,309

34,755

34,697

33,582

Cr.O,

0,000

0,000

FeO
MnO
MeO
ZnO
CaO
Na,O

11.952
1.039

1) )1\

0.000
0.537
0.000
1.704

0.000
0,617
0,000
I 754

0.081
0 307

K.O

0.015

0.050

1.130

Li,o
F

8l

t,230
0.608

0.508

0.565

99.015

99.598

99.389

H"O+
Total

33,764

99.505

Fórmula molecula¡ calculada com base em 24 oxigênios e silícío normalizado para 6,000: (Nao.s¡s.o.e¡s

Cao.oæ-

o,o¡r Ko,oo¡.o.orz) (Alo,a¡o.r,r¡¡ Tio,oo¡-o,o¡¡ Fer.r¡¡-z,loo Mgo,ooo.o,oso Mno,orr-o,rør Zno,oqo-o,otg Lio,sol.o,grs Cro,æo.o,oos)

lÀt.

^""1 rB" ".. "

"",ì o",loH, ",, " ^". F""," ^ "..r

Nas discussões apresentadas a seguir, além de tentar caructerizar a variaçáo composicional

das turmalinas, pretende-se avaliar

o uso deste mineral como uma ferramenta para definir

a

história da cristalizaçáo e da evolução interna dos três corpos pegmatíticos formadores da Mina

do Cruzeiro. Um primeiro questionamento que pode surgir, é se a variação composicional das
turmalinas é aleato¡ia ou se ela pode ser correlacionada com alguma associação mineralógica
dentro do corpo. Claramente, existe uma variação a nível da quantidade, tamanho e cores dos

cristais nas várias zonas pegmatíticas, que por sua vez, refletem associações mineralógicas
diferentes, A nível de composição química, além da variação nas zonas pegmatíticas, as moléculas

de turmalinas podem caracterizal

a1ié

o tipo litológico onde

elas são encontradas. Tal fato,

permitiu que Henry & Guidotti (i985) construissem diagramas ternários em cujos vértices estão o

Al - Feltotat) - Mg (u) e Ca - Feltotal) - Mg (b), obtidos em turmalinas provenientes de diferentes
tipos rochosos. Como pode ser visto na Figura 57, quando são projetados os valores obtidos nas
turmalinas provenientes do Veio 01 do Pegmatito do Cruzeiro, elas se poòicionam no campo 02,
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definido para cristais amostrados em granitoídes pobres em

Li e, em pegmatitos e aplitos a eles

associados.

TABELA 26- ANALISES QUÍMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRÔNICA DE TURMALINAS DA ZONA INTERMEDI/|RIA INTERNA DO
SERVIçO JOÂO DE MATOS, NO VEIO 01 DO PEGMATTTO DO CRUZEIRO. O Li2O E B2O3
FORAM DOSADOS POR ABSORCÁO ATÔMICA.
sio"

35,063

Tio,

0,018

3

5,280
0,040

3

5,886

35,746

35,750

35,100

35,448

35,996

0,050

0,000

0,041

0,027

0,035

0,052

Bro.
At.o"

36,032

36.235

JO,O I Z

36.712

36,600

36,613

36,561

37,105

Cr"O,

0,000

0.000

0, 130

0.039

0,000

0,000

0.000

0,000

FeO

6.01 I

4.650
2.096
0.000

4.638
2.350
0.000

4.706
2.231
0.000

2.635

1.863

t.739

1.901

0.031

Naro

) llQ

0.027
2,146

2.008
0.000
1.670
0.057

Z.OJJ

0.000
2,179

5.451
2.050
0.000
1.957
0.105
2,141

s.552

0.080
2,045

6.212
r.780
0.000
1.710
0.035
2,042

2,t11

)

K,O

0,034

0,025

0,019

0,050

0,039

0,01 8

0,027

0,o12

0.852

0.906

o.907

t.616

9,660

MnO
MsO
ZnO

1.95'7

0.000
1.785

CaO

0.000
1.596
0. 153

<'t)

t,640

Lì?,o

o'704

F

0.780

I

052

t

037

3,250

H,O+

98.918
98.926 98.880
Total
98.279
98.689
99 t47
99.1 1 1
98.843
Fórmulâ moleculâr câlculâda com bâse em 24 oxigênios e silÍcio normalizado para 6,000: Nuo.urr-nr,, Coo.ooo.

(Ms Mn
Fe
Zì
Li
C¡
) lAl
r
0.007
0.167-0.884 "0.000 u.256-o.312 0.¡96.0.24? I.t03-t.t29 0.000-0.0t?' . 6.000.
O.. (OH..,..",^ F""",
^".^)

K0.003-0,0 )lAl
" 0.263-0.376Ti

0.02?

(8..."."..)

O Veio

0.000

0l

do Pegmatito do Cruzeiro é um corpo muito rico em lítio. As imensas massas

de ambligonitas situadas acima da cota 900, as grandes ripas de espodumênio e os bolsões de
micas róseas na zona intermediíria, caracterizam este veio como uma apófise pegmatítica rica em

lítio. Mas, os locais onde são explotados os minerais-gemas e onde são encontradas as grandes
quantidades de turmalinas pretas estão situados cerca de l50m abaixo dos níveis ricos em massas

de ambligonitas. Para London (1986a), a solubilidade do HrO em uma fusão silicatada pode
aumentar consideravelmente o aparecimento de álcali boratos (especificamente o LirBoOr) nessa

solução. Este pode ter sido

o

caso dos níveis muito ricos em ambligonitas, Na ausência de

cristalização da turmalina, a atividade do

Li, F e B aumentou, permitindo um crescimento da

solubilidade da âgua na fusão pegmatítica. Isto resulta numa despolimenzação e num aumento da
disponibilidade dos sítios estruturais na fusão. Quando a turmalina torna-se estável e se cristaliza,
um percentual apreciável de LirBoO, é removido do sistema; o teor de água diminui e uma grande
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diversidade de assembléias mineralógicas podem se cristalizar. A ausência de turmalinas nos níveis

ricos em ambligonitas e a sua abundância nos níveis rnais baixos do corpo, poderiam ser
explicados pelo modelo de London (1986a). Portanto, se for analisada uma das poucas turmalinas

- ANÁLrsqs euÍMrcAS REPRESENTATTVAS oBTIDAS PoR MEIo DE
MICROSSONDA ELETRONICA DE UMA TURTT{ALINA RETIRADA DOS POCKETS OU
CALDEIRÕES, NO VEIO 01, DO nEcMATITO DO CRUZEIRO. O Li2O E B2O3 FORAM
DOSADOS POR ABSORÇAO ATOMICA.
39,338 39,3 53
39.469
39.204
3 8,575
38.560
38,745
38,546
sio2
TABELA 27

Ti02

0,000

0.000

0,041

0.097

Bro.

0,012

0,000

0,000

0.000

10.280

aro,

39.784

39,698

39,886

39,891

40,361

40,367

40.406

40,282

CrrO.,

0,000

0.000

0,000

0,120

0,000

0,049

0 068

0,000

FeO

1.436

r.275

t.177

t,304

t.291

1,288

MnO
MsO
ZnO

0.334
0,000
0,000

0.283

0.244

t.226
0.209
0.049
0,000

CaO

0.t34

Naro

2,166

0.000
0.215
0.128
2,126

2,1l8

0.206
0.138
0.000
0.089
t.7 57

0.154

0.000
0.000
0.144
2,077

0,279
0,000
0.237
0.132

1.344
0.217
0,075
0,000
0,139
t.652

KrO

0,000

0,000

0,038

0,019

0,000

0.640
0,986
3,250

L\o
F

0.r12
0.000
0.120

0.t23

t.784

1,849

0,000

0,000

0,000

0,915

I,053

1,006

1,960
1.056

0,887

1.073

Hro*

99.577
99.803
99.76r
99.133
99.248
(Nn,,.ono-o.uro
Cou.o,o_
Fórmula molecular calculada com base em 24 oxrgênios e silício nonnalizado para 6.000:
Lir.rrr-r.r,
Zttr.oou-u.u,
cl,.ooo(Al'.rrr-,.r,rTi,,.,,u'-u,,,'
Mn{).020-0.044
Mgn.oou-,,.,,r,
F"n.,rr-u.,r,
Kn.uno-,,.,u,r)

Total

98,946

98.936

98.635

t

,,urn

,,,,'.)(Aln,uu,) B- nnr-. ,nr)o.,,(oH., ie6-111t F,,

-,',,-n

,.r)

encontradas nos níveis ricos em ambligonitas do Pegmatito do Cruzeiro, possivelmente ela irá
posicionar-se no campo

0l

do diagrama de Henry

& Guidotti (1985), onde são encontrados

os

aplitos e pegmatitos ricos em lítio.

Na tentativa de entender a evolução geoquímica das turmalinas nos ambientes
pegmatíticos, Jolliff et al. (1986) construíram diagramas ternários cujos vértices são
representados pela schorlita (Fe+trztn+Zn), dravita (Mg+Ti)
componentes ocupam o sítio
uma diminuição de

turmalinas

F"2*

"

Y

e

elbaíta (Li+Al), onde

esses

nas turmalinas. Neste sítio, a maior variação é representada por

urn aumento de Li+Al, refletindo a substituição de 2Fe2+ <+ Li+Al nas

da série schorlita-elbaíta, provenientes dos pegmatitos complexos e

altamente

diferenciados, caminhando das zonas externas para as mais internas do corpo. Na Figura 58, pode
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ser visto a composição das turmalinas amostradas no Veio 01 do Pegmatito do Cruzeiro,
posicionadas em termos de schorlita (Fe+Mn+Zn), dravita

(Mg+Ti)

e elbaíta

(Li+Al).

ELBA ITA

o)

D RÁV

IfÂ

ÂISOFê (tot)50

vEto o1 oo
PEGMATÍIO

Fe

(tot

)

DO

DRAVITA
Mg

FIGIJRA 57 - DIAGRÄMAS Al - Fert"r.u - Mg (¡r) E Ca - Ferr"r.l - Me (b), EM TIJRMALINAS DE VARIOS TIPOS
ROCHOSOS, COMPARÀDOS COM DADOS OBTIDOS DAS TIJRM^ALINAS DA MINA DO CRUZEIRO. OS
CAMPOS DEFINEM TIJRMÄ.LINAS PROVENIENTES DE (1) APLITOS E PEGMATITOS GRANITICOS RICOS
EM Li; (2) GRANITÓIDES POBRES EM Li E PEGMATITOS E APLITOS A ELES ASSOCIADOS; (3) ROCHAS
QUARTZO-TIJRMALINÍFERAS RICAS EM F'E¡*; (4) METAPELITOS E METAPSAMITOS ASSOCLADOS COM
FASES SATIJRÄDAS EM AI; (5) METAPELITOS E METÄPSAMITOS INSATURÄDOS EM Al; (6) ROCHAS
METÂPELITICAS, CALCIOSSILICATADAS E QU.ARTZO-TÛRMALTN1FERÁ.S RICAS EM FEI*; (Ð
METAIJLTRAÌI4TIFICAS POBRES EM C¡ E METASSEDIMENTOS RICOS EM CT E Vi (8) METAPIROXENITOS
E METACÄRBONÀTOS OBSERVE QUE AS TURM{.LINAS DO VEIO 01 DO PEGMATITO DO CRUZEIRO
ESTÃO TNSERTDAS NOS CAMPOS (2) E (4) DO DrAGRÂMA (A) E NO CAMPO (2) DO DIÄCRAM.A (B). A SETA
NO INTERIOR DO CAMPO INDICA A EVOLUçÃO DAS TURMALINAS, QUANDO CAMINIIA-SE DAS ZONAS

A Figura 58, mostra que o sentido de evolução das turmalinas do Veio 01 da Mina

do

Cruzeiro é o da molécula schorlita, com um pequeno percentual de dravita, para um dos membros
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extremos da série schorlita-elbaíta, constituindo-se numa elbaíta pura. Vários pesquisadores
(Staatz et

al

1955; Foord 1977; Jolliff et

al. 1986 e Jolliff et al.

1987) jít observaram que, nos

pegmatitos complexos e altamente diferenciados, as turmalinas das zonas de bordas são ricas em
Fe e à medida que são amostradas as das zonas mais internas, o teor de Fe diminui e o de Li+Al
aumenta abruptamente.

ocunAçÃo Do

slrro

Y

rrureRueordnrn
EXTERNA

.'/

ZONA MARGINAL

oNA rNTERMeorÁnra uÉ
(u

POCKET

ONA INTERUEOIÁNI¡ INTERNA

ELBAITA
FIGTJRA sB

(Fe,Mn,Zn)
SCHORLITA

- coMposlçÃo DAs rIJRMÁLINAS Do vEIo 0l Do PEGMATITo Do cRUzEIRo,

(1986), EM TERMOS DE SCHORLITA (Fe+Mn+Zn),
^L
DRAVITA (Mg+Ti) E ELBAiTA (Li+Ar). OBSERVA-SE
QUE A EVOLUçÃO COII{POSICIONAL DAS
TI]RMALINAS DO CRUZEIRO E EM DIREÇAO AO VERTICE DA ELBAITA, E QUE AS TTJRMALINAS DA
PROJETADAS NO DIAGRAMA DE JOLLIFF ET

ZONA TNTERMEDIÁRH NXTNRNA PROJETAM-SE DE MODO ANOMALO.

As turmalinas das diversas zonas do Veio

0l

mostram uma tendência evolutiva em direção

a elbaíta, exceto as da zona intermediária externa. Erros analíticos são facilmente descartáveis,
visto que essas turmalinas foram analisadas em três laboratórios diferentes, nas Universidades de
Brasília e Roma e na Escola de Minas de Saint Etienne, e todos os resultados mostraram uma

perfeita concordância. Uma das explicações plausíveis, é a possibilidade de terem acontecido
erros durante as amostragens, uma vez que os feldspatos dessa galeria estavam totalmente
alterados, dificultando um posicionamento seguro à respeito da zona pegmatítica trabalhada. Mas
o fator importante é que, no geral, as turmalinas do Veio 01 da Mina do Cruzeiro fazem parte da
série elbaíta-schorlita e que nos níveis mais internos do corpo, aada vez elas se tornam mais ricas
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no membro extremo, elbaíta. AIém disso, pode-se afirmar que as turmalinas pretas dos níveis onde
são explotados as turmalinas gemológicas, também são elbaítas.

Na Figura 59 está representada a variação composicional das turmalinas, em átomos por

formula unitária, nas várias zonas pegmatíticas descritas no Veio

0l

da Mina do Cruzeiro. A

Figura 60, por sua vez, mostra a variação composicional no sítio

Y

das turmalinas pretas do

mesmo veio. Nessas figuras, o teor de Fe permanece constante, mostrando um pequeno aumento

na zona intermediária média e depois cai abruptamente nas turmalinas pretas da zona
intermediárja interna e dos pockets. Mg e Ti praticamente desaparecem da estrutura das
turmalinas das zonas interiores do corpo. O teor de Ca permanece quase constante ao longo dos
níveis amostrado s e o de Zn e Mn crescem continuamente, mostrando a maior

%o

em peso de ZnO

e MnO na zona intermediária interna, diminuindo bruscamente nas turmalinas amostradas nos
caldeirões.

As turmalinas pretas amostradas nas zonas marginal, mural e intermediária externa do
Veio 0l apresentam composições químicas muito similares, sugerindo que a oristalização inicial
processou nas regiões próximas à rocha encaixante-

se

A partir da zona intermediária média desse

veio, uma nítida diferença composicional das turmalinas, já reflete uma diferenciação das soluções
pegmatíticas. De acordo com os resultados obtidos, uma tendência de decréscimo do componente

no componente elbaítico dessas séries
isomórficas podem ser usados como indicadores do grau de fracionamento das soluções
pegmatíticas, bem como da associação mineralógica primâria e tardia e ainda da possível
schorlítico

e

dravítico

e um

conseqüente aumento

mineralização aí encontrada. Esses resultados mostram perfeita concordância com os

já obtidos

por Staatz et al. (1955), Foord (1977), Manning (1982), Iollitr et al. (1986) e Íollitr et al, (1987).

Ao observarmos as Tabelas 22, 23, 24, 25, 26 e 2'l onde estão representados os resultados
das análises químicas das turmalinas do Veio 01, vê-se que, de um modo geral, um aumento do

teor de Li, corresponde a uma diminuição dos teores de Fe e Mg na estrutura da série schorlitaelbaíta. Os valores projetados no gráfico da Figura 60 correspondem a média de várias análises
obtidas por microssonda eletrônica enquanto os de Li foram obtidos por absorção atômica. Visto

que o

Li não pode ser obtido

através de uma análise pontual e que a turmalina apresenta uma

variaçio composicional ligada ao seu zoneamento de cores, o teor de Fe ou de Fe + Mg é um
bom parâmetro para a determinação do possível teor de

Li na estrutura das turmalinas da série

schorlita-elbaita e também, da evolução dos corpos pegmatíticos.
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CRUZEIRO. OS ELEMENTOS ANALISADOS, COM AIGT'MAS DMERENÇAS RELATryAS, DECRESCEM

7

.6 .2 .2.

TURMALINAS DO VEIO 03

Dos corpos pegmatíticos que compõem a Mina do Cruzeiro, o Veio 03 apesar de sua
pequena dimensão, é o mais rico em turmalina. Grandes cristais de turmalinas pretas, alguns de
dimensões métricas, podem ser observados em todas as zonas pegmatíticas, Este corpo pode ser

mapeado ao longo de todo

o seu comprimento, cerca de 700m, uma vez que uma galeria

de

explotação de minerais-gemas tem a sua entrada na parte sudeste, no limite do decreto de lavra da

Mina do Cruzeiro com o da Aricanga, e a sua saída no {ìnal do corpo, na escarpa de quartzito a
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noroeste do limite legal de mineração. Sua espessura é variável, sendo de 2m na entrada do
serviço, de 8m no meio da galeria e de lm no final da galeria. Porém, em todo o seu comprimento

1- ZONA

,.0*t*t*o*url.ttl

MARGINAL

A.ZONA MURAL

3-ZONA INTERM.

EX

TERNA

+-zo¡¡¡ ¡Htenu. ¡¡Éo ¡¡
5.ZONA IT'ITERM. INTERNA
6-POCKET
Lr + Al

E
\<

3,O

l-

== ,,o
J

Ð
='
É,
to

t.o

ú,

3
z
o

l-

oo

r,o

i' I t , ,

-J.'
1t

Mn+Zn

EXISTENTES No vEIo OI Do PEGMÄTITo Do CRUZEIRO. OS GR.ÁF.ICOS MOSTRÁM QT,E O AI'MENTO
Do TEoR DE U+AI PRovocA IIM DEcRÉscIMo Nos VALORES DE Fc E DE Mg. OS DEMAIS ELEMENTOS

EXIBEM COMPORTAMENTO DISCRf,,TO.

esse veio se constitui em uma apófise extremamente rica em cristais de tamanhos variáveis de

turmalina preta. Essa pouca espessura facllita a descrição das várias zonas pegmatíticas, visto que

em inúmeros pontos da galeria pode ser observado a capa e a lapa do quartzito encaixante. As
zonas marginal, mural, intermediária e o núcleo descontínuo foram perfeitamente delimitados, mas
a subdivisão da zona intermediária é muito

dificil de ser efetuada.
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visto
que a quantidade de grandes placas de micas brancas são muito pequenas. Pequenos livros de
Todos os trabalhos de explotação deste veio, comeÇaram no período das turmalinas.

micas podem ser facilmente observados ao longo de todo o corpo.

NasTabelas28,29e30podemservistasasanálisesquímicasobtidasnasturmalinas
pretas e na Tabela 31, os resultados obtidos a partir de um cristal de turmalina azul retirado de um

pocket do Veio 03.

.

ANALISES QUIMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRôNICA DE UMA TURMALINA PRETA DA ZONA MARGINAL DO
SERVIçO DO LADIM' NO VEIO 03 DO PEGMATITO DO CRUZEIRO. O Li2O E B2O3 FORAM
DOSADOS POR ABSORCÃO ATôMICA,
16 17'7
36,741
36,901
37,100
36,675
36,699
J6,674
36,973
sio"

TABELA 28

Tio,

0,476

0,408

0,465

0,279

0,229

0,288

o,266

0,523

9,420

B,O"

At"o,

33,226

32,945

33.133

33.565

33,523

33,467

JJ,¿JJ

32,895

Cr"O.

0,043

0,000

0,040

0.000

0,000

0,085

0.1 10

0,000

FeO
MnO

t0.425

10.578

10.991

tl.t76

11.067

10.834

0.t64

10.653
0.271

0.265
3.474
0.261
0.121

0.095

0.1r9
3.258
0.218

2,04t

3.387
0.278
0.103
2,063

o 238
3 368
0 000
0 089
2,080

1t 230
0 t78

0,043

0,02'7

0.396
0.464
2,010

MsO

3.873

0.126
3.871

ZnO
CaO
Na.O

0. 125

0.21 8

0.13I

0.194
2,196

0.154
2, 180

0.166
2,213

KrO

0,041

0,060

0,055

3.821

Li,o

0. 108

? 539
0.276
0.189

2,017

2,1.53

0,035

0,04r

0,051

0.471

0^330

0.3 50

0,020
0.539

F

0.479

0.418

H,O+

99'796
99 561
99.3 80
99.372
99.026 99.914
99.461
99.211
Total
Fórmula molecular calculada com base em 24 oxigênios e silício normalizado para 6.000:
Nun,oru-u.uno cu.,.o,o-o,oro Ko,oou-o,o rrXAo,rro-o,o' Tio,orr-o,ouo F"r.orr-r,rr, (M8o,rn,,-o,noo Mno,o,r-o,o'
Znn

nrn-n n

^Lin

n,. Ctn

nnn-n n,

r) (Ao

nnn)

(8,

o..n-,

n.n) Oro(OH, ,"0-, ,oo Fn

,no-n

,rr).

Correlacionando os valores obtidos nas análises químicas das turmalinas amostradas nos
Veios

0l

(Tabelas 22,23,

24,25,26 e 27) e 03, vê-se claramente que a soma de Fe e Mg

de

cristais pretos de zonas equivalente nas duas apófises são ligeiramente maiores no Veio 03. Isto
pode indicar uma maior oZ em peso de Li20 e AI2O3, ou seja, as turmalinas do Veio 03 são mais
ricas na molécula elbaíta.

Da mesma maneira que no Veio 01, os resultados obtidos nas turmalinas pretas e azuis
analisadas no Veio 03, foram plotados no diagrama
de Henry

Al - Feltotal) - Mg (a) e Ca - Feltotat) - Mg (b)

& Guidotti (1985), mostrado na Figura 6l.

i
.
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ANÁLISES euÍMIcAs REPRT,SENTATTVAS
- plnrnônrcl

oBTTDAS PoR MEro DE
DA
zoNA
MURAL Do sERvIço
NEcRAS
DE TURMALINAS
MrcRossoNDA
E
B2O3
FORAM DOSADOS
Li2O
DO
CRUZEIRO.
O
03
DO
PEGMATITO
DO LADIM, NO VEIO
PÔR ABSORCÂO ATôMIC,A
35 837
35,406 3 5,303
35,437
35,602
35,564
35.779
35,643
sio,

TÁnnr,¡, 29

Tio?

0,216

0, 178

0, 195

0,253

0,2t2

0,214

0,t59

0,133

9,420

B"O"
SSR

33,903

33,770

33,778

33.600

34,244

34,494

0,000

0,066

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

FeO

t4.521
0.3 18

14.417
o 557

14.436
0.527

CaO
Na.O

0.503
0.472
0.096
1.836

0.289
0.557
0.133
1,819

1,780

0.443
0.000
t,857

14.352
o.470
0.477
0.357
0 069
r.726

t4.341
o.394

0,353
0.439
0.000
I,882

14.121
0.358
0.567
o.347
0.033
t,903

0l

MnO
MeO
ZnO

14.172
0.483

K.O

0.036

0.036

0,036

0,062

0,035

0,022

0.037

0.048

o sôq
0.500
2.010

0,387

0 371

0.498

Ar,o"

33,944

Cr"O.

11

Li"o

14.3

0.498
0"366
0.440
0.090

0.481

0.555
0.266
0.095
1.800

0,540
0.427

0.390

F

0.440

FI.O+

99,638 99,897
99,3"14
99.807
99.709
99.954
99.495
Total
99.945
para 6,000;
normalizado
Fórmula molecular calculada com base em 24 oxigênios e silício
0{uo,rur-0,u, cuo,ooo-o,oro \,oor-o,orr)(Ao,urr"o,non Tio,orr-0,0, F",,ono-r,oon MEo,orr-o,ro, Mno,onr-o,orn
(8"
Cr^
Zn^
,^"-^
.
,o(oH', ,or.',',"o Fn ,nn-n ,r,)
^^.

^

^,"Li^

"^"

^^"

"^")(At^ ^nJ

"",-., "o")o

Veio
0l e 03. Nesses veios, elas situam-se no campo 02 definido para turmalinas provenientes de
granitóides pobres em Li e pegmatitos e aplitos a eles associados. Realmente, o Veio 03 constituise em um corpo pobre em Li, visto que nele somente são encontradas algumas ripas de
espodumênios e micas róseas, possivelmente lepidolitas, sempre bordejando o núcleo descontínuo
de quartzo. Ambligonita não foi encontrada em nenhuma das galerias de explotação existente
Observa-se que existe uma grande similaridade entre a evolução das turmalinas do

:

i

I

i
i

i

nesse veio.

nas
análises químicas das turmalinas da Mina do Cruzeiro foram projetados em um diagrama
triangular, cujos vértices são representados pela elbaíta (Li, Al), dravita (Mg, Ti) e schorlita (Fe,
Na tentativa de observar a evolução das turmalinas do Veio 03, os resultados obtidos

I

l

,

Mn, Zn) (Figura 62).

As turmalinas do Veio 03 da Mina do Cruzeiro, mostram uma perfeita evolução

em

ì

termos de Li + Al, das zonas mais externas para as mais internas do corpo, ou seja, à medida que
se caminha para

o centro do corpo a molécula predominante

passa a ser a elbaítica. Mas,

o

que

:
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fica claro ao observarmos a Figura 62, é que ao contrário das turmalinas do Veio 01 (Figura 58),
nas do Veio 03, a percentagem da molécula dravítica é bem maior. Portanto, pode-se afirmar que

ûa zona marginal e mural do Veio 03, a molécula predominante do grupo

das turmalinas é a da

- ANÁLISES QUIMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRôNICA DE UMA TURMALINA DA ZONA INTERMEDIÁRIA DO
SERVIÇO DO LADIM, NO VEIO 03 DO PEGMATITO DO CRUZEIRO. O Li2O E B2O3 FORAM
DOSADOS POR ABSORCÃO ATôMICA.
34,651
34,554
35,263
34.980
34.658
34,869
34,844
35,063
sioTABELA 30

Tio

0,t93

0,213

0,274

0,268

0.201

0,2r7

Nro.

35,510

35,482

Cr.O"

0,000

11.16r
0.371

5,3 83

r 5,410

35,521

35,993

0,000

0,000

0,000

0,000

0,550

I 1.104

tt.275

1.018

11.040

0.271

CaO

0.269
0,456

0.339
I.529
0.321
0 508

t0.929
o 430

Na.O

t,916

1,930

K,O

0,040

0,043

MnO
MeO
ZnO

1.333

3

3

s,3 80

35,735

0.000

0,000

t6l

0.372

0.3 53

0.476

1.558

1.533

111'l

0.493
1,963

0.321
0.443
I,878

0.334
0.491

0.289
0.461

1,889

t.426
ît )51
0.450
I,868

1,893

11.171
0.309
I 381
0.203
0"554
1,930

0,031

0,039

0,015

0,038

0,043

0,03 8

0.807
0.823
2,0 0

0.789

0.646

0.901

r.34s
0322

Li.o

1

11

0,9 0
0.826

F

0,224

9,420

tsrOt

FeO

0,232

0.762

0.''t6'7

H^O+

99.376
98.952 99.444
Total
99.284
99.415
99.527
99.702
99.501
Fórmula molecular calculada com base em 24 oxigênios e silício normalizado para 6.000:
(Nuo,uro-o,u' cuo,or,-0,,0, Ko,oor-o,oonXÆ r, ro, -,,rooTio,orr-o,o' F",,rrr-,,0,, Mgo,ror-o,rn, Mno,o,n-o,oro
(8"
zn^^",.
cr^^^^.
F^..,_"^.)
-"")o",(oH,.,-,
^^^.Li^,., ",.,
^,.)(Al.^^^)
""" "
"."série schorlita-dravita, enquanto na zona intermediária e nos poc kets, hâ um predomínio da série

schorlita-elbaíta. Similarmente aos pegmatitos complexos e portadores de elementos raros de
outras partes do mundo (Staatz et al. 1955; Foord 1977; Manning 1982; Jollitr et a/; 1986 e Jolliff

et al. 1987), as turmalinas pretas do Veio 03 mostram evolução no sentido da schorlita para a
elbaíta, das zonas externas para as internas do corpo.

Na Figura 63, pode ser vista a variação composicional de alguns elementos na estrutura
das turmalinas das várias zonas pegmatíticas existentes no Veio 03 da Mina do Cruzeiro.

Similar ao já observado nas turmalinas do Pegmatito de Brown Derby, nos EUA, por
Staatz et

al. (1955), no grupo

das turmalinas do

em direção ao núcleo, enquanto a de

Veio 03, a quantidade de Fe, Mg

e

Ti decrescem

Mn e de Ca aumentam nos níveis mais interiores do corpo.

Na Figura 64, onde está representada a vanação composicional no sítio

Y

das turmalinas das

2t0

várias zonas no Veio 03, pode ser visto as variações dos teores em Fe, Mg e Ti, e das somas

Li+Al

e

Mn+Zn.

TABELÄ 31

-

ANALISES QUIMICAS REPRESENTATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE

MICROSSONDA ELETRôNICA DE TURMALINAS AZUIS RETIRADAS DE UM POCKET T'O
SERVIçO DO LADIM, NO VEIO 03 DO PEGMATITO DO CRUZEIRO. O Li2O E B2O3 FORAM
nt¡s À tìfis Df¡Þ ansôp¡Ãn r r.ônl¡¡r

sio,

38,432

37,904

37,950

38,244

37,854

37,709

Tio?

0,013

0,000

0,000

0,042

0,023

0,000

0,029

3'1,97s 137,617

I

0.000

9,420

B"O.
8,5 82

38,773

38,720

18,278

38,764

39,003

38,442

0,057

0,076

0,068

0,000

0,000

0,000

0,000

2 663
2.098

2 781
I 856
0.101

2 882
2,026

2.877
1.697

0.000
2.896

2.6r1

0,120
0,183
2,359

0 039

0,135
2,480

0.088
o.216
2,377

0,010

0,008

0,015

0,006

0,101
0,147
0,660
2.263
0,021

t.t32

1.408

1.223

A1,O,

39,451

Cr,O"

3

FeO

1.150

2.0t5

MnO
MeO
ZnO
CaO
Na.O

1.713
0.1 14

2.067

t.847
0.086
0.042
0.156
2,408

K"O

0,000

0,023

0.088
0. 187

0.2t1
0 000

0.255

Li"o

0il6

0. 166

t,572

3 327
1,830
0,075
0.173
0.035
2.447
0,033

t,6 0
0.905

F

0.925

r.236

1.029

I

1.127

2,0 0

Hro*

97.21',7
97.104
98.708
98.690
97.960
98.348
98.930 198.146
Total
Fórmula molecular calculada com base em 24 oxigênios e silício normalizado para 6.000:
O{un,uru.o,roo cuo,oou-0.r, Ko,ooo-o.oor)(Ær,
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n
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nnn-n
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(No

r

r

r-,,run Tio,ooo.o,oo, F"n,rro-o,ooo Mgo,orr-o,oro Mno,rro-o,r*,
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Para facilitar o entendimento da substituição dos elementos principais e traços na estrutura
dos cristais de origem pegmatítica, é pertinente lembrar as três regras de Goldshmidt: -a) para que

dois íons possam substituir um outro na estrutura do oristal, seus raios iônicos não devem
apresentar desvios de mais de l5%; -b) dois íons que possuem a mesma carga, mas raio iônico

diferente,

o íon de menor raio é

preferencialmente incorporado na estrutura do cristal e -c)

quando dois íons oom raios similares e cargas diferentes, o de maior carga é mais facilmente
incorporado na estrutura do cristal (Ringwood 1955).

A partir

dessas três regras observa-se que

= I e r = 0,97Å,) nos plagioclásios

o Ca** (carga = 2 e r = 0,99Ä) e o Na** (carga

pegmatíticos, fornecem dados que podem caracterizar a

diferenciação por cristalização fracionada. Os plagioclásios com maior teor em cálcio ocorrem na
zona de borda do pegmatito, enquanto o cálcio diminui para o centro do corpo e a quantidade de

sódio tende a aumentar. Este fato,

já foi

observado por inúmeros pesquisadores, entre eles

211

Cameron et al. (1949). Como os feldspatos da Mina do Cruzeiro estão profundamente alterados,
esse comportamento não pode ser averiguado,

A ISO Fe 0ot)

Al

50

M9

50

,l

em proporço-o
mol€culor

VEIO 03 DO PEGMATITO

DRAVITA
Fe

(tol)

Mq

6l - DIAGRAMAS Al - Felroøe - Mg (a) E Ca - Fetror"u - Me (b), EM TURMÂLINAS DE VARIOS
TIPOS ROCHOSOS COMPARTA,DOS COM DADOS OBTIDOS DAS TURMÄLINAS DA MINA DO
CRUZEIRO. OS CAMPOS DEFINEM TURMALINAS PROVENIENTES DE (T) APLITOS E
PEGMATITOS GRAIúTICOS RICOS EM Li; (2) GRÂNITÓIDES POBRES EM Li E PEGMATITOS E
FIGURA

APLITOS A ELES ASSOCIA,DOS; (3) ROCHAS QUARTZO-TURMALINhERAS RICAS EM Fes; (4)
MÞTAPELITOS E MET,APSÁMfTOS ASSOCIÂDOS COM FÁSES SATUR.ADÄS EM AI; (5)
METAPELITOS E METAPSÄMITOS INSATTIRADOS EM AI; (6) ROCHAS METAPELITICAS,
CALCOSSILICÀTADAS E QU.ARTZO.TTJRMALINÍÍ'ER.{S RICAS EM F'CI*; (Ð METAULTRAM.AFICAS

PoBRES EM Ca

E

METASSEDIMENToS

Rlcos EM Cr E V; (8) METAPIRoXENIToS

METACARBONATOS (ITENRY & GUIDOTTI 1985). OBSERVE QUE AS TTJRMALINÄS DO VEIO

O3

E

DO

PEGMATITO DO CRUZEIRO f,STÃO INSERIDAS NOS CAMPOS (2) DO DIAGR.AMÄ (A) E NOS
CAMPOS (I) E (2) DO DIÄGRÀM,A (B). A SETA NO INTERIOR DO CÄMPO INDICA A EVOLUçÂO
CAMINIIAND O.SE DÁS ZONAS EXTERNAS

ocuPAçÃo Do

sfro t

àe"
*Ñ

(L¡ , Ar)
E L

(F€,Mn,Zn)

BAÍTA

SCHORLITA

62-

DAS TIJRMALINAS DO VEIO

PLOTADAS

EM TERMOS DE SCHORLITA (FE+MN+ZN), DRAVITA (Mg+TD E ELBAITA (Li+AI). 6P5¡*UO-SE QUE A
EVOLUçAO COMPOSICIONAL DAS TÛRM.ALINAS DO VEIO 03 TAMBÉM É EM DIREÇÃO AO VÉRTICE
DA ELBAITA, CAMINHÄNDO-SE DAS ZONAS EXTERNAS PÄR,A AS INTERNAS DO CORPO. O
PERCENTU,A.L DA

Nas turmalinas, essa interpretação é facilmente obtida em qualquer pegmatito, alterado ou
não, visto que esse grupo de minerais é altamente resistente aos processos intempéricos. Crômio

(0,644), vanádio (0,65Å)

e

ütânio (0,69Ä) substituem facilmenre o ferro (0,67.4.) na estrurura das

turmalinas. O níquel tem o mesmo raio iônico que o magnésio (0,83Ä) e pode entrar com igual
facilidade na estrutura das turmalinas. O cobalto (0,S3Ä) pode substituir o

fe,.

(O,S+Å;, atém do

níquel e magnésio. Ni, Cr, Co e V não estão presentes na estrutura de nenhuma das turmalinas da

Mina do Cruzeiro. Visto que o C.3*
aL

"

V3*

t"r

raio iônico menor que o Fe3* e o Co2*

"

Ni2*

menorqueoFe'',ocrômio,oníquel,ocobaltoeovanádiosubstituiriamoferronosprimeiros
cristais a se formar na série isomórfrca schorlita-elbaíta. Portanto, pode-se afirmar que as soluções

formadoras do Pegmatito do Cruzeiro, devem ter sido muito pobres em Cr,

V, Co e Ni

e

enriquecidas em Fe, Mn e Ti.
Para StaaTz eî al. (1955), três fatores básicos controlam a entrada de um íon na estrutura
das turmalinas ou de outros minerais pegmatíticos:

-1) a própria estrutura do mineral determina

a

facilidade ou não de incorporação de um íon dependendo do seu tamanho; -2) a presença e/ou

2t3

ausência de outro íon competiria pela mesma posição na estrutura
concentração

#

do mineral; e -3)

a

deste íon na solução pegmatítica. No caso das turmalinas, se um íon se ajusta à sua
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FIGIJRÁ 63 - VARIAÇAO COMPOSICIONAL DAS TURMALINAS DO VEIO 03 DO PEGMÄTITO DO
CRUZEIRO, NAS VÁ.RIAS ZONAS PEGMATÍTICAS DO CORPO.EXCETO O CA E MN, OS OUTROS
ANÄ.LIS,ÀDOS DECRESCEM DM
Às zoNAs MAIS INTERNAS Do coRPo.

estrutura e a fusão pegmatítica não contem outro íon que melhor se adapte a esta posição, então a
variação de urn determinado elemento na sua estrutura, refletirá a variação desse íon no sistema

original. Um exemplo para as turmalinas da Mina do Cruzeiro é dado pelo manganês, que cresce
continuamente das zonas externas para as mais internas do corpo. Como os únicos minerais que

retiram o manganês do sistema, além das turmalinas, é o grupo das granadas e da columbitatantalita e estes minerais são raros nessa mineração, o sistema original se tornou cada vez mais

rico e as turmalinas do centro do corpo enriqueceram-se em manganês. O mesmo raciocínio
aplica ao zinco (0,83Ä),

se

A ghanita é o mineral de zinco mais comum nos ambientes pegmatíticos

e a sua formação está ligada a um excesso de

Al3+ e à ausência de minerais ferromagnesianos no
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corpo. Portanto, todo o zinco presente na solução original deve ter entrado no sítio

Y

das

turmalinas do Cruzeiro, uma vez que não loi descrito nenhum mineral de zinco nessa mineração.
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FIGT'R.A 64 - VARI,A,ÇAO
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Mn+-zñ

COMPOSICIONAL NO SITIO Y DAS TIJRMALINAS DAS VA.RIAS ZONAS
EXISTENTES NO VEIO 03 DO PEGMATITO DO CRUZEIRO. OS GRTIFICOS MOSTRÄM QT'E O
AUMENTO DO TEOR DE Li+At PROVOCA UM DECRÉSCIMO NOS VALORES DO Fe, Mg E Ti E UM
Essa é a segunda vez na literatura que se detecta a presença de zinco em análises químicas

de turmalinas. Até então, somente Jotliff¿¡

al. (1986) haviam analisado turmalinas com até 1,8%

em peso de ZnO. Nas turmalinas da Mina do Cruzeiro, algumas análises químicas obtidas a partir
de microssonda eletrônica forneceram valores de ate 2,0Yo em peso de ZnO.

215

7

.6 .3 - COR E PLEOCROíSMO

Os minerais do grupo das turmalinas caracterizam-se por ocorrerem em todas as cores do

espectro visível. Além disso, em um mesmo cristal pode ser facilmente observável duas, três ou

mais matizes de cores diferentes, variando paralelamente ou perpendicularmente ao eixo
cristalográfico c do espécime.

Devido ao grande número de tonalidades e cores , a turmalina sempre confundiu os leigos,
possibilitando que ela fosse identificada, muitas vezes como outro mineral-gema (Franco i966).

Um exemplo clássico aconteceu no começo do século XVIII, quando o bandeirante Fernão Dias
Paes Leme ao procurar esmeraldas, encontrou as turmalinas verdes da Serra Resplandescente ou

do Cruzeiro (onde, atualmente, está situada a Mina do Cruzeiro) e morreu convencido de haver
atingido o objetivo de sua busca, Tal fato, justifica que ainda nos dias atuais, a turmalina verde
seja conhecida como esmeralda hrasileira. Um bom exemplo da diversidade de cores das
turmalinas, pode ser visto no escritório do Sr, Kalil Ellert, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Esse
comerciante possui um mostruário com cerca de 200 matizes de cores diferentes, de turmalina
lapidada.

Alguns autores (Deer et

al.

1966; Dietrich 1985) relacionam as cores com

o tipo

da

molécula de turmalina. Na Tabela 32, pode ser observado as principais cores apresentadas por
cada molécula de turmalina (Dietrich 1985),

Para Dietrich (1985), a maioria dos espécimes com zoneamento de cores são elbaítas,

Porém, nas dravitas, uvitas, liddicoatitas e na série dravita-schorlita também podem ser vistos
cristais com zoneamento de cores. Em síntese, não existe nenhuma correlação entre os tipos de
moléculas das turmalinas e as cores e/ou zoneamentos de cores observados nos cristais.

Como

já foi mostrado, o

zoneamento de cores nas turmalinas, pode ser paralelo ou

perpendicular ao eixo c do cristal. Quando paralelo, se cortarmos uma seção perpendicular a c,

observar-se-á uma mudança gradual ou brusca de cores

do centro para as bordas;

sendo

perpendicular as diferentes cores variam paralelamente ao eixo principal, Nesse sentido são bem
conhecidas as turmalinas tipo melancias (melancias), proveniente do polimento de um cristal

cortado perpendicularmente ao eixo c e mostrando zoneamento de cores (Fotografia 07).

A origem das cores

das turmalinas é um dos assuntos em que não existe consenso nos

meios científicos. Para Dietrich (1985), as cores das turmalinas podem ser devidas à concentração
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de elementos principais, à concentração de elementos traços, à concentração de

elementos

principais e traços, à imperfeições estruturais (centro de cores), à transferência de cargas elétricas

ou ainda à combinação de dois ou até de todos estes fenômenos (Nassau 1976). Sintetizando,
pode ser devido a todos os fenômenos descritos na literatura científrca, como os possíveis
causadores de cores em minerais-gemas (Fritsch

& Rossman 1987;

1988a e 1988b).

TABELA 32 - AS PRINCIPAIS CORES MOSTRADAS POR CADA MOLECULA DE TURMALINA
/rìrtr

Tprafl toi{ì

marron bronze
verde escuro quase negfa
marron- vermelha. amarela- verde. azul. incolor. branca, cinza e negta
rósea, verde, incolor, vermelha, alarunjada, amarela, azul, violeta, branca, negra
e marton
negra
Ferridravita
verde, incolor, vermelha, alaranjada, amarela, azul, violeta, branca, negra
rósea,
Liddicoatita
e mafron
nesra- amarela. verde. marron e azul
Schorlita
Ilvita
marron- vermelha. amarela. azul. incolor. verde. branca, negÍa e ctnza
Obsevação: as palavras grifadas são as principais cores mostradas por cada mineral do grupo das
tur¡nalinas,
Buerserita
Cromodravita
Dravita
Elbaíta

Este assunto foi discutido por Dietrich (1985) que apresentou na ocasião uma análise de
cada variedade de cor, resumidas a seguir.

verde

-

os elementos cromóforos Cr e/ou

quantidades superiores às do Fe3+

V e Fe2+

quando esses íons estão presentes em

,

vermelha e rósea - sabe-se que o Mn3+

e.

pequenas quantidades é um dos causadores da cor

verrmelha, enquanto o Mn2n necessita estar presente em grande quantidades na estrutura das
turmalinas para ser corante. Outros elementos ou associação de elementos, também são citados

como causadores dessa cor, entre eles o Fa3*, o grupo Mn+Cs+Li, o Mn2+ e/ou Mn3* + ,rn
pequeno percentual de Fe e o Mn3* + F"2*.

azul - esta cor está diretamente ligada à transferência de carga do Fe2* paru o Fe3* Algumas
elbaítas azuis mostram uma concentração de Fe e Mn muito maior que a das elbaítas verdes e
róseas, sugerindo que esses elementos quando associados, também podem causar a cor azul nos

minerais do grupo das turmalinas,

2t7

negrn - quando as cores azul e verde são muito intensas, a olho nú estas turrnalinas se apresentam
negras. Porém, a intensidade do negro em algumas schorlitas, está diretamente relacionada com a

variação do teor de ferro contido na sua estrutura.

violeta - a

Gausa

provável dessa cor seria uma co¡nbinação do vermelho, devido ao manganês e

do azul causado pelo ferro.

alarartjada

-

esta coloração é devida ao dicroismo da turmalina rósea

ou ainda, as

varieclades

alnarelas que receberam um cefto increlnento da cor rósea ou vermelha.

FOTOGRAFI,A 07

-

TTIRMÁLTNAS POLI

TICAS INCLUINDO

CRISTAIS NATURAIS, POLIDOS f LAPIDADOS, PROVDNIDNTDS DA
MINÄDO CRUZEIRO
Ão DD sAUER I

anrareln - é causada por pequenas quantidades de titânio (de 0,3 a 0,8Yo), oncle o Ti4+ substitui o

F.2*,',u estrutura, Se a concentração de fbrro for maior, teur-se urna passagem gradual ile aniarela
para acastanhada.

2t8

Leckebusch (1978) estudou turmalinas verdes, azuis

e

vermelhas

do Afeganistão

e

concluiu que a cor das verdelitas é causada por titânio ou pela transferência de cargas Fe-O; nas
indicolitas a cor está relacionada uo F"2* ou a transferência de cargas entre Fe2+-Fe3+; nas
rubelitas finahnente, a cor é devida uo Mn3* e/ou a transferência de cargas entre Mn2+-Mn3+.
Hanni et al. (1951) mostraram que nas turmalinas do Quênia, a cor amarela pode ser devido ao

conteúdo variável de TiO2, entre 0,3 e 0,8% em peso. Jolitr et al. (1986) enfatizam que a cor
verde das turmalinas pode ser o resultado de processos de transferências de cargas entre o par
o Fe2+,
"orn
Nassau (1978) estudaram turmalinas negras, com regiões verdes, azuis e

F"2*-Ti4* ou a presença
Prescott

&

de Fe3+ em combinação

róseas, provenientes do Pegmatito do Urucum, no Médio Rio Doce, Estado de Minas Gerais.

Eles concluiram que estes espécimes eram elbaítas e as suas cores azul e verde eram causadas
pelo ferro, e a rósea pelo manganês, Fritsch et al. (1990) elaboraram um excelente trabalho sobre
as turmalinas azuis de São José da Batalha, no Estado da Paraíba. Para esses autores, a

paraibana é uma elbaíta, onde, além do Li2O,

sua estrutura,

turmalina

foi determinado um teor de até 2,38o/o de CuO em

A cor seria causada pelo Cu2* ou pela combinaçâo de Cu2*+Mn3* +

outros

elementos.

Em síntese, a causa da cor das turmalinas ainda é uma grande controversia na literatura
científica, Cada vez que é feito um trabalho acurado em algum jazimento, são encontrados novos
elementos químicos como possíveis causadores de cor. Tal fato, pode ser devido ao grande
número de elementos químicos incorporados à estrutura das turmalinas.

O Brasil é o principal produtor mundial de turmalina gemológica nos dias atuais. Visto
que esse mineral-gema pode ser utilizado como alternativa para substituir pedras clássicas. cujo

suprimento está cada vez mais limitado, a posição nacional é muito previlegiada.

A Mina

do

Cruzeiro encontra-se em posição de destaque, principalmente por suas rubelitas de um vermelho
intenso, conhecidas como rubelitas cor sangue-de-pombo, Além dessas rubelitas, ali também
podem ser encontradas as turmalinas verdes (verdelitas); as turmalinas azuis (indicolitas); as

turmalinas olho-de-gato nas colorações verdes, azuis

e mais raramente vermelha; os

tipos

melancias e as turmalinas bicolores. Um fato interessante é que cada veio dessa mineraçào,

produz turmalinas com coloração característica. No Veio 01, são encontradas as rubelitas,

as

verdelitas, os üpos melanclas, as turmalinas bicolores e as turmalinas olho-de-gato de coloração

verde e, raramente, vermelha. No Veio 03, são encontradas as turmalinas azuis (indicolitas) e

as

I

l()

verdes (verdelitas). Durante os trabalhos de campo, para a eleboração desta tese, no Veio 02
estavam praticamente paralisados os serviços de explotação. Mas sabe-se que aí são encontradas

turmalinas com colorações sirnilares às do Veio 01. Nas Fotografias 05, 06, 07 e 08, ¡rodem ser
vistas as várias cores de tunnalinas encontradas na Mina do Cruzeiro.

FOTOGRAFIA 08

-

CRISTAL DE TURMÂLINA I'OLI

MDDINDO 26cnr DE COMPRIMENTO PROVENIINTE DA MINA DO
RODUCÃO

D[

SAUIXR I

As prirneiras análises quírnicas visando correlacionar as cores e os possíveis elementos
corantes na tunnalitra da Mina do Cruzeiro fbram apresentadas por Coelho (1948). Para este

autor, as cores verde e negra são devidas à maior ou rnenor concentração de fèrro e manganês; a

cor azul é devida a algum sal de cobalto e a cor rósea pode ser atribuída à combinação de lítio,
titânio e rnanganês ern teores muito baixos.
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Nas turmalinas de colorações diversas, foram obtidas as análises químicas por meio de
microssonda eletrônica e por absorção atômica. A partir de tais análises, tentar-se-á determinar os
vários elernentos químicos que são os responsáveis pela cor das turmalinas da Mina do Cruzeiro.

Na Tabela 33, estão representados os resultados obtidos nas análises químicas de uma
turmalina verde e vermelha, mostrando zoneamento de cores brusco, perpendicular ao eixo
cristalográfico c e proveniente de um caldeirão ou pockel do Veio 01 do Pegmatito do Cruzeiro,
Vê-se claramente na Tabela 33, que o teor de TiO, na região verde varia de 0,01'l a
0,146%o em peso e na porção vermelha do mineral de 0,000 a 0,026%o em peso; o

teor de Crr0,

é

0,000 nas duas porções de cores diferentes o FeO varia entre 6,981 a'l,4l9o/o em peso na verde e

de0,000 a 0,759%o em peso na vermelha; o deMnO de 1,145 a 1,339yo em peso

TABELA 33

.

na verde e de

ANALISES QUIMICAS REPRESENTATryAS OBTIDAS POR MEIO DE

MICROSSONDA ELETRôNICA DE UMA TURMALINA MOSTRANDO ZONDAMDNTO DE CORES
(VERDE E VERMELHA), DE UM CALDEIR,{O OU POCKET DO VEIO 01 DO PEGMATITO DO
CRUZEIRO. O Li'O E B2O3 FORAM DOSADOS POR ABSORÇÃO ATôMICA.

sio"
Tio,

38,358
0.087

VERDE
38,189
38,122
0,o'77

B,O"

0,143

VERMELHA
38,156

40,336

40,336

40,578

40,886

0,146

0.000

0,000

0,026

0,000

9,430

10,280

N,o.

37.419

37,393

37,329

37,340

42.612

42.28'7

41,947

42.317

Cr"O,

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

FeO

7.419

6.981

7.128

0. 159

MnO
MeO
ZnO
CaO
Na.O

7.341
l. t45
0.000

0.107
0.663
0.110
0.000
0.050
1,907

0.070
0.374
0.000
0.063
0.000

0.01

l

0,000

KrO

)õ')

t.t24

1

0.113
r.006

0.000
1.155

0.r69

0. 165

<14

2,589

0.026

0,032

)

Liro

1.339

0.807

0. 194

0. 166

1.017

1.060

0"t29

0. 154

0.102
0.158

2,625

2,487

1,884

0.000
0.790
0.000
0.000
0.106
I,885

0,046

0,034

0.011

0.000

l. 130

t.934

2,040

t.354

0.764
1.28 I
1.034
99.642
99,878
Total
99.796
99.635
98.488
99.000
98.998
Fórmula molecular calculada com base em 24 oxigênios e silício normalizado para 6.000:
(Nuo,ror,o,roo Cuo.ooo-0,0, Ko,ooo-o,ooJ(Ao,rnr-,,oro Tio,ooo-o,o' F"o,ono-0,0, Mgo,oou-o,oo, Mo,onu-o,r*
F

Zînnnn-n rrn

1.243
100,08

Lin",,-rr,

1.3

66

Ctn nnnXAn nnJ

1.198

(Br.r"-,

0374 aö,807% em peso na vermelha; o

o'.o)

i.080

o"rFn..n-n"*n

d,e ZnO de 0,000 a 0,102%o em peso na vermelha e de

1,006 a 1,150% na verde e o de Li2O é de 1,130 na verde e de 2"040o/o em peso na vermelha.

Outro óxido que mostra uma variação considerável é o de NarO, sendo de 2,487 a 2,625%o em
peso na verde e de 1,884

a

l,934Yo em peso na vermelha. O vanádio, apesar de não estar
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representado na Tabela 33, as análises químicas qualitativas através de EDS mostraram que ele
não está presente na estrutura dessa turmalina.

A cor verde

das turmalinas é atribuída, principahnente à presença de Cr e

V

na

sua

estrutura, Vê-se na discussão aoima que esses elementos não estão presentes nas turmalinas da

Mina do Cruzeiro.

A

parte verde do cristal, mostra teores muito altos de FeO e de ZnO.

Possivelmente estes elementos sejam os responsáveis pela cor verde da turmalina da Mina do
C¡uzeiro.

Na porção vermelha, o teor de LirO é cerca de

1,0%o

em peso maior do que na verde,

enquanto o manganês, considerado um dos causadores da cor vermelha (Dietrich 1985), diminui

quando passa-se da cor verde para

a

vermelha. Sabe-se que

a

associação Mn+Cs+Li é

considerada uma das causadoras da cor vermelha. Mas, o Pegmatito do Cruzeiro é um sistema

muito pobre em césio e análises qualitativas obtidas através do sistema dispersivo de energia
(EDS) não detectaram este elemento na estrutura das turmalinas, Portanto, a única explicação
plausível para a cor vermelha, é a associação

Mn+Li relativamente maior na porção vermelha,

Na Figura 65, pode ser vista a variação de Ti, Mg, Fe, Ca, Mn e Zn nas porções de
coloração verde e vermelha da turmalina da Mina do Cruzeiro. Os seis gráficos representados
nessa

figura, corroboram o quejá foi afirmado sobre os possíveis cromóforos deste mineral.

A

Tabela 34, mostra os resultados obtidos nas análises químicas em um cristal com

zoneamento de cores muito pronunciadas, onde o centro é verde-escuro e as bordas de coloração
verde-clara.

Neste cristal, não se observa variação química apreciável de

TiO, CrrO, ZnO, LìrO

e

AlrO, nas duas porções de colorações diferentes. A.o/o em peso de FeO, varia de 1,215 a2,179 na
porção verde-escura e de 1,244 a 1,369 na verde-clara; a de MnO entre 0,789 e 2,068 na porção
verde-escura e de 3,369 a 3,699 na verde-clara, Observa-se claramente que, os teores de MnO e
FeO apresentam uma variação considerável nas duas zonas de coloração esverdeada.

Na Figura 66, estâ representada a variação de Ti, Mg, Fe, Ca, Mn e Zn nas regiões de
cores verde-claro e verde-escuro da turmalina com zoneamento de cores perpendicular ao eixo c.
Os resultados apresentados nesta figura, em cátions por fórmula unitária, mostram que o Ti,

Mg

e

Fe são maiores na porção verde-escuro, enquanto o de Mn cresce na verde-claro, A combinação
desses elementos pode ser responsável pela variação de cores observada neste cristal. Mas, deve

ficar claro que esses elementos químicos encontrados nas turmalinas de cores verde-claro e verde-
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escuro, não mostram correlação com os responsáveis pela cor verde, já descritos na literatura
(Leckebusch 1978; Prescott & Nassau 1978 e Dietrich 1985),

Na tentativa de determinar quais são os elementos químicos responsáveis pelas várias
cores nas turmalinas do, também foram obtidas as análises químicas em um cristal mostrando

forte zoneamento de cores perpendiculares ao eixo cristalogrâfico c. Na Tabela 35
representados os resultados obtidos neste espécime, com

o centro mostrando uma

estão

coloração

vermelho intenso e as bordas vermelho-claro.

ANÁLISES QUIMICAS REPRESENTATTVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRôNICA DE TURMALINA MOSTRANDO ZONEAMENTO DE CORES
(VERDE-ESCURO E VERDE-CLARO), DE UM CALDEIRÃO DO VEIO 01 DO PEGMATITO DO
CRUZEIRO. O LirO E BrOt FORAM DOSADOS POR ABSORçÃO lrôUrCe.
VERDE.CLARO
VERDE.ESCIIRO
39.742
39.560
39.776
39,891
39,'t45
40,634
40,3 83
38,529
sio,
o oss
0.092
0.097
0,052
0,089
0,2tt
0,200
Tio0.052

TABELA 34

-

9,4t0

Bro,,
8.910

40,127

40,048

40,056

39,523

39,724

0,056

0,000

0,042

0,068

0,000

0.000

0,000

1.812

2.039

2179

t.369

1.313

0.893
0.365

2.068

0

0.094
0 r89
2.403

3.356
t.282
0.000
0.312

2.r45

0.368
0 000
0 318
2,138

t.244
).JIJ
0.082
0.168
0.362
2,418

t.282

r 590

) a)\

3.577
0.052
0.060
0.436
2,404

3.699
0.078
0.095
0.360
2,51I

0.01 8

0.000

0.034

0.029

0,025

0,019

0,030

Al,o"

40,861

40,429

Cr,O"

0,000

FeO

1.275
0,789
0.148
0.000
0.240
2.102
0.000

MnO
MeO

Z¡O
CaO

Na,o
K.O

Li,o

3

0. 120

0.233

198

1,670

1,700

1.478
t.67 5
r.'734
1.825
t.326
1.007
t.654
t.637
101.18
100.05
100.72
98.497
98.680
96.887
100.05
100.24
Fórmula molecular calculada com base em 24 oxigênios e silício normalizado para 6,000:
Q{uo,uor-o,r' cuo,o,r-o,orr Ko,ooo-o,oorXÆ,,orr-r,rrnTio,oou-0,0, F"o,rro-o,r* Mgo.o,r-o,r* Mo,onn-',.,
znn non-n n, Li, n,n-, no., Ctn nnn-n nn*) (AIo nnn) (8, nnr-, ,.r) oro(no n .-n.*o*)'
F
Total

Nesta tabela, observa-se que os teores de FeO, ZnO, MgO, Al2O3 e SiO2 não mostram
variação química nas duas porções de colorações diferentes,

A

%o

em peso de MnO, varia de

0,088 a 0,270 na porção vermelho-claro e de 0,254 a 0,308 na vermelho intenso; a de TiO, é
0,000 na vermelho-claro e de até 0,036 na vermelho intenso e a de CrrO, é 0,000 na vermeho
intenso e varìa de 0,000 a0,149 na região do cristal mostrando coloração vermelho-claro.

Observando as Tabelas 34

e 35, onde estão representados os teores de LirO

nas

turmalinas de coloração esverdeada e avermelhada, vê-se que a oZ em peso é de 1,130 no cristal
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VARIAÇÃO COMPOSICIONAL EM UMA TURMALINA MOSTRÀNDO

CORES, PROVENIENTE DE UM POCKET DO VEIO OI DO PEGMATITO DO CRUZEIRO, OS RESULTADOS
sÃo nópnr,snxr¡oos EM cÁTIoNs PoR FóRMULA UMTÁRIA E CA-DA PoNTo REPRESENTA Â ùúDIA
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FIGURA 66 - VARIÄçAO COMPOSICIONÄI EM UMA TURMALINÀ MOSTR]A.NDO ZONEAIVIENTO DE
CORES i'ERDE-CLARO E VERDE-ESCIJRO, PROVNNIENTE DE UM CALDEIRÁO DO VEIO 01 DO
pEcM-arITo Do cRUzEIRo. os REsULTADos EsrÃo RTPRESENTADoS EM cÁTIoNs PoR FóRMULA
UNITÁRIA E CADA PoNTo REPRESENTA A MÉDIA DE QUATRO ANÁLISES QUÍUICAS DE UMA REGIAO
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verde; 1,700 no verde-escuro; 1,670 no verde-claro e de 2,040 no de cor vermelha. Nas
turmalinas de coloração vermelho-claro e vermelho intenso analisadas neste ítem, o teor de Li2O é
de 2,170. Portanto, similar à turmalina com zoneamento de cores verde e vermelha

já mostrada

anteriÕrmente. Nos cristais ou nas porções do cristal mostrando coloração vermelha, sempre o

teor de LirO cresce consideravelmente.

Ao observarmos as Tabelas 33,34 e 35, onde estão representadas as análises químicas
obtidas nas turmalinas de coloração verde e vermelha, provenientes do Veio 01 do Pegmatito do

Cruzeiro, vê-se que o teor de MnO sempre é maior nas turmalinas verdes. Como já foi visto,
coloração verde em turmalinas é devido, principalmente, ao Cr e/ou

a

V e nas vermelhas ao teor

apreciável de MnO (Dietrich 1985). Nas turmalinas do Veio 01, as de coloração verde sempre
mostram uma

o/o

em peso maior de FeO e MnO e, nas vermelhas, sempre é encontrado um teor

maior de Li2O.

TABELA 35 - ANALISES QUIMICAS
TATIVAS OBTIDAS POR MEIO DE
MICROSSONDA ELETRôNICA DE UMA TURMALINA MOSTRANDO ZONEAMENTO DE CORES

(NÚCLEO VERMELHO-INTENSO E BORDA VERJMELHO.CLARO), DE UM CALDEIRÃO OU
0r DO PEGMATITO DO CRUZEIRO. O Li2O E B2O3 FORAM DOSADOS pOR
ABSORCÃO ATôMICA.
POCKET DO VEIO

sio,
Tio"

VERMELHO-CLARO
40.6'71
40,902
40,413
40,803
0,000

0,000

0,000

B"O.

VERMELHO.INTENSO
40,944
40,7t2
40,570

0,000

0,000

41

r68

0,000

0,000

0,036

10,280

N.O

41,894

42,243

42,211

42"479

41,973

41,830

4t,964

42.428

Cr"O.

0,000

0,149

0,060

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

FeO

o 044

t,844

r.925

1,843

0.047
0.264
0.000
0.000
0.030
1,864

0.308
0.068
0.000
0.029

Na,O

0.000
0.058
1.888

0.000
0.254
0.000
0.000
0.032
1,877

0.081

0 000
0.000
0.031

0,000
0.215
0.000
0.o43
0.035

0.079
0.270

CaO

0.000
0,088
0 I 13
0.000
0.043

1,83 8

0.000
0.278
0.000
0.060
0.000
1,902

K,O

0,000

0,006

0,013

0,000

0,000

0,016

0,o21

0,018

MnO
MpO
ZnO

Li"o

0.227

0.111

2,120

t.231
1.1 14
0.946
1.294
0.905
0.957
1.146
Total
99.152
98.347
99.034
98.774
98.068
98.236
99.436
Fórmula molecular calculada com base em 24 oxigênios e silício normalizado para 6.000:
F

0.997
98.050

0{uo,rrr-o.r,,, c"o.ouu-o,uon Ko,ooo-o.oooXA,,ron-r,, *u Tio,ooo-o.uuo F"o,ouu.u.o,o Mgo.o,,o-o.o^ Mno,orr-o.o,n
Znn.ono-n.oou Li
cto.ooo-n.n'r) (Alo onn) (8, ,'*o-, n.o) or. Fn orr-n nuu
r.ror-r.ruo
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Na Figura 67, estão representadas as variações químicas de Ti, Mg, Fe, C4 Mn e Zn
observadas nas duas porções de coloração avermelhada da turmalina proveniente do Veio 01. Vê-

se claramente nesta figura, que o teor de

Ti e Mn

aumenta na porção de coloração vermelho

intenso.

Concluindo, pode-se afirmar que nas turmalinas

de coloração verde e

vermelha

provenientes do Veio 01, os elementos causadores de cor são diferentes dos encontrados na

literatura geológica (Leckebusch 1978; Prescott
1986). O teor de Cr medido e o de

&

Nassau 1978; Dietrich 1985 e Jollitr et al.

V observado qualitativamente

nas turmalinas verdes do Veio

01, é praticamente desprezível, já o teor de Fe é bastante alto, situando-se sempre acima de

1,0%o

e podendo atingir 7,5%o em peso de FeO em alguns cristais. Outro óxido extremamente alto nas
turmalinas verdes do Veio 01 é o de Zn, situando-se acima de 1,0%o em peso em alguns espécimes
analisados. Já nas turmalinas vermelhas do Veio 01 dessa mineração,

o teor de Li2O analisado,

sempre está acima de 2,0%o em peso; o teor de FeO é muito baixo e ao/o em peso de MnO é mais

baixa do que nos cristais verdes, mas mostrando-se em uma quantidade apreciável

Portanto, pode-se afirmar que nas turmalinas do Veio 01, a cor verde é devida aos teores
altos de FeO, MnO e ZnO e a uma percentagem baixa de LizO. A cor vermelha por outro lado,
está relacionada aos teores de MnO e

LirO mais alto que nos cristais verdes. O que ftca claro

ao

observarmos as Tabelas 33,34 e 35, é que a medida que aumenta a intensidade da cor verde, os
'Já, nas turmalinas vermelhas,
teores de FeO e, possivelmente, os de ZnO também aumentam.
quanto mais forte ou mais intenso é o matiz vermelho, maior é o teor de MnO e de LirO.
Passaremos agora

a analisar as possíveis

causas das cores das turmalinas

do Veio

03.

Como já foi mostrado, neste corpo são encontradas apenas as turmalinas de cor azul e verde.

Entre as análises químicas obtidas nas turmalinas desse veio, optou-se por apresentar as de um
cristal mostrando zoneamento de cores (verde e azul), paralelo ao eixo cristalográfico c (Tabela
36)
Nas análises químicas representadas na Tabela 36, os teores de MgO,

CrrO' TiO, AlrO,

e SiO, são praticamente estáveis quando passa-se da região verde para a azuL A

o%

em peso de

FeO varia de3,O12 a3,443 na porção azul e de 3,053 a3,478 na verde, Portanto, pode-se dizer

que o teor de FeO permanece praticamente o mesmo, nas duas regiões de cores diferentes. Os
óxidos que mostram uma variação química considerável nas duas porções são os de

Mq Zn e Li.

Ao/o em peso de MnO varia de 1,543 a 1,831napafteazul e de2,044 a 2,109 na verde: a de ZflO
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I¡I(;LTRi\ 67 - VAIÌIAçÃO ('OIVII'OSICIONAL EM UMA'I'URIIIALINA IVTOSTR.ANDO ZONEAMþ]N]'O DE CORIìS (VERMELT¡O-(:LATìO
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I
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entre 0,039 e 0,160 na azul e 0,225 a0,517 na verde e o teor de LirO é de 1,610 na azul e 1,580
na porção verde.

TABELA

36 -

ANÁLISES QUIMICAS RTPRESENTATTVAS OBTIDAS POR MEIO DE

MICROSSONDA ELETRÔNICA DE UMA TURMALINA MOSTRANDO ZONEAMENTO DE CORES
(UMA PORÇÃO AZ;AL E OUTRA VERDE) DE UM CALDEIRÃ O OU POCKET ENCONTRADO NO
VEIO 03 DO PEGMATITO DO CRUZBIRO. O Li2O E B2O3 FORAM DOSADOS POR ABSORÇÃO

ATôMICA.

sioTio"

37,516

AZTJL
'1'7
37,621

0,000

0,000

VERDE
AO

37,871

37,692

37.585

0,010

0,018

0,028

0,000

8,128

38,051

37,807

'7

37,483

37.531

r4

0.000

0,0

9,420

B"O,

8,080

NrO

38,425

38,051

38,510

38,642

Cr,O,

0,000

0,000

0,000

0.044

0,045

0,000

0.061

0,000

FeO

3.012

3.182

3.443
1.543
0.000
0.039

3.414
I.683
0.164

3.367
2.108
0.069
0.455
0.360
) <10

3.478
2.044

3.3 86

3.05 3

2.09t

2"ro9

0.15 8

0.000

0.087

0.225
0.282
2,549

0.2'74

0.5

0.342

2,5t0

0.279
2,589

0,028

0,028

0,056

0,012

MnO
MeO
ZnO

t.628
0.1 l6
0.075

0.000
0.077

CaO

0.15t

0.t79

0. 184

Na,,O

2,308

2,387

2.423

0.167
2,396

K,O

0,015

0,007

0,006

0,014

1.83

Li,o

I

3

0, 160

3

l7

I,580

1,6t0

1 487
I 488
I 683
1.585
o.914
1.t'79
1.096
96
887
96
512
96.940
97.394
95.279
96. I l6
96.699
9s.458
para
normalizado
6.000:
e
silício
em
24
oxigênios
com
base
molecular
calculada
Fórmula
0{uo,r,o-0,*0, cuo,oro-o,ou, Ko,oo,-o.or rXAt,rr,-,,r0, Tio,ooo-',',, F"o,nor-o,oun Mgo,ooo-o,orn Mo,ror-o,rro

F
Total

Zn"

'
Mn

"".

1, 182

"".,Li

Cr"

""" " "".)(AI" ^^^)
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,
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O-

F^ *,_^
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Na Figura 68, estão representadas as variações químicas obtidas para o Ti, Mg, Fe, Ca,
e

Zn, nas duas regiões de cores diferentes das turmalinas do Veio 03. Vê-se claramente nesta

figura, que o teor de Fe é praticamente o mesmo, nas duas partes de cores diferentes do cristal. O
teor de Ti não mostra nenhuma tendência nas duas regiões, Os teores de Zn mostram um aumento
abrupto, enquanto os de Mn cresce sensivelmente na parte verde do cristal,

O

pleocroísmo das turmalinas, também está intimamente relacionado com

a

sua

cornposição química e, conseqtientemente, ao tipo de molécula presente no ambiente, De um
modo geral, o pleocroísmo é de intensidade variável, mas nas turmalinas mais ricas em ferro é
geralmente muito forte. A absorção é sempre o > e, resultando uma absorção máxima quando o
eixo dos z for perpendicular à direção de vibração do polarizador (Deer er al. 1986).

Em algumas turmalinas, o dicroísmo é percebido macroscopicamente a olho nu, enquanto
em

muitos espécimes incolor. verde pálido e róseo claro, nem mesmo microscopicamente o
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FICUR.A 68 -VARIAÇÃo

coMPoSIcToNAL IlM UMA TT]RMÄLIN,A MosTIìANDo Z0NOAMENTO DE CORDS (AZUL D VDRDE),

PROVDNIENTE DE UM POCKET DO VEIO 03 DO PECMÁ.îITO DO CRUZEIRO, OS RDSULTADOS S,{O RDPRESDNTADOS IiM
cÁTIoNs poR FóRMULA uNtrÁRtA D cÁ.DA poNTo REpREsEryrA A MÉDIA DE euATRo,\NÁLIsEs DE IJMA REcIÀo Do
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dicroísmo pode ser percebido, O dicroísmo é uma propriedade marcante para a identificação das
turmalinas, estando relacionado a transferência de carga entre níveis energéticos nos átomos dos
elementos metálicos de transição, quando ]ocalizados nos vértices dos octaédros da cela unitária
da turmalina.

Nas turmalinas da Mina do Cruzeiro, observa-se que as de cores pretas mostram um
pleocroísmo variável entre castanho amarelado até verde amarelado; as de cores azuis e verdes,

do que a cor original e as avermelhadas são geralmente
incolores, segundo a direção e. Tal fato corrobora os resultados já obtidos nas turmalinas do
apresentam um matiz rnais pálido

Pegmatito do Cruzeiro, onde tem-se uma variação composicional apreciável ao longo das várias

zonas pegmatíticas, com uma mudança

na

composição química

das turmalinas

e,

conseqüentemente, no seu pleocroísmo.

7

.6 .4 - íNDTCE DE REFRAçÃO

E BIRREFRINGÊNCIA.

Uma das caractèrísticas dos minerais do grupo das turmalinas é a grande variação nos
valores de índice de refração e birrefringência (Tabela 37). Staalz eÍ al. (1955) mostraram que o
índice de refração está relacionado com o conteúdo de ferro na estrutura das turmalinas, ou seja,

quanto maior for o teor de ferro maior será o índice de refração. Quando descreveram uma nova
molécula de turmalina, a ferridravita, Walenta

& Dunn (1979), observaram que o maior índice

de

refração estava associado a turmalina contendo um maior teor de ferro em sua estrutura,

TABELA 37

- ÍNDICE DE REF'RAçÃO E BIRREI'RINGENCIA

DAS PRINCIPAIS MINERAIS DO

GRUPO DAS TURMALINAS OIETRICH 1985).

ESPECIE
BUERGERITA
CROMODRAVITA
DRAVITA
ELBAITA
FERRIDRAVITA
LIDDICOATITA
SCHORLITA
IIVITA

Ê

Birrefrinsência

1.655- 1.670

0.065-0.080

ô
735
1.778

1.772

0.006

1.627 -1.67 5

r.604-1.643
L603-t .634

0.0 t 6-0.032

I,6 I9- I,655
1.800- 1.820
1.637

1.638-1.698
t

-63 8-

t.660

|.743

t.621
t.620- I,675
I

.6 t9- 1.639

0-013-0.024
0,057
0.016

0.016-0.046
0.018-0.02t
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Os primeiros e únicos dados de índice de refração das turmalinas da Mina do Cruzeiro são

encontrados em Coelho (1948), quando estudava turmalinas apresentando aspectos fibrosos. O

referido autor, encontrou uma variação de valores de n" entre 1,619 e 1,620, de

n'

de 1,634

a

1,637 e a birrefringência de 0,015 a 0,017.

Para a elaboração desta tese, os índices de refração da turmalina da Mina do Cruzeiro

foram medidos em um refratômetro para sólidos, modelo TOPCON, uma vez que utilizamos
amostras previamente lapidadas. Foram determinados os índices de refração de cerca de 50
exemplares de cores e formas diferentes. Nas amostras de cor vermelha (rubelitas), os valores de
n" variam de 1,612 a 1,629 e os de no entre 1,630 a 1,638, com uma birrefringência variando
entre 0,018 a 0,026, Nas turmalinas verdes (verdelitas), n" varia de 1,617 a 1,638,

n' de 1,637 a

1,640 e a birrefringência entre 0,020 e 0,022. Nos cristais azuis (indicolitas), n" varia de 1,616 a
1,636,

n, entre 1,635 e 1,637

e a birrefringência de 0,018 a 0,022; nas turmalinas negras, por sua

vez, ne variou enjjle 1,621 e 1,640,

n

de 1,638 a 1,642 e a biffefringência entre 0,018 e 0,029.

Embora todas as turmalinas lapidadas tenham sido retiradas de caldeirões, elas são negras

e

constituídas predominantemente pela molécula elbaítica.

As turmalinas negras das

zonas

externas, mostram um fraturamento perpendicular ao eixo c do cristal, similar a uma clivagem

perfeita da biotita, impossibilitandò a obtenção de faces polidas para a medição dos índices de
refração. Devido a esse fato, não foram observadas variações apreciáveis nos valores dos índices

de refração. Na realidade, todas as turmalinas usadas para a obtenção dos índices de refração

foram extraídas de pockers ou caldeirões na zona intermediária interna da Mina do Cruzeiro,
conseqüentemente, somente foram rnedidos os índices de cristais onde a molécula elbaítica é a
predominante.

7

.6 .5 . CARÁTER ÓPÏCO

Apesar de possuir caráter uniaxial e sinal óptico negativo, as turmalinas podem apresentar
anomalias ópticas, ou seja, caráter biaxial anômalo conforme

já registrado na literatura (Foord

1977; Dietrich 1985). Esta anomalia ocorre em cristais retirados de zonas perturbadas
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tectônicamente, e já foi descrita em espécimes provenientes de San Juan (EUA) e Minas Gerais
(procedência desconhecida), alguns apresentando 2V com valores de até 20'.

Às vezes, turmalinas lapidadas apresentam o efeito kerez, que se traduz no aparecimento
de duas, três ou até quatro faixas de índices de refração, quando examinadas em um refratômetro.

Este fenômeno é causado por superaquecimento das facetas durante a operação de polimento do
cristal. Durante a leitura do índice, a medida correta é a que aparece na parte mais baixa na escala
do aparelho, ou seja, o maior valor de índice de refração.

Entre as turmalinas provenientes da Mina do Cruzeiro, cerca de 50 espécime lapidados e
ern lâminas delgadas foram observados cuidadosamente na tentativa de descrever a biaxialidade

anômala. Nenhum cristal de turmalina, entre todas as cores encontradas nessa mineração,
apresentou o fenômeno da biaxialidade anômala, Tendo em vista que esse fenômeno é atribuído a

um tectonismo atuante na rocha encaixante durante a formação do cristal. explica-se facilmente o

grande percentual de turmalina sem nenluma fratura

e, portanto, de

excelente qualidade

gemológica, encontrados nos caldeirões e também, imersos ao longo da massa feldspática,
denominado de linha pelos rnineradores do local. Já nos cristais lapidados,

o eÍeito kerez é

observado com grande freqüência.

7

.6 .6 - CHATOYANCE (ACATASSOLAMENTO).

Chatoyance é um fenômeno óptico observado em vários minerais, como na turmalina, em
que fenômenos de reflexão promovem a formação de uma faixa luminosa estreita e brilhante que
se move ao girar o mineral.

Muitas turmalinas apresentam chatoyance, possibilitando que esse mineral seja lapidado na
forma de cabochão, mostrando esse efeito luminoso conhecido como olho-de-gato, A ohatoyance
depende da presença de inclusões cristalinas fibrosas ou fluidas alinhadas paralelas ou subparalelas

ao eixo c do cristal, ou ainda, a presença de tubos ou canalículos vazios. Graziani et ø1. (1982, in

Dietrich 1985) encontraram inclusões orientadas de cookeita, prosopita, pirrotita e de turmalina,
atribuindo o efeito olho-de-gato a essas inclusões. Para Bhaskara-Rao

&

Assis (1968), o efeito

olho-de-gato mostrado por muitas turmalinas brasileiras, pode ser atribuído a diferença de
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resistência à alteração entre o mineral hospedeiro e a inclusão, produzindo canais de lixiviação na

turmalina.

No Veio 01 da Mina do Cruzeiro são explotados uma quantidade apreciável de turmalinas
verdes, mostrando o efeito olho-de-gato. Observações minuciosas ao microscópio, de seções
bipolidas dessas turmalinas mostraram que é muito dificil definir

a.

natureza da inclusão orientada

c do cristal, Como as turmalinas são minerais muito resistentes aos
processos de alterações e elas se encontram em um horizonte muito alterado do corpo
pegmatítico, o efeito olho-de-gato desses minerais-gemas é produzido por massas alteradas
paralelamente ao eixo

paralelamente as faces do prisma do cristal.

7

.6 .7 - DENSIDADE

RELATIVA

Em seu clássico livro sobre densidade relativa dos minerais, Brisson (1787, l¡z Dietrich
1985) incfue valores de densidades de doze espécimes identificados como turmalinas, fornecendo
um valor de 3,1555 para a densidade de turmalinas verdes do Sri Lanka e 3,3548 para turmalinas
de coloração amarelada do

Tirol. Como a

na'a)reza dos íons presentes nas posições

X, Y

e

Z dos

é bastante variável, tem-se uma mudança apreciável na
minerais. A relação entre a densidade relativa e o conteúdo de Fe na

minerais do grupo das turmalinas
densidade relativa destes

estrutura das turmalinas é conhecida e estudada por vários autores, entre eles Besley (1975), que

construiu diagramas para estimar

o

conteúdo de Fe em função da densidade do espécime

estudado.

A

densidade das amostras de turmalina da Mina do Cruzeiro

foi determinada em

uma

balança de Westpholl-Mohs. Os cristais de turmalina foram devidamente escolhidos, objetivando
selecionar apenas aqueles fragmentos mais homogêneos, Iivres de inclusões e imperfeições que
pudessem comprometer os resultados das medidas. Foram amostrados cristais de turmalina negra
das zonas externas do corpo pegmatítico e turmalinas gemológicas da zona intermediária interna.

Os cristais negros amostrados nas zonas marginal e mural, mostraram uma densìdade relativa
variando entre 2,92 e 3,01, com valores médios de 2,976 e os espécimes da zona intermediária
interna valores entre 2,86 e 2,99, com número médio de 2,954. Tais valores, estão perfeitamente
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concordantes com os resultados mostrados pela literatura mineralógic4 onde a densidade cresce à medida
que a 9'o em peso de FeO aumenta na estrutura das turmalinas. Visto que a molécula predominante nas

zonas extemas do Pegmatito do Cruzeiro é mais schortític4 enquanto nas zonas mais intemas é elbaíûca" tais
resultados apenas corroboram os valores de quimismo obtidos para a turmalina da Mrna do Cruzei¡o.

7.6 .8.

OUTRAS PROPRIEDADES

No tocante às outras propriedades ffsicas da turmalina da Mrna do Cruzeiro, efetr-¡amos a descrição
visua.l do traço e d a dureza. assim como a observação de outras propriedades fisicas de importância menor.

A durez¿ dos minerais do grupo das n¡¡malinas

é va¡iável. De um modo

ged

os valores variam de

7 a 7,5 na esca.la de Mohs. A dureza desses minerais, também pode variar dependendo da face a ser riscad4
podendo alcançar valores que variam entre 7 e 8 na escala de Mohs
O traço na maioria das tr¡nnalinas é incolor ou branco, sendo às vezes colorido bem cla¡o. A elbaíta
verde deixa um traço de coloração verde pá ido, enquanto a buergerita possui um traço castanho amarelado

e a fenidravit4 um traço castanho ou cinza escuro. Em todas as turmalinas provenientes da Mina do
Cruzei¡o, foi observado urn traço incolor ou branco.
Dentre outras propriedades da turmalina do Cnzeiro, podemos citar a clivagen¡ como praticamente

inexistente. Ahralmente, alguns autores indicam

a

existência de duas direøes de clivagens

þobre

e

indistinta),sendoumaparalelaa{00.1}eaoutfaa{10.0).Afraturaéconsideradaconchoiddmasalguns
mineralogistas citam um fraturamento perpendicular ao eixo

g

algumas vezes, tomando-se simila¡ à

clivagem perleita da biotita. Nas ¡¡rmaünas das zonas marginal e mural do Pegnatito do Cruzeiro, podem
ser facilmente encontrados grandes cristais prismáticos mostsøndo clivagem

perfeita sirttar àbioaø.

Quanto ao fenômeno da luminescênci4 as ûrmalinas do Cruzeiro são inetes aos raios ultravioletas

de ondas curtas e longas. Pela própria complexidade dos minerais do grupo das turmalinas, algumas
apresentam luminescência sob raios ultravioletas de ondas curt¿s, enquanto outras não apresentam, Existe
variação na intensidade desse fenômeno, que as vezes é

taco

e outras vezes bastånte forte. As amostras de

hrmalina que apresentam este fenômeno, são provenientes do Afeganistão, alguns locais de Mnas Gerais,
Maine (EUA) e Moçambique,
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9.

CONCLUSÖES FINAIS

A

Jazida de Turmalina do Cruzeiro, localìzada na região nordeste do Estado de Minas

Gerais, constitui nos dias atuais, no maior centro produtor de turmalinas gemológicas do Brasil, e

talvez do mundo. Nesse local, são encontradas as variedades rubelita, verdelita, indicolita,
turmalina olho-de-gato e tipos zonados (melancia). Notáveis são as rubelitas de coloração
sangue-de-pombo

aí

encontradas, seja pela excelente qualidade

ou pelo alto índice

de

aproveitamento.

Ela está inserida na Província Estrutural Mantiqueira e na Subprovíncia Médio Rio Doce,
Um tectonito denominado de Gnaisse Piedade, representado localmente por mica xistos diversos,

formado no Proterozóico Inferior, constituí-se no embasamento desta subprovíncia, na região de
São José da Safira (Figura 09). Pedrosa Soares ¿/

al. (1994), consideraram os xistos e gnaisses

desta região como pertencentes à Formação São Tomé.

Dois grupamentos litoestruturais distìntos, sendo um deles representado pelo Gnaisse
Piedade ou pelas rochas xistosas, e o outro por uma seqüência rochosa encaixada nesses xistos,

O conjunto de rochas xistosas, encontra-se
xisto com granada, o estaurolita-moscovita-biotita

são as litologias encontradas na área mapeada.
representado pelo clorita-moscovita-biotita

xisto com granada e o granada-clorita-moscovita-biotita xisto. Tem-se uma seqüência de rochas
predominantemente quartzíticas encaixadas nestes xistos, ocupando uma faixa a oeste e alongada

segundo

a

direção norte-sul (Figura 09), de quase toda

a

extensão

da fuea

mapeada.

Litologicamente, essa seqüência é composta por um pacote de rochas quartzíticas, um pacote de
rochas metaultramáficas (talco-antofrlita xistos com clorita) sobrepostos ao Xisto Piedade e por

rochas xistosas. do tipo plagioclasio-biotita xisto, normalmente na forma de intercalações no
pacote de rochas quartzíticas.

As litologias encontradas na região de São José da Safira foram submetidas a um
metamorfismo de, pelo menos, grau médio (fácies anfibolito). Como as temperaturas de
metamorfismo não atingiram as da fácies anfibolito superior, os Xistos Piedade não sofreram
processos anatécticos. Logo, os pegmatitos não seriam o resultado da anatexia dessas rochas. É

grande a possibilidade dos pegrnatitos complexos e altamente diferenciados dessa região serem
provenientes de corpos graníticos não aflorantes na área mapeada (Figura 09).
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Todos os corpos pegmatíticos da região de São José da Safira mostram claramente que
sua gênese está ligada a fatores estruturais.

A

presença de lineamentos, alinhados segundo a

direção Nl0-20W, é facilmente detectável tanto nos xistos pertencentes ao Xsto Piedade, quanto
nas rochas da Seqüência da Serra do Cruzeiro. No domínio do

Xsto Piedade (Figura 09),

a

direção Nl0-20W é dada pela própria orientação das várias rninas e garimpos existentes.

Corpos pegmatíticos complexos e altamente diferenciados são encontrados nos dois
domínios litológicos. Nos Xistos Piedade podem ser citadas as Minas do Zé Moreira, da
Safirinha, da Terra Branca, do Marcelo, da Gameleira, da Pederneira e do Benedito. De um modo

geral, os principais pegmatitos dessa seqüência, mostram uma direção concordante com a dos

xistos encaixantes. Na Seqùência da Sera do Cruzeiro, os corpos pegmatíticos ocorrem
preenchendo fraturas e sempre apresentando uma direção variável entre Nl5-20W. Podem ser

citados nessa seqüência, os pegmatitos turmaliníferos que constituem as Minas do Cruzeiro, do
Chiar e da Aricanga (Figura 08).

A presença de inúmeras minas e garimpos na região de São José da Safira, é um fator
importante para se imaginar condições especiais para a ascensão das soluções pegmatíticas. Ao se
caminhar na direção leste'oeste, até a Cidade de Frei Inocêncio, situada a cerca de 60km a leste,

ou até Santa Maria do Suaçuí, a 40km a oeste de São José da Safira, nenhuma ocor¡ência de
mineração ou garimpagem em corpos pegmatíticos é cartografada. Já na direção norte-sul, tanto a

sul (Marilac e Nacip Raydan) quanto a norte (São Sebastião do Maranhão e Capelinha), tem-se

inúmeros corpos pegmatíticos sendo explotados, objetivando

a

retirada de minerais-gemas e

minérios industriais. Para Cerny (1982b), um distrito pegmatítico é parte de uma província
pegmatítica, porém separado desta unidade maior, primeiro devido a um contexto territorial e
depois ao ambiente geológico. Já um campo pegmatítico, é uma região com corpos mostrando

um mesmo ambiente geológico-estrutural, idade e uma mesma rocha fonte. Partindo-se desta
classificação, pode-se afirmar que a Mina do Cruzeiro, além de estar inserida na Província
Pegrnatítica Oriental (Paiva 1946), faz parre de um distrito pegmatítico englobando uma faixa que
passa pelas Cidades de Marilac, Nacip Raydan, São José da Safira, São Sebastião do Maranhão e

Capelinha, e também a um campo pegmatítico, devido a todas as minas e garimpos cartografados
na região de São José da Safira.

Com relação aos pegmatitos formadores da Mina do Cruzeiro, pode-se afirmar que,
devido à grande competência do espesso pacote de quartzito formador da Serra do Cruzeiro,
houve a ruptura da rocha, com a formação de várias fraturas paralelas mostrando direção N20-
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30W e mergulho de 80-86SW. As soluções pegmatíticas ascenderam ao longo desses planos de
fraquezas, cristalizando-se discordantemente da encaixante quarrzitica na forma
tabulares,

A Mina do Cruzeiro é

de

corpos

constituída por trôs corpos pegmatíticos aproximadamente

paralelos (Figura 15), denominados de Veios 01,02 e 03, caminhando-se no sentido de leste para
oeste. O Veio 01 tem cerca de L300m de comprimento por até 60m de largura; o Veio 02 possui
em torno de 900m de comprimento por cerca de 20m de largura e o Veio 03, um comprimento de

700m e uma largura máxima de 08m, em afloramento no decreto de lavra da Mina do Cruzeiro.

Tratam-se de pegmatitos complexos, onde podem ser observados zoneamentos perfeitos,
similares aos descritos por Johnston Jr. (1945a e 1945b) e Cameron er

al. (1949).

Baseado nas várias classificacões de pegmatitos encontradas na literatura científica, podese afrrmar que os corpos formadores da Mina do Cruzeiro são pegmatitos exteriores (Gevers
1936, in Heinrich 1953); portadores de elementos raros e do tipo complexo e zonado (Cerny

t982b e Cerny

& Burt

1984), Enquadram-se no grupo 05 de Varlamotr (1978) onde os

pegmatitos zonados podem mostrar um núcleo quartzoso, cristais gigantes de ambligonìta e
espodumênio, caldeirões Qtockets) com grandes cristais

de berilo

prismáticos, microlita,

columbita-tantalita e algumas cassiteritas. No esquema de Uebel (1977), esses corpos pertencem
ao tipo complexo.

A mineralogia do Cruzeiro é bastante complexa e compreende cerca de vinte
minerais.

A

espécies

série da moscovitalepidolita, representada pela moscovita, moscovita litinífera,

lepidolita e polylithionita; o grupo das turmalinas, pela schorlita e elbaíta; os feldspatos pelo
microclínio, albita e albita especular (cleavelandita); os minerais de lítio pela ambligonita

e

espodumênio; os nióbio-tantalatos pela columbita-tantalila, behierita e o grupo da aeschynita; o

berilo azulado e o rico em álcalis (morganita); o grupo das granadas pela almandina e espessartita;

cassiterita, apatita, argilominerais

e

raridades mineralógicas como

a

uranocircita

e

a

coeruleolactita ou cerulolactita. Algumas dessas fases ¡ninerais não foram estudadas com
pormenores devido as limitações de volume desta tese.
As turmalinas apresentam-se bem cristalizadas, exibindo hábitos e formas diversas, desde

cristais prismáticos alongados, biterminados até aciculares, As cores predominantes são uma
função do veio explotado. No Veio

0l

são encontradas as vermelhas (rubelitas), as verdes

(verdelitas), as do tipo melancias, as olho-de-gato e as negras. No Veio 03 ocorrem variedades
azuis (indicolitas ou indigolitas), as verdes (verdelitas) e as negras, Com relação a composição, as
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turmalinas da Mina do Cruzeiro são constituídas de schorlita nas bordas e de elbaíta nas partes
internas.

Quanto aos elementos responsáveis pela cor das turmalinas da Mina do Cruzeiro,

as

análises químicas efetuadas não evidenciaram relações conclusivas entre a cor e os elementos
dosados. Assim sendo, as verdes do Veio

0l

mostram correlação positiva com o Zn e Feltotal)

(Figura 65); as vermelhas evidenciaram uma certa correlação positiva com o Mn e o Ti (Figuras
65 e 67) e a azul nenhum a relação particular (Figura 68).

A mica ocorre nos três corpos pegmatíticos sendo um mineral muito abundante em todas
as zonas. Nesta rnineração são encontradas as micas da série moscovitalepidolita, incluindo a

polylithionita (mica rara encontrada pela primeira vez no país). Levando-se em conta apenas a
presença do

tipo macroscópico da mica nas várias zonas do corpo pegmatítico, pode-se afirmar

que ele é do tipo complexo, segundo a classificação de Cerny

& Burt

(1984). Tal fato

é

corroborado comparando-se a relação K./RbxCs, Li, Ba, Ga e Zn obtidas com micas de outros
pegmatitos complexos

e

altamente diferenciados, encontrados em outras partes

do

mundo.

Observou-se também que, além da variação química clássica horizontal ao longo das várias zonas
pegmatíticas, as micas do Cruzeiro exibem variações de espécies ao longo de um perfil vertical.

O berilo do Veio 01 ocorre nas cores azul e rósea, em zonas pegmatíticas muito bem
definidas. A variedade azul é nca em ferro e a rósea em álcalis. Enquadram-se na classificação de

Beus (1960), as quais incluem pegmatitos portadores e/ou ricos em lítio extremamente
diferenciados, contendo freqüentemente polucita e cristais hidrotermais tardios em caldeirões
Qtockets). Em termos da classificação de Trueman

&

Cerny (1982) que leva em conta os teores

de álcalis nos berilos, esse corpo está contido no grupo A (pegmatitos estéreis, mas portadores de

Be, Nb, Ta e pobres em álcalis raros) e a variedade rósea projeta essa apófise no grupo C
(pegmatitos mineralizados em espodumênio). Tais fatos revelam que as zonas de bordas da Mina
do Cruzeiro possuem características de pegmatitos simples, enquanto as zonas mais internas, do
tipo diferenciado.

Nióbio-tantâlatos são raros nesta lavra, sendo representados por minerais da série da
manganocolumbita-manganotantaljta, um mineral do grupo da aeschynita
columbita-tantalitas correspondem ao

tipo

I

ea

behierita. As

ou forma desordenada, indicando condições

de

resfriamento rápido com a preservação da estrutura desordenada e uma fonte granítica distante do

As

análises químicas obtidas nas

M/Ta muito

baixas, evidenciando um grande

pegmatito, localizada possivelmente em subsuperficie.
columbitas-tantalitas, mostram relações Fe/lVIn e
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fracionamento das soluções que deram origem a esses corpos (Figuras 45 e 46), A behierita [(Ta,

Nb)BO4], ocorre sempre associada a pegmatitos ricos em

B, Li, Be e Mq portadores

de

caldeirões contendo lepidolita, quartzo, albita, manganoapatita, polucita e turmalina na variedade

rubelita. Portanto,

a

behierita

é um mineral indicador de corpos complexos,

altamente

diferenciados e portadores de elementos raros.

As granadas são constituídas por duas moléculas distintas. A almandina nas bordas do
corpo e a espessartita nas zonas mais interiores.

A

variação de FeO, MnO, CaO e MgO na

estrutura dessas granadas indica que a Mina do Cruzeiro está contida na área encontrada para
pegmatitos complexos e portadores de elementos raros (Figura 52).

As características químicas observadas nos minerais estudados revelam comportamentos
bem definidos para as espécies minerais presentes nos pegmatitos, a medida que caminhamos das
zonas externas para as internas do corpo (Figura 69). Assim sendo, o teor
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aumenta da borda para o núcleo, resultando em um enriquecimento da molécula espessartita em
direção ao centro do corpo. Para os nióbio-tantalatos, o incremento de Ta produz enriquecimento
de tantalita em direção ao núcleo; os feldspatos potássicos nas bordas (microclinas) evoluem para

e cleavelanditas) nas partes centrais; as turmalinas das
em Fe (schorlitas) evoluem para elbaítas, devido a incorporação de Li; os

plagioclásios sódicos (albitas

bordas

enriquecidas

berilos

passam de água-marinhas (variedades azuis) nas bordas para rnorganitas (variedades róseas) pela

incorporação de Mn na sua estrutura; e finalmente nas micas, as moscovitas das bordas evoluem
para lepidolitas e até parl- a polylithionita, um membro extremo rnuito rico em

Li (Figura 69),

Concluindo, pode-se afirmar pelos dados obtidos neste trabalho que

a

gênese dos

pegmatitos que compõem a Mina do Cruzeiro está ligada a corpos graníticos não aflorantes na

área mapeada. Tratam-se de pegmatitos complexos, altamente diferenciados e portadores de
elementos raros.
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