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RESUMO
Uma mineralização berilífera interessante, contendo como novidade o raro mineralgema alexandrita, situa-se no município de Minaçu (norte do Estado de Goiás) a sudeste

do braquianticlinal granito-gnáissico da Serra Dourada.

Essa ocorrència de alexandrita, na rocha hospedeira, ofereceu
extremamente raras para esclarecer certas perguntas sobre

condições

a gènese deste

mineral-

gema, na maior¡a das vezes encontrado em depósitos aluvionares.

Além do mais, a formaçáo de alexandrita nesta localidade se deu em condiçôes
lito-petrológicas de um ambiente aluminoso, contendo xistos com cianita

além de granada, b¡ot¡ta, muscovita

e

quartzo. Assim,

e

estaurolita,

a

gènese difere de outras
ocorrèncias mais conhecidas (Rússia e Zimbábue), nas quais a interaÇão de rochas
pegmatíticas com rochas ultramáficas vem a gerar este mineral-gema. O seu modelo
genético ainda nåo for descrito na literatura geológica.
Quanto ao contexto geològico, a ocorrència situa-se inserida na área dos granitos

estaníferos

de Goiás dentro da

Subprovíncia Tocantins, encravados

na Faixa

de

Dobramentos Uruaçuanos, de idade mesoproterozóica. Não há posicionamentos
ciefinit¡vos quanto ao esclarec¡mento da colocação destes corpos graníticos no seu
amb¡ente, seja por processos de remobilizaçäo do substrato da crosta com diapirismo
tectônico, justificado pela formação de estruturas domicas regionais, ou por processos
ligados a intrusões magmáticas.

Além destes processos tectônicos, o papel dos fluidos em ambos os casos era
¡ntenso, como foi mostrado nas investigaçöes de inclusóes fluidas nas amostras de
alexandritas e esmeraldas. Estas análises permitiram delimitar condiçÕes de pressão e
temperatura em torno de 520-570"C e de 6 + 2 kbar para a formaÇão da alexandrita.

Em conjunto com a determinação dos paråmetros fisico-químicos das inclusôes
fluidas, as associaçóes minerais encontradas, com alexandrita, estaurofita, granada,
cianita, biotita, muscovita e clorita, permitiram del¡near bons limìtes para as condiçoes de

P e T da formaçäo dos mesmos. O papel das

interaçÕes rocha-fluido poderia ser

elucidado pelas investigaçöes de elementos de terras raras nas rochas graniticas

e

m¡nera¡s das rochas enca¡xantes.

Com respeito às propriedades físicas da alexandrita, estas diferem pouco das de
outras ocorrêncras no mundo. seu modo de cristalização nesta ocorrência, porém, se dá

na maioria dos casos com gem¡naÇÕes tríplices, mas com uma forma pseudohexagonalprismática, distinguindo estas alexandritas da maroria das ocorrências ligadas a rochas

ultramáficas, que apresentam geminaçöes tríplices achatadas no seu eixo c, com formas
"de rodas de carro de boi".

A mudança de cor nas amostras com teor representativo de cromo é muito

boa,

com cor vermelha na luz incandescente e, de um verde azulado (tipo "pena de paväo,,) na
luz do dia
O fato de mu¡tos cr¡sta¡s apresentarem uma grande quant¡dade de inclusões, tanto

fluidas como cristalinas, afeta muitas vezes a transparència da alexandrita.

ABSTRACT
A very rnteresting berylrum ore deposit, located in the township of Minaçu, north of
Goiás state, Brazil, and to the southeast of the granite-gneiss dome of Serra Dourada,
contains beside emeralds as outsianding mineral the rare alexandrite.

Thìs alexandrile occurrence in its host rock offered a seldom found condition to
unravel some guestions concerning the formation of the gemstone in primary deposits,
since, in most cases, alexandrite is found in secondary deposits only.
Beside this fact, the alexandrite, in the present deposit, formed in an aluminium-rich
geochemical field as shown by minerals like kyanite, staurolite and garnet in the host
sch¡st. Therefore, the formation of alexandrite at this locality differs much from other well-

known occurrences (Russia and Zimbabwe) where the interaction
ultramafic rocks produced this gemstone.

of pegmatites

and

This new type of formation is not yet described in the geological l¡terature.
Regarding the geological context, the ore deposit is hosted in the area of the t¡n,
bearíng granites of Goiás state, Tocantíns subprovince, emh¡edded in the mobile belt of

uruaçuano age.

lhe

petrography and petrology of these granites is known to quite
sat¡sfactory level; the main problems related to these rocks are tied to the petrogenetic
models of basement remobilizatjon forming the dome-and-saddle structures, presently
observed, or igneous intrusions with the following contact metamorphism.
Anyway, beside the tecton¡cs, the role of fluids was intense in the formation of
greisens, for instance, as is shown by the investigation of fluid inclusions in alexandrite
and emeralds. The isochores of these fluids, combined with mineral associatlons, lead to
about 520 to 570"C and 6 t 2 kbar as the most probable conditions of formation of these
alexandr¡te deposits. The importance of the fluids could also be demonstrated by rare
earth elements investigations of the granitic rocks and of minerals contained in the
bordering schists.

The physical properties of the alexandrite differ only little from those of other
localities. The crystal growth, however, produced here pseudohexagonal prismatic
elongated twinned crystals of 3 mm to 3 cm length and 3 mm to 1,5 cm diameter and not
the usual, more typical, alexandrite trillings of a flattened fornr.

The color change of samples with representative chromium content is very good,
with red color in incandescent light and with blue-green color shades of the,,peacock
feathers" type in daylight,

The fact that most crystals conta¡n
transparency greatly.

a

large quantity of inclusions affects the

ALGUMAS SIGLAS, ABREVIATURAS E ËÓRMULAS QUÍMICAS

BASICAS DE MINERAIS UTILIZADOS
p

- mícron (10-6)

A

- angström (10-10¡¡ = 0,1 nm)

alex

- alexandrita (BeAlzOs)

ber

- berilo (Be3Al25i6O18)

bt

- biotita K(Mg,FeXAl,Mg, Fe)2Si2(Al,Si)Oro(OH)z

cal

- calcita (CaCO:)

ci

- cian¡ta (AlzO(SiO¿))

cpy

- calcopirita

clt
ct

- clorita (clinocloro: Mg+(MgrAlr )Siz(SijAll )O1o(OH)B)
- quilate (0,2 g)

EDS

- energy drsperslve sysfern (ou EED-espectômetro de energia dispersrva)

est

- estaurolita (Fe+Alr

ETR

- eìemerìtos de ter ras raras

ETRt

- elementos de tetras raras leves

ETRP

- elementos de terras raras pesados

ftt

- fluorita (CaF2)

Lt

- grga (10-)

gr

- granada (almandìna: FesAlzSi¡Orz)

IF

- inclusão fluida

Kd

- coeficiente de partiçäo dos ETR, ETRL e ETRL

Ma

- milhöes de anos

mag

- magnetita (Fe2-Fe3.04)

MEV

- microscópio eletrônico de varredura

mu

- muscovita (KL l(Al2, Si2(Al1Si1)O jo(OH)2

n

- nano

nd.

- não determinado

P

- pressåo

Pnzo

- pressåo da água

Pt

- pressão total

pv

- pirita (FeS2)

qz

- quartzo (Si02)

rut

- rutilo (Ti02)

T

- temperatura

(1 0-s)

aS iz,sO<eHa)

Teut

- temperatura do ponto eutético

I lcl

- temperatura de fusão do clatrato

Tfcoz
Tf^

Thcoz
Thtot

Vcozfutn'

- temperatura de fusão do C02
- temperatura de fusão do gelo
- temperatura de homogeneização do C02
- temperatura de homogeneização total
- relação volumétrica entre COr e vojume total
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CAPITULO

I

TNTRODUçÃO
Este trabalho teve início com a vis¡ta em 1996 a uma pequena mina em fase de
¡mplantação para extração de esmeraldas próximo ao córrego Pela Ema, no extremo

sudeste da Serra Dourada, município de Minaçu, em Goìás. Para grande surpresa, foi
constatado que ao contrário do que se pretendia, a área oferecia um real potencial para
exploração de crisoberilo da variedade alexandrita.

Os cristais de alexandrita apresentam-se gemirrados na enganosa forma
pseudohexagonal o que, aliado a um recobrimento denso de m¡cas, dificultou seu
reconhecimento.

O número de ocorrências mundiais de alexandrita primária é

extremanlente

baixo, sendo que o Brasil é, no momento, o país com o maior número de jazidas em
produÇåo.

O número de jazidas aumenta sensivelmente ao se considerarem

os

depósitos aluviars, rras estes são de difícif interpretação para pesquisa, por falta de
vÍnculos com as rochas matrizes Os garirrpos são, em geral, extremamente primitivos,
de acesso restrito e todas as ocorrências sáo descobertas ao acaso.
O jazimento inédito de alexandrita prrmária, al¡ado ao amplo apoio

e liberdade

fornecido pelo proprietário da mina, Sr. lvan Zepter, permitiu a elaboraçäo e execução
do presente trabalho de pesquisa.

Gemologicamente,

a alexandrita desta regiäo possui cores de boa

qualidade

(azul, azul esverdeado em luz do dia e vermelho/violeta em luz artificial) com tamanhos

que variam de O,4 a 3 cm (a maior parte abaixo de 1 cm). A maior¡a dos cristais
apresenta hábito pseudohexagonal (geminaçoes tríplices) e quase sempre muitas
inclusões fluidas e cristalinas.

A região da Serra Dourada, incluida na Subprovincia Tocantins de Goiás, já foi
alvo de diversos estudos quanto a origem do maciço granítico (braquianticlinal de Serra
Dourada) e das nlineralizações relacionadas, principalmente cassiterita.

As

mineralizaçÕes concentram-se nas bordas

metassedimentos

do corpo granítico com

do Grupo Serra da Mesa, que estáo

os

metassomat¡zados em

endo/exogreisens atravessados por diversos corpos concordantes e discordantes de
pegmatito

A área pesquisada

possuì aproxinradamente

1

km2 onde existem dlversos

garimpos de cassiterita e esmeralda abandonados com túneis (pranchas 1B
poços e shaffs que aux¡liaram de sobremaneira na descrição do jazimento.

O autor não teve a

pretensão

de mapear

geologicamente

e

1C),

a área da

mineralização em estudo, mas sim, caracterizar uma ocorrência mineral inédita e
levantar hipóteses genéticas a respeíto dela. Procurou-se integrar todas rnformaçöes
possíveis desta região, que airrda são poucas, haja visto a grandeza e complexidade
das mineralizaçÕes associadas a Serra Dourada, o que resultou em um mapa da
geologia local na escala 1:2500 (Figura 3).

r. LocAltzAÇno e ncesso
A região em estudo (Figura 1 e Prancha 1A) localíza-se na extremidade sul da
serra Dourada, a oeste do Rio Maranhão, municÍpio de Minaçu. o principal marco
fisiográfico

é o córrego Pela Ema (que cede doravarrte o nonle à ocorrència

alexandrita

- Figura 3), basicamente numa faixa de soOm para o sul a partir de sua

margem direrta, por 2000m de comprrmento.

o

de

garimpo do "Mergulhão" (cassiterita),

desativado, e do "Zê Leite" (esmeralda), este último tendo os trabalhos reiniciados pelo
atual proprietário (Pranchas 1B e 1c), além do local escolhido para exploraçâo inicial
da alexandrita (Prancha 1D) situam-se aproximadamente no centro desta área, sendo a
sua parte sul cortada pela estrada Trombas-Minaçu.

De Goiånia são 387 km de asfalto pela BR-153 (Belém - Brasília) até santa
Tereza e mais 84 km de estradas estaduais "cascalhadas", passando por Formoso e
Trombas

A área pode ser localizada no noroeste da euadrícula de Mrnaçu, Goiás (sD-22X-D-V|) próximo às coordenadas 48"30'00', W e 13"30,00', S, na escala 1 .1.O0O OOO do
Departamento de Serviços Geográficos do Exército.
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2, ASPECTOS GEOGRÁFICOS E GEOMORFOLÓGICOS

Aáreasitua-seaosuldeumbraquiantic|inalcomnúcleoderochasgranito-

e quartzosas' acompanhado por outros
gnáissicas envolvido por rochas metapelít¡cas
alénr de domos' configurancJo
braquianticlina¡s e braquissinclinais suborditrados'
estruturas tectônicas de interferència

Mor-fologicamente

a

região se apresenta extremamente acidentada'

com

basicamente pelos granitograndes elevaçöes de feiçóes arredondadas' formadas
gnáisses, micaxistos e quartzo-muscovita xrstos'

muito ralo nas zonas
cobertura vegetal se caracteriza por um cerrado
e maia ciliar ao longo dos
graníticas, cerrados mais altos nas zonas meiapelíticas

A

cursos de rios.

de duas estações bem
O clìma na região é tipo tropical úmido alternância
propícia para os traballros de campo) e outra
definrdas, uma seca (abril a r:utubro -

médÌa anual situa-se entre 15 e 24"C no
chuvosa (novembro a março); a temperatura
(janeiro a fevereiro)
inverno (maio a junho) e 15 e 30oC no veräo

(D)
Prancha I - Fotografias da área de pesquisa: (A) visäo geralde benfeitorias para implantaçäo da
mina de esmeralda; (B) veio de quartzo (qz) com biotita (bt) em meio ao muscovita-biotita-quartzo
xisto mineralizado em esmeralda (ber) na parede da galeria; (C) detalhe de uma parte de veio de
quartzo mineralizado em esmeratda; (D) cava exploratória de alexandrita com detalhe do xisto e
do infcio da construção de um trlnelpara acompanhar azona portadora de alexandrita.

CAPíTULO II
AMOSTRAGEM E MÉTODOS ANALÍTICOS
Foram ut¡lizados para

analíticos visando

a

o

desenvolvimento deste trabalho diversos métodos
caracterização físrco-químíca do crísoberilo da variedade

alexandr¡ta, assim como de suas inclusöes cristalinas e fluidas, minerais e rochas
associadas, provenientes da região do peia Ema. os métodos de análises incluíram
microscopia óptica e eletronica de varredura (MEV), difração de raios X, absorçäo na
luz visível, microtermometria, espectrometrja de fluorescência e análise de terras raras
por ativação com nèutrons.

1. TRABALHOS DE CAMPO E AMOSTRAGEM

Foram realizadas 3 etapas de campo, somando cerca de 40 dias com
canrinhamentos, que incfuÍram visitas a galerias abandonadas e ao shafÍ principal
(112m de profundldade), além da descrição de testemunhos. Foram coletadas
aproximadamente 100 amostras das rochas encaixantes tanto de superfície, do shaft,
assim como dos testemunhos de sondagem na área de pesquisa. uma exploração
piloto para alexandrita forneceu aproximadamente I o kg de amostras de alexandrita
e
minerais associados
Todas as amostras foram gentilmente cedidas pelo proprietário da mina para o
presente trabalho de pesquisa.

2, MÉTODOS FÍSICOS

Para medição de densidade de mineral foi utilizado uma balança OKHAUS
ANALYTIcAL PLUS com adaptador DTcHTEBEST-sET FNR 22301s do Laboratório de
Quimica do Departamento de Mineralogia e petrologia do lG/usp, sendo que os
resultados apresentam precisão de 0,00,1 g/cm3.

s. MÉroDos

ópncos

Foram confeccionadas 4g råminas dergadas das rochas encaixantes
arém de
algumas de mrnerais como a própria arexandrita, estaurorita e esmerarda.
o estudo
das

seções delgadas foi realizado em microscópios AXIOpLAN
Laboratóro de petrorogia do Departamento de Minerarogia

e LEITZ wETZLAR do
e petrorogia do rG/usp.

Nestes equipamentos foram também obtidas as fotomicrografias
apresentadas neste
trabalho.

Nas medições de indice de refração foram utirizados refratometros portáteis
S.HNEIDER e RAyNER DTALDEX, acoprados a um sistema de
iruminação para
refratometros ScHNETDER do Laboratório de Gemorogia do
Departamento de
Mineralogia e Petrologia do lG/USp.

4. MICROTERMOMETRIA

o
LEllz

trabarho de microtermometria foi executado com o auxírio
de um microscópio
wErzLAR, utirizando-se duas pratinas cHArx-MEcA tipo MTM
(prafina

85

r

para resfriamento e platina ll para aquecimento)
do Laboratório de lnclusões Fluidas do
Departamento de Minerarogia e petrorogia do rG/usp,
onde a seção do minerar pode
ser resfriada a -180o C e aquecida até 600"C.

As

medições das duas platinas da "SOCIETE CHATX-MECA,,
foram
padronizadas para correção da temperatura, uma
delas utilizada apenas para
resfriamentos (platina r. -1BO à 40oc) e outra para aquecimento
(pratina il 40 à sSo"c)
onde foram estaberecidas curvas de padronizaçäo das
reituras apresentadas na Frgura
2.

Durante as medições, foi desenvorvido um sistema de isoiamento
da pratina por
meio de uma embaragem prástica, para evitar erros de reitura
decorrentes do excesso
de umidade acumulada, durante os repetidos resfriamentos.
Para o estudo de incrusôes fruidas, foram escorhrdas
amostras do crisobreriro
com maior transparência, sendo confeccionadas seções perpendicurares
e parareras ao
eixo óptico c. Estas seçöes foram então reduzidas a
uma espessura entre 0,3 e 0,5
mm, procedendo-se a um polimento com pasta d¡amantada
nas duas faces

PADRONIZAÇÃO DO CONTROLADOR (-60 A +40oc)
Plafna

50

I

PadÉo ll

40

(+40þ

30
ò1)

¿

x

e

10

ã
u

0

N

R

r-lo

(ooc)

..10

fi

-zJ

?
d
g

-30

É

-50 -

40-

-â11-

Padrão I (Fr¡sâo do CO, = -S6,6oç¡

-

..7A

û

70

-4Ii

n ..zJ 10 0

10

ææ4050

]EI\iFERAIURA tvËDtDA ( oc)

(A)

pADRON|ZAÇÃO DO CONTROLADOR
(+120 A +s60oc)
ptatina ll

360
340
320

Padron¡zaçäo efefuada com bSâncias
de ponto de tuSo Mercldsgnotenn e Klrle

rôro,ì

(3lc)

p 300
ã
ã
M
e
TI
É

280
260

¡

220.

I

e
È
g

2_Cn.

¡¡l

'160

-

140

-

t-

M. s[7 (24f c)

240.

180 -

120 -

A1.gZÐ(lmoc)

Ad.

//

,/úÁ¡i

At1. (8C)

9m(2]fc)

srs(15.c)

2æ 220 24A 260 2BO 3m
ÏEI\FÊRATURA I\ÆDIDA

(

OC)

(B)
Figura 2 * Curyas de padronizaçâo para correÇão
de temperaturas: (A) ent[e *ô0 a r,4006 p¿¡6
aPlatinaf,ondeTp=-1+t; (B) entre +120 a +360"c pâra ptatina
a
Il, onde ïp = _ 48,8698 +
1 ,45401 I 0,00101 t". Tp
= lemperaturâ padron¡zada e t = temperaturâ medida).

Foram confeccionadas 10 råminas biporìdas de arexandrita,
4 de esmerarda, 2 de
estaurolita e 4 de quartzo, das quais, após culdadoso
mapeamento, foram
selecíonadas 6 de arexandrita e 2 de esmerarda, por
apresentarem os grupos mais
apropriados para as medições microtermométricas realizadas
neste trabalho. Foi feito
mapeamento detarhado de cada amostra, visando caracterizar
posicionamento,

o

tamanho, morforogia, presença de minerais de saturaçäo, número
de fases
volumétrica entre as diversas fases, em um microscópio

e

razao

LErrZ wETZLAR

do

Laboratório de rncrusões Fruidas do Departamento de
Minerarogia e petrorogia do
IG/USP Em foram fotografados aspectos caracterÍsticos de uma
série de inclusões
fluidas utirizando os dois microscópios (com e sem pratina
de medição) com uma
câmera fotomicrográfrca oLyMpus pM-6-B acoprada
a um fotometro

oLyMpus

rMM,

7

A variação de temperatura induzida nas seçöes produz mudanças
de fases

presentes nas incrusões frurdas que são registradas
através de um termometro d¡g¡tar

com impressora no controrador. A conrparação dos resurtados
com

rnoderos

previamente estudados permite a determinaçáo de
co'posição, safinidade, dens¡dade

dos fluidos envolvidos, bem como as condições de temperatura
e pressão
aprisionamento dos fruidos (weisbrod et ar 1976,
colins, 1979; Hoilìster, .r
,

de

981

Roedder, 1984, Fuzikawa, 198S, Nicholls & Crawford, 1985).

5. DTFRAçÃO DE RATOS X

A anárise utiriza o princípio da difraçåo dos raios X, resurtado
de um processo
em que estes raios såo dispersos peros erétrons dos átomos
sem mudança de
comprinrento de onda (dispersão coerente ou de Bragg). para
que ocorra

um feixe
difratado por dispersão é necessário que argumas condiçöes geométricas
satisfaçam a
lei de Bragg traduzido na forma de nl, 2drri<rsen0,
onde À é o comprimento de onda da
=
radiaçåo (aproximadamente monocromática), d¡¡¡ é a
d¡stänc¡a interpranar e 0 é o
ângulo de Bragg. A difração resurtante, que compreende posições
e intensidades das
linhas de difração, é uma proprredade física fundamentar
da substância e fornece
dados para sua identificação e de sua estrutura atomica
(Gomes et ar.,1984\.

,

utilizou-se a difraçäo de raios X para determinação dos paràmetros de cela
unitária para a alexandrita em um equipamento sIEMENS/BRUKER D-5000 equipado
com um espelho de Göbel do Laboratório de D¡fratometria de Raios X do Departamento

de Mineralogia e Petrologia do lG/usp.

o

recurso do espelho

de Göbel

no
equipamento utilizado permite a análise de amostras com superfícies irregulares
(pó ou
grãos).

o

minerar foi moído a menos de 2oo nlesh sendo então montado no suporte
apropriado do equipamento, adrcionando quartzo puro na mesrra granuraçäo para
padronizaçäo. o tempo de exposição foi de cerca de 5 horas,
utirizando a segu¡nte
configuração: 40 kv, 40 mA, sfepscân com sfep o o2o e step time s,ose
radiaçäo cu
Ku.

o

diagrama resurtante

foi processado pero programa

originar do equipamento

(SIEMENS), sendo então rea|zada uma indexação dos pranos crrstarográficos
segundo
a tabela 45-1445 do rcDD (crisoberiro) para obtençåo dos varores
de h, k, r.

6. MtCROSCOptA ELETRONtcA DE VARREDURA (MEV)

o

MEV consiste de um fino feixe de erétrons produzido pero aquecimento
de um

filamento

de tungstènio, sendo que este feixe varre a superfÍcie da

anrostra,

devidamente preparada, no interior de uma cåmera de vácuo. A superfície
da amostra

emite, até certa profundidade, elétrons secundários e estes são detectados,
amplifrcados e enviados a uma tera de raíos catódicos produzindo
uma rmagem
tridimensional da amostra em estudo

Foram preparadas amostras de arexandrìta (2 amostras), estaurorita
(2
amostras) e esrneralda (2 amostras) com menos de 1 mm de espessura.
Estas
amostras foram montadas com fita de carbono sobre prugs de
arumínio padroes do
equipamento e recobertos com ouro por meio de deposição
eletrostática.

Foi utilizado um equipanrerrto MEV LEo 440

| com detector de elétrons
secundários retroesparhados, catodoruminescència e espectrômetro
de energra
dispersiva de raios X com janera de si-Li, do Laboratório de
Mìcroscopia Eretrôrrica

do

IG/USP

l0

7. ESPECTROSCOP|A DE ABSORçÃO NA LUZ VtSíVEL

A

anárise espectroscópica de absorçã o na ruz visíver (700
a 400 nm) foi
realizada em um espectrofotômetro MIDAC, modelo pRS,lNT
sérre 192, com
transformada de Fourier e programa de processamento
MrDAc GRAMS - 92 o
equipamento utilizado pertence ao lnstituto de euímica
da usp_sp, tendo sido operado
sob orientaçäo do Dr. Túlio Chaves Gil
Foram utilizadas pequenas lâminas bipolidas de cristais
de alexandrita, tendo
sido feita uma lavagem em HCI a frio.

8. ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA ÞE
RAIOS X

Este método utiriza um feíxe de raios X com rongitude de
onda (À) que emana de
um tubo com ânodo de molibdênio, operando em condições
de alta voltagem. Os
elementos químicos da amostra bombarcleada emitem
raios x característ¡cos com seus
comprimentos de ondas específrcos. Estas emissões
são colimadas e transformadas
num feixe de raios parareros que incidem na superfície
de um cristar anarisador, o quar
difrata estes raios em função de seus cumprimentos
de onda. com o auxírio de um
goniômetro, tanto o cristar como o detector
se movimentam, varrendo diferentes
àngulos, identrficando cresta maneira seus erementos
e concentraçöes, através da
medição de intensidades das rinhas emitidas e posterior
comparação com padröes
adequados.
Na anárise por meio de espectrometr¡a de fruorescência,
as amostras, na forma
de pó, são excitadas por uma fonte de ra¡os X com as
radiações fruorescentes
dispersas por mero de um cristai anarisador cobrindo
o rntervaro de 0,2 a 1B A. A
varredura compreta do espectro é feita pero detector
resurtando em um espectro em
funçåo da d¡stância angurar (20) percorrida pero gon¡ômetro
(Gomes et ar.,
1g84).

Foram rearrzadas anárises de espectrometr¡a por
meio de fruorescêncra em
arrostras de alexandrita e 2 estaurolita.

o

5

equipamento utirizado é um modero phirips pw24o0
do Laboratório de
Fluorescência de Raios X do Departamento de
Mirrerarogia e petrorogia do rG/.JSp,
com os seguintes cristais analisadores: LIF
220 Ge e pX1.
l1

A determinação de Be não foi possíver pera farta de um cristar anarisador

de
lignocerato de chumbo que arém de ex¡g¡r cuidados especiais para
sua fabr¡caçäo, não
pode ser exposto por longo tempo às condições atmosféricas e que,
além disso, perde
eficiência com o tempo, provavermente como decorrência dos efeitos
de radiação

incidente (Gomes et al., 1984).

9.

ANÂLISE

DE TERRAS RARAS POR ATIVAçÃO COM NÊUTRONS

TNSTRUMENTAL (tNAA)

Neste tipo de anárise, as amostras sâo irradiadas dentro de
um fruxo neutrônico
termal para gerar isótopos instáveis, que entåo decaem de acordo
com seu tempo de
vrda média. os produtos deste decaimento incruem raios gama.

sendo sua energ¡a

característ¡ca de cada isótopo enr particurar. os instrumentos
de anárise de ativação
neutrônica medem simurtaneamente a intensidade dos picos
dos espectros de raios
gama da amostra.
Foram determrnadas concentraçöes de terras raras em amostras
de arexandrita,

estaurolita, esmerarda, fruorita em quartzo

de veros e carcita assocrados

à

mineralização de arexandnta, arém de uma amostra do granito
da serra Dourada. sob
orientação da Dra. Ana Maria Graciano Figueiredo do lpEN_CNEN/Sp.
o equipamento consrste de um detector de Ge hiperpuro oRTEC com
efrciência
de 20o/o e resorução de 1,9 keV para o pico de 1332 keV
60co,
do
um bastidor com 12
móduf os conectores Modero 4oo1cr4oo2D oRTEc
e um amprificador espectroscópico
ORTEC, modelo NS672 o processamento se dá via AcE
CARD BK oRTEC em um
PC 486lDx2 utirrzando-se os programas MAESTRO, vrspECT
e ESpECTRO.

A preparação das amostras tem inícro com a separaçåo de aproximadamente
100 mg de amostra em enveropes de porietireno com
1 cm2 de superfície, previamente
limpos com ácido nítrico diruído, sendo então serados quente;
a
procede-se da mesma

maneira com os materiais de referência GS-N e BE,N (Grr-rwG)
são pipetados a
seguir alíquotas de 50 pL das soluçöes de terras raras sobre
papéis de filtro Whatman
nr' 40 com 1 cm2' sob råmpada de ra¡os infravermerhos; estes
são iguarmente
colocados em envelopes de polietileno selados a quente (Figueiredo,
1996)
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As amostras e padróes são inseridos em recipientes de alumínio ("coelhos,,),
especiaimente desenvoìvidos para o uso no reator IEA-R1 do lpEN-cNEN/sp e
rrradiados por 8 horas em um fluxo de nêutrons térmicos de 1012 n cm-rs-1.

Aproximadamente cinco dias depois de irradiados, as amostras e padröes såo
retirados dos coelhos de alumÍnio, transfer¡dos para recip¡entes de aço inoxidável e
levados ao sistema de espectrometria gama de alta resolução, com detector de Ge
hiperpuro, sendo submetidos a tempos de contagem de 90 minutos É feita uma nova

série de medidas cerca de '15 dias após a irradiação com períodos de tempo de 150
minutos (Figueiredo, 1 996).
Nas condiçöes de análise, obtêm-se desv¡os padrão da ordem de syo e erros
relativos (em relaçåo aos materiais de referència) inferiores a jjo/o. por INAA se
consegue analisar somente B ETR, a saber: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, yb e Lu, sendo
que os resultados såo dados em ppm. Desta maneira não se obtém uma concentraçåo
do total dos ETR, mas com aproximaçåo suficiente, devendo-se considerar que as ETR
leves (La, Ce, Nd, Sm) ocorrem geralmente em maior concentração.
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CAPíTULO I'I
GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL DA ÁREA ESTUDADA
A Serra Dourada encontra-se dentro cjo segmento setentrional def¡nido por Fuck
& Marini (1981), onde se dístribuem os Grupos serra da Mesa e Araí, contituíndo o
principal marco fisiográfico nesta pesquisa. Este corpo granítico ocupa as porções
internas da Faixa de Dobramentos Uruaçuanos, de idade mesoproterozóica, conl fo¡lra
ovalada e estìrada segundo a estruturação regional (aproximadamente s0 km segundo
o seu maior eixo com direção NS), constituindo o núcleo de um braquianticlinal com
fácies de borda foliada, e envolvrdo por metassedimentos do Grupo serra da Mesa.
o granito da serra Dourada recebe um enfoque detalhado por ser a fonte de
berÍlio para a mineralizaçáo de berilos e crisoberilos, nos metassedimentos do Grupo
Serra da Mesa.

Este capítulo apresentará uma descrrção regional para o granito da serra
Dourada e para os metassedìmentos que envolvem este, seguidos então da georogia
local da área de pesquisa.

1. GEOLOGIA REGIONAL

1.1 Metassedimentos do Grupo Serra da Mesa

os

metassedimentos encaixantes do granito da serra Dourada constrtuem-se
predominantemente de micaxistos e quartzitos, com raros e delgados
nÍveis
anfibol ítlcos e grafrtosos.
Estas rochas eram reconhecidas como sendo do Grupo Araxá, sendo que este
foi dividido na regiåo da lnflexão dos pirrneus (próximo ao paralelo Brasília) e a
sua

porçåo norte é atualmente denominada de Grupo serra da Mesa (Marini
et at.,1977).
Quanto às características da bacia deposicìonal onde se orig¡naram estes
metassedimentos, os Grupos Natividade e Araí devem representar fácies proximais
depositadas na borda da plataforma, na porção leste da bacia, e o Grupo serra
da
Mesa compreenderia as fácies distais, formados nas partes mais profundas, a oeste.
A

marginais em v¡rtude da
sucessåo estratigráfica está bem defìnida nas fácies

deformaçãoedometamorfismonäoteremafetadomuìtoasdisposiçõese
características origìnais (Marini ef al ,1984)
de maiores estudos'
Os metassedimentos do Grupo Serra da Mesa necessitam
peìo metamorfismo relativo ao ciclo
mas existe a certeza de que este grupo foi afetado
Definiu-se ainda' uma idade de
Uruaçuano e Brasiliano (Tassinari et at , 1981)
para o metamorfismo das rochas do Grupo Serra da
1 150Ma, pelo método Rb-Sr,
(Girardi et al 1978)
'
Mesa, situados na borda oeste do maciço de Cana-Brava

Marini&Botelho(1986)sugeremduasalternativaspossÍveisparaaordemdo
eventos,considerandoqueaidademínimadosgranitosSerradaMesaéde157BMa
Serra da Mesa deu-se sobre os
(Pimentel et al., 1991) a) a sedimentação do Grupo
da intrusão e
granitos Serra da Mesa (mesoproterozóico)' sendo que os efeitos
do corpo granítico durante seu
metamodismo observados resultaram da remobilização
e b) o Grupo Serra da
envolvimento na porção mais interna da orogênese Uruaçuana

Mesasofreuìntrusãodogranito(sedimentaçåoanterioralSTSMa)easmineralizações

såodaépocadaintrusão(Sintectônico,t1578Ma)ousUbsequente(Uruaçuano,
:1

1150Ma).

1.2 Granito da Serra Dourada

ocorpograníticodaSerraDourada,tambémchamadode..tipoSerradaMesa,,
(Schobbenhausefa/.,1975a)oumaciçogranlto-gnássico(ReìsNeto,,19B3),apresenta

foliaçäoconspícuaexibindograndescristaisdeortoclásiomicroclinizados,quartzo'
de estudos detalhados no granito
biotita, e mais raramente anfibólio. Em vìrtude da faìta

SerraDourada,seràoapresentadosdiversasaná|isesrea|izadasnogranitoSerrada
Mesaque,emcomumacordoaosautoresanteriormentemencionados,éconsiderada
plenamentecorrelacionávelcomogranitoserraDourada.ditotratarem-sedegranitos
tipo "Serra da Mesa".

Genericamentesãobiotitagranitos,maisoumenosmoscovitizados,exibindo

texturagnáissicaacentuada'Apresentamaindaaìbititos,greisensepegmatitos,
principalmenteemsuasreglÖesmarginais'mineralizadosetnsn'Be'TerrasRaras'S'
Zn, entre outros (Marini & Botelho, 1986)
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Os granitos apresentam minerais cristalizados precocemente como

t¡tanita,

allanita, zircão, sendo monazita, xenot¡ma e apat¡ta mais raras. Os gråos de zircåo de
amostras representativas do biotita-granito såo levemente marrons, geralmente
euédricos com um prisma {100} e p¡râmide {101} sem apresentar núcleos reliquiares
visíveis opticamente (Rossi ef a|.,1992). Tal morfologia segundo Pupin (1980)
caracïeriza zírcões de granitos hipersolvus de alta temperatura. O quartzo forma às
vezes associações gráficas com feldspato.

Os cristais de plagioclásio são geralmente subedrais

e

levemente zonados,

sendo que este zoneamento fraco pode refletir o crescimento lento dos cristais próximo
à condições de equilíbrio e em condições onde a pressão aquosa nåo foi pertubada. Os

minerais descritos acima podem ser encontrados inclusos em K-feldspato pertitico
subeudral. Cristars náo pertíticos säo freqüentes e podem ter origem no subso/ldus
(Rossi ef a|.,1992).

A biotita

ocorre geralmente como finos cristais alongados.

A

biotrta não

apresenta zonamento óptico, mas tem XFe variando de 0,79 a 0,91 , nos biotita-granitos

e

abaixo de 0,97 nos anfibólio-granitos. Os altos valores de XFe se devem

provavelmente a baixa fOz elou composiçäo global rica em ferro (Rossì ef a|.,1992).

O anfìbólio ferrohastingsítico (0,93<XFe<0,99) é em geral anédrico. Sulfetos

e

fluorcarbonetos com ETR foram igualmente identificados (Rossi et al ,1992)

De maneira geral, os granitos estaníferos de Goiás da Subprovíncia Tocantins

säo ricos em sílica com teores médios entre

7

3o/o

e 76%. Possuem razão l(Na>1

(granitos tipo A e S de Plimer, 1983) e såo, em geral, peraluminosos, definidos pelo

coríndon normativo acima de 2o/o, razão Al/Na + K + Cal7 > 1,1 (Marini & Botelho,
1986) e com níveis de valores de AlzO:, KzO, NaO que permitem classificá-los como
cá

lcio-alcalinos e alcalinos

Ainda há controversias com respeito ao relacionamento entre o granito Serra
Dourada (assim como os ditos "granitos correlatos" Serra da Mesa e Serra Branca) e
os metassedimentos encaixantes. A falta de fácies marginais com granulação fina e a

sutileza com que

se

manifestaram possíveis reaçöes

de contato nas

rochas

encaìxantes ao redor do corpo intrusivo podern indicar que somente existiu um fraco
gradiente termal durante o posicionamento e resfriamento do magma. A cronologia das
associaçöes minerais concorda com o quimismo de um granito tipo A, sugerindo que
parte dos minerais principais e sua forma devem-se principalmente pelo resultado dos

cristalização magmática, mesmo se recristalizaçóes em regime
subsolidus aconteceram após o estágio primário. A foliaçáo interna do plúton,
geralmente definida pela orientação de cristaís de plagioclásio euédrico e brotita, pode
processos

de

resultado do fluxo magmático ou deformaçäo em estado sólido à altas
temperaturas. A colocaçåo da intrusäo em ambiente metamórfico da fácies anfibolito

ser

o

causou resfriamento iento favorecendo a foliação devido ao fluxo magmático, assim

como sua própria deformaçäo pelos processos tectônicos regionais associados ao
metamorfismo, após sua solidificaÇão, entretanto as evidências de campo não mostram

nenhuma deformaçäo proterozóica sobreposta

à zona de metamotJismo de

contato,

nem às lentes de pegmatíticas, reforçando assim a hipótese da foliaçáo ser magmática

(Rossi

ef

al

,1992) Macambira (1983) cita notáveis variaçôes texturais.

dobras

ptigrnáticas, nítidas texturas fluidais e evidências de deformações plásticas na mina do
Burit¡ (cata do Tiåo Gaucho).

Rossi ef al. (1992) considera o granito Serra da Mesa como intrusivo em
metassedimentos deformados na parte interna do cinturäo dobrado Uruaçu. Estes
maciços alongados em NE-SW são compostos de rochas com megacristais de k¡iotita e

biotiia-anfibólio effì monzogranitos subsolvus

de granulaçåo média. O granito

foì

introduzido na seqúència metassedimentar portadora de granada-cianita da mesozona

do Grupo Serra da Mesa, assim como

de

granulação fina
interacamadados com quartzitos micáceos e mìca xistos portadores de grafita da
paragnaisses

formação Cachoeira das Éguas, com até 1 km de espessura. O granito exibe estruturas

planares

e

lineares bem desenvolvidas em suas margens, perdendo estas

características em direção ao centro do corpo.
O plúton granítico Serra da Mesa seria assim a rntrusão mais recente dentro da
subprovíncia do Rio Tocantins. Seu posicionanrento ocorreu em um ambiente da fácies

anfibolito após eventos compressionais. Rossi

et al.

(1992) enfatizam que as

características petrológicas e geoquimicas da intrusão tipo A do granito Serra da Mesa
concordam com um posicionamento mais jovem. A presença de Y, ETR, Ti, Zr, Be, U,

Th e minerais portadores de ETR e caracteristicas químicas como Nb>Ta, o
exaurimento em P, B e álcalis raros nos granitos Serra da Mesa e pegmatitos
associados, permitem sua classìfrcaçäo como uma associação NYF (para Nb, Y e F)
segundo Cerny (1991) derivado pela fusáo de um protólito crustal superror exaurido ou
litologias juven¡s após curta residência crustal (Rossi et a|.,1992)

A cristalização no estado subso/yus do granito Serra da Mesa indica P¡26 > 2,5
kbar, mas a relação Pnzç/Prot não está bem delimitada. A falta de qualquer zonamento
no granito evidencia ou condições de resfriamento lento onde a

P¡126

näo foi alterada ou

uma cristalização em estado solidus-subsolidus. Experimentos realizados por Maaloe &

Wyllie (1975) em líquidos de magnras graníticos ¡rão saturados em HzO nrostraram que

a

temperatura

do

liquidus

do

magma granítico contendo 4o/o

de HzO a

aproximadamente 5 kbar é de 850"C, utilizando-se o geotermômetro de Pupin (1980)
Este valor alto está de acordo com a temperatura de 900oC para um líquido granítico

tipo

A

(Clemens ef a/., 1986)

e ainda situa-se dentro do campo de estabilidade da

estaurolita (Rossi ef al.,1992).
Os pegmatitos na área da mina do Buriti (sul da Serra Dourada) contém minerais

fortemente zonados de Nb-Ta (Adusumillr, 1991) caracterizados por uma razão global
Nb/Ta>1 e alto teor de ETR e Y (até 5,5% de YzO¡). A rnineralogia em parte comum

aos pegmatitoc e granitos sugere que ambos estäo fortemente correlacronados. As
direçöes de posicionamento dos pegmatitos lenticulares em geral relacionados à
estruturas de fluxo planar (fraturas) rndicam que os planos de anisotropia controlam os
posicionamentos dos pegmatitos. lsto pode mostrar uma origem pr¡mária para uma
grande parte da foliaçäo no granito (Rossi ef a|.,1952)
Pimentel ef a/.

(1

991

) obtiveram idades U-Pb em zircÕes entre

1574-'161

4

Ma

para amostras do granito Serra da Mesa e sugerem idade semelhante para os demais
granitos da Subprovincia Tocantins, pela similaridade das características de campo,
estruturais, petrográficas, geoquímicas e do tipo de mìneralizaçåo estanífera (Marini &
Botelho, 1986).

Foram realìzadas análises geocronológicas recentes utilizando de maneira
gradativa o nrétodo de evaporação direta do Pb em monocristal de zircåo (Kober, 1986
ln. Rossi et a|.,1992) afim de evitar o problema da "herança" do zircåo (Cocherie ef a/.,
1992). A idade obtida de

157

8:20 Ma está de acordo com uma datação U-pb obtjda

por Pimentel et al ,1991 (Rossi ef a|.,1992)

tö

f .3 Mlnenalizações

Em decorrência do Projeto Brasília (Barbosa et al., 1981) foram caracterizados
depósitos estaníferos importantes, associados a maciços graníticos, ao sul da Serra
Dourada, Serra da Pedra Branca, Serra Branca e diversos pontos na região de Monte
Alegre de Gorás.
Os depósitos estaníferos goianos associam-se aos "granitos" sensu /afu do tipo

Serra

da Mesa (Marini et al., 1977, 1984)

estando este encalxado nos

metassedìmentos do Grupo Serra da Mesa na porçáo sul da Serra Dourada (área do
Pela Ema, veja Tabela 1). Algumas mineralizaçóes derivam do granito (garimpo Areia e
Chapéu) sendo sua origem mais duvidosa em outros locaÌs, como no Buriti, onde a

jazida primária assoc¡a-se com rochas fortemente foliadas

e

gnaissificadas

(paragnaisses)

A cassiterita primária em Goiás ocorre

encaixada

ou relacionada a

vários

litotipos. pegmatitos, aplitos, greisens, albititos, granÌtos albitizados, biotititos e filetes

ou veios em xistos e em granitos. Ëm algurrs depósitos há sulfetos assocrados

à

cassiterita, como nas jazidas da borda da Serra Dourada (Mata Azul e Mina do Buriti).

A clorita, biotrta, fluorita, granada e o berilo são igualmente acessórios comuns. Êm
paragnaisses que acondicionam os pegmatitos é freqüente a presença de columbitatantalita e de berilo, chegando o primeiro a constituir subproduto na mineração da
cassiterita.

As rochas portadoras de cassiterita primária ocorrem em rochas granitognaissicas, com relações de contato incomuns, formando faixas com larguras variáveis

e

bordas indefinldas, passando gradativamente

a

granito. As feições sugerem
transformação total dos feldspatos em micas e intenso desenvolvimento de quartzo e
muscovita (Scudeller,'1 980).

Em alguns depósitos existe associação de cass¡ter¡ta com micaxistos, clorita-

xistos, biotlt¡tos, biotita-quartzo xìsto, biotita-quartzo greisens entre

outros.

lnternamente aos corpos de greisens ocorrem cristais isolados de cassiterita envolvidos
em glomérulos de biotita sugerindo uma possível contrìbuição das encaixantes (ou pelo
menos da biotita) na acumulaçäo de Sn (Macambira & Villas, 1984).
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Nas bordas da Serra Dourada

e nas inrediaçöes dos contatos com as

da

Formação Cachoeira das Éguas säo conhecidas ¡mportantes
mineralizaçöes de cassiterita, tanto primárias como eluviars e coluviais, além de
ocorrèncias de columbita-tantalita, wolframita e berilo (esmeralda, água marinha) e,
encaixantes

agora, crisoberilo (variedade alexandrita). As acumulações primárias de Sn relacionam-

se a albitítos, quartzo-biotita greisen e massas irregulares de biotitito. A estrutura e

o

condicionamento estrutural constituem-se basicamente de colunas quase cilÍndricas
("buchos" ou "cachrmbos") controlados pelo caimento dos planos dos eixos das "dobras

graníticas" e por boudinage; o controle litológico é exercido por albititos e greisen O

lrend litológico do Buriti continua para N-NE até os garimpos Areia e Chapéu pelo
menos.

TABELA

I - Caracter¡zação e situação dos garimpos na região sul da Serra Dôurada. A área de

pesqu¡sa situa-se

às margens de córrego Pela Ema, junto aos gar¡mpos do Pela Ema, Zé Leite

e

l\4ergulhåo (desativado), grifado na tabelâ.

Nor¡e

da

NalLrreza

ocor

das

enca

-

Fase de atividade de mineraçäo

Assocraçáo mr¡eralóg¡ca

(1988)

rência

xantes/mrneralização

Area/Esperança

grantto alb¡trzado

cas

Buriti

veios ao longo do plunge e

cas, fluorita, sulfetos (py, cpy)

pesqursa
em

mínér¡o primário,

albitito, bornita, ber

desativada

Tatu-Pique

granito greisenizado

cas

garimpo

Granada

granito greisenizado

cas, alex, ber (esmeralda)

garimpo de alêx. (1996)
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granito albitizado
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:

garimpo

garimpo, pesquisa

est = estaurolita, ci = cianita, ar= gÍanada, oas = cassiterita, py = p¡rita cpy = calcopirita, ber = berilo, aler = ¿lelandrrta
Adaptado de Scholrbenhaus ef

a/, 1988

Scudeller, 1980 e resultaclos f)róprios

2. GEOLOGIA LOCAL

A rrova ocorrência do crisoberilo variedade alexandrita localizada à

margem

direita do córrego Pela Ema (Prancha 1D e Figura 3) situa-se geológicamente na zona

de

transição

do granito gnaisse que

margeia

metassedimentos enca¡xantes do Grupo Serra da Mesa.

a Serra

Dourada para

os

A alexandrita ocorre nas zonas próximas de exogreisens e ao contrárìo

da

maioria das minas em atividade r'ìo Brasil e no urundo, esta jazida não possui caráter
aluv¡onar, mas mineral¡za na forma de porfiroblastos em um biotita-muscovita-quartzo

xisto (por vezes calcitico), intimamente associados com porfrroblastos de esiaurolita,
cianita e granada, o que leva a concluir sobre os estreitos vínculos metamórficos deste
jazimento.

Com relaçöes mais estreitas em re¡açäo aos exogreisens

ocorrem

mineralizações de cassrterita, wolframita e columbitalantalita. Associados aos veios de

e pegrnatitos concordantes e discordantes, existem níveis mineraljzados em
esnreraldas, que apesar de não apresentarem qualidade gemológica (raramente
quartzo

translúcidas), ocorrem em quantidades bastante representativas (dentro da área de
pesquisa foram lavrados centenas de quilos).

A área pesquisada

abrange basicamente uma zona de transição entre
metassedìmentos do Grupo Serra da Mesa na margem direita do córrego Pela Ema,
que nessa parte incluem exogreisens e pegmatitos, e uma pequena porçåo sudeste do
gran¡to-gnaisse Serra Dourada (margem esquerda do córrego Pela Ema), portadores

de pegmatitos e endogreisens (Figura 3). Todas as litologias são

atravessadas

concordantemente e discordantemente por veios de quartzo leitoso e freqúentemente
fraturados.

2.1 Grupo Serra da Mesa

O pacote metassedimentar portador das mlneralizaçÕes de alexandrita compÕe-

se de um biotita-muscovita-quartzo xisto apresentando ainda finas lentes de xisto
feldspático, delgados níveis anfiboliticos, pegmatitos concordantes e veios de quartzo.

Ao

biotita-muscovita-quartzo

xisto mencionado, associam-se Íntimamente

ainda

porfiroblastos de granada, estaurolita, cianita e o crisoberilo da variedade alexandrita.
Estes metassedimentos pertencem ao Grupo Serra da Mesa (Marini et al., 1g77) que

na faixa estudada

é

limitada ao norte pelo gran¡to-gnaisse da Serra Dourada

e

endogreisens e ao sul por um contato gradacional com quartzitos micáceos, por vezes

ferruginosos, ainda dentro do Grupo Serra da Mesa, permeado por diversos corpos

pegmatíticos, exogre¡sens e veios de quartzo concordantes e discordanies, por vezes
portadores das mineralizações de esmeraldas.
Em afloramentos, o biotita-muscovita-quartzo xisto se apresenta com coloração

cinza-claro, avermelhados devido ao intemperismo e em função da proporçäo de seus
constituintes. Sua granulação vai de fina a média (< '1 mm), por vezes bandado, com
textura granulométr¡ca e granolepìdoblástica com pórfiroblastos de granada, estaurolita,
cianita e crisoberilos, com tamanhos que podenr passar dos Scnr.

Macambira (1983) propôs uma separaçáo das associaçóes mineralógicas do
xisto feldspático utilizando as fases características do metamorfismo, em orden.t
decrescente de teores:
- quartzo-muscovita-oligoclásio (An25)-biotita-granada

- quartzo-biotita-oligoclásio (4n25)-muscovita-estaurolita-cianita
- quartzo-oli goclásio (An25)-microclina-biotita-muscovita-titan¡ta

- oligoclásio (4n25)-quartzo-bìotita-grarrada-estaurolita,clorita-cianita
- ol igoclásio (Anzs)-biotita-quartzo-muscovita-granada-m¡croclina

A base do pacote

metassedimentar apresenta-se mais feldspática com uma

associação q uartzo-biotita-m uscov ita-oligoclásio(An23-25)-estaurolita-clorita-cianita-granada (Macambira, 1983) que demonstra com bastante precisäo o grau metamórfico
deste pacote rochoso. Este nível inferior, tratado doravante por biotita-muscovitaquartzo xisto, apresenta bandamentos centimétricos incipientes, no qual o ìeucossoma

se compõe basicamente de quartzo e feldspato freqüentemente boudinados com
granulaçäo em torno de 0,5 mm e, o meìanossoma, predominantemente de muscovita
e brotita com granulaçäo ao redor de 1,5 mm. Em alguns locais a muscovita torna-se

rara, tendo-se então um biotita-quartzo xisio que aparece associado à lentes de
anfibolitos, hornblenda-xistos e lentes de flogopita-xistos, que quando alterados,
apresentam cores vermelha, cinza ou ocre . O feldspato se torna mais róseo a medida

que aproxima do contato basal com

o

granito-gnaisse devido aos efeitos do

metassomâtismo potássico (Macambira, 1983)

A rocha é foliada com granulação

média, textura lepidoblástica, xistosidade marcante apresentando pouco quartzo, sendo

que numerosos sills e diques pegmatíticos se alojam preferencialmente

em

concordância com a xistosidade (Scudeller, 1980).

Na seqüència ocorre uma zona com níve¡s nrétricos de muscovita,biotita xisto
portando disseminadamente porfirobìastos de granada, estaurnlita, cianita e
22

alexandrita, em ordem decrescente de teores. Apresenta colorações cinza-prateadas
com f¡nas lentes negras de biotitas contrastando com as lentes claras de muscovitas.

a

Ocorrem porçöes com predominância de quartzo, passando localmente

quartzo-

muscovita xistos, lentes quartzo feldspáticas (microgranitos) e níveis grafitosos.

A presenç4, anteriormente mencionada, de cristais de estaurolita euédrica e sem
sinais de deformações, rndica que a suposta intrusão do granito seguiu-se à episódios

de deformação regional anteriores a eventos Brasilianos mais jovens, os

quais

reabriram sistemas K-Ar e Rb-Sr (Reis Neto, 1983). O desenvolvimento de estaurolita

nos metassedimentos marg¡nais à intrusão pode estar relacionado ao evento

de

contato termal (Rossi et a|.,1992).

O biotita-granito-fino (microgranito ou aplito) ocorre próximo e intrusivo
biotita-xistos

em estruturas de injeção lit-parJit, representando o

nos

leucossoma

(componente clara) na rocha hÍbrrda com textura sacaróide, leucocrática, apresentando

coloração rósea e matizes amareladas. A granulaçåo é fina podendo ocorrer magnet¡ta

e sulfetos. No contato inferior (lapa) com os muscovita-quadzo greisen podem ocorrer
bolsões estruturädos e rrineralizados etrì cassiter¡ta (garimpo do Mergulhåo, Mutuca)

sendo que, no contato superior (capa), este conecta-se aos biotita-xistos onde sills e

diques

de

pegmatito aparecem

às vezes com

mineralizaçöes

de

berilos

e

mineralizaçöes associados.
Na parte superior, o quartzo-muscovita xisto se apresenta com cor amarelada e
esverdeada clara, às vezes grafitoso com cor cinza escura, granulaçäo fina a média e
orìentação micácea com textura lepidogranoblástica, com quartzo

e

muscovita e, às

vezes, sericita Apresenta ainda disseminações de óxido de ferro (martita) em forma de
cristais menores que 2 mm, responsável pela cor vermelha da rocha. Ocorrem alguns

níveis mais maciços, gradando

a

quartz¡to, onde podem

ser

concentraçöes locais de turmalina (turmalinitos) de cor verde escura

encontradas

a negra com

cristais milimétr¡cos a centimétricos e disposições radiais. Podem ser vistos ainda veios

de quartzo leitoso com espessuras e tamanhos diversos, além de

pegmat¡tos

grosseiros com feldspatos caulinìzados.

A ocorrència de filitos carbonáticos pode ser relacionada à Formaçáo Minaçu
(Marini & Fuck, 1981 )ou ao nível lll do Grupo Serra da Mesa (Marini el a/., i974). Na
área de estudo próximo à ocorrència das alexandritas foram colhidas diversas calcitas
coluviais intemperizadas (ver Capitulo Vl)

O

biotita-muscovita-quartzo xisto apresenta crenulaçöes

e

pequenas dobras

apertadas do tipo isoclinal inversa corn dimensÕes centirnétricas, orrde podem ter
ocorrido duas fases deformativas: a primeira gerando a xistosidade predominante além

dos porfiroblastos de granada, estaurolita, cianita e alexandrita e uma segunda
promovendo uma crenulação (Scudeller, 1980 - no presente trabalho de pesquisa não
foram verificados rotacionamentos de porfiroblastos). Ocorrem dobramentos isoclinais
com 3 eixos prìncipais: N20"E, N50"W, NBO"E, com xistosrdade principal mergulhando
radialmente desde o centro do braquìanticìinal da Serra Dourada.

2.2 Biotita-granito-gnaisse da Serra Dourada

Ocorrem biotita-granito-gnaisses bandados no contato basal com os granitognaisses da Serra Dourada, sendo comum sua passagem gradual para muscovita-

xistos. Esta litologia possui uma espessura de aproximadamente 3 km a partir da
encaixante para o núcleo. Macroscóprcamente os biotita-gnaisses se apresentam
regularmente bandados com coloraçäo rósea clara, quase branca com bandas félsicas

de plagioclásro e K-feldspato e, måficas de biotita, nem sempre bem individualizados
(Scudeller, 1980). A foliação

é conspícua e concordante com os

metassedimentos

envolventes, sendo que sua estrutura mais característica se manifesta na forma de

uma rocha maciça com bandamento descontínuo. Apresenta ainda

textuta

granolepidoblástica, mais raramente porfiroblástica com granulação fina a média.
Sob o microscópio a rocha se apresenta granoblástica a granolepidoblástica em

função da variaçäo de plagioclásio

e

micas; ocorrem porfiroblastos de granada

almandina conr bordas corroídas, às vezes rotacionadas sugerindo crescimento
sintectônrco, portando inclusöes

de biotita, feldspato, micas e cristais de

quartzo

formados precocemente, além de efeitos de retrometamorfismo transformando biotita

em clorita. Foram observados ainda efeitos de metassomatismo em funçäo

da

cristalização tardia do microclínio, sendo que estas devem situar-se particularmente no

contato com granito-gnaisse ou em xenólitos. Sugere condições semelhantes de
pressäo e temperatura da fácies Anfibolito (Scudeller, 1980)

Os minerais princ¡pais säo. quartzo, K-feldspato, plagioclásio, biotita, nruscovita

e às vezes

hornblenda; como acessórios tem-se: zìrcão, epídoto
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e

apatita com

ocorrènc¡as de carbonato, clinozoisita, turmalina (nåo foram evÌdenciadas no presente

trabalho), titanita

e

monazita.

A

cristalização tardia

da microclina sugere efeitos

metassomáticos, particularmente no contato com os xenólitos.
É comum a ocorrència de contaminaçäo por máficos nas bordas dos granitos,
devido a incorporação de rochas regionais e sua desintegração e reaçåo com o magma

granítico. Na regiáo mais próxima ao contato ocorre o granito a duas micas ou biotitamuscovita granito com descriçäo sernelhante

a anterior acrescentada do

incremento

em muscovita. Este posiciona-se geralmente na zona de transiçåo entre as rochas
graníticas e as grersenìsadas com orientaçåo micácea conspícua, aumentando
gradatìvamente o teor de micas com a proxrmìdade das rochas greisenisadas, ao
mesmo tempo que se reduz o feldspato. Ocorrem nesta litologia níveis de biotitito,

diques pegmatiticos, biotita-greisen

e

muscovita-quartzo greisen, estes últimos com

espessuras submétricas a métricas e mineralizados em cassiterita.

2.3 PeErnatitos
Eles ocorrem como corpos ìntrusivos tanto nos biotita-muscovita-quartzo xistos
do Grupo Serra da Mesa quanto no gran ito-gnaisses da Serra Dourada com dimensões

em geral reduzidas, textura pegmatítica e granulação grossa. Os minerais principais

2,5 a 30 cm),
sendo que os minerais de menor representatividade sáo olìgoclásìo e muscovita.
sáo quartzo (leitoso) e rnicrocìínio pertítico (cor branca a rósea-clara,

Outros minera¡s comuns såo biotita, granada, berilo (esmeralda), ametista, topázio,
turmal¡na, columbita-tantalrta, wolframita e cassiterita (Pagotto, 1 981

).

2.4 Greisens

Säo as rochas constituídas essencialmente por muscovita e

quartzo

provenientes da alteraçåo metassomática por meio de fluidos residuais do período de
resfrÌamento do corpo granítico. Essas rochas ocupam porçöes onde houve facilidade

de conduçåo dos fluidos conro falhas, fraturas, platros de foìiaçäo e zonas de
dobramentos Fles ocorrem tanto dentro dos limites graníticos (endogreisens),
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caracter¡zados por resíduos alterados

de feldspato, cristais oxidados de biotita

e

enriquecimento em muscovita assim como nas encaixantes marginais (exogreisens),

e resíduos de
b¡otita alterada, podendo ser orig¡nários do muscovita-biotita-quartzo xisto ou de

apresentando às vezes coloraçäo avermelhada em funçåo dos óxidos

biotititos

Estes corpos afloram na borda sul-sudeste precisamente na terminação
periclinal do braguianticlinal cotno intercalaçÕes submétricas a decamétricas lros
b

iotita-g ranito-gnaisses próximos a borda de contato com as encaixantes, dobradas em

isoclinais. Reconhecem-se pelo menos duas xistosidades sendo

a

principal bem

evidente e concordante com os metassedimentos encaixantes.
,A

cass¡terita ocorre em faixas centinrétrìcas concordantes com a xistosidade e

a sulfetos de cobre (garimpo de Pique, Tatu e Granada); apresenta
textura granolepidobìástìca e granulaçäo média a grossa. A disposição do minério
ocorre segundo dois plano, um segundo a disposiçåo platrar das micas e outro pelo
associando-se

mosaico granoblástico de quartzo (Scudeller, '1 980).

Os minerais principais säo: quartzo e muscovita, e cofiìo acessórìos tem-se
zircão, fluorita, epídoto com cassiterita, sulfetos e monazita. Os acessórios são
condicionados a xistosidade o que é bem evidente para a cassiterita e fluorita, sendo
que a fluorìta cristalizou-se posteriormente à xistosidade, pois seu crescimento deforma
a muscovita.

As cotas mais altas dentro da área estudada (garimpo do Mergulhäo),

se

compõe de um exogreisen mineralizado com cassiterita que aparentemente sustenta o

relevo, pela sua maior resistència relativa aos micaxisto, frente aos processos
intempéricos. Os greisens na regiäo do Pela Ema são mineralizados em cassiteriia e
ita{antalita

co lumb

2.5 Veios de Quartzo

Ocorrem veios de quartzo de dìversos tamanhos, leitosos, freqúentemente
boudinados

e, muitas vezes sustentando as cristas do relevo. A esmeralda

está

frequentemente associada à estes veios boudinados (prancha 1B e 1C) capeados por
lriotitas.
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CAPíTULO IV
ASPECTOS MINERALÓGICOS DO CRISOBERILO DA VARIEDADE
ALEXANDRITA
O crisoberilo foi reconhecido por Abraham Gottlob Werner como um novo mine-

ral no século lB, sendo que existem 3 variedades deste mineral: crisoberilo comum
verde-amarelado, crisoberilo olho-de-gato (cymophana) e a alexandrita, com efeito de
mudança de cor.

A variedade alexandrita foi descoberta em 1833 nas minas de esmeralda do rio
Tokowaya nos Urais e o nome foi dado em 1842 por Nordens(öld (Bank, 1971) porque
a descoberta se deu no dia em que o futuro Czar Alexandre ll completava a maiorida-

de. Este mineral tornou-se símbolo nacional pois representava as cores militares russas: verde, azul esverdeado na luz natural e vermelho, vermelho azulado na luz incandescente.

O crisoberilo é um óxido de alumÍnio e berílio (BeAlrO5) sendo que, pode ser
amarelado até esverdeado pelo ferro trivalente, enquanto a variedade alexandrita é
colorida pelo efeito do cromo substituindo o alumínio.

1. ESTRUTURA CRÍSTALINA

O crisoberilo, possui cristalizaçäo ortorrômbica e pertence à classe rômbicabipiramidal, apresentando como formas especiais pinacóides e prismas (Figura 4). As
geminaçöes no crisoberilo sáo freqüentes, sendo que as de contato com formas em V
(êrngulo de 60") ocorrem com penetração segundo (031), levando a uma enganosa si-

metria hexagonal.

A estrutura do crisoberilo é isomorfa da olivina e a composição química é semelhante à dos minerais do grupo do espinélio (Farrell & Newnhan, 1965).

A relação dos parâmetros de cela un¡tária e

Q t€
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lmuito semelhante à da

olivina), correspondendo a um denso empacotamento esférico hexagonal, análogo ao

do espinélio, onde os íons de oxigênio estáo densamente empacotados e os íons metálicos ocupam as lacunas restantes.

Figura 4 - Hábito genérico do cr¡sober¡lo geminado, segundo Ramdohr, 1954.

O empacotamento esférico hexagonal mais denso dos átomos de oxigênio (raio
atômico 2,7 A) é levemente distorcido pela presença dos áiomos de alumÍnio que ocupam a metade dos espaços octaédricos.

Quatro átomos de alumínio localizam-se nos centros de simetria equivalentes
000, 00 %,

%%0, %%% e os quatro átomos de alumínio restantes situam-se em pla-

nos refletidos. Todo Al é circundado por 6 átomos de oxigênio densamente empacotados (Bragg & Brown, 1926).

A Figura 5, extraída de Farrell ef a/. (1963), detalha as posições dos átomos de
berílio na estrutura do crisoberilo, sendo que o berílio ocupa 1/B das lacunas tetraédricas no distorcido e denso empacotamento esférico hexagonal dos átomos de oxigênio.
O comprimento da ligaçäo do Be-O é de 1,63 A.

Devido à distorção causada pelo alumínio, ocorrem dois sítios octaédricos com
tamanhos diferentes. Os octaedros de Alr localizam-se nos centros de ínversão e são
maiores que os octaedros de Al¡¡. Assim, os sítios octaédricos de Alr podem ser ocupados pelos íons de tamanhos semelhantes tais como ferro e cromo. Os ociaedros de

Al¡¡

localizam-se nos planos especulares, assim como Be, O¡ e O¡, señdo que O¡¡ ocorre

em posiçöes gerais (Figura

5) As distâncias

médias de ligação Al-O são de 1,914 A,

comparável com as verificadas no corindon que são de I ,915 A.

Figura 5 - Estrutura cr¡stalina detalhada do crisober¡lo, poeta_
da em (001) segundo Farrell et al., 1969.

Os valores para parâmetros de cela da alexandrita citados por Strunz (1966),

e

l

baseado em determinaçöes de Bragg & Brown, 1926 e Farell ef a/., 1963 são:
ao = 5,48

A

bo = 4,43

Para efeito de comparação,

a

A

alexandrita

co =

9,414

l

de Novello Claims, Zimbábue (Bank

&

okrusch, 1967) fornecem parâmetros de cela e grupo espacial com resultados dentro
da margem de erro:
ao= 5,476

A

bo = 9,4O4

A

co= 4,427 A,

onde os eixo b e c são trocados em comparaçäo com aqueles anteriormente citados.
Grupo espacial Dttrn pmnb

-

A análise dos parâmetros de cela da alexandrita do pela Ema neste trabalho
forneceu os seguintes valores (ver também o espectro na Figura

6):

:

as = 4,43(2)

A

be = g,40(g)

A

cs = S,4B(3) A

com grupo espacial Pbnm segundo Rosenstingl et al. (1963).
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Figura 6 - Espectro da difração de raios X para a determinaçåo dos parâmetros de cela da
alexandrita do Pela Ema. Nota-se a utílização de um padrão de quartzo e a ocorrència de
uma mica, provávelmente biotita, como inclusåo.

2 PROPRIEDADES ÓPT¡C¡S DO CRISOBERILo DA VARIEDADE ALEXANDRITA

As cores da alexandrita de Pela Ema apresentam tonalidades que vão do azul
esverdeado, verde escuro ao verde claro sob luz natural (luz solar ou lâmpada
fluorescente "luz

do dia" sem pleocroísmo evidente (Prancha 2A e 2B). Já

sob

condiçöes de luz incandescente (lâmpadas comuns à base de filamentos aquecidos ou
chama) ocorrem tonalidades do vermelho forte, violeta, violeta médio e claro até incolor;

nestas condiçöes ocorre normalmente um forte pleocroísmo sendo que
perpendicular

a

direção

ao pseudohexágono apresenta sempre intensidade mais forte da cor

dominante; freqüentemente ocorre um violeta médio perpendicular ao pseudohexágono
e uma ausência quase total de cor paralelo ao mesmo.
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(A)

fl

;

a) Cristal de alexandrita com geminaçäo parcialmente desenvolvida (perfls e topo) de ocorråncia rara na área de pesquisa.

[,. .,
b) seçåo perpendicular ao eixo c mostrando o pseudohexagono
gerado pela geminaçäo tríplice esquematizada ao lado.

(B)
Prancha 2

-

Forma de ocorrência dos cristais de alexandrita na área do Pela

Ema (A) sob diferentes fontes de iluminagåo

(a Figura 9

apresenta a

explicação do fenômeno); (B) com seu hábito e granulaçäo mais freqüentes.

Algumas vezes, ocorrem fenômenos de "olho de gato" ou chatoyancy, que se
caracterizam por uma faixa luminosa móvel de acordo com o posicionamento da fonte
luminosa. Este efeito é causado pela reflexäo da luz sobre a pedra que contém grande

número de inclusões aciculares, normalmente paralelas ao eixo c, sendo que isso
também acarreta perda da transparència, dando aspecto leitoso à gema (Webster &
Anderson, 1983).
Gemologicamente, as cores mais valorizadas nesta jazida são as das pedras
com tonalidade azulada à luz do dia, com efeito "olho de gato" somado a uma forte
tonalidade de vermelho sob luz incandescente.
Para efeito de comaração, os índices de refração para a alexandrita de Novello

Claims såo relativamente altos com nß em torno de 1,750

a 1,753 (Bank & Okrusch,

1967), sendo que os valores médios considerados säo 1,748 (Winchell, 1951). Em ge-

ral, ocorre apenas uma margem muito estreita de variação do índice de refração para
os crisoberilos e especialmente para a alexandrita (Bank, 1967):

- 1,751 nu
1,750 - 1,760 ny
1,741

0,009 ny-a
Recentemente foi publicado na (Bank et a|.,1997) uma análise dos índices de

refraçäo em alexandrita da Serra Dourada, sem localização precisa, fornecendo os
seguintes valores:

- 1,746 nu
1,746 - 1,748 nþ
1,751 - 1,755 ny
1,743

ny-nü=0,008-0,009
Efetuaram-se várias séries de medidas do índice de refração em alexandrita do
Pela Ema neste trabalho, que estão apresentadas na Tabela 2. FoÊm utilizadas pe-

dras com lapidação convencional e lâminas bipolidas com espessuras de 0,3

-

0,s

mm. Devido ao pequeno tamanho das amostras lapidadas de forma convencional (<0,3

quilates) e às direções de corte das lâminas bipolidas (paralelas ou perpendiculares à
direção do pseudohexágono da afexandrita), ocorre grande dificuldade na leitura das
medições.

Tabela 2 - fndices de refração da alexandrita do Pela Ema com precisão de l0,OO2.

nd,

nY

1,747

1,752

1,t44
1

1,752

1.74

1.752

1,747

1,752

/43

1,757

1 744

1.750

't.743

1,756

1,742

1,/44

1,750

1,750

1.743

1,751

1,

3 PROPRIEDADES F¡SICAS DA ALEXANDRITA

3.1 Morfologia

A alexandrita ocorre geralmente sob a forma de geminados tríplices, com

os

planos de crescimento segundo (031) (Bank & Okrusch, 1967). Os contatos da geminação nem sempre seguem estas superfícies e os indivíduos formam, freqúentemente,
combinaçöes das formas {100}, {1 11} e {211} (Bank & Okrusch, 1967),

Na Figura 7 tem-se um modelo da seção do pseudohexágono da alexandrita
(ver ainda Prancha 2a).

3.2 Clivagem

As clivagens mais freqüentes no crisoberílo sâo {010}, {001}, {101}, {012}, tendo
às vezes ainda {1 1 1} bem desenvolvido e, {112}, {010} em geral com fortes estrias. As

geminações se dão geralmente segundo {103} com ângulos muito próximos a 60o;
quando três cristais se atravessam segundo esta regra, formam-se então bipirâmides
hexagonais com uma base, pelo fato de as superfícies

{1

1

1} de cristais vizinhos quase

coinc¡direm no mesmo plano. Estas geminaçöes tríplices caracterizam principalmente o

crisoberilo da variedade alexandrita (Ramdohr, 1954).

Figura 7 - Possível seção do pseudohexágono do cristal geminado da alexandrita (Goldschmidt, 1913).

3.3 Densidade

por
Bank & Okrusch (1967) resultaram em valores de 3,646 a 3,768 t O,OO2 g/cm3. Estas
medições se deram em exemplares relativamente livres de inclusöes, sendo que um
As medidas da densidade efetuadas em diversos cristais de alexandrita

l

ì

I

artigo recente (Bank ef at., 1997), fornece densidades de 3,72 e 3,74 gtcm3 para alexandrita proveniente da Serra Dourada (sem especificar localização precisa).

A densidade calculada a partir dos parâmetros da cela unitária determinada
pela difração de raios X é de 3,71 g/cm3 (Bragg & Brown, 1926) e 3,692 g/cm3 (Ro-

l

l

senstingl et at., 1963).

cristalinas (principalmente micas) o que impede uma maior precisão na medição de densidade. Apesar deste fato, foi efetuada uma série de medições em cristais de alexandrita
A maioria dos cristais de alexandrita do Pela Ema são ricos em inclusöes

do Pela Ema, apresentadas na Tabela 3.

:

ì
ì

Tabela 3 - Resultados das densidades obtidas neste trabalho em amostras de alexandrita da nova ocorrênciâ do Pela Ema.

DENSIDADE DE ALEXANDRITA BRUTA DE PELA EMA (g/cm")
Amostrâ PE1

-

d

=

1

3,670 6 0,001

Amostrâ PE12

3,563 6 0,001

Amostra PE13

3,689 6 0,001

Amostre PEl4

3,654 6 0,001

Amostra PE15

3,667 6 0,001

-----!:sojR
peso,l
P€so

)",,,

clf,oun onde dîoru = 0,99739 lcm3 para T = 24oc

CAPíTULO V

A COR DO CRISOBERILO VARIEDADE ALEXANDRITA
Sem qualquer dúvida, o maior atrativo na alexandrita reside na propriedade da
mudança da cor em função do tipo de iluminação. Neste capítulo, serão discutidos as
causas e particularidades da cor na alexandrita.
1. COR

Na busca de uma explicaçåo para a cor da alexandrita, Neuhaus (1958) propôs

que, em geral, cristais coloridos por Cr3. possuem uma curva de

absorçåo

característica, independentemente da cor real observada; pré-requisito para isso seria

uma coordenação octaédrica do íon do cromo na estrutura. As diferentes cores
provocadas pelo Cr3* säo motivadas por deslocamentos específicos do comprimento
de onda dos máximos de absorçåo característicos (Neuhaus, '1960). As absorções
características, por sua vez, são promovidas pelo alargamento das unidades
moleculares nas estruturas, as quais produzem complexos de cores devido a: (a)
efeitos de contrapolarizaçåo de cátions vizinhos, (b) troca diadoquímica dos íons
centrais, (c) aquecimento ou resfriamento e (d) lacunas nas celas e alargamento da
estrutura.

Ainda segundo Neuhaus (1960), podem ser observados très grupos típicos de
espectros devido ao Cr3*, que apresentam as cores vermelhas, verdes e de transiçâo:
- Mineraìs do grupo "vermelho" com máximo entre 540 e 570 nm e entre 390 e 415 nm;
- Minerais do grupo "verde" com máximo entre 580 e 650 nm e entre 420 e 460 nm;

- Minerais do grupo "de transição" com máximo possuindo diferenças pequenas

nos

valores máximos das bandas marginais, entre os máximos dos grupos vermelhos e
verdes, o que resulta na troca de cores, dependendo das características espectrais da
iluminação como no caso da alexandrita.

A

presença deste grupo "de transição"

e os espectros de absorçäo

foram

descrito também em outros minerais (Schmetzer ef a/., 1 980), tais como espinélio,
fluorita e granada.

A Figura

I

apresenta os espectros da intensidade de absorçäo de luz pelo Cr3*

nos grupos minerais "vermelho" (rubi), "verde" (esmeralda) e "de

transição,,

(alexandrita).

Neuhaus (1960) vincula o efeito de troca de cores da alexandrita ao efeito da
contrapolarização na rede cristalina, promovendo um alargamento das distâncias interiônicas no octaedro AlOo, devido à presença do Cr3..
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Espectro de absorção de Cr3* no rubi, alexandrita
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segundo Farrel & Newnham (1965), o espectro da alexandrita possui três fortes
bandas de absorção em 600 e 400 nm. Estas bandas de absorção säo relacionadas
aos saltos de elétrons dos ligantes para os íons centrais; a largura das três bandas de

absorçäo pode ser explicada através do princípio de Franck-condon. euando

a

configuração espacial dos elétrons no estado normal se diferencia do estado exc¡tado,
o excitamento óptico é acompanhado de excitaçäo oscilatória. Estas condiçöes de

oscilação são energicamente diferentes, formando-se largas bandas de absorçåo,
Barry & Troup (1969) apontam a largura das bandas de absorçâo no espectro da
alexandrita como efeitos de troca entre Cr3* e Fe3*.

os valores máximos próximos no espectro da alexandrita em 610, 620 e 640 nm
säo igualmente relacionados ao excitamento oscilatório. Essas bandas são geralmente

formadas de modo linear e podem ser comparadas às linhas R e B do espectro do rubi
(Farrell & Newnham, 1965), ambos produzidos pelo Cr3*.
Segundo White ef al. (1967), a troca de cores da alexandrita depende das forças

de campo do cristal dos complexos octaédricos de cromo. Com uma mudança do
campo cristalino ocorre um deslocamento das bandas de absorção.
No trabalho de Hassan & El-Rakhawy (1974) esta idéia é ainda mais detalhada

pelo fato da estrutura do crisoberilo, apresentarem duas grandes lacunas octaédricas
de tamanhos e simetrias diferentes. O cromo dá preferência à lacuna maior, mas pode

ocorrer também na lacuna menor do Al , em funçåo da temperatura de formaçäo e da
presença de outros íons substituintes. A intensidade da troca de cores é explicada
devido a relação Cr¡/Cr¡¡.

No caso do crisoberilo comum, as cores amarela, amarela esverdeada e
amarela amarronzada são causadas pelo ferro trivalente. Segundo Farrell & Newnham

965), o espectro do crisoberilo apresenta uma absorção marcante no campo azulvioleta do espectro visível, donde resulta a cor amarela como cor complementar do
(1

azul. O elemento corante ferro evidencia, como Fe3*, fortes bandas de absorção entre
440 e 355 nm.

2 TNTERPRETAçÃO DOS ESPEGTROS DE ABSORçÃO NA REG|ÃO DO V|SíVEL

Na estrutura do crisoberilo existem dois sítíos independentes para o Al3*,
coordenados octaedralmente. A distância média da ligação Al-O no octaedro é de
1,890 A para o Al¡ (simetria c) e 1,938 A para Alrr (simetria m). Substituições por Fe3* e
Cr3* no crisoberilo, envolvem quase sempre as posições do Al¡¡ (Schmetzer, '1980)

O espectro de absorçåo do Cr3' em alexandrita natural e sintética, têm sido
descrito por Farrell & Newnham (1965), sendo que este se caracteriza por apresentar
duas bandas fortes na região do visível, onde os máximos de absorção dependem da
direçáo da polarização (Xll c", Vll a", Zllb"), localizando-se entre 595 e 562 nm (v1) e
entre 440 e 41 1 nm (v2), respectivamente.

Em investigações posteriores (Hassam & El-Rakhawi, 1974), o espectro de
absorção na alexandrita sintética foi explicado pela superposiçåo das bandas do Cr3*
nas posiçöes do Alr e Al¡¡, devido ao desdobramento da banda na regiäo do visível. por

outro lado, a diferença de intensidade das duas bandas na alexandrita pode ser
explicada como devido a distribuição diferente do cromo substituinte nos dois sítios do
Al3. (Hassam & El-Rakhawi, 1974). De acordo com Sollntsev et at. (1977 rn: Hassam &

El-Rakhawi, 1974) e Matrosov et al. (1978 rn; Hassam & El-Rakhawi, 1974), 65-80% do
Cr3* no crisoberilo ocupa a posiçäo do Al¡. Assim a intensidade do efeito fotocromático

na alexandriia pode ser explicada em função da relaçáo Cr3.(Alil)/Cr3*(Al¡).
Nas análises realizadas por Schmetzer (1980), foi constatado que o vanádio näo

tem significado nas feiçóes das cores do mineral. Segundo o mesmo autor têm-se na
Tabela 4 os valores para os máximos de absorção de Cr3* e Fe3* na alexandrita (em
nm).

Tabela 4 - Máximos de absorção de Cr3* e Fe3. na alexandrita (nm) segundo Schmetzer, 1980.

vr(Cr" )

vz(Cr" , Fe- )

Ell c":x

562

425 (muito lerga)

Ell ao:y

565

425 (muito larga)

Ell b":z

595,625

440.411

Orientação: Xll co= 4,427 A, Yll a" = 9,994

Schmetzer

eZ

ef a/. (1980) descreve as seguintes características ópticas

para

minerais que apresentam o efeito afexandrita:
1. ïransparência espectral na regiäo de 666 a 625 nm (regiåo do vermelho);

2. Máximos de absorção forte na região visível entre 578 e 562 nm (regiäo do amarelo);
3. Mínima de absorção entre 508 e 476 nm (região do verde ao azul);

4. Aumento contínuo da absorçäo de 476 ao limite da região visível (350

nm

na

presente análise) sem mínimos bem definidos.

Cristais com máximos de absorção < 562 nm sáo sempre vermelhos (por
exemplo o rubi), sendo que os máximos > 578 nm são sempre verdes (por exemplo a
esmeralda) e azuis (por exemplo a água-marinha).
Como a cor representa uma superposição de todas as regiões do espectro náo

absorvidas sob luz do dia, as cores do mineral são geralmente determinados pela
posição do mínimo de absorção entre 508 e 476 nm, dependendo se ele é verde, azul
esverdeado ou azul na região visível (Schmetzer et al., 1980).

No caso da exposição da alexandrita à luz incandescente e, portanto, rica em
comprimentos de onda no vermelho, ocorre o seguinte: sendo a transmissåo na região
do vermelho (666 nm) maior do que na regiåo do azul-verde, a cor vermelha no visível

será mais pronunciada (Figura 9). Ao expor a alexandrita à luz natural (solar ou
lâmpadas fluorescentes "luz do dia"), a parcela na regiäo do vermelho muito menor
deste tipo de transmissäo, permite a dominância da cor verde-azul no visível.

Henn (1980 ln: Henn, 1985) caracterizou diversos máximos em seu trabalho
relatados à seguir:

a) 678-680 nm, 653-656 nm e 644-646 nm, provenientes de excitação oscilatória, näo
sendo observada influência na cor.

b) uma banda larga em 560-594 nm que pode ser devida à transição eletrônica do Cr3*

do estado fundamental 4A¡¡ para o excitado 4Trr (F); a diferença no comprimento de
onda e largura da banda é devida a orientação da amostra e dos teores de ferro e
vanádio, cujas bandas sobrepõem-se a do cromo;
c) a banda em torno de 400 nm é devida a transição eletrônica do estado fundamental

4A¡ paÊ o estado excitado 4T¡(F) no campo octaédrico cristalino do Cr3*. Da mesma
maneira que o ferro e o vanádio sobrepöem esta banda influindo na sua largura, a
orientaçåo da amostra pode também induzir um dubleto nas bandas;

d)

Foram registrados ainda, máximos entre 375

e

365 nm provocados

por

transferências eletrônicas de campo cristalino no Fe3* (Farrell & Newnham, 1965), que
ocorrem em todas as orientaçöes.

Os espectros na regiäo do visível dos cristais de alexandrita analisados neste
trabalho (Figuras 104, 108 e 114) mostram a tendência da alexandrita da ocorrência

do Pela Ema de possuir uma cor mais verde (luz natural), sendo que, para efeito de
comparação, foi obtido o espectro de uma alexandríta sintética com forte tonalidade de
azul (Figura

11

B).

A Tabela 5 apresenta os dados de Henn (1984 in: Henn, 1985) e Koivula ef

a/.

(1988 rn: Henn, 1985), obtidos de alexandrita das diversas ocorrèncias no mundo além
de algumas sintéticas.

As análises realizadas em amostras da ocorrència do Pela Ema neste trabalho
säo apresentadas no Tabela 6, sendo que os valores são coerentes com a Tabela S,
podendo admiiir-se ainda uma maior semelhança desta alexandrita com as de Lake
Manyara, Tanzânia.
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Dois espectros idênticos de absorbância na região do visível (espectro em preto) de uma
amostra de alexandrita do Pela Ema/GO. A estes espectros foram sobrepostos as intensidades da luz de
duas fontes diferentes (em azul): (A) luz solar, em duas posições na Terra, e (B) luz incandescente.
Quando a alexandrita é irradiada pela luz solar em (A), a parcela de comprimentos de onda muito menor

na regiåo do vermelho permite a dominåncia da cor verde-azulada (região destacada pelo oval cinza);
cabe aqui destaque para o detalhe da variação do tipo de luz solar sobre o globo terrestre, o que
representa um complicador na avaliaçåo gemológica. Quando se utiliza luz incandescente em (B), a
parcela muito menor na regiäo do verde-azul permite a dominåncia da cor vermelha (região destacada
pelo oval cinza). As duas amostras de alexandrita representam de maneira fiel este fenômeno.
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Tabela 5 - Exemplos de máximos de absorção na região visível encontrados em alexendrita de diversas
localidades e alexandrita s¡ntética.
Alexandr¡ta natural (nm)
Lake Manyara "

6E0 ti62

Zâmbia.

680

Sri Lankâ "

678
680
680
680
680

Tookowaya *

Montes Urais *
Malacacheta *
Bahia *

654

b90

b44

43U,41U

645
575
644
570
644
560
625,616 590,535
645
595
646
566

654
654
650
655
656

342,3 /5,3ti5,32E

440.414

380,304

410
468,410

395,302

471,445
442,412

398,304

470,442

395

Alexandrita s¡ntét¡ca (nm)
creative Crys

680

655,6s4

Czochralski *

680

655

440,412
500,420

582
645

582

400,360,305
402,306

e8s)

Tabela 6

-

Resullado dos máximos de absorçäo na reg¡ão visível encontrados nas análises deste

trabalho de amoslfas de alexandr¡ta do Pela Ema.

a
b

c

þ9þ

700
697

þ,/þ

649

639

576

41

672

650

645

572

427

358

672

650

639

602,573

429

354

3 SUBST|TUTçÖeS run ESTRUTURA DO CRTSOBERTLO

O crisoberilo possui a composição teórica BeAlzO¿com 42,5Yo de Al, 7,1% de Be

e 50,4% de O. Os elementos Al e Be podem ser substituídos por diversos elementos
com raio iônico semelhante como: Co, Cr, Cu, Li, Ga, Mg, Mn, Ni, Pb, Sc, Si, Sn, Ti, e
V, todos comprovados espectroscopicamente na alexandrita (Wild & Klemm, 1926)

O alumínio trivalente (0,57 A) é substituído preferencialmente pelos íons de Cr3*
(0,64 A) e de Fe3* (0,67 A), os quais induzem cores ao mineral. Em Novello Claims,

Z¡mbabue, foram encontradas concentrações mais altas

de cromo (1 ,84%) en

alexandrita.

Vanádio irivalente (0,65 A) pode substituir até 70 % do Al na estrulura do
crisoberilo (dados experimentais de Sarazan & Forestier, 1959), sendo que White ef a/.
(1967) mencionaram teores de 0,45 a 0,55% em peso de V2O5 em alexandrita natural.

O titânio trivalente (0,76 A) pode substituir Al sendo que foram detectados 2,9o/o em
peso de Ti02 em amostras de crisoberilo brasileiro (Bauer & Schlossmacher, 1932).

A

inclusão de estanho tetravalente (0,71

A) na alexandrita foi descrita

Ottemann (1965) como uma substituição acoplada de Mg e Sn por Al

ou

por

Sn e Fe por

Al (Ottemann et al., 1978):
Alz3*Beo¿ <+

Mg2*sn4*Beo4

ou

2413. <+ sn4* + Fe2*

Os teores mais altos de estanho foram encontrados em alexandrita do Lake Manyara

nalanzània.
O silício, por possuir raio iônico de 0,41 A, pode substituir o Be, tendo sido
encontrado em alexandrita da USSR por Rossowskij (1964 in: Ottemann et al., 1978) e
o gálio pode substituir o alumínio nas lacunas octaédricas podendo chegar a 1200 ppm

em alexandrita brasileiras (Ottemann et al., 1978). Kuhlmann (1983) obteve análises
para detectar Cu que em média ficou abaixo de 10 ppm, chegando

a 108 ppm em

crisoberilo do Zimbábue, e, escândio (Sc37), que só foì encontrado em alexandrita
provenientes de Tokowaya e Carnaíba, chegando a teores de 940 ppm.

4 ANÁLISE QUALITATIVA POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X EM ALEXANDRITA

DO PELA EMA

Foram obtidas análises em cinco cristais

de alexandrita do Pela

Ema

préviamente limpas com HF. Cada amostra possui características ópticas diferentes
relatadas na Tabela 7.

A análise por fluorescència de raios x utilizou cristais analisadores LlF220, Ge e
PX1 ,

o que forneceu diversos elementos presentes na alexandrita (Tabela 8), dos quais

apenas Sn, Ga, Cu, Ni, Cr, Ti, Si, Mg podem efetivamente ingressar na estrutura do
crisoberilo.

Será dado maior destaque

à

presença

do Cr, pelo fato deste elemento

comprovadamente induzir cor na alexandrita, o que

é ainda reforçado pelo espectro
das análises das duas amostras de alexandrita 12A e 128 (Tabela 7). Estas amostras
apresentam as mudanças e intensidades de cores mais fortes, o que se reflete no
espectro de fluorescència de Raios-x pela presença de K¡ do Cr (Figuras 12A e 14\,

comportamento este nåo ver¡ficado nas outras amostras (Figuras 128, 13Á. e 138), que
apresentam mudanças e intensidades de cores menos intensas.
Tabela 7

-

Descr¡ção

de cores das amostras de alexandrita analisadas sob iluminação natural

e

¡nôandescente.

DA ALEXANDRITA DO PELA EMA SUBMETIDAS A

Verde escura cor¡ pouca transparência sem

mudança

de cor tanto paralela

quanto

perpendicular ao eixo c para um vermelho-violeta fode

sinais evidentes de pleocrofsrì.lo

Verde escura com transparénc¡a med¡a sem Vroleta medro perpendrcula¡ ao erxo C e quase rncolor
sinats evrdentes de pleocro¡slno

Verde rìlédio levemente fe¡toso sem sinais Violêta tyìuito claro perpend¡cular ao e¡xo C

e

¡ncolor

evìdentes de pleocroístno

Verde escura com boa transpafência sem Violeta médio perpendicular ao e¡xo C e quase ¡ncolor
sinais evidentes de pleoc[oísmo.

paralelo ao eixo C com sinais sutís de chatoyance

Verde escura transparente e relativamente

Violeta fode perpendicular ao eixo C e médio paralelo

livre de inclusões seìr sinais evidentes de ao eixo C com sinais sutís de chatovance
pleocroismo.

a)lodas

âs amostras possuem tamanhos de 5 a

I

mm apresentando o hábito pseudohexagonali a Tabela faz referência

¿o eixo c do pseudohexágono.

b)

os mÌnefais foram estudados sob luz solar com céu claro (9:00 h da

manhã) e sob luz incandescenie em qLrarto

escuro utilizando uma lañterna [¡lNl N,4AGLITE.

Tabela

I-

Elementos detectados pelo exame de fluorescência cle raios-x na alexandr¡ta do Pela Ema

(análise qualitativa) onde (X) indica presença e C) ausência do elemento e (X?) ¡nd¡câ ¡ncerteza.

Em uma análrse quaniitativa por INAA, foi obtido teor de 483.t 16 ppm de Cr
para um crÌstal de alexandrita que apresentava muitas inclusöes e fraca transparência
e Ìntensidade na mudança de cor.
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(A)
1-LrF220J

(B)
Figura l2 - Espectros da fluorescência de t'a¡os X das amostras de alexandr¡ta 12A (Al e 1ZB
(B), notar Kb do Cr em 90" do LlV220.

(A)

(B)
Figura 13 - Espectros da fluorescênciâ de Râios X das amostras de alexandlita 134 (A)
138 (B).

e

Figura l4 - EspectTos da fluorescência de raios X dâs amoslras de alexandrita 14, notar Kb do
cr em 90o do LlV220.

CAPíTULO VI
ELEMENTOS TERRAS RARAS NA ALEXANDRITA, NOS MINERAIS E
ROCHAS ASSOCIADAS
O presente capítulo visa apresentar o quimismo dos ETR (do La ao Lu) através

da análise do seu comportamento em diversos tipos de rocha para efeito de
comparaçäo com as análises realizadas em rochas e mlnerais da região do pela Enta.

O grupo de elementos terras raras (ETR) apresenta números atôm¡cos entre 57
(lantânio) e 71 (lutécio), tendo como característica comum o preenchimento do subnível

interno 4f à medìda que o número atomico vana, ocorrendo ainda, com o aumento do
número atômico, uma reduçåo no ra¡o iônico ("contraçåo lantanídia"). Os elementos
escândio (sc, número atômico 21) e ítrio (Y, número atômico 39) sáo também tratados

como membros dos ETR por apresentarem características químicas semelhantes.
Estes elementos possuem teores médios nas rochas, ao contrário do que o nome
sugere, relativamente alto, semelhante ao cobalto, estanho ou chumbo, sendo maior
que a da prata e do ouro,

1. CARACTERTZAçAO QUíMtCA

Apresentando um comportamento quÍmico semelhante, os ETR se diferenciam
basicamente pelo número atômico (Tabela 9), sendo que o grupo é dividido em
elementos terras raras leves (ETRL: La, Ce, pr, Nd, pm, Sm, Eu) e pesados (ETRp:
Gd, Tb, Dy, Ho. Er, Tm, Yb, Lu). O fato de serem eletropositivos, permite a estes
elementos formarem compostos iônicos, pr¡nc¡palmente óxidos, haletos, carbonatos,
fosfatos e silicatos e, em certas ocasiöes, boratos e arseniatos.

Os ETR possuem uma estrutura eletrônica proveniente do xenônio, e estes
ocupam sítios com número de coordenação B na ma¡oria dos minerais, sendo que, os
raios ionrcos entre 1,160 A (La) e 0,977 A (Lu) incluem apenas os elementos Na* com

e ca* com 1 ,12 A, portanto desenvolvem-se substituiçóes de outros cátions
pelos ETR nos minerais formadores de rochas, levando-se em conta relaçöes de
1 ,1

BA

tamanhos de íons e desequilíbrios de cargas (Mclennan, 1989)
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Tabela
Número atômico, configuração .eretrôniga _e raio^ ¡ônico dos ETR. [xe] representa a
configuraçåo do xenonio (= 1s22s'/2p6ãs23þo3dtn4s,4pu4d,oss?5p6) e n o = nao oisponìulr. di"pt.oo
ou
Henderson, 1996.

Cér¡o (Ce)

58

[Xe] 4f'?6s2

1

Praseodímio (Pr)

59

[xe] 4f36s2

0,990

Neodímio (Nd)

60

[Xe] 416s?

0,98 3

Promécio (Pm)

61

lxel 4f6s'?

n.d.

Samário (Sm)

o¿

lxel 4f6s'?

0,958

Európ¡o (Eu)

63

[xe] 4f7ôs2

o,947

Gadolín¡o (Gd)

64

Térbio frb)

65

lxel

4fe6s'?

0,923

D¡sprós¡o (Dy)

ô6

[xe]

4f1o6s2

0,912

Hólmio (Ho)

67

[xe]

4f116s2

0,901

Érbio (Er)

68

[xe]

4f12ôs2

0,890

Túlio Om)
Itérbio (Yb)

69

[xe]

4f136s2

0,880

70

lxel

4f146s2

0,868

Lutécio (Lu)

71

lxel

lxel

4f75d16s?

4f14

5d16s?

,010

0,9 38

0,861

2. DTSTRIBUtçÃo DE ETR NA CROSTA

Apesar de pequenas var¡ações, existe um padrão s¡mirar entre os moderos de
composição para a crosta terrestre (wakita et al., 1971; weaver & Tarney, .l 984;
Taylor
& Mclennan, 1985; shaw ef a/., 1986; condie, 1993), sendo que os estudos indicam
uma ma¡or concentração de ETR na crosta em relação ao manto e núcleo,
Na crosta superior a ocorrência de ETR oscila com respeito ao número
atômico,
motivado pela geraçåo de ETR nos processos núcreo-sintéticos e ainda, pera
maior
estabilidade relativa dos núcleos com número atomico par (Henderson, 1996) para
se

elimínar estas oscirações, os varores das concentraçöes dos ETR em gráficos
são
normalizados para facilidade comparativa. Foram estabelecidos diversos padröes para
normalização sendo que, neste trabarho será utirizada a normarização com padrão
o
condritos (Taylor & Mclennan, iggs rn. Henderson, 1996), conforme a Tabela
10

\)

Tabela 10 - Abundância dos ETR em ppm nos condr¡tos (Taylor & lvlclennan, 1985 ln. Henderson,
1996), nos folhelhos (NASC ou North American shales composite, McLennan, 1989 n. Henderson,
1996) e na crosta continental oaylor& McLennan, 1ggs m; Henderson, '1996); não há dados sobre o
Pm

ELEMENTO

Condritos

Lantânio (La)

036?

cério (ce)

0,95 7

73,00

33,00

Praseodímio (Pr)

0,137

7,90

3,90

33,00

16,00

Neodímio (Nd)
Promécio (Pm)

NASC

Crosta Gontinental
16.

o,7
*11

Samár¡o (Sm)

o,231

5,70

3,50

Európ¡o (Eu)

0,08 7

1

,24

'1,10

Gadolínio (Gd)

0,306

5,20

3,30

0,058

0,8 5

0,60

Disprósio (Dy)

0,381

5,80

3,70

Hólm¡o (Ho)

0,0851

I ,04

0,78

Érbio (Er)

0,249

3,40

2,20

Túlio (fm)

0,0356

0,50

0,32

Itérbio (Yb)

0,248

3,1 0

2,20

Lutéc¡o (Lu)

0.0381

0,48

0,30

Térb¡o

frb)

3. ETR EM MINERAIS E ROCHAS

os ETR podem ocupar posiçöes estruiurais compatíveis com o seu ra¡o iönico
em minerais e rochas, sendo que o coeficiente de partição (Kd) dos ËTR determrne sua
concentração em minerais como anfibólios, feldspatos, biotita, entre outros (Henderson,
1984), Minerais como o zircåo e a granada concentram ETRp, allanita cede preferència

aos ETRL e titanita e apatita assumem ETR trivalentes.
A análise dos padrões de ETR é feita por meio de interpretação em diagramas
de fracionamento (coryell ef a/., 1963), utilizando-se nas abscissas a ordem crescente

dos números atômicos dos ETR e, em ordenadas logarítmicas,

a

Êzão

da

concentração de cada elemento na amostra em ppm pela concentraçåo dos ETR nos
condritos (Haskin ef a/., 1968) ou outro meio de normalização (por exemplo: NASC,
crosta cont¡nental, etc.).

53

Para superar-se dificuldades na análise de certos ETR, utilizam-se razões
normalizadas como LaAlb ou ce/Yb, sendo que, no ciclo exógeno, dá-se preferència à
razão LaNb¿ondrito, urrâ vez que o ce se comporta anormalmente quando oxidado.
Anomalias de Eu podem ser definidas pela razão Eu/Eu", onde Eu representa o teor
real normalizado e Eu" é um valor obtido pela interpolação linear entre sm e Tb no
padräo da amostra analisada, de maneira que: Iiq I l,)ri

lùtoont
- 2¡iz^,
- L + //rn,,o.

. O mesmo se

r".,

aplica para o ce, sendo que a interpolação linear neste caso se aplica entre o La e o
Nd: C¿lc¿. =

=:12lø+;_
2/,<rn.,.r,. , /Vc n,,*

(Formoso ef a/ , .t 989)
_

A composição do magma é responsável pelo Kd

dos minerais formados, onde

o

coeficiente de partição é geralmente mais alto nas rochas ácidas do que nas básicas e
que, existe uma tendência de aumento na razäo (ceAfb)6o¡¿¡¡¡o e da xETR das
rochas
ácidas para as básicas.

As anomalias de európio, que dependendo do potencial redox, assumem
valència 2' ou 3', são controladas pelo feldspato especialmente nos magmas félsicos,
pelo fato do Eu em estado bivalente ser compatível com plagioclásios e feldspatos
potássicos. A remoção destes feldspatos dos magmas félsicos através
de

cristalizações fracionadas ou fusões parciais da rocha, pode gerar anomalias negat¡vas
de Eu(Rollinson, 1 994)

Henderson (1982) realizou uma compilação da distribuiçåo de Kd mineral/
magma para sistemas naturais, revelando algumas característ¡cas específicas, a saber
(Henderson, 1984):

a)

A faixa de valores para Kd é freqüentemente muito ampla como resultado de efeitos
das variáveis temperatura, pressäo, composiçäo. assim como impurezas minerais,
entre outras,

b) os valores médios para Kd para os ETR, com exceçáo do Eu, säo

normalmente

menores que 1 para minerais formadores de rocha. Entretanto em rochas ígneas
ácidas, os valores de Kd såo freqüentemente maiores que .1 para clinopiroxênio
e
anfibólio. os ETRP são fortemente particionados em relação aos ETRL na granada,

c)

tanto em sistemas ricos em sílica como em sistemas básicos;
Minerais acessórios podem desempenhar um papel importante na distribuição
de
ETR. os valores de Kd podem ser muito variáveis e os ETR podem se apresentar
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extremamente fracionados. Alguns minerais acessórios favorecem os ETRL (p. ex.
allanìta) enquanto outros os ETRP (p. ex. zircåo);

d) Os valores de Kd mostram que as anomal¡as de Eu podem ser gerados

pela

cristalização fracionada ou pela fusão do plagioclásio, granada, apatita, allanita,
magnetita e, possÍvelmente, clinopiroxènio e anfibólio.

Em rochas graníticas os ETR estäo geralmente concentrados em minerais
acessórios como a titanita, apatita e monazita; como estes minerais tendem a
concentrar ERTL, isto se reflete na característica da rocha (clark, 1gg4). para o
restante dos ETR, os minerais formadores de rocha plagioclásio, feldspato potássico e
biotita atuam como hospedeiros seguindo a ordem cjtada em abundância (condie & Lo,
1e71)

Teóricamente uma evoluçåo por fracionamento tende a aumentar os teores
globais de ETR nos termos sucessivamente mais evoluidos. No caso de magmas de
granitos cálcio-alcalinos em g0% dos ETR concentram-se nos minerais acessórìos
como allanita, titanita, zircão e apatita, sendo que apenas os dois primeiros concentram
mais de 80%; volumétricamente estes minerais compóe 1-3% do total da rocha. uma
diminuìção do teor global em ETR com o aumento da acidez nas amostras pode ser

interpretado como indicativo

de um

processo

de

fracionamento num rrìagma
suficientemente fluido capaz de permitir a separação das fases minerais acessórias
precoces (Wernick et al., 1992),

o

fracionamento de pequenas quantidades de minerais acessórios tem forte
rnfluência no particionamento de ETR, y, Th e u entre magmas e minerais porque os

acessórios contém

a

maioria destes elementos,

ou seja, minerais

maiores

desempenham um papel secundário em relaçåo aos acessórios (Gromet & silver, 1gg3

in: Bea, 1996), especialmente em

sistemas peraluminosos (Bea, i 996). O
comportamento químico dos ETR muda em função da saturação de alumínio, sendo
que de maneira geral, quanto maior a saturação em Al, maior o exaurimento em ETR
(com exceçäo do Eu), Y, Th e u em diferenciados leucocrátrcos (Bea, 1993 in: Bea,
19e6).

Granitos peraluminosos possuem teores mais altos de fósforo do que gran¡tos
metaluminosos com o mesmo teor de sílica, permitindo o incremento na solubiìidade da
apatita a altos índices de saturação de Al (London, 1992, Bea

et

a].,

j992, pichavant

a|.,1992, wolf & London; 1994 in: Bea, l996). euando a solubilidade da monazita

e¿

e

xenotrma permanece muito baixa independente da aluminosrdade (Rapp & watson,
'1986; wolf & London, 1995 in: Bea, 1996), o
magma peraluminoso rrco em fósforo
torna-se saturado em monazita e xenot¡ma com baixas concetrações de ETR. os
fosfatos dos ETR precipitados såo entâo removidos de maneira eficiente do magma na
forma de inclusöes de biotlta, que é também um mineral de cristalização precoce,
resultando então em um forte exaurimento dos ErR no magma residual (Bea, 1996).
os ETR possuem alta mobilidade em estágios pós-magmáticos manifestando-se
na forma de: a) epidoto primário com um filme de carbonatos com ETRL nas bordas
e
preenchendo fraturas radiais do mrneral, b) a allanita primária também se
torna fonte de

migração secundária de carbonatos com ETRL, c) a allanita secundária forma_se
fácilmente às custas da monazita ao jongo de fraturas em micas. A mobiljdade
dos
ETR (assim como Y, Th e u) está relacionada ao fato que a maioria dos acessórios
são
metam íticos e estão circundados por danos estruturais provocados pela radioatividade,

que libera os elementos, permitindo sua migração. ocorre ainda o fato que
acessórios
característicos de granitos peraluminosos, como a monazita, xenotima e huttonita,

sáo

inerentemente mais estáveis que os de rochas peralcalÍnas, como a allanita e thorita
(Bea, 1996).

4. ETR NO GRANITO DA SERRA DOURADA

o granito da serra Dourada se enquadra nos padrões do granito tipo serra da
Mesa, com idade de 1s7B+20 Ma, fortemente deformados, com estruturas
metamórficas, sendo de caráter calcioalcalino, podendo ainda apresentar anfibólios
além da biotrta. os granitos sáo ricos em sioz com teores de 73-76%, possuindo
caráter peraluminoso (Capítulo lll).

cullers

& Graf (1984) divide as rochas

granítcas (quartzo-diorito, tonar¡to,
granodioriio e trondhjemito) em três grupos: um com anomalia de Eu
negatrvo (Eu/sm
= 0'0a1-0,27), um com anomaria positiva (Eu/sm = 0,39-1 ,76) e por úrtimo um gran¡to
com ausência de anomalia (Eu/Sm = 0,23-0,38). Esta divisäo se baseia no
fato que
normalmente a presença ou ausència da anomalia de Eu pode ser relacionada
com a
quantidade de plagioclásio em equilíbrio com o magma. o granito
da serra Dourada
enquadra-se no grupo de rochas com fortes anomalias negativas de Eu e
com altos
teores de EIR (faixa
ETR = 60-499 ppm), sendo que o mesmo ultrapassa estes

I

5lr

limites (Tabela 12). No caso da fração ETRL/ETRp (faixa de Lallu66¡6.¡1o 8,9_66),
=
tem-se para o granrto da serra Dourada varores que se situam entre g,53-17,70
(Tabela 12). Este teor em ETR caracteriza os granitos serra Dourada como
sendo de
continente ou margem continental para quaisquer períodos geológicos (cullers
& Graf,
1s84)

utilizar os ETR para definir moderos genéticos de granitos é particurarmente
difícil frente a grande variedade de fontes que podem gerar este tipo de magma.
Estas
fontes incluem rochas basálticas (anfibolitos a gabros a baixas pressöes e eclogitos

a

altas pressöes), metagrauvacas, metarcóseos, metargiritos, granito-gnaisses
de outras
rochas ígneas. outro problema com modelos de fusåo parcial incluem a falta
de
conhecrmento nas relações prec¡sas da fusão das fontes, porque os valores
do Kd do
mineral/magma mudam em função da temperatura, pressão e composição (cu|ers
&

Graf, 1984).
Cullers & Graf (1984) propöe modelos de fusão parcial e cristalização fracionada
para a gènese destes magmas, onde equrríbrios entre pragioclásio/magma
ou ferdspato
alcalino/magma resurtam nas anomarias negativas de Eu em magmas evoruidos
e,

positivas em resíduos ricos em feldspatos.

No caso de fusão parciar, granodiorito, tonarito, quartzo diorito e trondhjemito
com anomalias negativas de Eu e altos teores de ETR assrm como da relação

ErRL/ETRP, requerem fontes com pragiocrásio em abundâncía (para produzir
anomalias negativas de Eu no magma) e, pequenas quantidades de granada,
anfibólio
ou piroxênio (para reduzir os ETRP frente aos ETRL no magma). É prováver que
haja
poucas fases ricas em K presentes na rocha fonte por causa da
ausência de ferdspatos
alcalinos no magma (cuilers & Graf, 19g4) Tais fontes seriam granuritos portadores
de
granada (condie & Harrison, 1976; condie & Hunter, 1976; Fryer
& Jenner, 1978;
Peccerillo et al., 1976 rn.' cullers & Graf, 19g4), rochas básicas com hornblenda_
granada-clinopiroxênio-plagioclásro (Barker
metagrauvacas

et al., i976 ln: cullers & Graf, 1 984),
(Albuquerque, 1977, lgTB rn. cullers & Graf, i 9B4) e metatonal¡tos

(Cullers & Graf, 1984)

Trondhjemito, granodiorito, quartzo diorito e tonal¡to com altos teores
de ETR
assoc¡ado à anomalias negativas de Eu exigem um modelo de cristalizaçåo
fracionada,
no qual muito plagiocrásio é removido (Drury, 1978; perfit ef

aI,

19g0 rn. cuilers & Graf,

1984). considerando-se ainda teores muito altos dos ETR com fortes anomalias
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negativas de Eu como nos granitos da serra Dourada, são necessários modelos com
dois estágios de fracionamento. Estes estágios incluem fusão e cr¡stalização com mutto

in: Cullers & Graf, .1984) Um processo de
ifusao dirigido por gradientes de temperatura e gravidade, nas porções

plagioclásio residual (Condie, 1978
convecção-d

superiores de alguma câmara com magma muito silicoso, pode causar o ¡ncremento
nos ETRL e decréscimo dos ETRP, assim como da anomalia negativa do Eu, no
sentido do topo para as partes inferiores da càmara (Cullers & Graf, 1994).
os padrões de ETR nos granrtos da serra Dourada (Tabela 11) apresentam-se

a

conforme

(1986)

Frgura 15, onde estäo representadas duas análise de Marini

&

Botelho

e duas deste trabalho, de amostras do granito da mina do Buriti. A

forte

anomalia negativa de Eu é característica de granitos estaníferos e o enriquecimento de
ETRP se deve à açäo dos voláteis envolvidos no autometassomatismo gerador de
greisens, albititos e demais alterações associadas com a mineralização estanÍfera na
região (Marini & Botelho, 1986). As diferenças entre os diagramas das duas anál¡ses

pode ter sido causada pelos métodos de análise

(lcp e INAA) e

localização da

amostrage m.

Tabela

1l - Teores em ppm do

biotita granito e albitito (método ICP) segundo Marini & Botelho (1986) e
de 2 análises de granilo da mina do Bur¡ti realizadas neste trabalho (método INAA).
ts¡olrta arr.âh¡tô

Albitito

Granlto da mrnâ aio Fì0nt¡ lâ

Granito da m¡na dô Rrrril¡ /bì

119,94

211,46
392.24

203r9
364 14

202!9

11

117.11

117

16 86
0,78

109t8

19.84

24.0

0,9fJ
14 3A

034r-003

24.1 :t 0.5
0.29 + o 02

flv
Lt

3.4+02
12.29

3.4!02

12 91

7

,09
,45

7.O5

Yb

8,38

22.O

L

108

1.24

2,5

La
Ce
Nd
Sm

tu

249,09

Il7

Gd

ìb
7

!9

r

o.5

!O.7

!

0.3

363

ì4

21,5!07
2.2 !0.3

Segundo a classificaçäo para rochas e depósitos minerais associados a
granitóides de Taylor & Fryer (1 983), os granitos da serra Dourada podem ser
enquadrados nos depósitos do tipo granófiro. Nesta caracterizaçåo, as míneralizaçöes
são assocìadas caracteristicamente à greisenização, envolvendo sn, w, Mo, u e Ta e,
as rochas com conotações de intrusões félsicas (sioz > 7o%) sao leucocráticas com

duas micas, biotita e muscovita. Estes magmas devem ser ricos em H2o, o que
promove solidificação à profundidades entre i2 e 16 km, ao contrário dos
magmas

calcioalcalinos, mais secos que ascendem níveis mais elevados da crosta, sendo que,
a presença de F, Be, Li, P deprime ainda mais a curva do sordus permitindo sua
ascensão a níveis próximos da superficie.
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Padrões dos ETR normâlizados segundo condùtos dos biotita gran¡tos e a¡bitilos segundo
l\¡ar¡ni & Botelhô ('1986) e granito da m¡na do Bur¡ti (2 análises) neste trabalho; os ETR não reconhecidos
pelo método de ativaÇão neutrônica são representados por meio de letras menores, na abscissa.

Grossi ef al. (1989) propõe os seguintes modelos do comportamento dos ETR
nos granitos:

-

Granitos tardios ou pós-orogênicos, ácidos, sem vulcanismo co-magmático: envolve
forte elim¡nação de Eu, Eu/Eu* < 0,6, em geral < 0,3 ocorrendo dois subtipos, um
rtco em ETRL e outro em ETRP, (La/LU)condrito È1 , ETRL/ETRp 0,46 _ 4,08 (quase
=
sempre > 1);

-

Granito de subducção intermediários a ácidos, com vulcanismo magmático intenso:
ocorre um modelo de arranjo suave dos ETR, inclinado para a direita, sem exaustão

do Eu (Eu/Eu" = 0,8
(La/Lu)conorito > 1,

-

-

1,1), fracionamento elevado para ETRL, ETRL >> ETRP,

ofiolitos, rochas vulcânicas submarinas ácídas e intrusivas básicas: o diagrama dos
ETR se apresenta suavemente inclinado para a direita, sem exauståo do Eu,
fracionamento discreto e (Lallu)cono.ito >

-

1,

Granitos migmatíticos: comportamento semelhante ao da crosta superior com
declive moderado no diagrama e Eu/Eu* = 6

Acrescentaram-se os dados das duas análises do granito da Serra Dourada do
presente trabalho aos dados de Marini & Botelho ('1 986), resultando na Tabela 12. Ao
se aplicarem os modelos de Grossi ef a/. (1989) aos dados da Tabela 12, obtém-se um
quadro intermediário entre os granitos tardios ou pós-orogènicos sem vulcanismo
magmático e os granitos de subducção rntermediários a ácidos.
Tabela 12

-

Parâmetros característicos dos ETR do granito serra Dourada em ppm onde as três
primeiras análises foram execuladas pelo método ICP por Marin¡ & Botelho (1986) e as duas ú¡t¡mas
análises do granito da m¡na do Burit¡ na Serra Dourada realizadas neste trabalho pelo método INAA.

Segundo modelos geológicos ch¡neses, o granito da Serra Dourada se
enquadra, em termos de fracionamento de ETR aos granitóides de refusäo crustal,
onde o blotita-granito carreia ETR, o leucogranito Nb-Ta (Li-Rb-cs) sn-w-Mo-Bi-As, o
granófiro cu-Zn-Pb e os diques básico-intermed¡ários sb-Hg-u (Liankui ef a/. Estas

).

rochas apresentam características peculiares como: a) fenômeno multifásico intrusivo;
b) textura progressivamente mais fina em funçäo do tempo (diferenciação), além de
diminuiçåo do teor de b¡ot¡ta em relaçáo
tempo de Th, ETR,

à muscovita; c) decréscimo em função

llRb, e, aumento de KzO + Na2O,

do

Na2O/KzO, U/Th, Rb, Cs, W, Sn,

Cu, Nb e Ta (Grossi Sad & Dutra, 1989).
Em granitos peraluminosos -90-95% em peso do teor global de ETRL na rocha
residem dentro de minerais acessórios e os -s-10% em peso restantes provêm dos

feldspatos. Entre os minerais acessórios, -80-85% em peso compõe-se de monazita e
o restante quase apenas de apatita. A allanita é um reservatório substâncial de ETRL,
entretanto a basteanita, fluocerita e aeschinita podem ser igualmente importantes (Bea,
1996).

o

feldspato potássico e plagioclásio contém fraçöes similares do Eu total nos
granitos peraluminosos, sendo que juntos somam até -90% em peso de Eu. A apatita
junto com a monazita contabiliza -5-7 o/o em peso de Eu e as micas podem ler * j -2s%
em peso de Eu neste mesmo tipo de rocha (Bea, 1996)
tlu

Nas variedades de granitos peraluminosas com alto teor de ca nåo ocorre a
xenotima reforçando assim o papel do zircão com -3s-40% em peso do ETRP total,
monazita com -2O%o e apatita com 20-25% (Bea, 1996).
A fração de Th em granitos peraruminosos residentes dentro de componentes
minerais maiores é muito baixa, -Svo em peso; a monazita se apresenta com
-60_g0%
em peso e os ortossilicatos de Th com -2o-3o%. Zircão, xenotima e apatita somam
ainda -1-20/o em peso para cada um. o conteúdo de u nos minerais maiores é sempre
menor que 5% em peso sendo que, em granitos peraluminosos com altos teores
de ca,
o zircão contém -80-90% em peso do total de u, enquanto que ortossilicatos de
Th e
uraninita contabilizam por mais S-i0% em peso de U (Bea, 1996).

A composição de terras raras do minerar é reracionada ao tipo de coordenação
dos ETR na estrutura m¡neral como no caso de minerais portadores de ETR com
coordenação de 6-8 (p. ex. zircão, xenotima) que säo seretivos de ítrio, enquanto que
aqueles com coordenação de 10-12 såo minerais seletivos de cério (perovskita,
monazita, bästnaesita). Minerais portadores de ETR complexos, tais como allanita,

titanita e apatita possuem maior capacidade de isomorfismo (Rapp & watson,
1986)
As limitaçöes impostas à capacidade de isomorfismo dos ETR em minerais acessórios
está ligado à importância de fatores de cristalizaçäo tais como estrutura m¡neral
e raio
iônico (Semenov, 1958; Semenov & Barinski, 19Sg in:Rapp & Watson,
1986).

A granada ocorre em quantidades maiores em granitos com duas micas

e

granitos greisenrsados podendo ser de origem magmática tardia ou pós-magmática,
formada metassomaticamente dos feldspatos; ela pode ainda formar-se em granitódes
como resultado de assimilações. Granada da fácies anfibolito são ricas em
ETRp e y,
mas possuem teores próximo do zero de ETRL, Th e U (Bea, 1996). Os padrões
normalizados segundo condritos såo fortemente positivos de La para Dy-Er,
com
(sm/Gd)conorrto <

0,6 e sem anomalia de Eu (Eu/Eu* - 0,4-1 ,4) (Bea, 1996) Granada
da
fácies anfibolito pode-se apresentar zonada, com ETRp e y ou ligados ao
Mn (Hickmott

et al.' 1987 in: Bea, 1996), ou desrigados de componentes maiores (Lanz¡rotti,
199s;
Delima ef a/ , 1995 ln: Bea, 1996)

o epidoto magmático

possui altos teores de ETRL e

u

com teores moderados

de ETRP e Y; os gräos de epidoto primário são freqüentemente circundados
por um
filme de carbonatos secundários com ETRL como bastnaesita ou perisita, produzidos
pela reação com fruidos tardios ou pós-magmáticos (Bea, 1996)
61

o

epidoto secundário

ocorre ma¡s em granitos alterados sendo um m¡nerar pós-magmát¡co
formado como
resultado da alteração do plagioclásio cálcico. Além
de conter quantidades variáveis de
magnésio e ferro, o epidoto pode ter magnésio, cujo raio
iônico é simirar aos ETRp
sendo que o mesmo é um mineral seletivo do cério (Lyakhovich,
1962).
Ocorrem minerais com ETR (por exemplo com y, U, e Th)
como componentes
estruturais essenciais (monazita, alanita) e minerais com
ETR (por exempro com y, u,
e Th) como impurezas abundantes (zircäo, apatita, fluorita e
rutiro) segundo a d¡visão
de Bea (1996).
Monazita ([ETRL]PO4) é mais freqüente em granitos biotiticos porfiríticos,
sendo
que em biotita-anfibólio granitos e granod¡oritos
sua ocorrência se torna muito mais
rara, cedendo seu lugar para a a||anita. o seu teor diminui
também em granitos
alterados e gre¡senisados. A associação de ETR na
monazita é bem constante em
diferentes regiões (Vainshtein et at., 19ss in: Lyakhovich,
1 962) sendo que ocorrem
pequenas variaçöes que dependem basicamente
do origem da monazita. segundo a
proposta de vainshtein et at.,195s e Vainshtein
et at.,19i6rn. Lyakhovich, 1962, toda
as monazita primária em granitóides possue composição
constante de ETR, enquanto

que monazita pegmatitica pode ser dividida em do¡s grupos:
a) monazita de
composiçäo simirar às que ocorrem em granitos e
b) monazita notavermente
enriquecida em sm e ETRp (às custas de La e ce).
Em monazrta de pegmat¡to

alterado hidrotermarmente

e de veios de carbonato e quartzo, o teor em La e ce

rncrementa-se fortemente ao contrário do teor
em sm (semenov & Barinskii, 1g5B rn.
Lyakhovich, 1962). Frequentemente ocorrem diversas geraçöes
de monazita em um
dado pegmatito ou veio hidrotermar (Turovskii, '195s;
Murata et at ,19s9ø: Lyakhovich,
1962). Ëm tais casos a monazita primárra amarerada
é enriquecrda em cério enquanto
que a monazita marrom avermelhada tardia possur
artos teores de itrio. As condições
de precipitaçäo da monazita indicam uma dependência
de H2o no magma e saturação

de ETRL (Rapp & watson, 1g86). Estas condições de

precipitação rimitadas
transformam a cristalizaçäo da monazita em um motivo possíver,
do porque certas
suÍtes de diferenciação férsica tornam-se progressivamente
exauridas em ETRL e ïh
(Rapp & watson, 1986). A composição de ETR
da monazita pode refretir mudanças na

estabilidade rerativa dos comprexos de ETRL como
função da composição magmática;
complexos de La+ce+pr são mais estáveis em um
magma pouco evoruído e menos
polimerizado (Rapp & Watson, 1986).
o¿

A arranita é o segundo minerar acessório de ETR depois da monazita
em rochas
graníticas e, a arranita primária e monazita podem coexistir
em equiríbrio (Bea, 1996)
Acredíta-se que a alanita concentra a maior massa de ETR
em granitos portadores
deste minerar e que por isso desempenhe um paper principar para
o cárcuro do baranço
de EïR em granitóides (Gerasimovskii, l95B; Vasi|yeva, 195g ln.
Lyakhovich,1962).
Ao lado dos ETR, a alanita contém urånio e tório e existem ainda
toda uma gradação
de allanitas de tório-cério a urânio-ítrio. A associaçäo de
ETR nas allanitas é comprexa,
havendo sempre tendència de maior concentração de cério (semenov,
1958 in.
Lyakhovich, '1962).
Zucão (zrsio a) é o minerar acessório mais comum em granitóides,
sendo que o
mesmo pode conter várias combinaçöes com variedades
enriquecidas em nióbio
(naegita), háfnio (arvita), tório, urânio ou ETR. o arto
conteúdo de fósforo em zircões
enriquecidos em ETR sugere o seguinte esquema de
substituiçâo: ETR3. + ps* = 7r+* *
(Lyakhovich,
si4'
1962). É sabido que zircão de pegmatitos contém artos
teores de
ETR, de I - 160/o (Kimura & Hironaka, 1936 in: Lyakhovich,
1962), sendo que o zircão
de pegmatitos arcarinos contém menos ítrio (1 ,4o/o) e, os de rochas
arcarinas

apresentam máximos de ce-Nd

e Er-Dy (semenov & Barinskii, 1958 in:

Lyakhovich,

1e62).

Apatita [ca5(po¿)a(oH, F, cl)] é um dos minerais acessórios
mais comuns em
todas as variedades de granitóides, sendo que nos granitos greisenizados
ocorrem
várias geraçöes de apatita. A apatita possui uma estrutura
comprexa na quar os ions de
ca são substituíveis por ETR ocupando dois sitios diferentes:
arguns säo circundados
por 9 ions de oxigênio e outros por 7. os íons de
ca säo também freqüentemente
substituÍdos por Sr2* e Mn2*. Entre as variedades
de apatita ex¡stem basicamente as de
cério (britolita, berovita) que ocorrem em rochas alcarinas
e as de ítrio (abukumarita) de
pegmatitos graníticos (Lyakhovich, 1962).
A apatita ocorre em gráos de tamanhos e
morfologías variáveis' de pequenos (-30-5 mm) cristais
aciculares mais freqüentes em

granitos

do trpo le A, até

grandes cristais (_500_50 mm) grosseiramente
equldimensionais típicos de granitos do tipo s, fortemente
peraruminosos (Bea, 1gg6).
Em rochas peraruminosos, a apatita possui os maiores
enriquecimentos em
ETRP, com padrões normarizados peros condritos pranos

((Lallu

anomalia negativa de Eu (Eu/Eu"

- 0,1 ) (Bea,

1

996)

)concrito

-

y, u, Th e
1) e forte

Todos os 14 membros dos ETR såo encontrados nos minerais acessórios
crtados sendo que alguns são extremamente selet¡vos do cério (monazita e allanita, em

alguns casos apatita e titanita). Foi estabelecido que os teores mais altos dos ETR são

encontrados na titanita e fluorita (100x

o teor das rochas graníticas) equanto

que

zircão, apatita, granada e epidoto possuem concentraçöes menores (20x o teor das
rochas granít¡cas). Outro fato interessante é que granitos contendo quantidades

consideráveis

de

monazita

ou allanita e minerais como fluorita ou

granada,

normalmente de origem pós-magmática ou magmatismo tardio, tèm teores muito mais
baixos de ETR2O3 que os mesmos de granitos com ba¡xas quant¡dades de allanita ou
monazita (Lyakhovich, 1 962).
Existem diferenças no conteúdo de ETRzO¡ nos mesmos m¡nera¡s acessórios de
granitos alterados e nåo alterados; granada, apatita e fluorita de granitos greisenizados

ou silicificados contém apenas um quinto ou um décimo de ETRzo¡ encontrados nos
mesmos minera¡s de outros granitos não alterados. ZircÕes de granitos alb¡tizados são
fortemente enriquecidos em ETRY se comparados aos zircóes com associações de
ETR complexas de granitos não aìterados. Estas diferenças na compos¡ção do teor cje

ETR não indrca que

a

ocorrència

de tais minerais possa ser relacionada

à

greisenização ou albitização, mas é provavelmente o resultado de sua cnstalizaçäo do
magma granÍtico (Lyakhovich, 1 962).

5. ETR NA ALEXANDRITA, NA ESTAUROLITA E NA ESMERALDA

Foram realizadas análises dos ETR por meio de ativaçáo neutronica na
alexandrita e, buscando aprimorar seu modelo genético, na estaurolita em paragênese,

esmeralda e em fluorita associadas à veio de quaftzo próximo da mineralização de
crisoberilo. Por último realizou-se análise de ErR em quatro amostras de calcita
encontrada na parte superior do solo da cava exploratórra de alexandrita. Foram
realizadas duas análises em cada mineral por motivo de segurança e verificação da
homogeneidade das amostras, sendo que cada amostra de mineral ou rocha foi partido
para se selecionar apenas sua parte central.

Os minerais analisados apresentam anomalias dos ETR principalmente

em

funçäo do minerais acessórios portadores de ETR inclusos nestes. considerando-se os
ô4

minerais acessór¡os com teores menores que 1% do mineral hospedeiro,

é nítido

o

enriquecimento dos ETR em relação ao granito.

Os resultados das anállses da alexandrita, estaurolita e esmeralda são
apresentadas na Tabela 13, sendo que se optou por uma organização de dados na
Tabela 14 para comparação com o granito da Serra Dourada.
Resultados de concentrâçöes de terras raras em alexandrita, além da estaurol¡lâ e
esmeraldâ (em ppm) que ocorrem associado à alexandrita.

Tabela 13

-

ALEXANDRITA
01

La
Ce
Nd
Sm

26:t1
50r-1
2512
341 +Oît7

f-U

0,32
0,23

Th)

r
r

0,01
0.01

ALEXANDRITA
o2
291-1

550+06

!2

24
3,73 r 0,07
0,33 1 0.02
0,39 10.02

TùIAUI((JLIIA

ol

ESMERALDA

o2

98r 3
12i+1

97r3

4.9 tO.2

45+02

123!1

8.54 10.05

1021-O1

55.2 10.3
9.71 0 4
0.93 + 0 0B

094r007

50,910,3
9.3 :t 0.3
0.92 r 0.07
O 84 + O.02

121-O1

Yb
Lu

ESMEKALUA

0'l

o 14 +

O O)

o2

58r-01
0,20 10,0.1

0,93
0.12

t

0,03

r

0,01

1 38 J'0 04

2,7L02
O.32

1.4

!

0.2

111-O1

!0.O2

A Tabela 14 mostra enriquecimento dos ETRL na alexandrita e na estaurolita ao
e empobrecimento na esmeralda em relaçåo aos granitos (Tabela 12). Ocorre ainda um

forte enriquecimento de La na estauroìita, com alexandrìta e esmeralda abaixo dos
limites de detecçåo para este elemento. A esmeralda apresenta um forte
enriquecimento em Eu em relação

à alexandrita e estaurolita, sendo mesmo

assim

todos são mais enriquecidos que o granito da Serra Dourada.
Tabela

'14

-

Parâmetros caractetíslicos dos ETR das alexandrita, estaurolita e esmeralda para efeito de
comparaÇão com os dados do qranito da Serra Dourada.

1

02

Estaurol¡ta 01
Estaurolita
smeralda

Os diagramas dos ETR normalizados pelo condrito da alexandrita e estaurolita
podem ser vistos na Figura 16, onde se pode perceber a herança da anomalia negativa

do Eu proveniente do granito.
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F¡gura 16 - Padrões dos ETR normal¡zados segundo condritos de duâs análises de alexandrita e
estauro¡ita ínt¡mâmente associados na petrografia, sendo que o Yb e Lu estâo abaixo dos l¡mites de
detecÇão

na alexandrita; os ETR não reconhecidos pelo método de ativaÇão neulrônica

representados por meio de lettas menores, na âbscissa.

são

A anomalia de ETR na alexandriia é provavelmente provocada por inclusóes de
monazita (comprovado pelo MEV), apatita, zircäo e granada (comprovados em lâminas
delgadas).

O padrão de ETR é parcialmente compatível com o granito da

Serra

Dourada com notada ausència de Yb e Lu (abaixo dos ìimites de detecção).

A Figura 17 apresenta o d¡agrama dos ETR normalizados para condrito de uma
amostra de esmeralda. o padräo da esmeralda apresenta ainda a anomalia negativa

de Eu. Destaca-se neste diagrama um

empobrecimento relativo

à

alexandrita,

estaurolita e mesmo ao granito em Yb e ausència (abaixo do limite de detecção) de La.

Os ETR (assim como Th e U) podem relacionar-se à minerais maiores dois quais
se reconheceu a granada e epidoto como inclusöes minerais.
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F¡gura 17 - Padlões dos ETR normalizados segundo condritos de uma amoslra de esmeralda que ocon-e
alexandr¡tâ, sendo que o Lu está abaixo dos lim¡tes de
detecÇão; os ETR não reconhecidos pelo método de ativação neutrônica são representados por meio de
letras menores, na abscissa.

a poucas dezenas de metros da lazida de

6. FLUORTTA EM VE|O DE QUARTZO ASSOG|ADO À MTNERALTZAçÃO

A fluorita analisada encontram-se em veios de quartzo le¡tosos decimétricos
atravessando a zona da c¡anita-estaurol¡ta-granada, onde ocorre a alexandrita. Foram
realizadas duas análises, pelo método de ativação neutrônica, resultando nos valores

da Tabela 15. os valores normalizados para o condrito estão apresentados

no

diagrama da Ftgura 18, mosirando ainda a anomalra negativa do Eu.
Tabela 15

-

Teo¡'es de ETR em fluorita associada

a veios de quartzo que atravessam a zona

âlexandr¡ta analisados pelo método de at¡vação neutrôn¡ca.

'
01

-õÑCENTRAçÃo

DE TERRAS RARAS E|li-pÈm NA FLUöRTA

LA

Ce

Nd

Sm

Eu

10.8160.2

25,0760 3

29,2160,O1

9,8960.3

0,6960,01

3,45r'0,02

10,58,'0,3

23,060,3

25.4U60.01

8,7 460,3

0,66760 01

3.4360.O2
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Assocnoa
Yb

34,563
34,5(,3

Lu
| 4,7360,1
| 4,73(,0.j
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Ce Pr Nd Sm

G.r

Tb Dy Ho Ê. tm Yb

Lu

F¡gura 18 - Padröes dos ETR normalizados segundo condritos de duâs amostras de fluorita associada a
ve¡os de quaftzo que atravessam a zona da alexândrita; os ETR não reconhecidos pelo métoclo de
at¡vação neutrônica são representados por me¡o de letras menores, nâ abscissa.

Os valores de Tb

e La foram normalizados pelo condrito, tendo sido

realizada

ainda uma análise pâra teores de cálcio nas mesmas amostras de fluorita; os valores
são apresentados na Tabela 16 em ppm.

Möller ef al. (1976) construiram um diagrama Tb/Ca

-

Tb/La na tentativa de
identificar a origem dos fluidos mineralizantes com base em fluorita (Figura 19), com
très campos em ev¡dência: pegmatítico, hidrotermal e sedimentar.
A fluorita do campo pegmatítico apresenta valores mais elevados para as razöes

Tb/Ca em funçåo do fracionamento dos ETR em líquidos magmáticos,
hidrotermal apresenta valores menores

e

e o campo

intermediários para Tb/Ca, sendo que o

campo sed¡mentar, incluindo fluorita diagenética, apresenta os menores valores para a
mesma relaçåo. Estes valores mais baixos se assemelham aos encontrados na água
do mar (Dardenne, 1989).
Os dados da Tabela 16 foram inseridos no diagrama (Figura 19) de Möller ef a/.
(1976) dando como resultado uma concentração no campo pegmatitico, muito próximo

ao campo hidrotermal. Para maior segurança em virtude do pequeno número de
análises considerar-se-á os dois campos classificando assim as fluoritas como sendo
pegmatiticas a hidrotermais. este resultado vem a reforçar ainda a grande proximidade
destes processos geradores, evidentes na zona de mineralização da alexandrita.
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Tabela 16

-

Teores do La, Tb e Ca em ppm nâ fluorÍta associada a ve¡os de quartzo que atravessam

a

zona da alexandrita, os mesmos valores normalizados peìo condrito e as relações necessárias para
aplicação no diagrama de Möìler ef a¿ (1976).
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Figura 19 - D¡agrama Tb/Ca - Tb/La para o ambiente genético da fluor¡ta (modif¡cado de Mölìer ef al,
'1976), onde foram plotados os resultados das análises de fluor¡ta (amostrâs 01 e 02) em veios de
quanzo.

7, CALCITA DE ELÚVIOS DA ÁREA DE OCORRÊNCIA DA ALEXANDRITA

Foram coleiadas diversas amostras de calcita na área de ocorrència da
alexandrita muito próxima aos xistos mineralizados (< 5m).
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Na tentativa de se determinar o ambiente gerador das calcitas, foram realizadas

análises de quatro amostras, pelo método de ativaçåo neutronica, apresentados na

labela

17.

Tabela l7

-

Resultados de concentraçöes de terras raras em calcita (em ppm) que ocorrem próxìmas

à

ocorrência de alexandrita, somado ao teor de cálcio (Câ) em porcentagem nas mesmas.

RARAS EM ppm
0,4360,02

0,0360,01

0,9660.05

0,0460,01

0,5760,03

0,0760,0'1

0,3860,02

0,0360

cALCtO

0,0660,01

01

O diagrama dos ETR normalizados pelo condrito para as quatro amostras é
apresentado na Figura 20, sendo que fica evidente a concentração menor dos ETR em
relaçåo ao granito Serra Dourada e minerais associados à este, assim como uma
ausência da forte anomalia negativa de Eu.

cd Tb Dy iro er lm Yb

Lu

Figura 20 - Padrões dos ETR normal¡zados segundo condr¡tos de quatro amosti"as de calcitas de elúvios
próximos aos x¡stos r¡cos em alexandrita; os ETR não reconhecidos pelo método de ativaÇäo neutrônica
são representados por me¡o de letras menores, na abscissa.

A Tabela B apresenta os valores de yb, La e Ca, sendo os dois primeiros
normalizados pelo condrito, além dos resultados das relaçôes yb/ca e yb/La
'1

necessários para plotar os valores no diagrama (Figura 21).
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A Tabela 18 apresenta os valores de Yb, La e Ca, sendo os dois primeiros
normalizados pelo condrito, além dos resultados das relaçôes Yb/Ca e Yb/La
necessários para plotar os valores no diagrama (Figura

2'1 ).

A análise do teor de cálcio nas mesmas amostras permit¡u a aplicação dos
dados de Yb e La no diagrama Yb/Ca - Yb/La (Figura 21), proposto por Parekh &
Möller (1977). Este diagrama del¡m¡ta campos para calcitas de diversas origens, onde
as razöes Yb/Ca e Yb/La aumentam progressivamente desde os campos associados à
carbonatiios até os diversos t¡pos de fluidos hidrotermais. As calc¡tas se enquadram
perfeitamente na zona de mineralizaçöes hìdrotermais vindo a reforçar njrais uma vez o
tipo de ambiente genético na zona da alexandrita.
Taþela 18

-

Teores do La, Yb e Ca em ppm na calcita associada à zona da alexandrita, os mesmos

valores normalizados pelo condrito e as relações necessár¡as para aplicaçåo no diagramâ de parekh &
Möller (1977).
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0,0'1

0,1
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Yb/La

- Diagrama Yb/Ca - Tb/La para o amb¡ente genético da calcita (modiflcado de Parekh & l\¡öttef,
1977), onde foram plotados os resultados das análises de quatro amostras de calcita (amostras 01 , 02, 03
e 04) encontradas próximas à ocorrência de alexandrita. Fica evidente o vínculo hidrotermal destes
minerais.
F¡gura 21
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CAPíTULO VII
INCLUSÖES CRISTALINAS NA ALEXANDRITA, NA ESTAUROLITA E
NA MUSCOVITA, ANALISADAS PELA MICROSCOPIA ELETRÔNICA

O termo inclusão cristalina abrange todo o tipo de espécie mineral estranha ao
m¡neral hospedeiro, sendo que as mesmas podem ser classificadas em proto-, sin- ou
epigenéticas em relaçåo ao mineral hospedeiro.

As inclusões minerais såo um dos fatores preponderantes na

classificaçáo

gemológica dos minerais onde quase sempre o valor da gema varia inversamente à
quantidade de inclusões.

1, INCLUSOES CRISTALINAS NA ALEXANDRITA

A Tabela 19 resume as inclusôes encontradas em crisoberilo e alexandrita de
diversas localìdades.

-

Tabela 19 lnclusões cristalinas em crisoberilo e alexandrita de diversas ocorrências (Madin, 1962i
Bank, 1964; Bank&Okrush, 1967; Eppler, 1973; Bank&ctibelin, 1976; Henn, 1985; Henn, 1987).

aìîjjilreLc¡{farbT

LOCALIDADE

bt

brotita,

a, mu

-

prf

- ortoclásio, tal -talco apt-apattta,act actinolita, antct-clorita, goe-goetita, and-andaluzìta, alb-atbita, olg-oliaoclásio

muscovita, oft

-

pirofilita,

Foram realizadas anállses em duas amostras de alexandr¡ta da ocorrência do

Pela Ema por meio de microscopia eletrônica
apresentaçåo de cada inclusão estudada.

de

varredura. Segue-se uma

1.1 Quartzo
O quartzo é sem dúvida o mineral mais freqúente como ìnclusão na alexandrita,

que em alguns casos chega

a

superar em 5Oo/o de.

O

quartzo apresenta-se

normalmente com bordas arredondadas (proto- a singenético), extinçåo ondulante em
alguns casos caracterizando a associação clássica de crrsoberilo + quartzo. Pode ser
facilmente identificado nas fotomicrografias das Pranchas 94, 9A', 98, 98'.
1.2 Biotita

A biotita ocorre também em grande quantidade marcando os cristais de
alexandrita com pequenos pontos negros (Pranchas

3F,4C,4H e 5E). O mrneral

apresenta-se em pequenos agregados, sendo nítidamente protogenético (ver pranchas

68 e 6C)
'ï.3 Muscovita

A

muscovita apresenta texturas de ser tanto proto- como singenética,
principalmente pela mesma recobrir os crista¡s de alexandrita e também demarcar a
geminação da alexandrita (Pranchas 3E, 3G, 4E, 5F e 5G)
1.4 Rutilo

O rutilo pode ser observado também com o microscópio petrológico tendo uma
ocorrência freqüente como inclusão cristalina na alexandrita e possuindo um caráter
protogenético. Ver Pranchas 3D, 4D e 4G.

1.5 Monazita

Esta é provavelmente a inclusåo característica desta ocorrência de alexandrita.
Possui nítido caráter protogenético (ver Pranchas 5c, 5D e 6A) sendo que a análise
semi-quant¡tativa ind¡cou alto teor em elementos de terras raras como Nd, Sm, Gd e
Th
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(A)

(Ç) EDS do ponto 1 com Al, O e traços de Fe (Þ) EDS do ponto 2 com O, T¡, Nb e traços
(crisobetìlo variedade alexandrita).

e Fe (provavelmente rutilo)

c1e

Si, V

(E) EDS do ponto 3 com O, Al, Sr, K e traços de (F) EDS do ponto 4 com O, Mg, Af Si, K, Fe e
Na, Ti e Fe (muscovita).
traços de Ti (biotita).

(G) EDS do ponto

Prancha 3

S com O, Na,

AI, Si, K e traços de Fe (muscovita).

- (A) Amostra de alexandrita do pela Ëma

analisada onde se vê uma pequena área

retângular (B) escolh¡da para exames através de EDS semr-quantitativo nos pontos 1 (c), 21'o¡ e
1r¡, +
(F) e 5 (G). O Be náo é detectável por essa metodoìogia de análise.
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(H) EDS do ponto 6 com, O, Mg, Al, Si, K, Fe
traços de Ti (biot¡ta).

co'

Prancha 4 - (A) Amostra de alexandritâ do Pela Ema analisada, onde se võ uma pequena
área retângular (B)
escolh¡da paTa exames atravós de EDS sem¡-quantitativo
pontos r (t), 2 (D), 3 (Ë), 4 (F), 5 (G) eô(H).
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(E) EDS do Ponto 3 com O, Mg, Al, Si, K, Fe com (F) EDS do Ponto 4 co|n O, Na, Al, Si,
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(G) EDS do Ponto 5 com O, Mg, Al, Si, K, Fe com (H) EDS do ponto 6 com
O, At (crisoberito).
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Prancha 5 - (A) arnostra de alexandr¡ta do Pela Ema analisada onde se vê uma pequena
área ret¿ingular (B)
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Prancha 6 * Detalhes de inclusöes m¡nerais de monazrta (A) e biotita, (B) e (c), na alexandrita
da ocorrência
do Pela Êma

2. INCLUSÕES CRISTALINAS NA ESTAUROLITA
Face à grande importância que a estaurolita desempenha na associação mineral

com a alexandrita, esta foi submetida a um exame semelhante de suas inclusöes
cristalinas. O espectro da análise semi-quantitaiiva mostrou tratar-se de Fe-estaurolita
(Prancha 7C).

à sua forte cor castanho^avermelhada, induzindo mesmo em lâminas
delgadas uma tonalidade amarelada, e pouca transparência, o mineral nåo permite
Devido

uma análise de inclusões sem microscópio. As amostras analisadas ao microscópio
eletrônico de varredura apresentaram entretanto inclusões cristalinas que vieram a
reforçar o caráter singenético destes minerais com a alexandrita.

As amostras de estaurolita näo apresentavam inclusöes fluidas (ao contrário da
alexandrita) e suas inclusões cristalinas säo relatadas a seguir.
2.1 Quartzo

Da nresrna maneira que na alexandrita, o quartzo desempenha um papel
predominante como inclusão cristalina, evrdenciando também contornos arredondados
(Pranchas 10C e 1 0C') sugerindo um caráter singenético.
2.2 Biotita

A

biotita tem sua presença marcante também na estaurolita como inclusão
protogenética. Na Pranchas 7D e 7E, ela ocorre como grandes palhetas disseminadas
na massa de estaurolita. Tal qual a biotita, a estaurolita apresenta contaminaçöes por
titånio.
2.3 Zircão

cristal praticamente euédrico de zircäo com traços de alumínio e cálcio (prancha
8A)

2.4 Cianita

o

cristal de cianita subédrico, nítidamente protogenético, reforça a associação
mineral portadora de alexandrita (prancha BB).
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(A) - V¡sta geral da amostra de estaurolita com (B) Área A da Prancha
ZA (ao lado) com pontos
pontos de análise EDS e áreas A. B e C de de anál¡se FDS, sendo que ponto
o
4 foi realizado
detalhamento.
apenas uma análise semi-quantitativa (sem
espectro) revelarìdo quartzo.

(t) -

EDS de uma pequena área do ponto 1 com (D) _ EDS do ponto 2 com
O, Mg, Af, Si, K, Fe e
Fe-estaurolita com traços de Ti; Au do recobri- iraços oe Ti (biotita);
nu oo iecoürimenio

mento da

amostra

oa

amostra.

(E) - EDS do ponto 3 com O, Ìvtg, At, Si, K, Fe e
traços de Ti; mesmo mineral do ponto 2 (biotita);
Au do recobrimento da amostra.

Prancha 7 - (A) amostra de estaurorita (Fe) do pefa Enìa anarisada onde
se vè uma pequena
área retangufar (B) escorhida para exames através de EDS senri-quantitativo
p"^t"Jr
nos

(D) e 3 (E).
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iðj,

à

Detalhe da prancha
7A (área B) apTesentando
urna inclusào euédrica de
(,q)

-

z¡rcão.

(B) -

Detaf he

da

clusåo

subédrica

de

Prancha 7A (área u)
apresentando uma incianita.

(c)

-

EDS do ponto 5 com zircão portando traços

cle Ca e Al; Au do recobrimento da

amostra

(D)

EDS

do

ponto

ieóobrimento da amostra.

6

com cianita; Au

do

Franchâ I - (A) detalhe da esiaurolita Prañcha 7A(B), (B) detalhe da estaurÒlita (Fe) prancha
7A(C),
onde se Tealizaram os EDS sem¡-quant¡iativo nos pontos ò
¡'C¡ u o 1O¡.

B1

3. INCLUSÕES CRISTALINAS NA MUSCOVITA

A

análise da muscovita por meio de microscopia eletrônica de varredura
forneceu informaçöes importantes em relação a origem do cromo necessário à
formação de alexandrita.

Na imagem do MEV pode-se reconhecer as bordas da muscovrta biotitizadas
(Prancha 9A) que reforça a relaçåo de intercrescrmento de muscovitas e biotitas
verificadas em lâminas delgadas.

As únicas inclusões verificadas na muscovita foram minerais do grupo

de

espinélios , formando uma soluçäo sólida entre os membros finais da ganita (ZnAlzo+),
cromita (FeCr2Oa) e, possivelmente, herzinita (FeAl2Oa).

cabe aqui resaltar a importância destas inclusões de espinélios, contendo os
elementos zn e cr, por serem provavelmente estes a fonte de cromo para gerar a cor
da alexandrita. outro fator que vem a reforçar esta afirmação, é a presenç a de zn,

cr na alexandrita, determinado por meio de espectrometria de fluorescència
raios X (Figuras 12, 13 e 14).
além de

de

(D)
Prancha g

-

Imagem do MEV de uma muscovita (A) da associaçåo m¡neral portadora de

alexan-drita com análises qualitativas clo ponto 1 (B) com a muscãvita, ponto 2 (c) com biotita e
ponto 3 (D) a soluçáo sólida entre ganìta, cromita e, possivelmente herzinita, o iniercrescimento
entTe muscovìta e biot¡ta fica evidente nesta irraoenl

CAPíTULO VIII
ASPECTOS PETROLÓc|COS DA ASSOCTAçÃO COM ALEXANDRTTA
No presente capítulo será feita inicialmente uma descrição petrográfica da zona
mineralizada em alexandrita, seguido a análise das principais reaçöes de equilíbrio dos

minerais envolvidos

na

associação quartzo-biotita-muscovita-granada,estaurolita-

clorita-cianita-crisoberilo, que resume o nível mineral¡zado em alexandrita.

1. DESCRTçÃO PETROGRÁF|CA DA ZONA MTNERALTZADA

Microscópicamente este xísto possui textura granolepidoblástica predominante,
com um leve bandamento de níveis escuros compostos de teor maior em biotita e os
mais claros com mais quartzo/feldspato, sendo que o quartzo pode apresentar
localmente texturas em mosaico.

Há fortes indícios de que todos os porfiroblasto sejam singenéticos pela íntima
associaçäo dos mesmos e por nenhum deles apresentar sinais de rotação.

As amostras do xisto portador de porfiroblastos de crìsoberilo foram obtidos
através de cuidadosa inspeçäo das paredes da cava exploratória e apresentam certo
grau de alteração.

o

crisoberilo da ocorrència do pela Ema apresenta uma grande riqueza de
inclusões cristalinas, além da inclusöes fluidas (capítulo lX), que realçam a intimidade
da associação mineral com quartzo, muscovita, b¡otita, granada, estaurolita e cianita.

A sequència de processos para formação de porfiroblastos (principalmente da
alexandrita) pode ser descrita da da seguinte forma: a) dissolução de material para
prover a fonte de íons; b) a transferência desta soluçåo de íons para o local da
nucleação e crescimento; c) nucleação e d) crescimento (cf. Harker, 1932; Ramberg,
1952 ¡n. Bell, 1986). Estes processos são provavelmente influenciados ou controlados

pelo desenvolvimento microestrutural da rocha (e vice-versa), como também um
número de aspectos correlatos que incluem: a) a criação de locais adequados para a
nucleaçåo dos porfiroblastos; b) posicionamento destes locais com respeito às feiçôes

microestruturais

e. c)

preservação

ou

dissoluçåo

deformações futuras e/ou metamorfismo (Bell, 1986).
84

dos

porfiroblastos durante

O oligoclásio

(4n25)-quartzo-b¡ot¡ta-muscovita-granada-estaurolìta-cianita xisto
apresenta um fìno nível pegmatíiico em sua base, constituído basicamente de quartzo
fraturado com extinção ondulante, cristais gigantes de plagioclásio e muscovitas. Este
veio pegmatítico é mineralizado em esmeralda e situa-se sobre um metabasito (?) com

cerca de 30 cm de espessura, consirtuído basicamente de tremolita (90-40%),
plagioclásio (30%), biotita (15%), quartzo (10%) e titanita (>5%); como acessórios
ocorrem apatita, opacos (óxidos).
Segue-se a descriçåo petrográfica da zona mineralizada:
Feldspatos (5-35%)
O oligoclásio de composição

An23_25

(Macambira & Villas, 19BS) pode apresentar

feiçöes de dissolução preenchidas com clorita e/ou material calcítico. As caracteristicas

ópticas do feldspato remanescenie säo fortemente afetadas pelo hidrotermalismo:
geminaçÕes desaparecem e a birrefringência diminui. É o plagioclásio mais frequente
em rochas magmáticas ácidas.

Quartzo (10-70%)

O quartzo se apresenta fraturado, com gråos irregulares, muitas vezes com
extinçåo ondulante.

Biotita (20-30%)

ocorre na forma de cristais alongados, subédricos com pleocroísmo incolor,
castanho claro variando para castanho médio à verde; apresenta às vezes uma
clivagem forte em uma direção

Apresenta halos pleocróicos produzido por zircÕes inclusos

cristal

e

ìntercrescimento

ou próximos do

de opacos alongados, anédricos (sulfetos). os

cristais

inclusos de zircäo e opacos säo nítidamente protogenéticos. Às vezes altera-se em
clorita (retrometamorfismo) e óxidos de ferro,
Muscovita (5-20%)

A

muscov¡ta ocorre como cristais subédricos associada com biotita
(Macamabira, 1 983). Aparece freqüentemente intercrescida com biotita.

85

e

grafita

CrisoberÌlo, variedade alexandrrta

O crisoberilo apresenta-se como porfiroblastos incolor em låminas delgadas,
sendo que que seu maior caráter distintivo é a geminação tríplice realçada sob
polarizaçåo cruzada no microscópio petrológico (Pranchas 104 e 104'), além do relevo
alto.

Ao microscópio, utilizando aumentos maiores e sob polarizaçåo

cruzada,

percebe-se o caráter de agregado cristalino do crisoberilo somados ao grande número
de inclusões cristalinas. os cristais normalmente apresentam diversos sistemas de
fraturas e grande variaçåo nos teores de inclusões cristalinas, sendo raros os casos de
ausência desies complrcadores do valor gemológico do mineral.

Os porfiroblastos de crisoberilo apresentam-se invariavelmente recobertos por
camadas de muscovitas, que também demarcam e se desenvolvem nos limites das
geminaçöes,

Granada

A

granada ocorre como porfiroblastos geralmente euédricos, por vezes

alongados que deformam a estrutura mas não apresentam sinais de rotaÇåo.

Os crìstais fraturados (2-3 mm) apresentam inclusões de quartzo (às vezes com
extinçäo ondulante), biotita, muscovita, estaurolita, clorita (provavelmente clinocloro),

turmalina (Macambira, 1983

-

não foi evidenciada neste trabalho), zircão euédrico,
opacos. Apresenta às vezes um enorme número de inclusöes fluidas aparentemente
bifásicas.

Estaurolita

Ocorrem como porfiroblastos marrom-amarelados, subédricos

à

anédricos,

geralmenie fraturados, com até 10 mm de comprimento (foram encontrados cristais em
amostras de máo com até 5 cm).
Possuem inclusões de quartzo, biotita e zircão euédrico. os cristais deformam a
textura e estrutura do xisto pelo crescimento mas näo apresentam feições de rotaçäo.

C

ianita

os porfiroblastos de cianita apresentam-se incolores a levemente amarelados e
subédrrcos a anédricos (Pranchas 11c, 11c' e 12A). ocorrem um porfiroblastos com

até 10 mm em lámina delgada, apresentando forte clivagem característica em duas
direçöes (foram encontrados cristais em amostra de måo com até 5 cm). Os
porfiroblastos näo estão rotacionados mas apenas deformam a estrututra do xisto. A

cianita possui muitas rnclusöes cristalinas de quartzo, opacos, biotita, zircão e
monazita.

Clorita (acessório)

Ocorre como inclusäo na granada (Pranchas 114, 114', 118 e 118')
apresentando cor verde clara com clivagem paralela ao eixo c com caráter biaxial
positivo (clinocìoro). A ocorrência de clorita pode ser explicada se a mesma for rica em
Mg, o que estende a sua estabilidade até o fácies anfibolito baixo (Winkler, 1976).

Zircão (acessório)
Ocorre freqùentemente incluso nos cristais de biotita gerando halos pleocróicos

normalmente com bordas arredondadas

e

anédricos, com inclusões

de

apatrta

euédrica. Quando incluso na granada, assim como na estaurolita (Prancha BA), este
ocorre na forma euédrica.

C

linozoisita (acessório)
Ocorre na forma de cristais prismátrcos, euédricos

Apatita (acessório)

Ocorre tanto como inclusöes como também disseminado no xisto, às vezes
como cristais prismáticos

Fluorita (acessório)

Ocorre na forma de cristais euédricos, isótropos, incolor com bordas levemente
esverdeadas.

Opacos (1-5%)
Em geral como cristais anédricos, alogados, preenchendo fraturas (pirrotita)
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2. cEoTERMoBARoMETRIA DA

AssoctAçÃo corr¡

ALEXANDRTTA

As fotomicrografias das Pranchas 108, 108', 10C e 10C' mostram com perfeição

a

associação crisoberilo-quartzo-muscovita-biotita-estaurolita-granada. A associaçäo
do crisoberilo com a cianita pode ser vista nas fotografias da prancha 12A, em amostra
de mäo.

Assume-se um limite máximo em

I

kbar para as reações de equilíbrio nos

dtagramas de fase baseado no estudo de inclusões fluidas na alexandrita (Capítulo lX),

onde os resultados das isócoras de P-T nunca ultrapassam este valor para a faixa de
temperaturas de 450 a 700oC.

2.1 A associação crisoberilo + quartzo no sistema BASH (BeO - AlzO¡ - S¡O, - HrO)

O crisoberilo da ocorrència do Pela Ema ocorre invariavelmente associado ao
quartzo (Pranchas '108, 108', 10C, 10C'), sendo que este se apresenta tanto como
inclusão como também envolvendo os cristais de crisoberilo. Esta íntima associação,
aliada à grande quantidade de aluminiossilicatos, encaixa-se perfeitamente no sistema
BASH (BeO - Al2O3, - S¡O2 - H2O)

A associação cnsoberilo + quartzo normalmente indica condições de fácies
anfibolito a granulito,

a nåo ser que tenham sido cristalizados sob pressão de

água

mais baixa que a pressão total (P¡126 < Ptor.r). Em relação a atividade dos componentes

maiores Alzos, sioz e H2o, a associação crisoberilo + quartzo é a única (dentro das
associaçöes do sistema BASH) que pode ser interpretado sem maiores problemas nas
condiçöes de H2O como uma variável independente (Barton, 19g6).

como não há maiores dados sobre as relações de pressão total/pressão da
água (P¡126/P1) para a ârea em estudo, optou-se por escolher uma faixa de pressão
entre uma fraçäo de 0,5 a 1 da

P1

(0,5xP1<P¡2ecP1), conforme a Figura 22. Esla faixa foi

adotada visando aproximar-se das condiçöes reais de equilíbrio para o sistema,
particularmente, pelo fato das soluções mineralizantes conterem altos teores de sais
como Nacl, com cerca de 20% em peso (capítulo lX), o que diminui a reatividade da

água nas soluções. Sendo assim, mesmo se Pszo fosse igual a

P1,

a atividade reduzida

da solução aquosas invalida as reações de equilíbrio desta igualdade.

O diagrama da Figura 22 inclui ainda os limiies de estabìlidade dos isomorfos de
AlzSiOs (Powell & Holland, 1990), que no caso da associaçåo em estudo se limitam à

ocorrència de cianita, näo ocorrendo em momento algum silimanita e/ou andaluzita.
As reaçóes de equilibrio para esta associação são:
berilo + alum¡niossillcato = crisoberilo + quartzo
benlo + aluminiossilicato = crisoberilo + quartzo

(Pszo>0,5xPt)
(PHzo<Pt)

cianita = andaluzita
c¡anita = silimanrta

550

600

TEMPERATURA

Figurc 22

-

650

fC}

Diagrama P-T do sistemâ BASH para a reação ber + 2Als = 2 cb +

cianila e com 0,5xP¡<P¡2e<P1. Assume-se um l¡mite máximo em

I

I

qz dentro do campo da

kbar para as reações de equilíbrio nos

diaglamas de fase baseado no estudo de inclusões fluidas na alexandrila. Als
Adâptâdo de Barton, 1986.

=

aluminiossilicato.

& Buchi (1969 in Burt, 1978) demonstraram que o berilo torna_se
instável na presença de aluminiossilicatos onde a associação estável é crisoberiloHeinrich

quartzo, o que explica a ocorrènc¡a de crisoberilo em pegmatitos com alumínio.
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(A)

(c)

(c')

Prancha l0 - Fotomicrografias de lâminas delgadas onde: (A) corte de um cristal geminado
de alexandrita perpendicular ao se eixo c, fraturado e com inclusões minerais; (B) associação
crisoberilo (cb), quartzo (qz), granada (gr), biotita (bt), muscovita (mu) e estaurolita (est); (C)
associação crisoberilo (cb), quartzo (qz), granada (gr), biotita (bt), muscovita (mu) e
estaurolita (est). (A'), (B') e (C') com polarizadores cruzados.
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Os dados experimentais de F ranz & Morteani (1981) demonstram que seria
prat¡camente impossível a formação de crisoberilo e quartzo durante a cristalizaçåo
primária de pegmatitos graníticos. A formaçåo desta associação ao invés da
assoc¡ação berilo e outra fase portadora de aluminio (feldspato potássico por exemplo)

requer uma pressão pós-pegmatítica ou temperatura de cristalização metamórfica mais
elevada, o que corrobora a rara ocorrência do crisoberilo.
Os trabalhos de síntese do crisoberilo realizados por Franz & Morteani (19g1),
sumarizados na Tabela 20, simulam condições muito próximas das encontradas para a
mineralizaçáo da alexandrita na ocorrência do Pela Ema.
Tabela 20

-

Resultados dos experimentos de sintese de crisoberilo realizados por Franz & l\¡ofteani

(1981). Os paråmetros das celas unitárias (a, b, c, V) são dados em A.
ir.

P(kbar)

r('c)

10

4

500

15

4

30

4

materiais de padida

a

b

c

14

BeO + SiO2

5.471r0.006

9.425f0.007

4.430r0.006

600

30

óxidos

5.46910.002

L409r0.003

4.42410.001

227 .65

500

30

óxidos

5.480+0 006

L41 910.010

4.425r0.003

228.38

t

(d

ias)

Stanek (1978 in: F ranz & Morteani, 198'l ) subdividiu os pegmatitos na antiga
uniåo soviética em pegmatitos portadores de berilo e de crisoberilo + quartzo. os
pegmatitos portadores da associação crisoberilo + quartzo apresentam deformação
tectônica que somados aos exper¡mentos de Franz & Morteani (.198.1 ) levaram à
conclusäo que a associação crisoberilo + quartzo resulta da dissolução do berilo. A
formação do berilo se dá em um primeiro estágio promovido por fusões magmáticas e
em um segundo estágio, caracterizado por aquec¡mento e tectonismo, o berilo reage
com minerars ricos em alumínio (por exemplo míca e feldspaio) formando crisoberilo e

quartzo mars álcalis em solução. Em estágios tardios, durante o processo de
resfriamento, o crisoberilo reage na presença de K. e quartzo dando lugar ao berilo e
mica branca (Franz & Morteani,1981 ). Heinrich & Buch (1969 ln. Franz & Morteani,
1981) descrevem uma cobertura de muscovita ao redor do crisober¡lo e que lambém
caractenza a alexandrita do Pela Ema. pode-se propor a seguinte seqüència de
reações e eventos para estes pegmatitos:
a) fusão = berilo + feldspato + quartzo

b) berilo + feldspato = crisoberilo + quartzo + K*
c) crisoberilo + quartzo + K. = berilo + muscovita
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2.2. A associação quartzo + muscovÍta + clorita (KFASH + KMASH)

A

granada associada

à

de

crisoberilo apresenta diversas
inclusões reliquiares de quartzo, muscovita e clorita que permite a aplicaçåo desta
mineralizaçäo

associação em diagrama com a projeçäo de KFASH e KMASH (powell & Holland, 1990

-

Fìgura 23). Esta projeção de diagramas envolve combinações de estaurolita,
cloritóide, clorita, biotita, cordierita, granada, andaluzita, srlimanita e cianita com
muscovita + quartzo + HzO em excesso.

+mu+qz+H,O
KFASH

.-.-KMASH

-

c10
-3

(J

u)^
ú,1 o
lrJ

ù:

o-4

550

600

TEMPERATURA

Figura 23

-

D¡agrâma com

fC)

a projeção de KFASH e KMASH apresentando os l¡mites de

para a clorita dentro do campo da c¡ânita. Assume-se um limite máximo em

I

estafr¡l¡dade

kbar para as reações de

equilíbrio nos d¡agramas de fase baseado no estudo de inclusões fluidas na alexandrita. Adaptâdo de
Powell & Holland, 1990.

As reações envolvidas que limitam o campo p-T para a associação em estudo
säo:

clorita (Fe) = granada + biotita
clorita (Mg) = biotita + cianita
cianita = andaluzita
cianita = silimanita
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A clorita analisadas ao microscópio

petrológico

se revelaram como

sendo

clinocloro (clorita magnes¡ana), o que a posiciona na parte mals à direita do campo de
estabilidade da clorita no diagrama da Figura 23.
Conforme a d¡scussão anterior sobre as cond¡ções de P¡12¡ (subcapitulo 2.I

),

será assumido todo o campo de estabilìdade da clorita v¡sando maror segurança nas
condiçöes de P-T da associaçåo.

2.3 A associação estaurolita + quartzo + almandina + cianita

A

outra associação mineral extremanente importante que ocorre na zona

mineralizada da alexandrita pode ser vista na fotografia das Pranchas i 0A, 10A', 1 1C,
11C' e 12, e é traduzida pela reaçäo de equilíbrio:
clorita + muscovita = estaurolita + biot¡ta + quartzo + H2O

Para condiçöes de Puzo, conforme a d¡scussão no subcapÍtulo
(0,5xP1< P¡2e< Pt)

2.1

tem-se as reaçöes limjtantes dos equilíbrios conforme:

clorita + muscovita = estaurolita + biotita + quartzo +
clor¡ta + muscovita = estaurolita + biottta + quartzo +

H2O
H2O

cianita = andaluzita
cianita = sillimanita
O campo resultante no diagrama P-T pode ser visto na Figura 24.
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(p¡26>O,5xp1)
(pHzo<pt)

(c')

(c)

Prancha 1l - Fotomicrografias de lâminas delgadas onde: (A) granada com inclusöes de
guqrtzo (qz), biotita (bt), muscovita (mu) e clorita (cl); (B) granada com inclusões de quartzo
(qz), biotita, muscovita (mu) e clorita (cl); (C) associação cianita (ci), estaurolita (est), gianada
(gr), biotita (bt) e quartzo (qz). (A'), (B') e (C') com polarizadores cruzados.
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(A)

0

Smtn

(B)
Prancha 12 - (A) Associação alexandrita-cianita-muscovita de uma amostra fotografada com
direçöes e aumentos diferentes; (B) fotografias de amostras de estaurolita onde a primeira
mostra a associaçäo alexandrita-estaurolita-muscovita-quartzo e a segunda o hábito prismático
achatado do mineral; näo foram encontrados cristais com a típica macla em cruz.
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Figwa 24

-

Diagrama com a projeção da reação de equilíbr¡o clor¡ta + muscovila = estaurol¡ta + b¡olita +

H2o com 0,5xPr<PH2o<Pt, dentro do campo da c¡ânita. Assume-se um limite máxirno em g kbaI para as
reaÇões de equ¡líbrlo nos d¡agramâs de fase baseado no estudo de inclusões fluidas nâ alexandr¡ta.
Adaptado de Hosôhek, 1969.

2.4 Delimitação do campo P-T para alexandrita

Através

da

intersecção dos campo p-T para

as reações de

equilíbrio

anteriomente mencionadas, chega-se ao diagrama da Figura 25.

VVã
Ñ\SS
fl,fffi

n n,, = ußt r bt + qz + HÐ
"t
6qr+2as=2çþ+aqz
ctt(l'e1 = sr i bi / ch(I¿4g) : bt r cl

o

o
<t)
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tLl
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ù
mu + qz + c¡ (lläô oc4íe ¡rìd e/ou stl)
0 5xF,<tr,..,<P

450

500
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TEÀ¡IPERATURA

F¡gura 25

-

650

700

fC)

Diagrama com a projeção da intersecÇão das reações de equilíbrio envolvidas na zona de
ocorrência da alexandrita do Pela Emâ. AssurÌìe-se u'in l¡ûì¡te rnáximo em I ktlar para as reaçóes
de
equilÍbio nos d¡agramas de fase baseado no estudo de ¡nclusões fluidâs na alexandr¡ta.
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As reações de equilíbrio da intersecção dos campos são.
berilo + aluminiossilicato = crisoberilo + quartzo
(P¡26>0,5xP¡)

clorita + muscovita = estaurolita + biotita + quartzo +

H2O

(Pnzo.pt)

clorita (Fe) = granada + biotita
cianita = andaluzita
Nota-se que o campo de formação da associaçäo mineral contendo crisoberilo,

seja ele formado por processos metassomáticos em sistemas semi-abertos ou por
processos puramente metamórficos (sistemas fechados), é nítidamente delimiiado,
apesar do fato que os subsistemas possuem campos de estabilidade ma¡ores.
Segundo a F¡gura 25, as condições prováveis situam-se entre 527 e S78oC e
entre 4,4 até Bkbar.
Assrm, nota-se condiçöes de pressåo e temperatura considerados em geral bem

acima do domínio do metamorfismo de contato

(Pm¿x

em torno de 2 kbar), reforçando

suposições de eventos termobarométricos de maior profundidade crustaì.
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CAPíTULO IX
INCLUSÖES FLUIDAS

Dada a importância da interação rocha-fluido no processo geológico, o estudo
das soluçöes pode fornecer informaçöes para uma interpretação mais precisa das

condiçöes dominantes durante
envolvidos.

a

ou

dos minerais
Uma das maneiras de se estudar tais fluidos é através da análise
cristalizaçåo

recristalizaçäo

microtermométrìca de inclusões fluidas (lF), que são as pequenas porçöes de fluidos
originais da cristalização do mineral ou de eventos posteriores que afetaram o mesmo.
Existe assim a possibilidade de determinar as faixas de temperatura e pressão de
cristalização do mineral, bem como as salinidades, densidades, composiÇäo dos fluidos
mineralizantes e até o histórico evolutivo dessas soluções.

1. CARACTERÍSTICNS GERAIS DAS INCLUSOES FLUIDAS

As lF vèm sendo estudadas há muito tempo, mas apenas a partir da década de
70, com o desenvolvimento de um equipamento comercial para o seu estudo,
conseguiu-se superar as dificuldades or¡undas dos equipamentos mais antigos, os
quais eram desenvolvidos pelos próprios pesquisadores. A "Société Chaixmeca,, (poty
et al., 1976) iniciou a comercializaçäo e produção deste equipamento à partir de 1974,

sendo que uma versão mais moderna

e

aperfeiçoada vem sendo utilizada no

Laboratório de lnclusöes Fluidas do lG-USP.

As lF podem ser caracterizadas quanto às morfologias, dimensões, quantidade,
número de fases, composição, e distribuição espacial que, em alguns casos pode levar

à

de sua origem e ao estabelecimento de uma cronologia
(Roedder, 1972, Fuzikawa, 1985; Shepherd et al., 19BS ln Gandini, 1994)
identificaçäo

A

morfologia das ìnclusôes

é

relativa

extremamente variável, passando por formas

irregulares ovais ou achatadas, até cristais negativos alongados, canais ou iubos, com

contornos losangulares, hexagonais, etc. (Roedder, 1984). As dimensões var¡am
normalmente entre'1 até 20 mm, chegando raramente a 1 mm; inclusões centimétricas
1á

foram observadas em cristais de pegmatitos e veios.

Existem estudos que mostram as relações entre os eventos metamórficos a que

o mineral hospedeiro foi submetido e o tamanho das lF associadas. Fuzikawa (1985)
propöe que em minerais metamorfizados as lF raramente excedem 10 mÍcrômetros e
que, em minera¡s não submetìdos à esforços podem ser observadas inclusões de até

50 micrometros. Roedder

(197

2) ainda relaciona a dimensão das lF com a

sua

freqüência, mostrando que, o número de lF cresce exponencialmente com a reduçäo
do seu tamanho.

As lF podem ser classificadas com base em seu número de fases à temperatura
ambiente (t25"C) em quatro tipos: a) monofásicas, constituídas apenas por uma fase,
líquida ou gasosa; b) bifásicas, que podem ser constituídas por líquido + gás (l+g),
líquido + sólido (l+s), dois líquidos imiscíveis (lr+lz) ou sólido + gás (s+g), como no caso
de inclusões vítreas; c) trifásicas, sendo as mais comuns constituídas por dots lÍquidos

imiscíveis

+ gás

(11+12+g)

ou por líquido + gás + sólido (l+g+s); d) polifásicas

ou

multifásicas exibindo quatro ou mais fases (Roedder, 1984; Fuzikawa, 1985 ln: Gandini,
r

ee4)

As substânclas gasosas das lF ocorrem basicamente na forma dê

HzO(vapo1,

CO2, CO, CH¿, Nz, SOz, HzS e H2 onde as fases líquidas apresentam predominância de

HzO ou salmouras, sendo ainda bastante comum o CO21¡¡q,.,¡¿o¡. Os minerais de
saturação (daughter minerals) mais comuns são cloretos de sódio, potássio, cálcio,
magnésìo, ferro, entre outros. Os très últìmos ocorrem na forma de diferentes hidratos,

em função da temperatura

e da composiçäo

salina da fase aquosa. Sulfatos e
carbonatos não são raros e ainda, óxidos e silicatos, na forma de minerais como
hematita, magnetita, micas, feldspatos e quartzo säo freqüentemente observados
(Fuzikawa, op. cit.).

Quanto às relações temporais com
separadas em:

a) primárias, tendo sido

o mineral hospedeiro, as lF podem
apr¡sionadas durante

a

ser

cristalizaçäo ou

recristalização do mineral hospedeiro; b) secundárias, estando ligadas a algum tipo de
evento posterior à formação do mineral, tendo sido aprisionadas, por exemplo, através
de processos de cristalizaçáo de fraturas de várias geraçöes; c) pseudosecundárias, as
qua¡s foram englobadas durante processo de cìcatrizaçáo de fraturas desenvolvrdas
ainda durante a cristalização do mineral.

Existe um grande problema na classificação cronológica das inclusões fluidas
que, basicamente, permite a distinção dos fluidos aprisionados durante a formaçäo do
oô

mineral hospedeiro, dos outros fluidos introduzidos e/ou aprisionados pela cicatrização

de fraturas posteriores (Wilkins, 1990). A distinçäo precisa entre as inclusões fluidas

primárias

e as secundárias muitas vezes não é

possível; porém

cronológica relativa das inclusões permite fornecer

a

a

ordenaçåo

seqüència de eventos que

interfiriram nas condiçöes físico-químicas dos fluidos pré-existentes além de
caracterizar a evolução das suas condiçöes de P e T durante a história do mineral,
através de possíveis ciclos de metamorfismo progressivo e retrogressivo (Tan & Kwak,
1979, Hollister et a|.,1979).
Numa escala de veio, a base da cronologia consiste no decréscimo aparente da

complexidade da assembléia de inclusöes com

o tempo (Bodnar & Beane, 1980;

Preece & Beane, 1982), donde abre-se a possibilidade das inclusões secundárias se

formarem pela cicatrização das fraturas desenvolvidas em quaisquer dos minerais
preexistentes

no veio e em qualquer época (Wilkins, 1990). Outra

interpretaçåo

derivada deste conceito (Weisbrod & Poty, 1975) baseia-se no princípio de que o fluido

presente em qualquer momento, num regime hidrotermal em evoluçåo, pode ser
aprisronado em qualquer mineral depositado anterìormente, porém nunca em minerais
formados durante o desenvolvimento subseqúente da rocha (Wilkins, 1990).

Kerrich (1976) e Wilkins & Barkas (1978) estudaram feiçöes de lF no quartzo
onde as mais importantes são as associadas às deformações dúcteis, de recuperaçåo

e de recristalização. Durante a deformação dúctil, as inclusões pré-existentes

-;
.:l
i:

são

redistribuídas durante o processo de recuperação e eliminadas pela recristalização. As
inclusões primárias, cronologicamente mais precoces e freqüentemente denominadas
de "isoladas" ou "solitárias", devem ser remanescentes, tendo escapado dos processos
que acompanham o desenvolv¡mento das bordas de subgrãos e das migraçöes para as
bordas dos gräos (Wilkins, 1990)

No caso de fraturas cicatrizadas com inclusões fluidas, após a nucleação, uma
fratura tende a propagar-se para uma borda do gräo, onde ocorre o preenchimento da

fenda com fluido ¡ntergranular, seguida da cicatnzaçåo aprisionando inclusöes fluidas
(Wilkins, 1990) A cicatrização de fraturas capilares e o aprisionamento simultâneo do

fluido coexistente nas inclusóes secundárias ocorre instantâneamente em termos
geológicos, havendo disponibilidade do fluido na rocha (Shelton & Orville, 1980). lsso
leva a crer na razoável certeza de que a idade relativa das fraturas é também a idade
relativa dos fluidos aprisionadas nelas (W¡lkins, 1990),
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Para que o estudo microtermométrico tenha validade,

fluidos das

lF sejam representativos das

é

soluções or¡g¡na¡s

necessárìo que os

e que, uma vez

apr¡s¡onados, suas características físico-químicas permaneçam constantes durante o

resfriamento natural e os processos de variação de temperaturas utilizados para as
análises (Weisbrod et al.,1976).
Para o estudo de lF pressupõe-se que o fluido original à época da formação do

mineral hospedeiro pode ser homogêneo ou heterogêneo. No caso de um fluido
homogêneo, observam-se,

à

temperatura ambiente, inclusöes com composiçäo e

relaçåo volumétrica, entre as fases, semelhantes, caso as mesmas náo tenham sido

afetadas por algum evento posterior. Sendo o fluido original heterogêneo, à
temperatura ambiente seräo observadas IF cogenéticas com grande variedade de
relaçöes volumétricas entre as fases (Roedder, 1984).

2.

INCLUSOES FLUIDAS DO CRISOBERILO VARIEDADE ALEXANDRITA DA

OCORRÊNCIA DO PELA EMA

A alexandrita da ocorrència do Pela Ema apresenta um número relativanrente
alto de lF para este tipo de mineral, se comparado a outras ocorrências, sendo que
elas ocorrem em pequenos grupos ou quase isoladas em partes dos cristais; cerca de
50% das lâmrnas bipolidas confeccionadas não apresentaram número suficiente de lF

ou feições apropriadas para a realizaçåo de estudos microtermo-métricos.

Estas

inclusóes apresentam prlncipalmente formas achatadas com contornos irreguìares, em
cortes perpendiculares ao eixo c, ou formatos alongados paralelamente ao eixo c.
A grande ma¡or¡a das lF encontradas apresentaram feiçöes indicativas de origem
primária e/ou pseudosecundárìa, sendo que o restante (aproximadamente 30%) nåo
ofereciam condição de estudo por problemas de vrsualização ou por apresentarem
possÍveis fenômenos de escape de fluidos (leakage) e/ou estrangulamento (necking
down). As lF selecionadas para o estudo microtermométrico variavam de 10 a 60
podendo chegar até 100 mm (Pranchas 134 e '138).
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mm,

(B)
Prancha 13 - (A) lnclusão fluida típica na alexandrita, com contorno
¡rregular mostrando seu caráter tr¡fásico; (B) lnclusão fluida aberta na
alexandrita pelo processo de polimento; notar as cr¡stalizaçÕes de
m¡nerais nas paredes da inclusão.

Todas as inclusöes selecionadas para o estudo microtermométrico mostraram-se
trifásicas à temperatura ambiente (H2O1¡ + COzl¡ + CO21s¡). Näo foram caracterizados
cristais de saturaçåo em lF selecionadas para m¡crotermometria, embora porém alguns
cristais cúbicos tenham sido observados em inclusöes com feições de escape. Estes
cristais näo såo corroídos pelo processo de resfriamento, podendo tratar-se silvita.

Através da determinação do ponto do eutético das soluçóes aquosas, foi
possível sugerir que sua composiçäo pertence ao sisiema H2O + NaCl + CaCl e outros.
lnclusões fluidas aquosas contento COz e sais são muiio comuns em uma ampla

variedade de ambíentes geológicos. Como a solubilidade do COz na água cresce sob
elevadas temperaturas e pressöes (Takenouchi & Kennedy, '1 965), o C02 é geralmente

o componente maior de inclusöes fluidas formadas em rochas metamórficas de médio
a alto grau, em "stocks" intrusivos e em depós¡tos hidrotermais mineralizados (Roedder,
1e84).

A salinidade em inclusöes fluidas aquosas livres de COz é determinada pela
comparação com dados experimentais da fusão do gelo no sistema NaCl - HzO.
Quando ocorre a presença de C02, deve ser levado er¡ conta o rebaixamento do ponto

de fusåo do gelo para estimativas de salinidade global (Hedenquist & Henley, 19Bb)
ultrapassados os 1,5 mol% de coz forma-se clatrato - um componente cristal¡no no
qual o COz é aprisionado dentro de uma "gaiola" em uma rede cristalina expand¡da de
gelo * em adição ao gelo durante o resfriamento (Roedder, 1963). A formula ideal do
clatrato é CO2.5,75H2O que é não-estequ¡ométrica, assim como outros membros do
grupo de hidratos gasosos ao qual pertence (Sloan, 1990).

Collins (1979) propôs a utilização da temperatura de dissociação do próprio
clatrato para deduzir a salinidade global (Figura 28) utilizando dados de chen ('1972), e
demonstrou que uma inclusåo fluida contendo CO2¡1

+

COz(u)

+

HzOtrl apresentando

uma dissolução do clatrato a +4,4oC, por exemplo, indica uma salinidade de 10% em
peso de NaCl no líquido aquoso.

O trabalho de Diamond (1990) no sistema KCI

que

o

KCI

dissociação

é

-

NaCl

-

COz

-

HzO demostra

o Nacl no rebaixamento da temperatura de
sendo que este efeito aumenta com o acúmulo da

menos eficiente que

do clatrato,

porcentagem em peso destes sais. ou seja, em concentraçöes de aproximadamente 3
mol% (equivalente a '1 1,5 % e¡n peso de KCI e 9,2 % em peso de NaCI) näo existe
diferença de efeito entre os sais. A partir de, por exemplo, 5,3 mol% de KCI (l8,7 % em
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peso), a temperatura de dissociação do clatrato abaixa em 9oC, enquanto que este
mesmo rebaixamento é atingido com 4,9 mol% de NaCl (14,4 % em peso).

Foram realizadas medições microtermométricas em cerca de 130 lF em cristais

de alexandrita da ocorrência do Pela Ema com determinação das temperaturas de
fusão e homogeneizaçåo das fases presentes. O comportamento mais freqüentemente
observado nestas lF pode ser visto na Prancha 14.

Foram realizados ainda alguns resfriamentos até -180oC na tentativa de se
verificar alguma outra subståncia volátil além da água e do dìóxido de carbono. Não
tendo sido observado fenômenos referentes a outras substâncias, as demals medidas

à partir desta temperatura a
e fusão das fases envolvidas

foram realìzadas com resfriamentos até -130oC;
observaçäo

de fenômenos de

homogeneizaçåo

prosseguiam até um máximo de +350C, sendo que alguns grupos de lF especralmente

escolhidos foram aquecidos até 550oC (limite superior

da platina utilizada)

para

obtençåo de temperaturas de homogeneização total.

2.1 Temperatura de fusão do COz (Tfcoz)

As mediçöes da temperatura de fusão de COz apresentam valores bastante
constantes nas cinco amostras analisadas (Figura 23) fornecendo uma faixa de
variação de -57,0 a -56,6oC (t 0,2"C) o que permite inferir a grande pureza desse
componente nas inclusöes.
TEMPERATURA DE FUSÃo
DO CO,
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F¡gura 25 - Histogramâ de freqüências de medidas das temperaturas de fusão de C02 fffçe2) de
inclusöes fluidas presentes nas amoslras de alexandrjta 01, 02, 03, 04 e 05, lotal¡zando 122 medidas
e caracter¡zando uma faixa de variaçåo de -57,0 a -56,6oC (*0,2oC).
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(A) A inclusão fluida à temperatura de
-100oC apresentando as fases de CO2,5, +
CO2(G) + clatrato + gelo + sais hjdratados
(notam-se 2 pequenos cr¡stais de CO2(s)
pouco abaixo da bolha deformada).

(B) Quando a temperatura atinge -56,7"C
ocorre a fusão do COz (Tcoz) fazendo com
que a bolha retome sua forma arredondada;
esta temperatura de fusåo ¡ndica alta pureza
do CO, na inclusão.

(D) Pode-se notar claramente o início da
fusão do gelo a -35oC pela formaçäo de

(D) Terminado o processo de fusão do gelo
(aprox. -12"C) resta o clatrato que mantém

gotas.

a

deformação da bolha de CO2(L); a foto-

micrografia reg¡stra a temperatura de -goc.

(E) Ocorre a fusão do clatrato a 4,2oC e a
bolha de COz(L) retoma sua forma orig¡nal e
não se encontram mais sinais de sólidos na

(F) A inclusao fluida à temperatura ambiente
(20"C) mostra seu caráter trifásico: H2O1¡¡ +
C021¡1

+ C0216¡.

inclusão fluida.

- A homogeneização do CO2 ocorre próxìmo dos 30oC, temperatrura na qual foram
real¡zadas as avaliaçÕes de vco2^/ror com aproximadamente 0,30 de co21¡¡; a inclusäo fluida
apresentada aqui possui uma forma delgada com acunhamento para a bòida inferior, sendo
de difÍc¡l avaliação volumétr¡ca.
(G)

Prancha 14 - lF na alexandr¡ta do Pela Ema durante o processo gradual de aquecimento
moslrando cada etapa de medição, (A) à (G), no processo de anál¡se m¡crotermométrica.
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2.2 Temperatura do eutético (T"r1)

As

da

medições

temperatura

do

eutét¡co (T"ut) apresentaram bastante

dificuldade, devido à falta de reconhecimento visual preciso do fenômeno que marca o
rnício da fusão da solução aquosa congelada. Foram obtidas 122 medrçoes nas c¡nco

amostras de alexandrita analisadas resultando numa faixa de maiores freqüências de
temperatura entre -56,0 e -53,OoC (t I ,0"C) conforme o histograma da Figura 24.
Baseado na Tabela 21 para valores menores que -50oC podemos assumir um
sistema de HzO+NaCl mais um sal que pode ser CaCl2.
Taþela

2l -

Dados de alguns s¡stemas de sais e água, considerados de ma¡or relevância para as

inclusões flu¡das analìsadas. Modificado de Shephard e¿al., 1985.

Temperatura do eutét¡co ("C)

Sistema salino

Fases sólidâs

H?O-NaCl-CaCl?

55 (Bor¡senko (1977)

gelo+

H2O-NaCl-CaCl2

52 (Crawford, 1981a)

ger

-52,2 (Borisenko (1977)

N

ñN

ac I2 FlrO+ CaC

tñ

H;O

H;ol cac

rr.6

H;o

aCI. ä

HrO-KCl-CaCl,

-50,5 (Borisenko

(1

977)

Seb.MSCbl rHrö"CaClr6H,
geb+õactrsÈ ^
-

H2O-CaCl2

-49,5 (Borisenko

(1

977)

gelo+CaCl2.6H2O

H2O- N¡g C l2-Câ C

l2

TEMPERATURA DO EI.JTETICO
i
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Figura 26 - H¡stograma de freqüências de med¡das das temperaturas do eutético Cfe',r) de ¡nclusões
flu¡das presentes nas amostras de alexandi"itâ 01 ,02,03,04 e 05, totalìzando 115 medidas e
caracterizando uma faixa de variação de -56 a -53"C (*1,0"C).
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2.3 Temperatura de fusão do gelo (Tfnzo)

O fenomeno que marca o termino da fusáo do gelo nas amostras de alexandrita

do Pela Ema foi muitas vezes de difÍcil reconhecimento, freqüentemente pertubado
pela formação dos cristais de clatrato. O histograma resultante das medições globais
de fusão do gelo nas cinco amostras permitiu obter uma faixa principal de

-13 a 1OoC
(11 ,0"C) (Figura 25). No presente caso os valores de fusáo do gelo nâo é um meio
seguro para se obter a salinidade da soluçåo pelo fato de ocorrerem cristais de clatrato.
TEMPERATURA DE FUSÃo Do GELo
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Figura 27 - Histograma de freqi¡ências de medidas das temperaluras de fusão do gelo Ofj2o)
de ¡nclusöes fluidas presentes nas amostras de aiexândrita 01, 02, 03, 04 e 05, total¡zando 113
med¡das e caracterizando uma faixa principal de -13 a -10"c (r1 ,0'c).

2.4 Temperatura de fusão do clatrato (Tf"¡"1)

A temperatura de fusão do clatrato em sistemas HzO-COz-NaCl constitui

um

dado fundamental nas análises microtermométricas para a estimativa do conteúdo de
NaCl . Collins (1979) foi o primeiro que relacionou a fusäo do clatrato (COz.s,75HzO)

com

a quantidade de NaCl na inclusåo fluida utillzando dados de Chen (197 2a)

Bozzo et al. (1973, 1975). Bozzo et

al

e

(1973, 1975) forneceu uma equação para o

à partir das temperaturas de fusão do clatrato, mas que só tinha
para temperaturas de 0 a 100C. Esta equação foi incorporada a programas

cálculo de NaCl
validade

comumente utiìizados na ¡nterpretaçåo de dados de microtermometria como HALWAT

e CHNACL (Nicholls & Crawford, 1985) e FLINCOR (Brown, 1989), o que leva a erros

na apresentação de resultados na faixa de 0 a -10"C, principalmente quando

a

temperatura de fusâo do clatrato se aproxima de -100C. DarlÌng (1991) apresenta uma
equaçäo alternativa que corrige os resultados para a faixa mais baixa de temperatura
(ver Figura 26). As equações são apresentadas abaixo:

W=+0,05286(10-T)(T+29,36'1)
W = + 0,00098241 (1O - T)

(T'z +

Bozzoetal. (1973,1975)

45,385 T + 1588,75) Darling (1991 )
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Figura 28 - Gráfco mostrando a equaçäo de Bozzo et al. (1973, 1975)
utilizada nos programas como HALWAT e CHNACL (Nicholls &
crawford, 1985) e FLlNcoR (Brown, 1989) e a culva de correção
proposta por Darling (1991) que val¡da dados de lemperaturâs de fusão
do clatrato no sistema H2O-CO2-NaCI entre O e -1ooo.

Para evitar-se uma correçäo direta no programa FLINCOR (utilizado na análise

microtermométrica neste trabalho) poderia

se utilizar o recurso do cálculo

da

porcentagem em peso de NaCl pela equação proposta por Darling (1991) ao invés da
equaçåo de Bozzo et al. (1973, '1975), inserindo o resultado, convertido para fração

molar, no programa FLINCOR, em substituição ao fornecimento da temperatura de
fusão do clatrato. Não houve necessidade de se adotar tal procedimento nesta análise
pelo fato do desvio da curva para temperaturas de fusão do clatrato entre

-3 e -6oC ser

praticamente desprezÍvel.

As mediçöes nas cinco amostras de alexandrita permitiu a construção de um
histograma conforme a Figura 27 onde se obteve uma faixa de temperaturas para a
fusäo do clatrato entre *6 a *3oC (t1 ,0"C).
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A Figura 28 mostra a determinaçåo do intervalo da salinidade a partir dos dados
da fusão do clatrato. A dispersão dos dados pode indicar fortes movimentos dos fluidos

durante

a fase da mineralização ou dificuldades no reconhecimento preciso

das

mudanças de fases durante as medições efetuadas.
TEMPERATURA DE FUSÃo
DOS CLATRATOS
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F¡gura 29 - Histograma de freqüência de rned¡das das temperaturas de fusão do clatrato
(Tf"
fluidas presentes nas amostras de alexandrita 01 ,02,03,04 e 0S,
") de 1inclusões
totâlizando
14 medidas e caracter¡zando uma faixa de -6 a -3oC (r1 ,0"C).

Figura 30 - Diagrama da decomposição do hidrâto de co2 pelo Nac¡ na presença de co2 líquidô
e c02 gás Apl¡cando-se os l¡mites de lemperâturas para a fusão do clãtrato na alexanãr¡tä
oo
Pela Ema, obrém-se entre 1B,s e 21,s ok em mâssa de Nacl. para efeito de comparaçâo
esìá
represenlado o reba¡xamenlo da temperatufa de fusão do gelo pelo Nacl. Adaptâd; oe colt¡ns,
1979.
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2.5 Temperatura de homogeneização do COz (Thcoz)

As temperaturas obtidas para

homogen eizaçäo

do COz apresentaram as

maiores fa¡xas de variaçöes mas, em todos os casos, a homogeneização
ocorreu para
o estado liquido. Para evitar-se qualquer erro ou perda de informação foram
utilizadas

nos cálculos de isócoras e densidades todas as temperaturas lim¡tantes
das faixas
obtidas. A Figura 29 apresenta o histograma de freqüência para
as cinco amostras
analisadas com um totar de g4 medidas onde se determinou as segu¡ntes
faixas de
temperaturas: 20,75 a 21 ,7SoC; 22,25 a 23,2SoC; 27
,78 a 30,2SoC (jO,2oC).
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Figura 31 - Histograrna de freqi¡ência-de med¡das das temperaturas
de homogeneizaÇäo do co?
fluidas presenres nas amosrras de atexandr¡tâ 01 02, 03,
j:l!"lusöes
,
fn:.Ì;,î1,1Ì,fjjî^"
04 e 05, totar¡zando .lTyi1"t
114 medidas e caracterizanào r..ugriÀtu. faixas:20,75-'a-)i,is.ó,'ärs
23,25"C,, 27 ,75 a 30,25"C (r0,2"c).
"

2.6 Temperatura de homogeneização total (Th1.1)

Apesar do número restrito de mediçÕes da homogeneizaçäo totar
das rF na
alexandríta do Pera Ema, pôde-se definir uma faixa do varor
mÍnimo para
Th1o1,

conforme o histograma da Figura 30, de 295 a 3s5oc (r10,0"c).
Foram rearizadas 33
mediçöes, sendo que muitas outras foram perdidas em função da
crepitação anterior à
homogeneizaçäo total.
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F¡gura 32 - H¡stograma de freqüências de medidas das
temperaturas de horìoge¡n¡zação total
o" ár.iã"äiL or, oz,
03' 04 e 0s, rotarizando 33 medidas e caracterizando
à seguinle faixa: zsr" ãstË
i*ì'0"c1
(Throù' todas para o Iíquido, de,¡ncrusões
fruidas presentes nás amostras

2.7 Determinação dos parâmetros físico-químicos
dos fluidos
Através da utirìzação dos programas de computação FLTNCOR
(Brown, 1989) e
MACFLTNCOR (Brown & Hagemann, 1995) que oferecem
pranirhas de cárcuro para as
equaçöes de estado do sistema H2o + ¡¿ç¡ + coz,
entre outros, foram obtidos dados

de

composiçöes químicas (em frações morares dos componentes
presentes),
salinidades (em equivarentes da porcentagem em peso
de Nacr), densidades de co2
(dcoz) e densidades totais das rncrusöes (d1o1).
Todos os resurtados grobais

das
medidas submetidas a esses programas, säo apresentados
na Tabela 22.
Para maior segurança dos resultados foram utilizados
todas as temperaturas de
homogeneizaçäo do cor que rimitam os diversos intervaros
no histograma da Figura 29
e, ainda os limites para temperaturas de fusåo do cratrato
determinados no histograma
da Figura 27
.

As densidades totais para a arexandrita situam-se entre g65
0,
a 1 ,025 g/cm3
(FLTNCOR) e 0,965 a 1,03'r g/cm3
IMACFLTNCoR). As sarinidades em equivarentes da
porcentagem em peso do Nacl situam-se
entre 1g,1 a 19,7 % em peso de Nacl
(FLINCOR) e 18,3 a 20,2 % em peso de
NaCt (MACFLTNCOR). pode_se ver que,
mesmo considerando todas as variações possíveis
de Ths62 e Tf"¡u., além dos dois
programas de computação, chega-se a uma
faixa de valores que

devem estar muito
próximos da rearidade. A reração vorumétrica
(vcozÂ/t"r) nas amostras de a¡exandrta
analisadas mantiveram uma constância por volta
de 0,30.
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Diagrama das isócorâs de arexandr¡ta do pera Ema

(e) e -6"c (B), onde a faixa ."rpi"*ãË'ì. t";;;;ör. com fusäo do cratrato em
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co2 medidas. Foi utirizada a equação ãe Brown a Lrhú-iisao¡da homogeinização do
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F¡gura 36

-

Diagrama das isócofas da arexandf¡ta do pera
Ema com fusão do cratrato em
(A)
e
(B),
onde a faixa compreende as tempefaturas da
-30C
-60C
homogeinização do co'

medidas. Foi utilizada a equação de Bowers
& Helgeson (19g3) através do programa
MACFLINCOR pâra MACTNTOSH.

Tabela 22 - Resultados globais dos parâmetros físico-químicos
da alexandrita do pela Ema, gerado pelos
programas FLrNcoR (Brown, r989) e MAcFLTNcoR
(Brown & Hagemann, lg95), sobre as composições
químicas (em frâções morares dos componentes presentes),
sarinidades (em equivarentes da porcentagem
em peso de NaCl), densidades de CO2 (dco2) e densidades
totais das ¡nclusões (dt"ù. Volumes e
densidades em cm3 e g/cm3, respectivamente.
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3. ESTUDO PRELIMINAR SOBRE AS INCLUSÕES FLUIDAS
NA ESMERALDA DO
PELA EMA

A esmerarda da ocorrência do pera Ema apresenta interessantes feiçöes
de
drssoluçäo e/ou recristarização parciar em suas bordas, que,
em muitos casos chegam
até o núcreo em muitos casos (pranchas 15A e 158). Da amostra
apresentada na
Prancha 154 e 1 5B foram confeccionadas 5 seçÕes do
minerar, porido em ambas as

faces, para exames microtermométricos. Durante o mapeamento
de detarhe destas
lâminas foi constatado um número erevado de rF, que ocorrem
d¡spersas por todo o
cristal; apesar do grande número de rF presentes, percebeu-se
que a maioria havia
sofrido processos de arteração posteriores como, possíveis
fenômenos de escape de
fluidos (leakage) e/ou estranguramento (necking down), inviabirizando
eventuais

dados
de microtermometria derivados das mesmas (pranchas
rsc, 15D e 158). procedeu_se
então à retirada de apenas pequena parte do núcreo preservado
desta amostra que,
apesar de ter fornec¡do um pequeno número de análises,
em virtude da criteriosa
seleçäo de lF adequadas para medições, permitiu obter
considerações prerrminares

sobre as características fisico-guímicas da esmerarda
da ocorrència do pera Ema.
As rF escorhidas para mediçoes apresentam formas bem regurares,
mu¡to ao
contrário das inclusões mais próximas das bordas recr¡stal¡zadas,
ocorrendo como
tubos e/ou cristais negativos biterminados, sendo os tubos
em gerar parareros ao e¡xo c
(Prancha 164). Estas rF apresentam feições rndicativas
de serem de origem primária
e/ou pseudosecundária, apesar de apresentarem

maiores variações nas reraçÕes

volumétricas (VcozlVrot) em reraçäo à arexandrita, sendo
em gerar próximo a 0,90. As rf
escorhidas apresentam tamanhos de 20 a 40
¡rm, existindo um grande número de
inclusöes na faixa de 10 ¡rm.
Todas as incrusöes serecionadas para o estudo microtermométrico
mostraram-se
trifásicas
temperatura ambiente (HzOtU
CO21¡
CO21n¡), não tendo sido
caracterizados cristais de saturação em rF serecionadas para
microtermometria

à

+

+

Através da determinaçäo do ponto do eutético das soluçÕes
aquosas, pode_se
sugerir uma composição no sistema basicamente com
H20 + Nacr +

cacrz. Foram
realizadas medições mrcrotermométricas em cerca
de 20 rF na esmerarda da
pera
ocorrência do
Ema com determinaçåo das temperaturas de fusäo
e

homogeneização das fases presentes.

-€

e
.1

lF com feições dei
necking down e/ou
crcarrr2ação

(D)

Prancha 15 - (A) Esmeralda em corte
paralelo e (B) perpendicular ao eixo c,
utilizada para confeccionar as seçÕes
polidas para análises de lF, mostrando

o

zonamento do núcleo preservado
pa'a a borda recristalizada; a região
recristalizada na borda da esmerãlda
é imprópria para medições microtermométricas, como por exemplo, os
grupos de lF na fotomicrografia (C)

com detalhe em (D). Outra regiäo da
amostra (E) com destaque para as

feiçöes

de

necking down

"cicatrização" nos círculos a e b.
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e/ou

3.1 Temperatura de fusão do COz (Tfcoz)

As temperaturas de fusão de COz se portaram de maneira

relativamente

constante na amostra analisada (Figura 37) fornecendo valores situados numa faixa de

-56,9 a -56,7oC (r 0,2"C), demonstrando pureza inferior do COz em relação

à

alexandrita, podendo haver pequenas quantidades de outros voláteis associados.
TEMPERATURA DE FUSÀO
DO CO,
14

12

ù4
2
0

.57,1 -56I -s6,7
r ('c)

-56,5

F¡gura 37 - Histograma de freqüência de med¡das das temperaturas de fusão de CO2 Cffco2) de
inclusöes fluidas presentes rla amostra de esmeralda, iotalizando 17 med¡das e caracterizancjo uma
faixa de -56,9 a -5ô,7"C (r0,2oc).

3.2 Temperatura do eutético (T"u1)

As temperaturas do eutético (Teut) apresentaram bastante dificuldade, devido à
falta de reconhecimento visual preciso do fenômeno que marca o início da fusão da

soluçäo aquosa congelada. Foram obtidas
resultando numa farxa de

5

medrçöes

na esmeralda

-50,5 a -4B,5oC e uma medida em 53,5oC

analisada
(r1 ,0"C),

conforme o hrstograma da Figura 38.

Baseado na Tabela 21 podemos assumir um sistema de HzO + NaCl mais um
sal, possivelmente CaClz e/ou KCL

TEMPERATURA DO EUTÉTICO

r fct
F¡gura 38 - Histogrâma de freqüênc¡a de med¡das das
lemperaruras do eutético o",ù de incrusöes
e caracterizando uma fa¡xa de
-" s- meoidas

f¡u¡das pÍesentes nâ amostra de esmeralda, totat¡zanoo
-50,5 a -48,SoC e uma med¡da em S3,5oc qtf

úc).

3.3 Temperatura de fusão do gelo (Tf¡26)

os varores obtidos para o término da fusäo do gero na esmerarda
do pera

Ema

apresentaram uma merhor precisão pero fato da ausència
de cratratos. o histograma
resultante das medições globais de fusão do gelo na
amostra permitiu obter uma faixa
de --3,5 a -0,5oc (t1 ,0"c) conforme a Figura 39. Neste
caso os valores de fusão do
gelo são um meio rerativamente seguro para
se obter-se a sarinidade da sorução.

TEMPERATURA DE FUsÃo Do
GELO

5.

.4

I

:ã ôl

E]1i
u_
0

t.

-4,5 -3,5

-2

5 _1,5

_0,5

r {'c}
Figura 39 - Histoqrama de freqüênci¿s de,medidas das
temperaturas de fusão do gelo
Ol.r2o)
de inclusões fruidas presenles na amostra de esmerârda.
totarizando g med¡das e caractcr¡zando
uma fa¡xa de -3,5 a -0.5"C (f 1,0"C).
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3.4 Temperatura de homogeneização do GOz (Thcoz)

As temperaturas obtidas para homogenerzaçäo do coz apresentaram
as
maiores faixas de variaçöes, assim como na arexandrita, mas todas
homogeneizaram
para o líquido. Através do reracionamento das temperaturas
de homogeneizaçäo com

as

relaçôes vorumétricas, crassificou-se

os

grupos

de

temperaturas de
homogeneizaçäo do co2 (Figura 40) da seguinte mane¡ra: um pico
de temperatura em
14,joc (ro,2oc) com v¿62fu1o1=0,85, um pico de temperatura em 19,0oc
(r0,2oc) com
vcozA/tot=0'55, sendo que a faixa de 22,5 a 23,ooc (to,2"c)
desprezada por não
apresentar um pico de freqüêncra (apenas duas medidas).
TEMeERATURA DE

nouoo:lerznçÃo oo

lo,

tp,

aiouool

!-

l

,i-

I

1l

r

t-r--l
t-- +_l

oÌ.
13.5

14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17.5

18

5
f fc)
l8

19

195 20 205

21

225

23

l
I

l

zss
i

F¡gura 40 ' Histograma de freqüênôia de medidas das temperaturas
de homogeneização do co2
(Thcor, todas para o líquido' de inclusões fluidas presentes
na amostra de esmeralda, loralizando 22
medidas e
caracrer¡zando as seguinres faixas: 14,0 å

ro,s"c;-ra,sìli;ör.;;¿ã';;ö"é iit'r."1

Na tentativa de se medir as temperaturas de homogeneizaçäo
totar das
chegou-se ao limite máximo de temperatura para a pratina
em uso (600oc),

rF

ficando
assim apenas o indício de que esta homogeneização se
dá acima da temperatura de
segurança (550"C) máxima do equipamento.
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3.5 Determinação dos parâmetros físico-químicos dos fluidos
na esmerarda do
Pela Ema

Parte do grupo de rF anarisadas na esmerarda do pera
Ema podem ser vistas na
Prancha 16A. A prancha 168 apresenta uma IF aberta pero processo
de porimento das
faces da seção mineral e examinada por microscopia eletrônica
de varredura onde se
pode ver claramente deposições minerais nas paredes
da lF. Foram tentadas várias

análises qualitativas dos minerais presentes nesta inclusäo
com
espectros apresentados nas pranchas 16c, 16D e 16E.
os

os

respectivos

resultados dos espectros

sugerem presença de CaCl, mica e possivelmente grafita,

Nestas incrusöes näo se pôde verificar a formação de cratratos,
possivermente
em função da fase líquida se apresentar extremamente
delgada.
Aplicando-se os rimites de temperatura para fusão do gero
no diagrama da
Figura 41, obtém-se faixa de sarinidade máxima (s,7%
em peso de Nacr) e mínima
(0,8% em peso de Nacr). com estes limites pode-se
estaberecer a faixa de moraridades
desta solução através da equação:

ntolalidade NaCt

=

"#;;i###?

os dois Iimites da moraridade para a faixa de sarinidades da sorução
foram então
processadas pelo programa FLINCoR (o programa
MACFLINCOR näo possui este
recurso), que dentro dos limites da faixa de homogenerzação
do coz obtidos durante
as mediÇões, forneceu os resurtados apresentados na Tabera
23. As densidades do
CO2 e totais calculadas para o grupo de lF com
Thcoz - 14,0uC (+O,2oC)
com

VcozA/tot=O,85 resultaram em o,g3 g/cm3 e 0,86 g/cm3,
respectivamente, enquanto que
para o grupo de lF com Thco2 = 19,00C (10,2"C)
com V662A{01=0,55 resultaram

em 0.7g

g/cm3 e 0,89 g/cm3, respect¡vamente.

(A)

(B)

(C) EDS do ponro

1na ¡F (B) da

esmeralda com O. Na, Mg, Si, Ca e
traços de K (análise qualitat¡va).

(D) EDq do ponro 2 na tF (B)

da

esmeralda corn C, O, Na, Al. Si, Ci e K
(anatrse qual¡tativa).

(E) EDS do ponto

da

esmeraf
qual¡tat¡va).

Prancha 16

-

com

3nalF (B) da

c,

si

(análise

A fotomicrograf¡a (A) apresenta o grupo de
IF com morfologjas regulares e situadas
no
núcleo da esmerarda, serecionado para as
anárises microtermométricas; em (B) pode
ser vista uma
¡magem do MEV de uma incrusão
abeda pero porimento da amostra. ónde se
rearizaram 3 análises
qualitativas (C), (D) e (E).
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co.ls)* co.(r)+

hidrato de

CO. + soluçao coln NaCt{a}

É
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tÉ.
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È

E
ul

t-

churr, 19zz; aozzo
Roedder,

1962

etaf, tszs

-_

\rrl

_L_

NaCl % (massa)

Figura 41

-

D¡agrama da-decomposição do hidrato de co2 pero
Nacr na presença de coz
lglz; eoizo àt at, igisl npri"ã"oo-se os rim¡tes
de remperaturas para
a fusão do gero na esmefarda do pera ema, oot¿mäãntre
0,8
e
5,7
vo
em massa de Nacr.
utirizou-se a curva do rebåixamenlo da temperatura
oe fusão do gero pero Nacr (Roedder, 1962)
pelo fato de não ocorrer a formação de claträfos.'
líquido e coz gás (chen,

Foram utirizadas as equações de estados de Brown
& Lamb (198g) e Bowers &
Helgeson (1983) resurtando nas isócoras da Figura
42. A anárise preriminar das
inclusões frurdas na esmerarda do pera Ema não permite
concrusöes seguras a
respeito das condiçöes de pressäo e temperatura,
sendo que assumindo uma
temperatura próxima de 650oC (Thtor , 5S0oC) o
diagrama de isócoras (Figura 42)
forneceu 4,0 - 5,5 kbar (utirizando eguaçöes de
Brown & Lamb, 9Bg e Bowers &
,1

Helgueson, 1983).

Tabela 23 - Resurtados grobais dos parâmetros físico-químicos da esmerarda
do pera Ema, gerado pero
programa FLTNCOR (Brown, 1989), sobre as composições químicas
(em

fraçöes morares dos

componentes presentes), sar¡n¡dades (em equivarentes da porcentagem
em peso de Nacr), densidades
(dcot
de co2
e densidades tota¡s das inclusões (dr"ù. volumes e dens¡dades
em cm3 e g/cm3.
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Devem ser feitos estudos mais abrangentes para se estaberecer
as condições
corretas da formação de esmeralda no pela Ema.

A comparação entre os dois programas (FLTNCOR e MACFLTNCOR)
uflizados
na alexandrita mostrou uma diferença muito pequena nos
resurtados, o que torna estes

programas indiferentes pata a apricação neste sistema
e faixa de mediçöes
microtermométricas. No caso da anárise das mediçoes
nas rF da esmerarda, o

programa MACFLTNCoR se mostrou defrciente em
reraçäo ao programa FLTNCoR, por
não incorporar a possibiridade da entrada de dados em moraridade.

Brown & Lamb (j989)

(ú
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(¡)
t.tJ

ü
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s50

600
TEMPERATURA ('C)

(A)

Bowers & lletgeson (1983)
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Ø^
(ro
tLI
É.
o,4

-!.51

14oC

450

500

550

(
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TEMPERATURA

650

700

fC)

(B)
Figura 42

::

-

Diagtama das ¡sócoras da esmeralda do pela Ema
com uma faixa
q",ildlsões com tempeiarura ¿ì Àomosene¡zação

¡:"^.:,3',"JtI"

î^g:il?

(irqurdo). e
iåYi:.._^':.Y
þo.,/Va = 0,S5 e, o grupo de inctusões càm
refr¡fieTarura oe nomooene¡zacão
do co2 14"c (líquião)

=
e V,^o:/vr"r = 0,g5. Em
(A) fo¡ ut¡lizada a equação de estado de
erown'A LámO'iioa9¡ e em 1e¡,
Bowers & Helgeson (1983), atrâvés do programa
ÈLñcOn p"'* pclDos.
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CAPíTULO X
ASPECTOS GENÉTICOS DA ALEXANDRITA DO PELA EMA
Este capíturo apresenta descriçôes de ocorrências no mundo e a proposta
de um
genético
pela
modelo
para a alexandrita do
Ema.

A

mineralização de alexandrita possui um caráter nítidamente metamórfico,
intimamente associado com porfiroblastos granada, estaurolita e cianita,
tendo

como

rocha hospedeira um biotita-muscovita-quartzo xisto feldspático.

1. OCORRÊNCIAS MUNDIAIS E NO BRASIL

os

maiores fornecedores de crisoberilo e arexandrita atualmente (proctor, .1
9gg) sao
Brasíl e sri Lanka, sendo que o primeiro apresenta produçöes mais promrssoras
(ver
tabela 24 aba¡xo e figura 43).

o

Brasil foi sempre reconhecido como

a

maior fonte de crisoberilo tendo

reaiizado as primeiras exportações em 180s, provenientes provavelmente
de Araçuai e
Minas Novas; Henry seybert utirizou o materiar proveniente destas rocaridades
para
caracterizar o minerar em 1g24. o crisoberilo foi chamado por muito
tempo (até hoje

em alguns casos) de crisólita assim como o elemento berílio era conhecido
como
glucíneo (Seybert, 1 824).

As lavras mais importantes no Brasir são a de Maracacheta (crisoberlo) e
Hematita (alexandrita), sendo ambas de caráter aruvionar - tem-se tentado
várias
pesquisas no sentido

de encontrar os corpos pegmatíticos hospedeiros destas

mineralizaçóes.

2. GEOLOGIA E GEOQUíMICA DAS JAZIDAS

Para a formaçäo do crisoberiro é necessário um grande enriquecimento
em
berílio (a crosta contém, em média, cerca de 2 ppm de Be) que provém
de estágios
finais hidrotermaís de magmatismo ácido. Minerais de berílio (crisoberilo
incrusive)
cristalizam-se gerarmente em massas pegmatíticas (com 1s
campos pneumatolíticos à hidrotermais (Beus, 1956).
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a 2s0 ppm de Be)

nos

MUNDIAL

TOKOWAYA
MONTES URAIS

NUVCLLO CLAIMS,
SIM BABWE

LAI1E .MANYARA,

TANSÁNIÂ
PATTARA, SRI LANKA

ESPANHA
POONA, AUSTRALIA

Localizam-se em uma grande zona granÍti@
rochas formadoras de afexandrita pertencem a uma zona d" iistoa qr"
se encatxam
entre o oranito e rochas bas¡cas-ultrabásicas, a formação da alexandrita restringe
se
à regjão de contato entre b¡otìta-xisto e peqmatitos lFeismann 1g2qt
Semelhante a Tokowaya, mas a a@
srtua entre conJatos pegmatiticos e serpentinfticos ll\Iadin. 1962ì
Estas ocorrem entre pegmatitos e actinotita-xGGã (Bank,

1976i-

A

mineralizaçâo da alexandr¡ta ocorre em corpos pegmatiticos enca¡xado!-e-m
biotita-gnaisses, paralelos ao eixo do srnclfneoi rnineraäzaçöes associadas; pirita,
columbita-tantalita, musgovita e ftogopjta (ZoVsa, j 9B7)
A atexanqnra aparece como mtneral acessório ao lado de berito lesmeratOa),
fenacita, tunì]alina, granada, apatita e ztrcâo em uma rocha flogopitica, próximo
à
pegmatitos (l\,4a rcos-Pascual & l\y'ore¡ras, 1997).

A.rocha encaixante e urn

n

"blackwall", resultado de uma reaçáo metalsomática ent¡e quartzo_rìuscovitagreisen
quartzo-topázio-greisen com ultrabasitos, sob condições de
-.ou regio!al
metamodismo
de baixo grau (Grundmann & ¡.4orteani. 19gS)

BRASIL

FERROS, BRASIL

UA}(NAIT'4,
BRASIL
PELA EMA, BRASIL

As faixas xistosas portadoras de arexandrit@
biotita e feldspato, ocorrendo ainda zircão e tnonazita,

."rp," pior,ro

u'"o,po.

gnáissicosr a alexandrita se encontra próxima a zonas de farhã e
irancos de dobras
recumbentes (Karfunkel & Weoner. 1993t

p@
A rocha matriz é um quartzo-biot¡ta@
ocorrem na zona de contato oos
1e3z).

porflroblastos cotro granada, cianita e estauroiita.

TABELA_z4 - Ocorrências mundiais e no Bras¡l de alexandr¡ta primária.

F¡gura 43
até 1996.

* Oco

ências de alexanclrita no mundo
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o crisoberilo se forma na maioria das vezes em pegmatitos, desde que o teor de
Al2O3 seja maior que a soma de NazO e KzO (Goldschmidt & peters, 1932) e, para que

isso ocorra, deve haver enriquecimento em arumínio pera assimiração de rochas
pelíticas na massa residual pegmatítica, A formaçäo de crisobenlo pelo processo
de
desilificação em "skarns" e dolomito-mármores é mais rara, mas está comprovada
na
literatura.

No caso da alexandrita são necessárias condiçÕes ainda mais específicas pela
presença simultânea dos elementos de berilio, proveniente de rochas
ácidas, e de
cromo, proveniente de rochas básicas ou ultrabásicas (até 0,2% de cr, sendo que
a
alexandrita do Pela Ema apresenta cerca de 480 ppm ou 0,o4go/o), exigindo
assim que
esse mineral forme-se em regiões onde possam ocorrer reações entre as soluçöes
portadoras de Be e rochas vizinhas básicas a ultrabástcas.

sua formaçäo gerarmente ocorre em zonas de xistos rocarizados próxrmos aos
corpos graníticos (fornecedor do berílio), pegmatitos (servindo como cana¡s
de

transporte metassomático) e rochas básicaslultrabásicas (fornecedor do cromo).
cern! (1968) descreve mais de 40 tipos de associações minerais beriríferas
com formaçöes à partir da alteraçäo de berilos Mörtensson (1960) e Tennyson
(1960)
descrevem a remobirização de beriro primário de pegmatíticos, seguindo-se
a formaçao
de minerais secundários de Be, por meio de fluidos hidrotermais, nos pegmatitos
de

Kolsva na suécia

e Titfling na Bavária. Fluidos

magmáticos hidrotermais tard¡os
desempenham ¡mportante paper no transporte de Be2* de orrgem primária (Jans
&
Burnham, lg69).
Franz & Morteani (1984) discutem um exempro semerhante de dissorução
de
berilo de pegmatito pera reação com fusöes ácidas, seguidas de prec¡p¡tações
subseqüentes de crisoberilo, a¡nda em ambrentes pegmatitrcos. A remobi zação
de Be

em regimes magmáticos tardios, hidrotermais e metamórficos aparenta ser

um

fenomeno relativamente comum (Markl & Schumacher, 19g7).
Beus (1975) ressarta a formação de comprexos como um meio eficiente para
reduzir a atividade de elementos químicos em solução. Ele realizou suas
experiêncìas
com o auxilio de autoclaves para sintetizar berilo a partìr de complexos
fluorídricos de
berílio em soluçÕes de artas temperaturas, contendo sírica e alumínio em quantidades
suficientes para satisfazer as relaçöes estequiométricas da fórmula

do berilo.

Em

virtude da formação de um comprexo estáver de frúor-arumínio na soruçäo,
a atividade
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do alumínio foi intensamente reduzida, resultando na formação de silicatos
de berílio
(bertrandita e fenacita). Berrlo só pôde ser sintetizado em condiçóes
onde ocorresse
decomposição de complexos de flúor-alumínio (Beus, 197S).
O precipitante do berílio dos gases e soluções em rochas ácidas e
aluminosas é
o alumínio, o quar é riberado das rochas e reage com os componentes
das soruçöes
mineralizantes durante o processo de greisenização.

a queda de temperatura e acidez, ocorre a precipttaçåo de bases e
a
substituição de componentes nas rochas adjacentes em função da
basicidade
Com

crescente. Mesmo em veios de quartzo e rochas siricificadas inicia-se
a prec¡pitaçåo
durante o estágio de rixivração ácida de minerais aluminosos (andarusita,
corindon,
muscovita, ferdspatos), vários minerais-minério, seguidos então pero
carbonato de
ferro, magnésio, cárcio, etc. Durante os estágios ,'arcarinos primários,,
de arta
temperatura, os minerais-minério são representados por óxidos,
os quais durante a
fase ácìda säo substituídos por surfetos. Durante as temperaturas
mais barxas, no
estágio hidrotermal, sulfetos de ferro såo novamente substituídos por
óxidos (hematita)
e por carbonatos de ferro (Korzhinskii, 1956)

2.1 O papel do corpo granítico nas mineralizações

A

microcrinizaçåo primária nos granitos ocorre em escara regionar
e indica a
importância deste processo em eventos com participação
de soruções pós-magmáticas
relacionadas aos granitos. A ocorrência das primeíras soruções
pós-magmáticas de arta
temperatura que reagem com o granito é caracterizada pera
microcrinização precoce,

que se traduz na forma de uma remobirizaçåo metassomática
do pragiocrásio pero
feldspato potáss¡co, geralmente a microclina. Durante a microclinização,

o berir¡o se
incorpora-se nas soluções, sendo extraído da rocha matriz (Beus
ef a/., 1963).
primerro
o
estágio de concentração de berílio em granitóides é observado
em
muscovita-granitos, onde o concentrador do berílio é a muscovita,
a quar está sempre
relacionada a uma origem metassomática. Em áreas arbitizadas
de muscovita_granitos
ocorrem às vezes cristais microscópicos de berilo substituindo
plagioclásio ou feldspato

potássico concentrações máximas de berírio, como produtos
de estágios

de

metassomatismo pós-magmático de arta iemperatura, são característicos
de granitos
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que sofreram uma general¡zada albitizaçáo precoce. Como principais caracierísticas
deste processo tem-se (Beus ef a/., 1963):

a) A albìtrzaçåo resulta de um incremento relativo na atividade do sódio em soluçöes
pós-magmáticas, se comparada ao potássio, e se desenvolve sob condições de
intensa ativÌdade dos componentes ácidos nas soluções, especialmente fluoretos;

b)

Na interface entre as soluções albrtizantes e o feldspato potássico, as soluçöes se
enriquecem em potássio, aumentando sua alca nidade;

c) A alcalinidade aumenta também quando as soluçöes reagem com plagioclásio

e

neste caso ocorrem pequenos cristais de fluorita, indicando que fluoretos estäo
presentes nas soluções albìtizantes,

d)

Diminutos cristais de berilo ocorrem nas rochas albitizadas, frequentemente nas

bordas ou próximo de grâos reliquiares de microclina ou plagioclásio substituído
pela albita.

A presença de fluorita e micas portadoras de fluoretos em granitóides indica forte
atividade de fluoretos nas soluções albitizantes. A presença de outros componentes
nas soluçöes em estágios precoces da mineralização pós-magmática (íons de cloreto,

e

é

comprovada pelas inclusöes fluidas nos minerais
associados (ver capítulo lX). Desta maneira, as soluçöes pós-magmáticas de alta
carbonatos

bicarbonato)

temperatura separadas da fusão granítica no processo de cristalizaçäo contem três
componentes principais. bases fortes (K, Na e outras), elementos formadores de
complexos (Si, Al, etc.) e ánions (F, Cl, etc.), que såo os típicos ligantes de elementos

complexos. Em soluções com

tais composições o berílio ocorre com

maior

probabilidade em complexos ácidos nos quais os complexos fluorídricos sejam mais
estáveis (Beus ef

a/,

1963).

A presença de mineralizações em complexos ígneos nem sempre se relaciona
com a presença de altas taxas dos elementos de mineralizaçäo nas rochas vizinhas.
lsto pode ser ilustrado pela distribuição da maioria dos elementos sulfetados em rochas

ígneas, as quais são consideradas a fonte de depósitos sulfetados hidrotermais assim
como o padråo de distribuiçåo de berílio em granitos portadores de pegmatrtos. Beus
('1960) percebeu que granitos relacionados a grandes depósitos pegmatiticos de berílio

normalmente näo contém mais berílio que

o esperado, baseado no teor da

média

global deste elemento no granito. lsto pode ser exp cado pelo amplo fenômeno da
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fenômeno

da

microclinização

do

plagioclásio em granitos nos quais ocorrem

pegmatitos portadores de berílio genéticamente relacionados. Este processo, no qual o

plagioclásio, que é o principal transportador de berílio em biotita granitos, é substituído
por feldspato potássico, resulta na remoção do berÍlio promovendo o empobrecimento

deste elemento no granito. Assim

a presença ou ausència de concentrações

do

elemento correspondente nas rochas vizinhas de mineralizaçöes é sempre
determinado pelo processo específico da formação mineral nestas rochas (Beus,
1s75)

Praticamente todos

os minerais de berílio caracterísiicos de

pegmatitos

graníticos sâo encontrados em rochas h¡drotermais-pneumatolíticas relacionadas aos

e

alguns destes minerais são mais comuns em depósitos
hidrotermais-pneumatolíticas do que em pegmatitos propriamente ditos, como por
magmas graníticos,

exemplo euclásio, bertrandita e outros, Muitos depós¡tos do tipo hidrotermalpneumatolítico são caracterizados pela associaçáo do berílio com flúor (uma
associaçäo íntima de minerais de berílio com topázio e fluorita), o que indica o
importante papel que os fluoretos de berílio desempenham na remoção dos
componentes de berílio do magma. Estes depósitos são determinados na maioria dos
casos pelo caráter das rochas adjacentes submetidas à ação pneumatolÍtica (Beus,
1956)

Um estudo da formaçåo de gran¡tó¡des indica que os processos magmáticos e
pós-magmáticos de alta temperatura são neutros ou fracamente alcalinos, enquanto

que as temperaturas baixas levam a um incremento na acidez das soluções pósmagmátìcas (estágio de lixiviação ácida). A ac¡dez máxima é atingida em temperaturas

intermediárias, sendo que quando estas baixam, as soluçöes se tornam fracamente

alcalinas novamente. Após

a

cristalização do granitóide, uma acidez crescente das
soluções pós-magmáticas promove as reações de troca nas quaìs bases fortes såo
trocadas por bases mais fracas. Reaçöes de substituiçåo de feldspato potássico por

feldspato cálcio-sódico
enriquecimento

e sódico

de plagioclásio nos

(formaçåo

de

m¡rmequita

muscovita-gran¡tos

características (Korzhinskii, 1 956),
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e

nos

granitóìdes,

albitizaçåo) sáo feiçöes

2.2 O papel da greisenisação nas mineralizações
No caso da greisenizaçäo, os minerais de berílio såo substituídos pelo quartzo,

sendo extraído destas rochas silicificadas, diminuindo seu conteúdo em relação a
granitos albitizados portando berÍ o, por um fator de 10 ou mais. Este segundo ciclo de
migração ativa do berílio ocorre quando soluçóes pós-magmáticas atingem uma acidez

máxima. Assim, os estágios primários da greisenização contribuem para uma remoçäo

de berílio durante o processo de alteração metassomática dos granitos, devendo
ocorrer ainda um grande incremento na concentraçáo do berÍlio em soluçåo quando

este processo de greisenização reage com granitos albìt¡zados contendo a primeira
geração de berilo (Beus ef a/., 1963).

As soluções gre¡senisantes enriquecidas em berilio säo altamente dependentes

da primeira geração de berilo disseminados em meio aos granitos albitizados. A
separação do berílio para a fase sólida é causada pela neutral¡zaçäo das soluçöes
greisenizantes ácidas, aliado a um aumento na alcalinidade, resultados de reaçöes
com as rochas circundantes. As soluções se tornam enriquecidas em bases fortes
enquanto que uma parte dos fluoretos, que é o ánion ácido mais forte, se liga à
nrinerais portadores de flúor (topázio, fluorita, micas), e parte migra para zonas
superiores ("onda de acidez de Korzhinskii"), acima das soluçöes básicas. Desta
maneira, o aumento na alcalinidade promove a cristalizaçäo de grandes massas de
minerais de berílio destas soluçôes (Beus ef a/., 1 963).

2.3 Mineralizaçöes nas enca¡xantes
Os depósitos de berilo em xistos (metamórficos e hidrotermais) associam-se a
rocha com micas escuras. Os xistos e demaìs rochas hospedeiras, são o produto da
interaçåo química entre rochas graníticas de um lado e mais básicas do outro. O

material necessário pâra a formação do berilo deve ser proveniente de pegmatitos
graníticos, sendo que os minerais de berílio sáo mobilìzados para rochas básicas
adjacentes (exometamorfismo). Muito do berilo exometamórfico lembra os cristais
originários encontrados nos pegmatitos mas, devido ao fato dos xisios serem formados

às custas de rochas básicas vizinhas que por vezes portam cromo, pequenas

quantidades deste elemento são incorporados

na estrutura cristalina do

berilo

promovendo uma forte cor esverdeada (Sinkankas, 1981).
No caso de ¡ntensa greisenisaçäo primária (silicificação de alta temperatura), os

minerais de berílio cristalizam-se além dos limites dos maciços graníticos nas rochas

encaixantes, formando ve¡os

de alta temperatura ou depósitos

metassomáticos.

Dependendo da composiçåo das rochas encaixantes (Beus, 1960) e da variaçäo da
ativrdade do alumínio com a acidez das soluções, formam-se diferentes minerais de

berilio como: berilo, berirandita, fenacita ou crisoberilo. No caso do particular do
crisoberilo, se ocorrer ¡nf¡ltraçäo metassomáiica de carbonatos ou rochas ultramáficas,

a mobilidade da sílica e do alumínio nas soluçöes assumem ¡mportante papel no
processo mineralizante (Beus ef a/., 1963).

3. MTNERALTZAçÕES CORRELATAS DE MtNERA|S DE BERíL|O

O depósito dos Montes Urais além de possuir mineralizaçöes de esmeralda no
x¡sto, apresenta ainda a alexandnta. Devido à provável origem metamórfica de ambos

os minera¡s, as fraturas internas e abundância de inclusões inviabilizam grande parte
do material lavrado para fins gemológicos (Sinkankas, 1981).

O complexo graníttco de Triberg em Scharzwald na Alemanha

apresenta

ocorrèncias de berilos em pegmatitos, considerados primários na seqùência de eventos
mineralizantes, sendo que os mesmos foram retrabalhados por fluidos hidrotermais
greisenisantes, remobilizando parte do Be que se precìpita nas proximidades sob a
forma de berilo secundário (Markl & Schumacher, 1997). Neste caso, o berilo substituì

feldspato potássico,

às vezes com

intercrescimento

de gräos de

quartzo

magmáticamente arredondados.
As associações características em Triberg são (Markl & Schumacher, 1997)

a)

associação de greisens compostos de muscovita e quartzo + cassiterita + fluorita +
topázio;

b)
c)

berilo primário ocorrendo em lentes pegmatíttcas com feldspato, quartzo e albita;
berilo secundário com albita, quartzo, muscovita e com menos frequència fluorita e
cassiterita;
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d)

lentes pegmatíticas que interagiram com fluidos do greisen apresentando destruição
parcial a total do berilo e formaçåo de muscovita e quartzo, com ou sem caulinita,

fluorita, bertrandita, fenacita ou cassiterita.

3.1 Modelo de mineralização (Triberg)

A mineralização iniciou-se em Triberg com uma fase primária de formação de
pegmatitos portadores de berilo que, provavelmente, alcançaram temperaturas de 600_
650oc, que se enquadra na temperatura aproximada para fusões em sistemas

graníticos portadores

de F ou B (Burnham & Nekvasil, 1986) Veios cortando

pegmatitos indicam que a formaçåo dos greisens foi o evento mineralizante posterior.
Estes fluidos, em condições de temperaturas e condições químicas (composiçoes
globais) variáveis, corroeram os cristais primários em locais onde fraturas intersectaram
lentes pegmatíticas (Markl & schumacher, 1997) os mesmos autores consideram a

temperatura do fluido como sendo de pouca importåncia relativa, pelo fato da
dissolução do berilo poder ocorrer numa faixa de 250-s50oc (Markl & schumacher,
1es7)
Em Triberg ocorrem mineralizaçöes secundárias de berilo em diversas fa¡xas de

temperatura, sendo que

a de mais alta temperatura situa-se em torno de

550oc,

reconhecida como a de mais importante valor de correlação para a mineralização de

crisoberilo na regiáo do Pelo Ema. A evoluçäo do modelo de mineralização é
apresentado na segurnte ordem (Markl & schumacher, 1997): o fluido inicial rico em
Be2* e Na* reage com o granito causando a albitização do feldspato potássico pela
troca K-Na. Enquanto a albitizaçäo prossegue, o teor de Na do fluido diminur e o
mesmo torna-se saturado em Be2* e, na seqüência, o feldspato potássico torna-se
instável frente ao berilo e albita.

o

berilo e albita continuam a se formar às custas do

feldspato potássico o qual tampona o fluido enquanto sua composição se altera
passando para o campo de estabilidade da muscovita. A muscovita torna-se então
a
terceira e última fase à se formar às custas do feldspato potássico, até que este seja
consumido cessando

a reação.

o

berilo precipitou em cavidades ou drusas onde a
albita secundária da zona de alteraçäo mostra o típico padråo de "tabuleiro de xadrez,,
(Tröger, '1967) pela substituição do feldspato potássico (Markl & schumacher, 1997).
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os fluidos

mineralizantes de Triberg são considerados originários do greisen
pela presença de fluorita e cassiterita. Estes fluidos interagem com uma var¡edade
de

associações locais sobre uma ampia faixa de temperaturas. Em algumas zonas há
evidências tanto do enriquecimento quanto do empobrecimento de Be pelo fluido. No
modelo citado, onde o berilo substitui o feldspato potássrco ex¡ste a necessidade de
um
fluido rico em Be. A origem deste flurdo enriquecido em Be2* é problemática, mas a
presença de berilo pegmatítico alterado nas proxrmidades do berilo secundário
indicam

ser a dissoluçåo do berilo primário na fonte. partindo desta hipótese, não seriam
necessários fluidos hidrotermais ou magmáticos enriquecidos em Be2* de uma fonte
externa.

4,

INTEGRAçÃO OOS DIAGRAMAS P-T DAS ANALISES DE GEOTERMO-

BAROMETRIA E INCLUSOES FLUIDAS
Para a obtenção de paråmetros mais precisos das condições de temperatura
e
pressão durante a formaçäo do crisoberilo da ocorrência do pela Ema,
foi realizada
uma integraçâo do diagrama resultante da análise de geotermobarometria (figura
24)
com todos os diagramas de isócoras obt¡dos através da análise de inclusöes
fluidas
em

cristais de alexandrita (figuras 33, 34, 3s e 36) resultando nos diagram

as 44, 45, 46 e

47.

A

de todas as isócoras com os campos de estabiridade das
associaçöes minerais incruindo a arexandrita, fornece as seguintes faixas de
interporação

temperatura e pressão para a formaçäo da alexandnta:

- 575"C e 6,0 - 7 ,4 kbar (utilizando equaçöes de Brown & Lamb, 989)
527 - 575'c e 4,2 - 5,s kbar (utirizando equações de Bowers & Hergueson,
1983)
535

1

A dispersäo dos valores se dá em função dos modelos matemáticos diversos
dos autores. Na ausênc¡a de dados experimentais de pressão e temperatura para
fluidos da mesma composiçäo, fica difícil uma preferênc¡a entre os autores c¡tados.
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Figura 44
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lntegração dos campos de eslabilidades das âssociaçöes minerais portadota de alexandrita
(campo cinza claro) com o d¡agrama de isócoras (faixa cinza escura), da anál¡se de ¡nclusöes
fluidâs de
alexandr¡Îa

dâ ocorrência dô Pela Ema.

o

campo de intersecÇäo tesultante (faixs negra) ¡nd¡ca
temperaturas em (A) entre 535 e sTsoc e pressões er'ìtre ô,1 e 7,2 kb e em (B) entre s3s e 57s"c
e
pressões entre 6,1 e

7

,2 kltsar. lsócoras calculadas pelo programa FLlNcoR patâ IBN¡/PC.
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Brown & Lamb (1989)
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Figura 45

-

lntegraÇão dos campos de estabilidades das assoc¡aÇões minerais portadorâ
de alexandrita
(campo cinza clafo) com o diagrama de isócorâs (fa¡xa cinza
escura), da análise de inclusöes flu¡das de

alexandrita da ocofrência do pera Ema. o campo de intersecÇäo
resurtante (faixa negra) indica
temperaturas em (A) entre 535 e 5750c e pressões entre ô,0 e 7, r
kbar e em (B) entre 537 e 578"c
pressões entre 6,'r e 7,4 kbar. Isócoras carcuradas pero programa
|\¡ACFLTNCoR para MAcrNTosH.
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Figura 46

-

lntegração dos campos de estabilidades das assoc¡ações minerais portadora de
alexandrjta
(campo cinza claro) com o diagrama de isócoras (faixa cinzâ escura), da
anál¡se de inclusöes flu¡das de

alexandrita da ocorrência do perâ Ema. o campo de ¡ntersecção resurtante (faixa
negra) ¡ndica
temperaturâs em (A) entre 530 e 565oc e pTessões entre 4,3 e s,9 kbar e em (B)
enloe s27 e s60oc e
pressões entre 4,2 e 5,9 kbar. lsócoras ca¡culadas pelo programa FLINCOR pâra
lBl\¡/pc.
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-

lntegrâção dos campos de estabil¡dades das associaçöes minerais podadora de alexandrita
(campo cinza claro) com o diagrama de ¡sócoras (faixa cinza escura), da análise de
inclusöes fluidas

de

alexandrita da ocorrência do Pela Ema. o campo de intersecção resultarìte (fa¡xâ negra) ¡ndica
temperaturas em (A) entre 527 e s62'Ç, e pressões entre 4,2 e s,B kbar e em (B) enl[:e s27 e
s61"c e
pressões enlre 4,2 e 5,7 kbar. lsócorâs calculadas pelo programa MACFLINcoR para
MACINToSH.
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5. MODELO GENÉTICO PARA A ALEXANDRITA DO PELA EMA
Macambira & Viilas (1985) sugerem uma seqüência de precip¡taçöes
mrnerais na
história pegmatítica e pneumatolít¡ca-hidrotermal, que ocorre de mane¡ra
seqüencial no
processo de resfriamento do batólito granítico, As primeiras
soluçöes pós_magmáticas
de alta temperatura reagem com o granito induzindo um processo
de microcrinizaçåo

com remobirização metasomática do pragiocrásio, sendo esta

remobirização
responsáver pera rixiviaçäo do berírio do granito. o processo
de microcrinizaçao na
região é bem marcante (ver descriçäo petrográfica do origocrásro
- capíturo Xril).
Em temperaturas de 7s0-60ooc pode ter ocorrdo a precipitação
de monazita e
rutilo (Macambira & Viflas, 'i98s), contemporâneamente à formaçâo
de pegmatitos com
a cristalização de beriro, que também ocorrem nos corpos biotíticos. o berírio
se

precipita dos gases e soruçöes com a gradual queda de
temperatura e ac¡dez
precipitando-se em veios de quartzo e rochas siricificadas,
sendo que o arumínio
desempenha papel decisivo na desestabirízaçåo das soruções portadoras
de berírio. Na
fase primária de formaçáo de pegmatitos portadores de beriro podem
ter ocorrido
temperaturas de 600-650oc, que se enquadram na temperatura
aproximada para
fusões em sistemas graníticos portadores de F ou B (Burnham
& Nekvasir, 19g6). A
análise preliminar das ¡nclusões fluidas na esmeralda do pela
Ema não permite
conclusôes seguras a respeito das condiçöes de pressão
e temperatura, sendo que
assumindo uma temperatura próxima de 6500c o diagrama
de isócoras (Figura 42)
forneceu 4'0 5,s kbar (utirizando equações de Brown &
Lamb, 19Bg e Bowers &
Helgueson, 1983), Devem ser feitos estudos mais detarhados para
se estaberecer as
condrções corretas da formação de esmeralda.

-

Logo após' ou até mesmo contemporâneamente à deposição
de beriros, ocorreu
a formação de pegmatitos s¡mpres (quartzo e K-ferdspato com
textura gráfica
rocar),

sendo que arguns desenvorveram grandes cristais de muscovita. próximo
a estas
condições deve ter ocorrido a precipitação de cassiter¡ta,
associada a uma

segunda
geração de magnetita (a primeira sendo ortomagmática)
preferenciarmente em corpos
biotíticos e " soda-gnaisses,, (encraves de Macambira,
19g4).
A formação dos greisens foi o evento minerarizante posterior,
sendo que estes
fluidos' em condições de temperaturas e condições químicas (composições
grobais)
variáveis, corroeram os crrstais primários, princ¡parmente
de beriro, provavermente
em
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locais onde fraturas intersectaram veios

de

quartzo mineralizados

e

corpos

pegmatíticos

A

greisenizaçäo ocorre por meio de fluidos fortemente ácidos, cujo pico,
segundo Smirnov (1976) "ocorre quando eles passam do estado supercrítico para o
hidrotermal em que álcalis, alumínio e elementos acessórios são removidos sob
condrções de altas atividades de F e 8", motivando diversas transformações minerais.
A biotita pode se decompor para originar a magnetita, assim como, o enriquecimento

gradat¡vo das soluçöes hidrotermais no íon K* proveniente do feldspato potássico,
promovem a formação de muscovita e, indiretamente de quartzo. A concentração
de
flúor permite a formação de fluorita e topázio (Macambira & Villas, 1985), dentro do
intervalo de 300-500oc (Yermakov, ,1964). outra feição provável da ação destes fluidos
é o forte ataque químico que os cristais de esmeralda sofreram, sendo que em alguns
casos apenas os núcleos permanecem intactos como relíquios do cristal original (ver

estudos preliminares de inclusões fluidas

- capítulo lX). A wolframita pode pertencer
também ao estágio de greisenização (300-soooc segundo Reyf & Bazheyev, jg77),
que ocorre em quartzitos encaixantes sugerindo uma maìor mobílidade do elemento
wolfram io.

A formação de alexandrita exigiria uma fonte externa de berílio, náo fossem os
cristals de berilo corroídos nas proximidades da ocorrència. o berilo apresenta_se

como cristais com tamanhos freqüentemente maiores que

5 cm e a

alexandrita

raramente ultrapassa 10 mm.

A presença de cristais de fluorita, caracterizada como pegmat¡tica à hidrotermal
pela análise de ETR (discussão no capÍturo Vr), em veios de quartzo que
cortam a

base da zona mínerarizada em arexandrita reforçam o paper dos componentes
fluoridricos nas soluções mineralizantes. comprovadamente as soluções possuem
ainda íons de cloreto e bicarbonato (ver estudo de inclusões fluidas

-

capítulo lX)

Assim, o crisoberiro se desenvorveu a partir de fruidos pneumatoríticoshidrotermais que remobilizaram berílio de esmeralda primária por meio
de fusões
ácidas (greisenização). Este processo mineralizante se deu em um
regime metamórfico

de fácies anfiborito médio,

nítidamente caracterizado pera Íntima associação
mineralizada com cianita e estaurolita. A análise geotermobarométrica em
conjunto
com o estudo de inclusões fluidas na alexandrita forneceu condiçöes
de temperatura

entre 535

-

-

575oC e 6,0

575"C e 4,2

-

7

,4 kbar (utilizando equações de Brown & Lamb, I 989) e 527

-

5,5 kbar (utilizando eguaçöes de Bowers & Helgueson, 1983).
O precipitante do berílio para a formação do crisoberilo dos gases e soluções é
novamente o alumínio, o qual é liberado da zona de xistos mineralizados e reage com

os componentes das soluçöes mineralizantes durante o processo de greisenização.

Ao

atravessarem estes corpos, as soluções portadoras dos elementos
mineralizantes precrpitaram a cassiterita pela desestab tlização dos complexos de
estanho, provavelmente devido ao aumento da fugacidade do oxigênio e declínio da
pressäo e temperatura. Baseado no fato de que a maioria dos "soda-gnaisses,, não

sofreram greisenização, que, segundo shcherba (1970) ocorre entre 330-47ooc,
admite-se que a cassiterita, pelo menos nesses corpos, deve ter sido precipitada entre
470-650"C, numa etapa anterior à greisenizaçäo (Macambira & Villas, .l 9g5)
Em temperaturas mais baixas ocorre possivelmente a precipitaÇão de sulfetos de
cobre, ferro e zinco, sendo a calcopirita o sulfeto mais abundante, envolvendo crrstais
de pirita que, por sua vez, apresentam inclusöes de esfalerita (Macambira & villas,

1985); Barton

Jr & skinner

(1979) sugerem temperaturas próximas de 30ooc para
estas associaçöes. A constante presença de pirrotita em detrimento de minerais óxidos
é também indicador de estágios alcalinos primários de alta temperatura (Korzhinskii,
1956). Ainda em microfraturas de cristais de calcopirita ocorre sua substituição por
calcosita, bornita e covelita em temperaturas abaixo de 300oc (Macambira & Villas,
1e85)

Em uma última etapa da açáo de fruidos hidrotermars, estes já com baixa
atividade dos íons alcalinos, ocorre a caolinizaçäo dos feldspatos em pegmat¡tos,
sendo que este fãto deve ter ocorrrdo abaixo dos 2o0oc (Macambira & Villas,
1985)

CAPíTULO XI

coNStDERAçOES FtNAtS

o

crisoberllo da variedade alexandrita da nova ocorrència do pela Ema exibe
geminações de contato com formas em V (ângulo de 60") com geminações
de

penetração segundo {031} revando

a uma enganosa

simetria

hexagonar

(pseudohexágono), rara em outras ocorrências mundiais. Estes cristais na forma
de
pseudohexágonos, geralmente estão recobertos por frnos cristais de muscovita,
que

também concentram-se nos contatos das geminaçöes, ressartando-as. A forma
pseudohexagonal levou parte dos garimpeiros, que atuaram na região,
a confundir a
alexandrita com

a

esmerarda que ocorre próxima, ocurtando desta maneira, o

reconhecimento da jazida. Além do crisoberilo da variedade alexandrita, ocorre
ainda o
crisoberilo comum apresentando cor verde crara, sem quarídade gemorógica.

A análise dos parâmetros de cela da arexandrita do pela Ema por meio de
difração de raios X forneceu os seguintes valores: ao = 4,43(2) A,
5,48(3) A com grupo espaciar pbnm que apresenta-se com troca

à

= 9 4g19¡,A e co =
dos eixos em reraçäo
Oo

outros trabalhos, provavelmente em virtude da geminação e processos
de
cristalizaçäo, como por exemplo, o caráter de agregado cristalino presente
em muitos
cristais de alexandrita do pela Ema.

os índices de refração foram determinados como sendo

ncr = 1,742-1 ,7so e ny =

1,748-1,757 com densidades entre 3,s63 e 3,670 g/cm3(t 0,001)que estão
em acordo

com valores observados em alexandrita de outras ocorrências, apesar dos
cristais
apresentarem geminaçöes e muitas inclusóes cristalinas.

Em virtude do baixo teor de

cr

(aproximadamente sOo ppm pero |NAA) em
relaçäo a cristais de alexandrita de outras localidades, as cores da alexandrita
do pela
Ema apresentam tonalidades que väo do azul-esverdeado, verde escuro
ao verde claro
sob luz natural (ruz solar ou lâmpada fluorescente "ruz do dia,,), sem apresentar
pleocroísmo evidente. Já sob condiçöes de ruz incandescente (lâmpadas
comuns
à

base de filamentos aquecidos ou chama), exibe tonalidades do vermelho
forte, v¡oreta,
violeta médio e craro e até mesmo ìncoror; nestas condições verifica-se
normarmente
um forte preocroísmo, sendo que a direçåo perpendicurar ao pseudohexágono
apresenta sempre íntensidade mais forte da cor dom¡nante. Frequentemente
ocorre um

v¡o¡eta méd¡o perpend¡cular ao pseudohexágono e ausència quase total de cor paralelo

ao mesmo. Os espectros na região do visível mostram a tendència da alexandrita do
Pela Ema em apresentar uma cor verde azulada sob luz natural. Gemológicamente a
cor mais valorizada nesta jazida såo as pedras com tonalidade azulada à luz do dia,
especralmente as que possuem efeito "olho de galo" (chatoyance), somado à uma forte
tonalidade de vermelho sob luz rncandescente.

A maior parte dos cristais de alexandrita sofre forte depreciaçåo no seu valor
gemológico em função dos sistemas de fraturamento que os afetam, forte gem¡naÇão
marcada pela muscovita e altos teores em inclusöes cristalinas e fluidas

como inclusöes cristalinas, ocorrem além da biotita e muscovita, ambos
reconhecidos em alexandnta de outros jazimentos, e, quartzo, rutilo, granada e
monazita que caracterizam o mineral desta ocorrência.

O

padräo

de ETR da alexandrita, apresenta

anomalia negativa

do

Eu,

interpretada como devida aos fluidos magmáticos proveniente do granito adjacente,
provavelmente em virtude das inclusões de monazita. os dados da análise dos ETR

em fluorita de veios de quartzo dos metassedimentos mineralizados em alexandrita
permitem diagnosticar um ambiente gerador no campo pegmatítico a hidrotermal, e a
associaçåo destes veios com a mineralização reforça o papel dos flu¡dos graníticos e
do ambiente onde formou-se a alexandrita. A presença da fluorita caracter¡za a
existência de fluidos fluorídricos derivados das rochas graniticas, que é característico
em vários tipos de mineralização berílífera. As aná ses dos ETR em calcita que

ocorrem em colúvios próximos aos xistos mineral¡zados em alexandrita, indica
formação em ambiente hidrotermal, e que, juntamente com os abundantes veios de
quartzo, caracterrza a evoluçäo pegmatítica/hidrotermal responsável pela mineralização
de alexandrita.

A mineralização da alexandrita abrange basicamente uma zona de

transição

entre metassedimentos do grupo serra da Mesa na margem direita do córrego pela
Ema, que nessa parte incruem exogreisens e pegmatitos, e uma pequena porção
sudeste do granito-gnaisse serra Dourada (margem esquerda do córrego pela Ema),
portadores de pegmatitos e endogreisens. Todas as litologias são atravessadas
concordantemente

e discordantemente por veios de quartzo le¡toso, freqüentemente

fraturados.
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A falta de margens com granulometria fina e a sutileza com que se manifestaram

possíveis reações de contato nas rochas encaixantes ao redor do corpo ìntrusivo pode
indicar que somente existiu um fraco gradiente termal durante o posicionamento e
resfr¡amento do magma, o que pode ser comprovado pelas grandes profundidades de
formaçâo da zona mineralizada em alexandrita (> 4 kbar). A cronologia das ocorrèncias

minerais concorda com

o quimismo de um granito

t¡po A, sugerindo que parte dos
minerais principais e sua forma devem-se principa¡mente pelo resultado dos processos
de cristahzaçåo magmátrca.
Ao contrário da ma¡ona das minas em atividade no Brasil e no mundo, a jazida
de alexandrita do Pela Ema, possui caráter primário, e o mineral apresenta-se como
porfiroblastos (raramente ultrapassando 10 mm de compr¡mento), em biotita-muscov¡ta_

quartzo xisto feldspático (por vezes calcítico), texturalmente associados

e

em

paragênese com porfiroblastos de estaurolita, cianita e granada. Esta associação
indica

que os fluidos mineralizantes foram introduzidos durante a atuaçåo de processos
metamórficos regionais e/ou de contato na formação deste jazímento.
Muito próximo a zona da alexandrita ocorre uma mineralização de esmeralda
ainda nestes metassed¡mentos, associada a leitos de biotititos e augens de quartzo
fraturado, muito próximo de um delgado nível anfibolítico (aproximadamente 20 cm
de
espessura). os cristais são muìtas vezes maiores que 10 cm, estão bem formados
e

cor verde clara e aspecto leitoso, tornando-os destituídos de valor
gemológico. A maioria dos cristais apresentam núcleos preservados
do evento
apresentam

greisenizante, indicados por recristalização nas bordas, gerador do crisoberilo, que
acometeu a esmeralda.

A análise petrográfica de rochas da zona do oligoclásio(An25)-quartzo-biotita_
muscovita-granada-estaurolita-cianita do xisto mineralizado em alexandrita permit¡u
o
reconhecimento através das texturas de substituição, o envolvimento das segu¡ntes

reaçöes de equilíbrio envolvrdas no ambiente de cristalização da alexandrita dos
mrnera¡s metamórficos:

berilo + aluminiosilicato = crisoberilo + quartzo
clorita + muscovita = estaurolita + brotita + quartzo + H2O
clorita (Fe) = granada + biotita
cianita = andaluzita

(Pszo>0,5xPt)
(Pnzo<Pt)

os dados P-T de equiríbrios, quando interporados com as isócoras geradas pera
análise microtermométrica, fornecem os seguintes limites de p-T para a
formação da
alexandrita do Pela Ema.

. 535 - 575oC e 6,0 . 527 - 575oC e 4,2 -

7

,4 kbar (equaçÕes de estado de Brown & Lamb, 1 989)

S,S kbar (equações de estado de Bowers & Helgueson, 1983)

O campo de formação da assocjação mineral contendo crisoberilo é
claramente
delimitado, seja ele formado por processos metassomáticos em sistemas
semi-abertos
ou por processos puramente metamórficos (sistemas fechados), apesar
do fato que os
subsistemas possuem campos de estabiridade das associações
maiores. Estes
resultados indicam que a colocaçåo das rochas graníticas ocorreram
em níveis crustais
relativamente profundo em ambiente metamórfrco de fácies anfiborrto
de pressão
intermedrária, o que deve ter sido responsáver pero pouco desenvorvimento
de rochas
de contato.

A integraçâo dos dados sugere que o

crisoberiro desenvorveu-se a partir da
remobilização do berírio da esmerarda primária peros fruidos ácidos (greisenização),
derivados da atividade pneumatolítica-hidrotermal vinculada à colocaçåo
dos gran¡tos.
Este processo mineralizante deu-se em um regime metamórfico
da fácies anfibolito

médio

de

pressão intermediária, nítidamente caracterizado pera

associação

paragenética da alexandrita com a cianita e a estaurolita. precipitante
o
do berílio para
a formação do crisoberilo dos gases e soluções teria sido o
alumínio, o qual for liberado
da zona de xistos minerarizados e reagiu com os componentes das soruçöes
mineralizantes durante o processo de greisenização. A presença
de cristais de berilo
fraturados de corroídos sugere que os fluidos ácidos remobirizaram
o berílio do próprio
xisto metamórfico, reprecipitando-o como alexandrita nas proximidades
da fonte. Estes
aspectos parecem indicar que as fontes externas de berírio, se existiram,
nâo tiveram
papel de destaque.

cabe aqui ressartar a importância destas incrusões de espinérios encontradas
em muscov¡ta com cor verde crara (prováver origem do nome ,'Mica
Verde,, dado ao
garimpo de esmerarda nas proximidades), contendo os
Zn e cr, por
serem

provavelmente estes a fonte de cromo para gerar a
cor da alexandrita. outro fator que
reforça esta hipótese, é a presença de Zn, além de cr na
alexandrita, determinado por
meio de espectrometria de fluorescência de raios X
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As densidades tota¡s para as inclusões fluidas na alexandrita situam-se entre
0,965 a 1,025 grcm3 (FLTNCOR) e 0,965 a 1,031 g/cm3 (MACFLTNCOR). As
sarìnidades
em equivalentes da porcentagem em peso do Nacl situam-se entre 1g,.1 a
19,7 o/o em
peso de Nacl (FLTNCoR) e 1 8,3 a 2o,2 % em peso de Nacr (MACFLINCoR).
A reração
volumétrica (Vcozftot) manteve uma conståncia em 0,30.
os pegmatitos com a cristarizaçäo de berrro, que também ocorrem nos corpos

b¡otiticos podem ter se formado em temperaturas de 600-750oc, sendo que
a
temperatura de homogeneizaçåo total das inclusões fluidas neste mineral
se dá acima

de 550oc.

o

berírio precipita-se dos gases e soruçöes com a graduar queda
de
temperatura e acidez em ve¡os de quartzo e rochas siricif¡cadas, sendo que
o arumínio
desempenha paper decisivo na desestabirização das soruçöes portadoras
de berírio.
A análise prer¡minar das lF na esmerarda do pera Ema não permitiu concrusões
seguras a respeito das condÍçôes de pressåo e temperatura sendo que,
assumindo

uma temperatura próxima de 650oc (Throt > 55ooc) o diagrama de
isócoras forneceu
4'0 - 5,5 kbar (utirizando equaçöes de Brown & Lamb, 1989 e Bowers

& Hergueson,

1983), As densidades do COz e totais calculadas para o grupo de
lF com Thcoz _
14,OoC (f0,2oC) com V6624{61=0,85 resultaram em 0,83 g/cm3

e

0,86

g/cm3,

respectivamente, enquanto que para o grupo de lF com Thco2
= 19,OoC (t0,2oC) com
V6624/1e1=0,55 resultaram em 0,78 g/cm3 e 0,g9 g/cm3,
respectivamente.

A comparaçåo entre os dois programas (FLTNCOR e MACFLTNCOR) utirizados
na análise da alexandrita mostrou uma diferença mu¡to pequena nos resultados,
indicando que ambos podem ser utirizados neste sistema e nesta
faixa de medições
microtermométr¡cas, po¡s as diferenças nas equações utilizadas são
muito pequenas.
No caso da anárrse das mediçöes nas rF da esmerarda, o programa
MAcFLTNcoR

mostrou-se deficiente em reração ao programa FLlNcoR, por não
incorporar
possibilidade da entrada de dados em molalidade.

a

1. SUGESTÖES PARA TRABALHOS FUTUROS
É evidente que dentro do projeto de mestrado seria rmpossíver
resorver todas as

questões pertinentes sobre o posicionamento dos granitos
e em especial da serra
Dourada no contexto do c¡nturão uruaçuano e de desvendar
os eventos
posteriores,

sejam eles metamórficos (evenio Brasiliano por exemplo) ou de formação dos greisens.
Com respeito às mineralizaçóes nas rochas encaixantes existem também muitas

perguntas abertas, tanto no contexto da interaçáo rochaJluido, quanto num possível
autometassomatismo ou mesmo ainda em relaçäo à percolaçäo de fluidos tardios. lsto

se evrdencia claramente quando compara-se a diferença de T¡u"¿o de granitos
peraluminosos (cerca de 850"C) à 5 kbar com a temperatura determinada para a
formação da alexandrita (520-570"C) sob as mesmas condiçöes de pressáo.

Afim de uma contribuição mais detalhada para a solução destas perguntas, seria
recomendável

o estudo detalhado complementar dos seguintes itens dentro de

um

projeto abrangente:

-

impreterivelmente deve-se ¡nvest¡r em trabalhos de campo detalhados

e busca

de

amostras representat¡vas.

- Uma avaliaçåo estrutural precisa da Serra Dourada e adjacèncias irá fornecer muitas
informações para solucionar o controle das mineralizações na região,

-

análises petrográficas detalhadas, visando principalmente estabelecer cronologias

texturais para todos os mìnerais envolvidos nesta associaçåo;
- anál¡ses geoquímicas detalhadas,

- dataçóes

precisas (principalmente no zircåo incluso em granadas, além de uma

análise por meìo microsonda de seçÕes nas mesmas;

- o

crisoberilo apresenta-se rico em lnclusöes fluidas, favorecendo

a

análise

microtermométrica, e assim deveria-se estender este tipo de análise a outros minerais,
como esmeralda, quartzo de veios e granada;
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